
Tütün kongresi bugün An 
karada toplanıyor. Japon Ami 
ral gemisinde bu akıam bir 
kabul resmi var. 

Sahip ve BaJmuharriri : Siirt Meb'uau MAHMU~ 

Rus tayyarecileri Çelionki
ne vapurunun batmasile btr 
bankiz üzerinde kalan yüzden 
fazla kazazedeyi kurtardılar. 
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Japon reka~eti 
Zannediliyordu iri beyaz insanın renk-

~ 

li İnlan Üzer:ine faik olduiu noktalar
dan biri de amai ooboal aalıumda 
fazla randmanlı olmaudır. Avrupalı
lar ve Amerikalılar bunu gururla tek
rar ederler ve bu mmnleketler ahali
ıinin Japonya •• Hind.iatana nazaran 
daba )'Übek bir maitet aeviyeeine aa
hip olmumı bu aebeple haklı görür • 
ler, haklı göoterirlerdi. ~ Japonya, sanayi sah.um.da en mü -
tekimil ve en müterakki m~leket· 
I rle gir:iftiii rekabet netice&inde bu 
kanaati iflia eltinniftir. Japon. ~-

·; ilk önce 'MançW"J'a '"' Çm gİl!ı Y!"" 
kn piyaııalardan b&şlıyarak Hmdiı. 
tanı ve lngiliz miUteml elerini ele 
geçirdikten aonra lngilterede bile in. 
giliz maınulitile rekahet elmektedil". 
Geçen aene Londra cihan iktıaat ve 
maliye konferaıwna gittiğimiz za • 
man, Londra mağazalanndan aatm 
aldığmuz çorap, çamaıır gibi bazı eıı
yayi otele döndüğiimüz zaman daha 
yakından tetkik edince etiketler:in ü .. 
tünde (Made İn Japon) yani (Japon 
mamulatı) yazılı olduğunu görünce 
hayret etmiştik. Geçen seneden beri 
Japon rekabeti daha ziyade ,iddetlen 
mittir. 

Japon rekabetinden en ziyade mu• 
tazarrır olan memleketle,. arumda 
Çekoalovakya vardır. Çekoslovakya • 
nm tİ§e ve tabak sanayii bu rekabet 
karluunda mefluç bir haldedir. Bu ·~· 
nayide çalışan 120 bin itçinin 100 bı
ni açıkta bulunduğu bildiriliyor. Çek
.,.ıovakyanm menaucat aanayii de bü
yük mikyuta mutazarrır olınuftur. 

Şimdi Almanya Japon sanayiinin 
•uabetini hi,,ebneğ., b&flamıttır· 

Japon aana,.Oinin muvaffakıyetli 
ırekabetine iınil olan sebepler §U au· 
retle hUlisa edilebilir: 

1 - Japonya aanayüııi y~ kur • 
muştur. Binaenaleyh makinelen ve te
aiaatı yenidir. Randmanlan çok faz
ladır. 

2 - Japon itçi&İ kanaatkardır. Az 
Ücretle çok çalqır. Avrupa memleket
lerinde olduğu gibi me.ai saatleri tah
dit edilmiş değildir. 

3 - Japon ticareti kabiliyetlidir. 
Mallarrnı •tmuını iyi bilir. Az kira 
kana..t eder. 

1,te bu sebeplerle Japonya, bey • 
nelmilel mübadeleyi tahdit eden ka· 
yıtlara rağmen, dünya piyasalarında 
hikim bir vaziyete g~e baılamıJ
lır. Japonyanm r.,jı:eri kuvvetle~n -
den, donanmaomdan ·~ Japo~ mılle• 
linin çok vel\ıt obruuı dolaynıle Ja • 
pon muhaceretinden l:orkan ve ~u 
ii.ı; başlı tehlikeye knaca (Sarı te~lı • 
ke) iornini veren Avrupa ve Ame~a, 
timdi yeni ve daha büyük bir tehlike 
kartıundadır. 

Bu yeni tehlike karfJS!'!da Avrupa 
memleketleri mütesanit bir cephe teş-
kil etmeğe çalışıyorlar. Hep~in!~ ~e 
tikiyet ettiği vaziyet, J!""pon ıtç.aııwı 
az ücrete kanaat etme&& ve Japonya

~ da meaai aaatl~nin .tahdit edikne -
/J mit olmaJ1dır. Fılhakıka ~vrupa ve 

• _. Amerika işçiai daba fazla ucret ah • 
gP yor ve daha az çalıfıyor. B~?"':~a~erh 
~ Japonya ile Avrupa •naytı biribınle 
~ dl\ha ınüsavi f&rl)ar altında rekabet 

47' edebilmek iç;n ya Avrupa İfçiııinin da-
j ha az ücretle iktifa etmeoi, yahut ta Ja

ponya itç.İ•İnin daha fazla ücret almaıı 
)' zrmdır. Avrupa itçftine daha az üc
ret vennek, derhal _hayat aeviy~i;n! 

at4 İndirecektir. Halbulu Avru.pa ışçısı 
hu · e yanm aurlrk mucadele • 

tİ den-=..e: va~tır. Diğer taraftan 
)< Jıı.~ . . • d aza kanaat ederken, 

~ lfÇIJI e b ed 
aırf ba.tka memleketler reka. ~t e " 
l>il&inler diye amele ücretlennın çıka

j nlmaaı beklenemez. 

p t lngi)izlcr daba ameli bir çare ara
şelf dıla~:. Jap°" aanayiciler:ile İngiliz Aa• 

> ıcıleri mü:ı:akereye girişerek ara • l a&rll\d •.. a Piyaaa)an taksim etmeğe te -
:- .J d:· ettiler. Fakat sanayiciler ara· 
IO", om 1 ııazarlıkta.n bir netice çıkmadı. 
tJI, ~nra .1nııiliz. h~kiimeti ile Japo~ h~

. ~ Jıumetı, hor ikı moaıleekt aanayı.inın 
ter menfaatlerini telif etm k · · b" t f • 11 e ıçın ır a .. if1 orm.u er aradılar, Londradan 
f, dgelen "d -~~cğ~!erde bu teşebbüsün 
• •~Y~ Uf ~ u bildiriliyor, Piyasa 
;.ı takamıı , arazı ta.kaim; k d ·· k ·· ı 
l'' bir -ledir. a ar mut u 
Jı 
~ 
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Mecliste kabul 
edilen kanunlar 
Sual takririne cevap, 
bina vergisi kanununda 

değiş:lik 

Maafigetler 
ANKARA, 14. A.A. - B. M. 

Meclisi bugün reis vekili Refet 
. Beyin riyasetinde toplanmıttır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
diyaspiı pendigona h~resine 
kartı ne gibi tedbir alındığı hak
kında BurAI\ rn<e:b\ısu Riiftü Beyin 

Hüsnü B. Rüştü B. 

• 

Mrıhli• Bey Fuat Bey 

ve arkadqlannın verdikleri aüal 
takririne Ziraat Vekili Muhlis Bey 
cevap vermittir. 

Ziraat Vekili demiftir ki: 
" Arkadqlanmın süal takririn

de bahıetmi~ oldukları bu diyaıpia 
pandigona bir katnildir, bir bö
cektir. Endite göstermelerine hak
ları vardır. Bu böcelr bilhassa dut 
ağaçlarına musallıit olur. Kemirici 
ve bulllfıcı ve tehlikelidir. Bir çok 
memleketlerde bilhassa balyada 
afet teklinde zararları da görül
müttür. 

Muhlis Bey beyanabna devamla, 
bu böceklerin ilk defa geçen sene 
görüldüğünü V'e imhası için İtalya 

(Devamı 4 Uncü ıahifede) 
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Japon amiralı bu sabah , 
Ankaradan dönüyor 

Türk nefer/erile Japon ne/ erleri 
arasında canlı bir 

muhabbetin şahidi oluyoruz ... 
Bugün ve bu gece 

Limanımızda misafir bulunan 
Japon mektep gemileri Asama ve 
lwate'nin zabitan ve zabit nam
zetleri ve efradı dün şehirde muh
telif gezintiler yapmışlardır. 

Zabit namzetleri dün öğleden 
· de • · · · · 

) aret etmişlerdir. Mektepte şeref
lerine bir çay ziyafeti verilmit -
tir. •

1 Akşam saat yedide Be.Y0 .g u 
halkevinı:le Japon misafirlerımız -
den bazıları Japon tarzında bazı 

7 ci ııahıf de 
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M. Ycvtiç'i 
Karşılama --
Refik Amir B. bu akşam 

hududa gidiyor 
Yugoslavya aefiri M. Yankoviç 

dün sabah Ankaradan tehrimizc 
gelmittir. Sefir, 
bu aktam Harici 
ye kalemi mah • 
sus müdürü Re • 
file Amir Beyle 
beraber, Ankara
yı ziyaret edecek 
olan Yugoalavya 
Hariciye Nazırı 
M. Y evtiç'i hu • 
dutta kar91lamak 
üzere Karaağac'a 
gidecektir. Mös • 
yö Y evtiç evvel • 

ce de yazdığımız veçhile 17 Nisan 
ıalı günü tehrimize gelecek ve ak· 
tamı Ankaraya gidecektir. 
------o 
Mahkeme dosyası 
Satılır mı? 

Dün bir zabıt katibi 
tevkif edildi 

'Asliye üçüncü ceza m~hkemes'. 
zabıt katiplerinden Cemıl Elendı 
dün Sultanahmet birine! ıul~ m~h
kemeai tarafından tevkıl edılmıf • 
tir. Cemil Efendinin tevkifine •e • 
bep şudur: 

Cemil Elendi hakkında mahke
meden dosya aathğı ve satacağı hak 
kında bir ihbar yapılmı,, bun~ 
üzerine lıeyfiyetin tetkiki müddeı
umumilik birinci tetkik ~. ,.. 
fi Sübri Beye havale eclilrmffir. 

Sabri Bey yaptığı tf!tlıikat netice 
(Dev.uru 7 inci sahifede) ---Zelzele 

'AKHiSAR, 14 (Millyel) - s~ / 
balıleyin hafif zelzele oldu. Hdtıar 
yoktur. 

BALI KESiR, 14 (Milliyet) - Sa 
at altı sıralarında zelzele oldu. 
Zelzele 'Akihsardan Bandırmaya 
kadar duyuldu. 
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lnsull Türk sula-
rından ayrılırken 

• 
inkılap enstitüsünde 

Harp sonunda ordular n 
vaziyette idiler? 

Düşmanlar Mondros mütarekesini 
şartlarını koyarken bile milli 

bir mukavemeti hesaba katmışlard 
Cümhuriyet H. fırka. 

sr umumi katibi Recep 
Bey dün aktam inkı • 
lıip tarihi enstitüsün -
de deraleirne devam 
etmittir. Dünkü der • ı--
ainde, Recep Bey, bü
yük harbin nihayelin
deki Türk ordusunun 
vİL.ziyetini anlatmıftır. 
Recep Beyin dünkü 
denini qağıya yazıyo 
ruz: 

- lıtiklıil muhare • 
belerine b~lamadan 
evvel, bu muharebeler 
Je cihan harbinin ni • 
hayeti arasındaki saf
hayı görmek lıizını • 

• 

dır. Bizzat görüp iııti- . . • • 
kal etmek mıinasmda Recep B. harıta üzerınde ızahat verıyor .• 
olmaea bile, ilimle tekemmül et - lıil harbinden evvel vukua gele 
memit olanlar bile o eski günlerin büyük harp büyük bir dünya akıt• 
ızbraplannı Yllfaillltlardır. lıtik • (Devamı 7 inci sahli<d•) 

İsmai HaliKı Bey .şoruyor, 
Mazhar Osman Bey de 

• vap verıyor 
Malche' e verilen 
ayrılış yemeğinde 

söylenen nutuk 
Mazhar Osman B. mesele çıkardı /•mail Hakkı B. --M. Osman B. Üniversite haricinde kalan 
müderrisleri cehaletle mi itham etti? 

Oniveraite ordinaryüslerinden 
r. Mazhar Osman Beyle mülga 

Darülfünun müderrislerinden Is -
mail Hakkı Bey arasında yeni bir 
mesele çıkmıftır .• lamail Hakkı 8., 
nqrebnekte olduğu (Yeni Adam) 
mecmuasında Mazhar Osman n.,. • 
ye fU açık mektubu yazmıttır. 

"Elendim 
' h ,. 1 Prole•Ör Albert Malc • ın mcm e • 

ketine dönmen müna•ebetile oerdjği • 
niz nutulıta kendi.inin mÜl/l<I dariil • 
lünun müderrİ•lcri arasmda ôlim il• 
cahili •fl'ftiiini ve tarih yaro.ttığlnı 
•ÖyleJi.ğini:zi ıararla aöylüyo,.lur. 

Bu hükmün ,,. iJJıanın •ahib: olup 
olmatlığuuz.ı ftden ıormalı. oe öir•n 

(Devamı 7 inci sahifede) 

578,000 liralık a~ık! 
Yolsuzluk mu, yanlışlık 

mı, açık mı var? 
MecJis hesabını istiyor .... 

açıgın 

Yeni yapılan apartıman ve evler 
için de bazı ıartlar konacak .• 

Şehir Mecliıi, dün de toplandı . 
Har retle r;örütülen ve üzerinde 

durulan meoele -
!er yeni inta edi
len evlerin ve a -
partımanların, aıh 
hi vaziyetleri ile 
tetkiki he.aptı. 
Yeni intut ~ak • 
kında Sıhhiye en 
cümeninin ınaz • 
batur vardı. Maz 
hatada, yeni in • 
f& edilen evlerin 

Hlimil Bey ve aparhmanla • Galip Bahtiyar ue Mehmd Ali Beyler 

nn henüz tama - yazın asgari iki ay, kıtın asgnri 
mile bitmeden hatta kurumadan. ia dört ay bekletilmeden iakana ve -
kana tahsia edilmesi yüzünden 1 - rilmeai yasaktır. 
çinde oturanlar a 2 - Bina sahiµleri, intaatın la-
rasmda bir takım mamen hitamında bu tarihi tevıik 
aıhhl lnzalar hu- ettirmek üzere ve birinci maddede 
aule geldiii ileri yazılı müddetlerin güzcranından 
sürillerek qağıda sonra binada rutubet kalıp kalma-
yazılı üç madde • dığını ve inJaatın heyeti umumiye-
nin zabıtai bele • si itibarile sıhhi tartlara uygun o • 
diye talimatname Jup olmadığını tesbit ettirmek SU· 

sine ilavesi is teni- , etile binaları belediye heyeti sıh-

l 

yordu: hiye ine muayeen ettirip iakfi.nm -
Bankerin İzmir muha- 1 - içinde yatı da sıhhi bir mahzur olmadığına 

lacak ve aparlı - dair rapor alacaktır. 
birimize beyanatı son , man teklindeki N. Mün,-i B. 3 - Merkezi teshin tertibatı ve-
haberlerimizdedir. bütün meskenle • ya hususi kurutma makinelerile 
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HARİCi HABERLER TARiHi TEFRiKA: 12 
• 
ittihat c 

ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKJR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORli:) Çeliouskin kazazedeleri 

ıldız sarayını bomba ile atmak için Buzlar üstünde kalan yüz 
.\kil Muhtar Bey 38 sene evvelki mektubu izah ediyor k• • t k t' }d 
Uyuşukluk, ç1kardığınız gazete!er- dır. Ortaköyde duvarın bir nokta- ışı amam en ur Ü Ü 
le ortaclan kaldııılamıyacak, karar sında gizli bir kapı varını,. Bu ka
ile kaldırılacak. . . g bi geliyor. Kı pı açılırsa uzun bir galeriye giri -
sa aklım bu kadara yetiyor da ken- liyormuf. Bo galeri Yıldız bahçe-
di kendime bir de saçma pli.o ku- sinde ta Abdülhamidin yatıp kalk-
ruyorum. Softaları camilere dol- bğı daireye kadar gidiyormu,.,, 
durmak. • . cemiyet adamları da Arkad~ardao birisi burada he-
- eğer miktarı kafi ise - softa kı- men söze karışmıttı: 
yafctine girme~ Evvela vüzeranın - Evet, bunu ben de işittim. O 
azli ile yerine Kamil Paşa hazerab galeriyi Abdülhamit yaptırmış. Şa
ı:ibilerinin nasbi için... sonra da.. yet bir hadise çıkacak olursa, o giz 
baki Allah kariben vatanı 'u bela- li kapıdan kaçmıya çalışacakmı~ ... 
dan kurtarsın! - Hah işte ben de öyle i~ittim. 

imza: M. Mehmet,, Şimdi bizim için yapılacak bir i• 
Gençlik ve tecrübesizlikle yazı- var. Burada bir kac bomba tedarik ı 

lan bu mektubu bugünkü kır saçlı, etmeliyiz. içimizde~ birisi ben biz
tecrübeli, alim, fazıl ve yüksek sa- zat gitmiye hazırım, bu bombala
hibine göstererek nefri için müsaa- rı alıp lstanbula götürmeli, evve-
de~ini istedik. Dr. Akil Muhtar B. la o gizli kapıyı keffetmeli, ondan 
bizi, fazla metguliyetine rağmen, sonra, bir gece o kapıdan içeriye 
kabu'ederek mektubu okudu, otuz girmeli, galerinin nihayetine ka
sekiz sene evvel yazdmıt olan bu dar gidip bombaları oraya yerlet
satırları hatırladı, mektubun kay- tirmeli ve ondan sonra bombalar 
bolmadan o kadar zaman sonra saatli ise saatini kurup yahut fitil
tekrar el"ne geçmiş olmasına hay- li ise fitillerini yakıp kaçmalıdır. 
ret etti. Bu münasebetle o devir- Bu işi. söy)ediılim gibi, ben yapmı
.ıe Cenevre' de yatanan hayattan 

•••••••• 
Kazazedelerin kurtarılması ilim için büyük 
bir kazanç, Rus tayyareleri için büyük ve 

şerefli bir muvaffakıyettir 
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bahs açıldı. 
Akil Muhtar Bey bu mektubu ı 

yazdıktan bir ay sonra Cenevre'ye ' 
!?itmi,ti. Orada bilahare ittihat ve ; 
Terakki fırkasının umumi katibi o
lan Mithat Şükrü, Ali Zühtü, Nu- ' 
ri Ahmet Beylere iltihak eylenıİf· 
ti. Bu gençlerin hepsi orada tahsil
de bulunuyorlardı. Bilahare Mi
zancı Murat Bey ve daha birçok 
Türkler de Cenevre'ye gelmişler
di. Bir taraftan Paris'te Ahmet Rı
za Bey ve atkl\da,lan ve diğer ta
raftan Cenevre' de Murat Bey ve 
arkada~lan ittihat ve Terakki na- ı 
mı altında Abdülhamide k,arfı _mü
cadele ediyolardı. Cenevre dekı ar
kadaşlar arasında tesanüt ve sada- ~ 
kat her türlü tarifin fevkinde idi. 
Bir arkad~ın yapmak istedi<>i bir 
işe diğer arkadaşın da gir· ,,.;eme
sine ve yahut birisinde para olup 

Kahraman Rıu tayyarecileri Kamonin, Molokov ve Sleppner ile Çe/yonskin 
vapuru kazazedelerini Behrenk boğazına doğru sürükleyen ıJe Şimit lıampı 

1 namiyle marul o1an buz adCl$1.nt 11öaterir harita ••• 

l Çeliouskin namındaki Rus va- koşmuştur. Evvela Anadir'de bir 

ta istenildiği zaman çıkarıp diğeri
ne vermemesine imkan yoktu. 

Abdülhamit denilince bütün 
gençlerin damarlarında kan kaynı
yor, hiddetten gözlerinin akları kı
zarıyordu.. Müstebit padi,aha kar
•• bütün ııençler müthi, bir kin bea-
1 iyorlardı. Abdülhamidin olsa olsa 
be, sene daha yaşıyacağı tahmin 
f'diliyor ve mahpus veFaht Resat 
Efendinin padişah olduktan s~nra 
me~rutiyet idaresini kabul ve ilan 
edeceği kuvvetle ümit ediliyordu. 

Sununla beraber Abdülhamid"n 
bet .,ene daha yatamasına bile ta • 
bamınül edilemiyordu. Cenevrede
ki gençler her an ve her dakika 
tel'itı ettikleri o paditabın vücudu
nu bir an evvel ortadan kaldırmak 
İçin türlü türlü çareler düfünüyor
Iardı. 
Bulunan bu çareler genç dimağlar-! 
da büyüyor, büyüdükçe ehemmiyet 
kesbediyor ve onların bir an evvel 
mevkii tatbike konulması için fır
sat kollanıyordu. 

Bu çareler içinde en ziyade akla 
yakın olanı Yıldız sarayım bomba 
ile atmak görünüyordu. Bu İf için 
herkes hayatını fedaya hazırdı. Fa 
kat ancak kendilerini geçindirecek 
kadı.r paraya malik olan o genç -
!er nereden fazla para bulacaklar
dı da onunla bomba tedarik ede
cekler ve onu ta lstanbula kadar 
götürüp Yıldızsarayına atabilecek
lerdi? Bu cihetler pek o kadar de
rinden derine dütünülmeden ağız
dan ağıza ve fakat gizliden gizliye 
bir bomba davasıdır gidiyordu. 

O aralık lıtanbuldan Cenevre'ye 
lsviçreli bir doktor gelmişti. Bu 
doktor uzun müddet lstanbulda 1-

talyan hastahanesinde bulunmus ve 
Türkleri çok ıevmi,ti. Onun içi~ az 
zaman zarfında Cenevre' deki Türk 
gençlerile lanıtmıt ve onlarla dost 
olmu,tu. Türk gençleri bu doktor
la sık sık hasbühal ediyorlardı. 
Mübahaselerin mevzuu tabii hep 
z:ılim Abdülhamit idi. Türk genç
leri bir gün o doktora Abdülhami
din bomba ile öldürülmesi lazım 
geldiğinden bahsettikleri zaman 
doktor bu iş için bomba bulacağı
m onlara vadetmişti. 

Bu vait o gün1erde tam yerinıle 
gelmişti. Çünkü lstanbullu arka. 
daflardan birisi yeni bir fey ket
fetmitti. Daha doğrusu duyınu~tu. 
Bunu arkadaşlarına büyük bir he
yecanla anlatırken arkadasları onu 
fevklade bir merakla dinliyorlardı. 
Bu arkadaf diyordu ki: 

- Bakınız arkada,lar, size ga
yet mühim bir sır tevdi edeceğim. 
Yı'dız aarayma Be,ikta~tan çıkıldı 
ğını biliyors uz. Fakat sarayın 
bahçeıini çeviren duvarlar Orta -

Mithat Şükrü Bey 

ya hazırım. Siz yalnız bombaları 
bulunuz.,, 

Abdülhamide karşı suikast tertip 
eden bu üç dört genç artık Kara 
sultan sarayları, debdebesi, tanta
nası ve zulüm ve istibdadı ile bera 
ber berhava olmuş farzediyorlar
dı. Gece ve gündüz hep bomba te
darikini dütündükleri için gözleri
ne uyku bile girmiyordu. Karar ver 
dikleri suikastin bütün tefeırüatı 
gözlerinin önünde tecessüm ediyor 
gittikçe büyüyor ve büyüdükçe he
yecan ve asabiyetleri de artıyordu. 

- Bitmedi -
--~~-~-,·--~·---~ 

M. Venizelos 
--o-

Balkanlardaki 
Vaziyeti anlatıyor 

-·-M. V(n:zelosun gazete· 
lerde yapbğı neşriyat 
ATİNA, 14 (Milliyet) - Li

beraller reisi Mösyö Venizelos 
harici meseleler hakkında efkarı 
umumiyeyi tenvir etmek için ma
kaleler yazmakta devam ediyor. 

Mösyö Venizelos Yunan hüku
metinin Balkan konferansının tav
siyelerine de imtisal eylemeıini 
söylemekte ve Balkan devletleri a
rasında mali teşriki mesai ve mı.:
kabil iskan politikası takip olun
masını istemektedir. 

Bund;an başka Mösyö venize
los, 6 milyon nüfusu olan Bulga
riıtan ve 800,000 nüfusu olan Ar
navutluğa karşı 50 mil.yon nüfus
lan olan dört Balkan devletlerinin 
birleş tiklerini kaydetmektedir. 

Liberaller reisi sözlerine devam 
ederek: Türkiyenin şarki Trakya 
ve Yunanutanın garbi Trakya Ü· 
zerindeki hakkı hükümranılerine 
Bulgaristanın yapacağı muhtemel 
bir taarruza karşı Türk - Yunan 
mukavelesinin rüçhan teşkil etti -
ğini bildirmektedir. 

Mösyö Venizelos Yugoslavya 
ile Romanya arasında tedafüi mua 
bedeler mevcut olduğunu ve fakat 
Romanyanın kendisine pek te dost 
olmayan üç devletle muhat bu
lunduğunu izah etmektedir. Bu üç 
devlet te şunlardır: Bobrucayı id
dia eden Bulgaristan, Besarabya
yı iddia eden Sovyet Rusyası ve 
T ransilvanyayı iddia eden M;aca -
ristan. 

Mösyö Venizelos Yugoslavya
nın vaziyetini tetkik etmekle ve 
bunun müşkülat içinde bulundu • 
ğunu söylemektedir. Mösyö Veni
zelos ezcmüle diyor ki: 

- Arnavutluk müstemiren göz 
!erini İpek, Perezren, Diyakova ·e 
Debreye dikmiştir . .Bulgaristan 
Yugoılav Makeoonyasını iddia et-

. Macaristan Macar nü • 

· purunun bütün kazazedeleri Rus imdat heyeti üssülharekesi kurul-
tayyarecileri tarafından kurtarıl • mu1 ve müteakiben Cap Varen'de 
mıştır. Hadiseyi hatırlayalım: ikinci bir üssülhareke daha tesis 

11 Bundan epicebir müddet evvel, pro edilmiştir. 
fesör Schinnıtdt'in riyaseti altın • Kazazedelerin bulunduğu yere 
da bir heyeti ilmiye şimal buzde- vapur sevketmek imkanı olmadı • 
nizinde tetkikatı ilmiyede bulun . ğından tayyarelerle bunlaı-ın kur-
mak üzere Mourmansk limanın • tarılmasına teşebbüs edilmiş ve 
dan hareket etmişti. Bu gemi ~- Rus tayyarecileriode n Slepner, 
mal Buzdenizini geçecek ve Beher- Molokov ve Kamanin muhtelif u
nek boğazı tarikile Vladİvostok'a çuşlar yaparak Buz adasında ümit 
gidecekti. Fakat heyeti ilmiyeyi 1 bekleyen yüz kadar kimseyi grup 
hamil olan Çeliouskin vapuru Cap grup kurtarmışlardır. 
Voren civarında sahilde 90 kilo- Bu kurtarma ameliyesi kolay 
metre açıkta bulunduğu sır~a olmamıştır. Çünkü Buz adasının 
buzlar arasına srkışmış kalmış ve sahası çok küçük olduğundan tay-
yavaş yavaş ezilmeğe başlamı! - yareciler buraya inmek için bü -
tır. İçinde bulunanlar tehlikeyi yük gayretler sarfetmeğe mecbur 
görünce hemen vapuru tahliye et- olmuşlar ve nihayet geminin efra-
mişler ve içeride mevcut olan bü- dı kendileri için küçük bir inme 
tün eşyaları ve erzakı Buz adası- sahası hazırlamışlardır. 
nın üstüne çıkarmışlardır. Çeliouskin kazazedelerinin kur-

Bunun üzerine bu buz adasının tarılması ilim için çok büyük bir 
ismine Schmidt kampı denilmis - kazançtır. Çü.ıkü hepsi Rus ilim 
tir. Diğer taraftan kazazedeler .he- alemine mensup kimselerdir. Bu 
men telsizle etrafa S. O. . iJareti suretle Rus tayyareciliği de ken
vermeğe başlamışlar ve Mo$kova di şerefine layik bir muvaffakı
bu telsizi alarak hemen imdada yet kazanmıştır. 

Bir tayyareci 

14.433 -;etreye 
Kadar yükseldi 
14000 nci metrede - 56 

derece souk kaydedilmiştir 
ROMA, 14. A.A. - Monteçello 

tayyare karargahında, binbaşı Do
nati, timdiye kadar 13,661 metre 
ile Fransız Lomuna'ın uhdesinde 
bulunan yüksek uçuf dünya reko
runu kırmıştır. 

3,38' de havai.anan ltalya'lı tay
yareci 14,433 metreye kadar yük
seldikten sonra saat 12,53'de, nor
mal bir surette yere inmittir. 

Mümaileyhip uçu'u ve yükseldi
ği irtifa, İtalya Aero klübü tarafın 
dan dikkatle kontrol edilmittir. 

1.4000 metreye eriştiği vakıt,tay 
yareci, bulunduğu noktada sıfır· 
dan aşağı 56 derece souk kaydet
miştir. İniş esnasında tayyarenin 
iktisap eylediği aürate binaen,bin
ha•ı Donati, fazla muztarip olmut
sa da çabuk toplannu4tır. 

Akvam cemiyeti 
F1LADELF1YA, 14. A.A. - A

merika siyasi ilimler akademisi 
huzurunda irat eylediği bir nutuk
ta,beynelmilel meselelerde otoriter 
addedilen müelliflerden M. Frank 
Saymon, birleşik devletler, Alman
ya, aponya ve Sovyetler gibi bü
yük devletler dahil olmadıkça, Ak 
vam Cemiyetinin gayesine varma
sı çok şüpheli olduğunu beyan et
miştir. 

fusu ile sakin bulunan Yugoslav 
vilayetlerini istemektedir. Bundan 
başka Yugoslavya Londra kon -
feransının kararını reddeyledi • 
ğinden ve elan da böyle hareket 
ettiğinden İtalya kendisine zıt 
bulunmaktadır. Nihayet Mösyö 
Venizelos Yunanistan fırkalar li -
der!erinin toplantısında işaıet ey
lediği noktaları tekrar etmekte • 
dir. 

Yani Yunanistan İtalya ile bir 
muharebeye girişmek tehlikesine 
maruz kalırsa Yunanistanı bun -
dan vikaye etmek hükiimetin va-
zifesi idi. · 

Roosvelt dönerken 

Büyük merasimle 
Karşılandı 

200 kongre azasının 
yaptığı tezahürat 

VAŞiNGTON, 14. A.A. - Rei
sicümhur M. Roosvelt'in Bahama 
adalarında balık avından dönüşü 
göze çarpar bir tezahüre sebep Q)

mmttur. · 
Ekseriyeti demokrat olan kong

ra azalarından 200 mebus, önlerin
de parlak alaca renkli üniforma
lı silah endazları muzikası halk 
havaları çalarak, istasyona cümhur 
reisini karşılamaya gitmiflerdir. 

Dörder dörder sıraya girmiş, 
muntazam adım atıflarla istasyona 
giden politikacıların manzarası, 
i,Ierine giden işçiler için nadir bir 
manzara tetkil etmittir. 

Bu çe,it tezahürler meıela yeni 
bir cümhur reisinin ite batlamaaı 
gibi milli bir hadise vukuunda ol
maktadır. 

ltalyada maaşlar 
Hükumet memur maaşla
rında tenzilat yapıyor 
ROMA, 14. A.A. - Hükumet, 

500 ile 1.000 liret arasındaki m~ 
mur maaşlarından yüzde 6, 1.000 
den 1,500 e kadar olanlardan yüz
de 8, 1,500 den 2,000 ' e kadar o
lanlardan yüzde 10 ve bundan yu
karı maa,lardan yüzde 12 tenzili
ne karar vermittir. 

Mülki ve askeri tekaüt aylıkları
na dokunulmamıştır. 
· Bundan batka, hususi ev kirala
rından yüzde, 12, dükkan kirala
rından ise yüzde 15 tenzilat icra 
eclilecektir. 

Yeni grevler 
NEVYORK, 14. A.A. - Birle· 

sik Amerikanın her tarafından ye
ni grevler ve grev tehditleri haber
leri gelmektedir. 

Filadelfiade itçileri grev halinde 
bu!unan iki elbise fabrikaaı önün-

.- . .... ~ ~' ,. : . . ' 

• 
lnsul Türk sularından 
ayrılırken ağzını açtı 

Müflis bankerin muhabirimize beyanat1 
" Türkiye hudutları haricine çıktığım dakika benim 

için felaketin başlangıcıdır,, 
IZMIR, 14 (Milliyet) - Amerikalı banker M. lnsullü hamil olatı 

vapur sabaha karfı hareket etmiştir. M. lnsull ancak vapurun harek~ 
ti yaklaşhğı sıralarda ağzını açmış ve gazetecilerin suallerine kısaca c• 
vaplpar vermi,tir. M. lnsull ilk suale endişeli bir surette şu cevabı ver 
miştir: 

- Türkiye topraklarında yaptığun seyahat ömrümün sonuna ka • 
dar böyle mevkufen devam etse bile mütee1Jsİr olmam. Türkiye hudut· 
ları haricine çıktığun dekika benim için felaketin başlangıcıdır. Bem 
korkutan şeyin ne olduğunu siz ele bilirsiniz. 

Bu sırada gazetecilerden biri M. lnsull'eı 
- Merak etmeyin, inşa~llah yakında serbest kalır, gene buraya ge

lirsiniz dedi. 
M. lnsull ümitsiz bir tarzda başını salladı, dedi ki: 
- Hayır, hayır, o mümkün değil. Ben başıma geleceği pekala bi • 

liyorum. Fakat ne yapalım bu oldu. Siz nezaket gösteriyorsunuz. Te • 
şek/ıür ederim. 

Türk zabıtasından gördüğüm hüsnü muameleye karşı hayatımın•"' 
nuna kadar borçluyum. 

M. lnsull tam motöre bineceği sırada iki elini havaya kaldırarak 
- Ah .. Ah .. demekle iktifa etmistir. 
Müflis 6anker lzmire getirilirken Balıkesirde cebinden çıkardığı ptl 

ralardan üç metelik ayırarak bir fakire vermİftir. Verdiği metelikler • 
den biri iki yerinden delik idi. 

Amel'ika viskonsülü M. lnsull ile hiç konuşmamıştır. Müflis banker 
masraftan çok çekiniyor; mütemadiyen: 

- Beni Amerika hükumeti gönderiyor, ben gitmiyorum. Binaena • 
leyh masrafımı Amerika hükümeti versin, demektedir. 

M. lnsull trende bile manikürilnü ve traşını ihmal etmemiftir, 

Gayri mübadillere tevziata 
bir ma_11ısta başlanacaktır 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Maliye vekletince gayrimübadillerl 
tevzi edilecek bonolann 1 Mayısta tevziine başlanması kararlaşmıştıf• 
Tevziat yüzde yirmi beş nisbetind e olacakhr. Para tevziahnın yüzde 
biri geçmiyeceği tahmin olunmakla ise de 1 Mayısa kadar sahlacalt 
emlak ile yiiule ikiye çıkarılması çok muhtemeldir. 

Vekiilet tevziat için hazırlığa başlamıştır. Bonolar yektinu altı 
milyon lirayı bulmaktadır. 

Devlet deniz yollarında tenzilat 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Devlet Demiryolları idaresi önümü~ 

Jeki Mayıs ayından itibaren Ankara - Haydarpaşa arasında her aytff 
ilk haftasının muayyen günlerinde yüzde 50 tenzilat yapmağa karar ver 
miştir. 

Kısa askerlik edenlerin maaşları 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Maliye vekaleti kısa askerlik ederı 

lere verilen sülüs mQQflar hakkında dairelere bir tamim yapmıştır· 
Bu tamime kısa askerlik hizmetine tabi olanlara verilen üçte bir istih • 
hakların vergi tabiiyet noktaunclan maapn emsali hasılı ile baliğ ol• 
duğu mikdarın değil, bir ay zarfında istihkak kesbedilen üç bir mikıld 
rının nazarı itibara alınması ve bu mikdar muafiyet hadlerinden aşai' 
bulunduğu takdirde vergiye tabi tutulmaması iktiza ettiği tasrih oları • 
muştur. 

Japon Amiralı Ankaradan dönügo 
ANKARA, 14. A.A. - Bugün fehrimize gelmif olan Japon li

losu kwnandanı vis Amiral Hayim e Matsushita cenapları öğleden eıl" 
vel Hariciye Vekili Tevfik Rüftii. Milli Müdafaa Vekili Zekai Ber, 
fendilerle büyük erkanı harbiye reis> Müşür Fevzi Paşa Hazretlerifll 
ziyaret etmiş ve 13,30 da Hariciye Vekilimiz tarafından Anadolu /(il' 

d 
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lüpte şereflerine bir ziyafet verilmiştir• . H 
Bu ziyafette Hariciye ve Milli müdafaa Vekılleri milli müdal~ 

vekaleti müsteıııarı, hususi kalem müdü ile protokol wnum müdürü 1J 

muavini beyler hazır bulunmuşlardır. 
Amiral cenapları öğleden sonra B. M. Meclisi Reisi 

Başvekil ismet PafQlar Hazeratını ziyaret etmiştir. 
Amiral cenapları ve maiyeti <'Tİ bu ak,am fehrimizden ayrılmıf 

ve istasyonda mevki kumandanı, hariciye protokol feli ve muavi 
merkez kumandanı tarafından tef yi resmi selcim ifa edilmiştir. 

Havai seyrüsefer hakkında Meclis 
bir kanun layihası verildi 

·ANKARA, 14. (Milliyet) - Hükumet seyrüsefer kararnamesi'r
de muharrer feraite yabancı sefainden bazılarının riayet etmedik/eri' 
ni, bazılarının da müsaade İstihsal etmeden havalarunı:ulan ve meıff'. 
na mıntakalardan 11kıık geçmelerinin tekerrür ettiğini ve her ha 
bir tayyare vahası karşısında madun makamlar ne suretle hareket' 
deceklerini kesdiremediklerini nazarı dikkata almış ve havai scyrii6" 
fer için Meclise bir kanun lciyıhası tevdi etmiştir. 

Bu layiharıın esaslarına göre her ecnebi için telsiz telgraf ve~ 
işaretle inişe davet edildı'Wği zaman en yakın meydana inmeğe mecbd lı 
-olacak inmeyenler hakkında cebir İstimal olunacaktır. rJ< • " 

Her ecnebi askeri veya hususi uçuşu 800-2500 rahim aral1 ,.. .) ;..:; 
uçmağa mecbur bulunacak ve ecnebi uçma aletleri memnu mıntakald':i .;,. 
da uçuş yapamıyacaklardır. Hilafına hareket edenlere ateş edile Tr 
rakipleri casıuluk suçu ile maznun en mahkemey tevdi ve aletleri An 
tolunacaktır. li•. 

Aero klüpler buna benzer teşekküller müdafaa vekaletinin 
saadesile te,kil edilecektir. ti r·· 

Türkiyede UÇ"f yapacak, uçu1 aletleri müdafaa vekôletind·•, J> 11~" 
cil edilecek ve müseccel Türk uçma aletlerine Türk pilotu alına~~ ll;ı 

ı Y abanci hava şirketlerinin Türk tabiyetini haiz pilotlarla ~fl'.j ~ti 
decekleri her türlü hizmet mukaveleleri müdafaa vekiiletince tafJ a•• 
edilecektir. Uçma aletleri şehir kasaba~ı~ ve toplu halk üzerinde (il" lı. 
basi hareketler yapamıyaeaklar dır. .~ JJ 11

• 
Yukardaki hükümlere mugayir hareket ec!enler Türk ceza ""J'll 

nunun tatbikına maruz bulunacaklar ve tekerrürü halinde elleri: 1rt" 
ehliyet sehadetnameleri bir müddet için alınacaktır. 

de nöbet bekleyen i,çilerle polis
ler arasında olan bir mücadelede 
altmı' grevci tevkif olunmuştur. 
Bütün Konnektitut'de 'apka ve 
tayyare fabrikaları İşçileri arasın· 
da grevler ve grev tehditleri oldu
ğu bildiriliyor. 

Almanyanın cevabi 
LONDRA, 14. A.A. - Al 

kara, cleniz ve hava bütçele 
artmasına ait izahat istiyen 
liz talebine, Almanların verdi 
cevabi nota parlamentoya bil 
memiştir. 
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Okkadan kiloya geçerken 
Şehir Meclisi gene beyhude 

feylerle uğraşmaya başladı. Aza • 
elan bazıları ölçülerin cleğişmeıi 
esnafın ihtikar yapmasına meydan 
verdiğini söylüyor. 

ŞEHİR /l-f•rpari:' 
fstanbulda inzibat 

Canım! Bir insaf sa/ıibi ele çı • 
kıp: 

- Elenelim! Esnaf ihtikar yap
mcaın da ne yap$ın? diye sorduğu 
yok, 

EKONOMi 

Benzine 
Yapılan zam --

Muhsin Bey maliye 
mürakibi ile görüşecek 

--------------------------------------------İ lı tik ar ve • 
l stismar var! 

İşin kesti;me tarafı 

Kutudan eksik te 
Fazla da çıkarmış 

--<>-

Kibrit çöpleri 

GUMRUKLERDE 

Kontenjan 
Kaçakçılığı --

lstanbul polisi muhakkak ki 
medeni fehirlerin asayişini temin 
eden memur sınıfının en gayretli • 
ridir. Ve gene muhakkak ki me • 
clenyet aleminin hiç bir tarafında 
polis bizdeki kadar muhtelif vazi
feler tekabbül etmiş cleğilclir. Çün
kü Türk polisi yalnız amme huku
kunu ve emniyetini takip etmekle Boa bir bakkalla görü1tüm. De • 

diki: 
-Elenelim! Okkalar kilo olur • 

ken mikclar azaldı. Şimdi kiloyu 
okka yapanuyoruz. Yani malın 
mikclannı arthramıyoruz. Bari fi
yat/an arthralım. 
Doğrusu ela bu! Bakkal, manav, 

kömürcü, oduncu da Allahın kulu 
değil mi?. Onlar ela çoluk çocuk sa 
hibidir. Bırakalım biraz kazamırı. 

Ticaret odası idare heyeti ben
zin fiatlarındaki yükselme sebep
lerini te~~!k ederken kumpanyaia- , 
rın verdıgı rakamların doğru olup 
olmadığını maliyeye verilen ra • 
kamlarla karıılathrmağa ayni za
mand~ oda idare heyeti azasından 
olan tıcaret müdürü Muhsin beyi 
memur etmitti. 

Muhsin bey maliye ile olan bu 
temasını elin yapamamıttu. 

Belediye müessir harekete 
geçmak için iktısat 
m~dürünü bekliyor 

Yem ölçüler kanununun tatbi • 
kından sonra, okka kilo farkı göze 

tilmeden halkın 
zararına olarak 
yapılan satıtla • 
rın htikar mahi • 
yetinde olduğu • 
na dair, Galip 
Bahtiyar Bey ta
rafından Şehir 
Meclisine verilen 
takrir, her taraf
ta layik olduğu a
laka ile kartılan-

Eksiklik; kutuları doldur
ma makinelerinden 

mi geliyor? 
Kibrit kutularından noksan çöp 

çıktığına dair bazı tikayetler vaki 
olmaktadır. Bu hususta şirk"• 
nezdnde yaptığı -
mız tahkikata gö 
re kibrit kutula -
rında hazan nok 
san ekseriyetle, 
kutuları doldur -
ma makineleri -
nin yaptığı bir ha 
tadan ileri gel -
mektedir. Makine 

21 balya kumaş piyasaya 
nasıl çıkarılacaktı? 

Galata ithalat gümrüğünde dün 
ticaret muahedelerinden istifade e 
derek yapılmak İstenen büyük bir 
kontenjane kaçakçılığı meydana çı 
karılmı,hr. Bu i'in tahkikatına 
Gümrük heyeti teftİfİyeai vaz'ıyet 
etmittir. Bir taraftan da Galata it
halat gümrüğü müdürlüğü bu te • 
kilde bundan evvel kaçakçılık ya
pılıp yapılmadığını tetkik etmek -
tedir. Meydana çıkan kaçakçılığın 
tamil olduğu söylenmektedir. Tah 
kikat etrafında !fok ketum davra • 
nılmasına rağmen, aldığrmız maili 
mata ıöre kaçırılmak istenen mal
ları diğer Japon malları gi
bi kontenjan sırasını bekle
mesi lazımdır. Mallan getiren
ler ve komisyoncuları bu mah pi -
yasaya bir an evvel çıkarabilmek 
için harekete geçnıitler ve malları 
Yunan malı gibi göstermişlerdir. 
Bunun için mallar Yunanistandan 
gelmi~ gibi gösterilmit ve sahte 
mente fahadetnameleri tanzim e -
dilmittir. Bu iti yapanlar arzuların 
da evvela muvaffak ta olmutlar
dır. Hatta malın a,ehre çıkmsı bir 
an meselesi haline gelmistir. Fa • 
kat her •ey yolunda gidi~ durur • 
ken bir tüphe her ,eyi meydana 
çıkarını• ve mallar müsadere edil
mi,tir. Tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir. 

kalmaz. Sırasına göre evkafın, be
lediyenin, tapu dairesinin sıhhiye
nin ve maliyenin de icra memuru 
vazifesini görür. Bir kuduz köpek 
bir adamı ısırsa polise uzun bir iş 
çıkar. Evkafın köhne bir medre.e 
dıvarı yıkılsa polis müdahale eder. 
Mütekait. memur maaf cüzdanını 
yaptıracak oha İşe polis merkezin-
den ba,lar. Velhasıl bizde hiç bir 
sınıf halk ve hiç bir resmi daire 
yoktur ki polirle alakadar olmasın 
ve onun yardımından istimdat et -
meain. 

Ben nze ~ıkça bir ıey söyliye. 
yim mi? .. Bu okkalann kilo olufu 
valıtile ittihatçılar zamanında çık
mlf: 

"Geceler gündü zoldu .• ' 
Dideler nıfen oldu.,, 
Diye bir farkı vardı onu hatır • 

/alh. Diyebiliriz ki! ' 
"Okkalar kilo oldu 
Dideler "(fen oldu . ,, 
Kimın dide/eri? .. Orası belli de

ğil ... 
Bir eski kızılba,la görüştüm. Ba

na eldi ki: 
- Elendi biz tevekkeli mi te • 

raziaiz ~atarız. Hiç bizim tartı ile 
alıf ııenıı ettiğimizi gördün mü? 
Karpuz, kavun, portakal, enginar, 
ne kilosu var, ne okkası ( Dünya • 
nın her yerinde tane ile allflleriş 
en sağlamıdır. 

iyi amma, nohudu hatta pirinci 
•ayıya vurursak latanbulun adını 
Bakırköy kaymalı! 
Kilo~ bir iyi/iği oldu: Esna • 

fın ihtikar yaptığı meydana çıktı. 
Bunun ne laydası var. Faydası fU· 
dar: Bile bile lades! 
, Esnafla görüfiirseniz o ela kilo
dan fİkayetçi: 

• - Okkayı kiloya çevirirken hep 
zıy!ln ettik ... 

Jlmma birisi çıkıp ta sormuyor. 
- Hala mı okka ile alıyorsunuz? 
Malın bizdeki kadar elden ele 

l/eçerken kıymet artmaaı hadiaui 
lıiç bir yerde yoktur. Bir okka el • 
ma yerinde bq kuruş burada kırk 
kuTUf ... Bir madrabaz orada, bir 
madrabaz burada, bir toptancı o • 
rada, bir kabzımal burada bir dük-

~ kancı, bir perakendeci. Tabii her 
biri bir ekmek parası ilave etae 
kırk kuruftı buluyor .. Kime ne cli
)'ebiliriz?. Milli servet çoğalıyor, 
demektir. Be1 kurusluk elma böy • 
le elden ele geçerk~n kırk kuruş o
lursa bu nubeti milyonlara Vurun
ca deh,etli bir tezayüt hô.sıl olur. 

Nasıl oldu da bu sistemi Ameri
kalılar ke,letmediler fa11yorum. 
Onlar da galiba lnsull'ü kovala. 
maktan ife güce baktıkları yok! 

FELEK 

Çocuk bayramına hazırlık 
23 Nisan çocuk bayramı için 

Himayeietfal cemiyeti merkezi ile 
tubelerinde fevkalade hazırlıkla -
ra batlanmı,tır. Mekteplere tevzi 
edilmek üzere Maarif müdürlüğü -
ne 12500 yardım zarfı verilmi,tir. 
Bu zarflar mekteplere tevzi edile • 
cektir. 

1 BORSA 1 
<it Banku d . 

ın •n alınan cetvel dır) 

14 Nisan 934 
Aktam F' 

. lıtilo-azlar f ' y a t 1 a r ı 
latıkraaı dahili 98 75 Tahvilat 
J933 latilcra~ı 98 en. T •alteri7e 9,78 

- Elektrik 
Unitürk 29,3.S Tr-.ınyaw 

" il 28,SO Tün•I 1 

., 111 28.SO Rthhnı 
~ark D. YoHarı 2,60 Mürnt;oaail 
camrükler 8 ,. 11 

• 78 kaponat.ı2 rdat . .. ııı 
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1 Lnhaı Nam• 9,801 Reji 
.... Hamiline 9.80 Telelon • 

.. Mücııiı 103 Ter•oa 
Turlı.iya CürnhÜ· Çimento 
l'f'J'et Bankaar 63,15 i ittihat dey. 
Tram••J' 38 Şark dey, 
Anadolu Hi.ııe 26.SO Balya 
Şir. HayriJ'• 15 Şark m. eeta 

-.-
-.-
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55,6~ 
46.65 

48,40 

3,90 
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19 
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Pr•R 
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83

·
13 
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t 20 1. .... , .. j 1 Pıezela 
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34.56 
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Kuru• -808 
16 
49 

23.SO 
19 
53 
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.. Dün. bu hususta kendisile gö -
l"Uf<m hır muharririmize Muhsin 
B. demiftir ki : 

"- Kumpanyaların verdiği ra
kamları Maliyeye verdikleri ra • 
kamlarla kar§ılaı tıracağım. Fakat 
İstanbul Maliyesinde bu kısma ba
kan Mürakip Kazım bey Ankal'a· 
da olduğundan §İmdiye kadar ma
liyeden maliimat olamadım. Bu • 
gün Ankaraya hareket ediyorum 
Kazım Beyle Ankarada tt>lll.l\st~ 
bulunacak ve kendisinden maili • 
mat alacağım.,, 

Almanyaya yumurta göndermek 
gllçleşti 

Almanya yumurtalarımızı ihraç 
ettiğimiz başlıca mahreçlerimiz • 
den biridir. Son zamanlarda Al • 
manyanın yumurta ithalatına kar
tı vazettiği usuller, bizim Alman. 
yaya yumurta ithalatımızı hemen, 
hemen imkansız bir hale getirm;ş. 
tir. 

Yumurta tacirleri bu vaziyetin 
hiç olmazsa biraz tahfifi için te
tebbüsatta bulunmağı ticar>l oda
sından istemitlerdir. Oda bu hu
sustaki müşkülitm kaldsrılrnası i
çin lktısat vekaletinin teşebbüs • 
te bulunmasını teminni etmiş • 
tir. 

Tllrkofis memurları 
Mülga ihracat ofisinden An -

karada Türkofise tayin edilen ra
portör ve memurlar dün ak§am An 
karaya hareket ctmiılerdir. 

Tutun kongresi murahhasları 
gitti 

Tütün kongresine İstanbul mm 
takasından iştirak edecek olan İs
tanbul tütün ekicileri, tütün tacir
leri mümessilleri ve Ticaret mü -
dürü Muhsin bey dün alqam An. 
karaya hareket etmişlerdir. 

Oda, inhisar idaresinin kon • 
greye vereceği raporu da dün tek
sir ettirerek kongre azasına tev
di etmittir. 

ispanya ile ticaretimiz 
İapanya ile aktedilen ticaret mu 

ahedemizin henüz tasdik edilme _ 
miş olması y.iizünden yumurta ti
caritemiz de çok zarar .. .. .. gormuş -
tur. 

Gelen maliımata göre, geçen se
ne bu husı;sta Akçaşehir, Ereyli, 
ve Bartın gibi yumurta toplama 
mıntakalarında 3 - 3,5 kuruşa sa
tılan yumurtalarımız bugün yir . 
mi paradır. Geçen sene memleke
timize yumurta ihracatından 12,5 
milyon lira girmişti. 

Yumurta tacirleri muah'!denin 
tasdiki için hükıimete müracaata 
karar vermişlerdir . 

İstanbu·ı planı 
Mütehassıslar neler 

teklif ediyorlar? 
İstanbulun müstakbel planını 

Yapmak üzere celbedilen Avrupa
lı üç tehir mütehassssının rapor
larında, Y edikuledeıı Şişliye, bir 
metropoliten hattı inşasını teklif 
ettiklerinden bahsetmiıtik. 

Aldığımız malümata göre, met
~~ro~ten hattının, Y edikuleden de 
gdı :

1 
.en~kapıdan geçirilme~i teklif 

e ı mıştır. 

Diğer taraftan mu" t h 1 Bo. . . . e u sıs ar 
h~İt~•nın Anadolu ve Rumeli 

sa ı e~ı. 1aras~~a bir irtibat vücu
da getırı mesını muvafık görmüş . 
!er ve raporlarında bu İrtibat nok
tası için Vaniköyle Arnavutköy 
arasını intihap etmitlerdir. 

SU AT BEY dı. Halkın üç dört ler, hazan da fazla çöp koymakta
dır. Şirketten bize verilen malü -
mata göre, aleliimum bütün kibrit 
fabrikalarında hal bu merkezde -
dir ve umumiyetle kutularda çöp 
mikdarı için yüzde be, eksik veya 
fazla zuhur etmesi, kibrit sanayi
ince kabul edilmit bir esastır. Kib
rit fabrika~ı günde 350 bin kutu, 
yani 37,500,000 çöp imal ehnekte
dir. Kibrit 'irketi son zamanlarda. 
yerli ağaçlardan kutu yapmak tec
rübesine giri,mi,tir. Yakında ku -
tutarın memleketimizde yapılması 
kabil olacağı ümit edilmektedir. 

ay evvel okkası -
n~ yi~mi he, kurut verdiği bir şe
y~n ~ılosuna bugün gent> en aşağı 
yırmı be' kuruş ödemesi, herhalde 
bir ihtikara delalet ediyor. Ve be
lediye makamının bu mesele üze

.. 

rinde derhal ha -
rekete geçmesi, u 
mumiyetle arzu e 
diliyor. Dün, bu 
hususta fikrine 
müracaat ettiği • 
miz belediye reis 
muavını Hamit 
Bey demittir ki: 

- Yeni ölçüler 
kanununun tatbi
katına ait tika -

'A VN I BEY yellerle belediye 
ehemmiyetli su -

rette metgul olmaktadır. Muhtekir 
l~re _kartı kat'i ,ekilde mücadele i
çın ıktısat müdürü Asın Süreyya 
Beyin avdetini bekliyoruz. Kendi
si buraya geldikten sonra, ihtikar 
yoluna sapanlara kar,ı İcap eden 
müessir tedbirler alınacaktır. 

Kara Osman Suat Bey 

Şehir Meclisi azasından Kara Os 
man zade Suat Bey de demittir ki: 
.- Bence yapılacak fey tudur: 

Tıcaret odasından havayici zaru • 
riyenin toptan fiyatları istenir ve 
bunlar üzerinde tetkikat yapılarak 
perakende fiyatlar teabit ve ilan e
dilir. 

Avni Bey 

Daimi encümeni azasından Av -
ni Bey şu mütaleadadsr: 

- Belediye, faaliyete geçince • 
ye kadar, halk ta bu itte haasasiyet 
göstermeleri, tikayet hakkını İ•ti
mal etmelidir. Daimi encümene 
teklif edildiği takdirde havayici 
zaruriye üzerine pekala nariı ta 
koyabiliriz. 

Yolcu tarif esi 
Denizyolları tarifesini tesbit e. 

den komisyon dün de deniz ve ba
va müstefarı Sadullah Beyin riya
seti altında Deniz ticaret müdür • 
lüğünde toplanmış ve yolcu tarife
sini hazırlamakta devam etmittir. 
Komisyon me•aisini bu hafta niha 
yetinde bitirecektir. 

Macar sefiri Moskovaya 
tayin edildi 

Macaristan ile Sovyetler arasın
da müna&eb•tın iadesi üzerine, Ma 
caristanın Ankara sefiri M. Yun
gerth, Macaristanın Moskova sefir
liğine tayin edilmiştir. M. Yun • 
gerth evvelki gün Budapefteye git 
mittir. 

Doktorların kazanç 
vergisi 

Etıbba Muhadenet cemiyeti ye
ni kazanç vergisi hakkında ııörü • 
tülmek üzere bu yakında fevkala
de olarak toplanacaktır. Dit ta -
bipleri cemiyeti de salı aktamı sa
at 18 de toplanacaktsr. Bu akf'lm 
18 de aylık içtima yapılacaktır. 

~---mm ...... , ..... _. ..................... .._ 

-------o>-------
VILAYEITE 

Amelenin vergisi 
Kazanç vergisine esas olan 
yevmiyeler tesbit edilecek 

Muhtelif İfÇilerin kazanç ver· 
gilerine esas olmak üzere bir gün
lük yevmiyelerinin tahakkuk etti
rilmesi lazımdır. 

Bunun için lstanbulda m:-tcut 
36 esnaf cemiyetinden gönderile
cek murahhasların ittirakile bu 
hafta maliyede tahakkuk müJür • 
lüğünde bir içtiına yapılacaktır. 

Vergi tahakkukları 
Bina , arazi, kazanç vergileri 

tahakkukları ikmal edilmiştir. Ka
zanç tahakkukları bir füi güne ka
dar bitirilecektir. 

lbrahim Tali Bey 
Trakya umumi müfettişi İbra

him Tali Beyin çartamba günü C:
dirneye hareket etmesi muhtemel
dir. 
Yalova kaymakamını takdir 

Yalova kaymakamı Şefik B y 
köylere varıncaya kadar yol ve te
lefon yaptırmak ve köy kanununu 
hakki\e tatbik ederek fevkalade Biz bögle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
1 gayret gösterdiğinden vilayetçe 
I takdir edilmiştir. 

Kazaların önllne geçmek için 
Kızgın )'az rüzgôrı kumları aa .. 

vura •avura bir yere topluyor. Ve 
aonra tekrar ayni rüzgôr bu lıum~ 
lan aldıiı gibi baıka bir yere kü
meliyor .. Bir dakika aonra bakıyor-
fllnu.z ki. ne . .. . • d 

ın.san ayagımn ı.z:ın en 
ne bir araba t-k l ". . . . d 

~ er eırının ı.ı;rn en 
eser var .•• 

Bu ekıibeler böyle, nerede olu _ 
yor. Sahrayi Kebirde mi; Necit 
çöllerinde mi? .. 

• • 
Kıtın yağmurlar bu kumları, bu 

tozları havanda ezer gibi dövüyor. 
Balçık haline getiriyor. Çamur diz 
boyunu Clf'Yor. Otede beride biri -
ken &ularJa kazlar yüzüyor, beri 
yandaki çamurun içinde tavuklar 
ıolucan, böcek arıyor .. 

Burası neresidir? Bir bataklık 
mı? .. Aşılmaı:. geçilmez bir sel ya· 
taiı mı? .• 

* 
Hayır, bunlann hiç biri değil... 

Burası bir yoldur. Bir yol değil iki 
yoldur. Uç yoldur. Fakat mİ•al o/a
ralı bugün yalnız. ikisini 'zikredecc
ğiı:.. Biri AcıbaJemclen Çamlıcaya 

gider. Şu abıhayat saçan Çamlıca
ya .. Şu /stanbul halkının uzun me
sai günlerinin yorgunluğunu gider
mek için cuma günleri koştuğu, ha
va aldığı Çamlıcaya .. Üstelik iler· 
de de ke><:aman bir park vardır. 
Çamlıca Kız Lİ•eıi de bu yolun Ü•· 

tündedir. Buna raimen bu yol ifle 
böyle bir yoldur. 

Diğeri meıhur KaY'fdaiı cadde· 
sidir. Bu yol da Kayıfdaiına, fU 

meıhur abıhayat aaçan Kayıftlais· 
na gider. lstanbulun en güzel sayfi
ye yerleri buralardadır, Fakat lıı·
fln buralardan araba geçemez ..• 
Y a.z:.ın to.z.Jan İn•anlar ges;eme%. 
Çocuklar mektebe gidnlıen bir 
maden kuyusu amelesi gibi giyin • 
meğe mecburdur. Ve akfQm bir ma 
den kuyu•u amelesi gibi yüz.leri 
gözleri kapkara, bac:ak/an dizleri· 
ne lı<Uiar çamura batarak evlerine 
dönerler .. Böyle havalarda bir )'Qll 

gın olsa itfaiye bu yolu bu ''cadde" 
;yi sökeme:ıı. Netekim böyle birkaç 
hadise de olmuıtur. AkfQmlan mek 
tebe gide,, çocuklar biraz geç kal
•alar zavallt anneleri araba bir su 
bi.rikinti•inde boğuldu mu Jiye me 
raktan çatlarlar. Netekim bir baba 
böyle bir vaz.iyete dü~en küçücük 
çocuğunu :zor lıurtarmııtır. 

• • 
Va maalesel buraların il"mi de 

''yol'' dur. Buna benzer daha bir 
çok (yollar) elbette vardır. Bunları 
aırl bir mi~l ol.sun diye yazdık. 

Şehrin ortasını yazın sahra kııın ba 
taklık halinde bırakan bir beledi
yenin ,nk (yollu) ha~ket etliği • 
ni söy/iyemeyİz. Her ,eyden evvel 
ıehrin sıhhatini, hayatın.: korumak 
lcizınıdır. 

Otobüs ve otomobil k_,,alarının 
önüne geçmek için Dahiliye ve -
kiletinden vilayetlere bir tamim 
görıderilmiıtir. Kazalar ekseriya 
nakil vasıtalarının köhneliği ve 
çok yolcu almalarından ileri geli
yor. 

Bazen de yol ortasında kala -
ra'k yolcular mutazarrır oluyor. 

Tamime göre yolcu vasıtala • 
rı sık sık muayene ve kontrol e
dilecektİT. Köhne arabalar iıletti
rilmiyecektir. Bilhassa lo§ mevsi
minde arabaların fazla yolcu alma
sına müsaade edilmiyecektir. 

Esrar Bursadan geliyor muı 
lskenderiyeye esrar kaçırmak

ta iken zabıta memurları tarafın
dan yakalanan Halil oğlu Avrarn 
ile Ekmekçi oğlu Savanın ihtisas 
mahkemesince tevkif edildiklerini 
dün yazmıttık. Bu tahkikat bunla
rın büyük bir •ebeke ile alakadar 
olduklarını göstermektedir. Bü • 
tün uyu,turucu maddelerin de Bur 
sadan tehrimize getirilm kte oldu
gu anlafılmıfllr. 

ı= K•••k h•lt•rl•r 

" Konservatuvar konser heyeti 
yaylı sazlar orkestrası ikinci kon
serini 26 nisanda verecektir. 

Bu biraz da halk seviyesinin m.,. 
deni ,ehir terbiyesile hal ve ha • 
mur olmayııından ileri gelir. 

Maamalih lstanbul polisinin va
zifesi yalnız fehir halkının ve yal
nız devletin dairelerinin hizmetle
rine bakmak değildir. lstanbula 
me11Gim mevsim uzak ve yakın yer 
lerden muhtelil unsurların akını 
başlar. Meselô. Karadenizin muay
yen bazı mıntakalarınclan gelen i -
sizler bu mevsimde lıtanbul asa -
yifİ için dikkate değer bir mesele 
teşkil ederler. Sonra gene bu meıı· 
rimele nereden geldikleri meçhul 
çingene kafileleri lnanbulun yal -
nız emniyetini değil, sıhhatini de 
tehlikeye seııkeden birer se)'yar 
mikrop yuvasıdır. 

Bu çingene kal_il~leri .. b~(ha,ua 
Şişliye yakın Mecıdıye köy'! cıııa
rıncla yerlqir ve •"'!"na. ~ore hır
sızlık, çapulculuk, .'!ılencılık yapar 
lar. Daha bir~~ç g'!n evvel bunlar
dan birkaç kışı bır hınızlık cür • 
münden yakalandılar. Bunların ço
cukları ve kadınlan cuma günleri 
l ıtanbul ıokaklarınd a mülevves bi 
rer mikrop deposu gibi sürüne sü
rüne, yılı~a yılıfa dilenirler. Daha 
fenası bu çingenelerin başı baş bey 
gir sürüleri Mecidiye köyü şosesi -
nin sağdan soluna, solundan sağı 
na sürü halinde atlayıp geçer, yo
lun emniyetini tehlikeye dü~ürür -
ler. Daha geçen cuma bu yüzden 
bir aile neticesi vahim bir tesadiil
ten mü,kü/iitla kurtuldular. Bele -
diye_ r.ti:zanıname•i nıucibince ,ehir 
dahılınde ba,ıbo, hay&•an sürü•il 
değil, hatta tavuk bile gezdirrn"k 
memnu iken bu çingenelerin Me -
cidiye köyünde b~ıbo~ hayvan. sü 
rülerile dolaşmalarına nasıl musa· 
maha edilir. 

Görülüyor ki lıtanbul polşinin 

vazifesi tahmin eclildiğinclen çok 
mü küldür. içtimai terbiyesi kıva
mını bulmayan bir şehirde polisin 
i1i ağırdır. Fakat bizde iş yalnız 
fehir ha/kile de bitmiyor. Böyle 
çingene•İ, çerk li•i, hırlı•ı, hıraızı, 
serserisi, kaçakçı•ı ile Je oyrı ayrı 
uğraşmak lazım. He•·kesin ,ikliyct 
mercii polis oluyor. I şte ben bile 
lstanbulun genç ve kavrayışlı em -
niyet müdürü Fehmi Beyden bu 
çingenelere kar~ı bı tedbir alma • 
sını rica ediyorum. Bu ıerıeri çİn· 
geneler yalnız Mecidiye köyÜ icin 
değil, Şi,li - Büyükdere ,oseıi için 
her manada bir tehlikedirler. 

Burhan CAHIT 
---~-~., ____ _ 

Son kasa da açıldı 
Adliye yangın yerindeki son 

kasa ancak dün açılabilnıişlir. Bu 
kasa ikinci iflasa aittir ve ıçılnıa
sı için tam dört gün uğratılmış • 
tıı. 

Şimdiye kadar adliyede J;! ka
sa açılmı!tır. Son kasanın k~ndi
si gibi muhteviyatı da sapa sağ
lam çıkmıştsr. 

Kasanın içinde (500) liralık ev· 
rakı nakliye ile bir yığın senet 
zuhur eımi~tir. Bu senetler bir tor· 
ba içinde muhafaza altına alınmış 
ve tasntf edilmek üzere müddeiu
mumiliğe gönderlimiştir. 

Artık adliye yangın yerinde 
müddeiumumiliğin hiç bir alaka-
11 kalmamıştı ... Yapılan aramalar, 
zuhur eden enkaza ve saireye ait 
olmak üzere müddeiumumi muavis 
Ie .. inden Salim beyin huzurile bir 
zabıt varakaaı tutulmuş ve y n -
gın sahasında yıkma ve ayıklama 
işini üzerine alan müteahhiJc di
lediği gibi çalışmakta serbest ol
duğu bildirilmittir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 

"' latanbul kadastro heyetleri 
reisi Faik Bey tapu ve kadastro 
umum müdürlüğüne bazı işler hak r~hhas olarak intihap edilmit o-
landa malumat vermek üzere dün lan fstanbul Hilaliahmer Cemİyt>ti 

Siz acaba ne dersiniz? 
Ankaraya hareket etmiıtir. reisi Ali Paşa rahatsız olduğu i İn 

"' Ankarada toplanacak olan Hi- yerine doktor Küdcİüs Bey ile di-
1 Çerno"YİÇ 

Altın 
1 Mecidiye 

R. L-...... 

Limanın eski yerinde kalması liliahmer umumi kongresine it • ğer murahhaslar cuma günü An -
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r-1 Sıhhi Bahisler _J 
~------------------
Sinirli tiplf!!:_ 

Utangaç, Beceriksiz 
lç aıkmtılan ve üzüntüleri ile sev

danın biribirlerine bağlı oldu
ğunu bu büyük &inir ve gönül fırtına• 
larmın tadını ve acıamı tabruş olan 
hiç kim.ae inkar edemez... Sevdiğinin 
yanında bulunamamak, onunla .v~r .
lığını birleş.tirememek ezaları sınırli
ler de fırtınalar kopanr. 

Keskin duygulu olmıyanlarda ger
çek sevda olamaz. Duygulannın ge
mini ellerinde tutanlarda, fırtınasız 
ruhlardadaki sevda samimi bir d0&t
luk, yahut tatlı bir eğlencedir. Onun 
yapan ve yık-an ihtiraslarla münue -
beti yoktur. 

Sevdanın üzüntüleri ve iç sıkm -
tıları bazen ölüme kadar dayanır. 
Franıız tairi Herediya: (Sevda ve ölüm 
ili.hı iki çocuk) diyor. (Flober) in en 
yüksek sahifelerinden birinde ıevda 
ile ölüm tapılan iki tanrı gibi biribi
rine sanlmıf, biribirile kanf1111fhr. 
Tıpkı bunun gı"bi.. Riıar ':': agneT d_e 
JyvoJd'un büyük aşkım en y~ce mu!ı
ki dili ile onun ölümünde yükıeltmiş, 

0 sevdan1n ateıini ölümle söndürmüt -
tür. ..k • .. 

Bence dünyanın en büyu pae~ı. P_';1r 
şairi Ffrzuli bile sevdanın temelı~ o
lüm üıtüne kurmuıtur. Sevda dudu· 
runu: 

Aşk resmini aşık öğrenmek gerek 
pervaneden 

Kim yanar gördük te şcm'in ateşi 
süzanına 

Formülünde gösteriyor. 
Sevda sinirlilerde marazi cilveler 

gösterir. Sevdada utangaç ve !'e.ce~iksiz
ler hassasiyeti çok alıngan sınırliler • 
dir'. Utangaç daha pek küçük iken se
vince, kedere, acmmay~ ~1a~.~ya, 
sevilmeye karıı çok muteesıır goru • 
nür. Sevseniz, hoı tutsanız heyecana 
kapılır. Duygulan çok incelmiıtir. 

Bir dua eınasmda rikkate gelirler; 
ut. gayız kuyusundan hüzne düşerler, 
güzleri yaşla dolar; zahitce bir duruş 
al.rlar. Onlarda bir muUelci olmaktan 
ziyade bir san'atkir ruhu vardır. 

ilahi sevdanın dönüm yerinde on
lan insani sevda gözetler .. Tannya ta
parken, birdenbire dönerler putlara ta

parlar. fi, , 
Bulüğa erdiler mi, onlarda e .a~nı 

olan gü2ellik zevki kadını estekikınde 
tebellür edeT. Onlarda kadına karıı fev· 
kalade bir uyanıklık ve fevkalade bir u· 
tangaçlık vardır. 

ideal zevkini tatmin için, bir kadım 
tasviri seyretmek, bir roman okumak 
kafi ırelir. Okşamak, sevmek, ••r•lınak. 
yalnız bu keliıneltt bütün uzviyetini 
sarsar. Sonra bu bir ihtiyaç olur. Bu ve 
bu ihtiyaç bir iç sıkınbsı halini alır. O 
andan itibaren çalışamaz olur. Nice hül
yalara. derin hayal uçunı1nlanna dalar. 
Yorucu Tahatsızlıklat', geceleri ı:k. ıık uy 
kudan uyanmalar. 

Nihayet, duygularının müphem dave
tine icabet etmeğe, hayalden hakikate 
geçmeğe karar verir. Bu bir zevkin tat• 
mini değildir. Marazi bir ıinir gerginli
ğinin gevşetilmesi teıkinidir. 

Sinirlerin gerginliği gidip gevted.ikten 
ıonra hissiyatına kapılıp onlara yenılmek 
ten ııkrlrr ve utanır, işlenmit günahtan 
sonra ölmek korkuau ile titrer. Bir daha 
bu nlleyi iılememek için ant içer. On
dan sonra gönlü rahatlaşır. Bir kaç haf
ta sonra bu mes'ut muvazene bozulur. 
O arzu ve heves gene uyanır ve sdattı
nr. Ve birden bire gem almaz olur. De
nilebilir ki bu sinir gerginliği, sinirleri 
azar azar dolduran bir elektrik akümüla
törü haline getirir. Gergjnliğin bird~n
bire gevşeyip botalması yanıp yakılma
lar, pişmanlıklarla neticelenir. Bu hal 
çekilmez bir bela olur. 

Utangaç ve beceriksiz bir ıinirli olan 
Jan - Jak Ruso'nun başından geçen sev
dalar Örnek olarak yazılabilir: "iç dö
kütler,, de Ruıo utangaçlığını ve hece -
rikıizliğini bakın12 nasıl tasvir ediyor: 

- ''Sdalınıtbm, tutulmuştum; titri .. 
yordum. Yüzüne bakamıyordum, soluya 
mıyordum. Böyle olmakla beraber yanın 
d~n ayrılmaktan da ölümden korkar gi
bı korkuyordum. Eli ile yer gösterdi, 
~turayım diye. . O zaman ne hale gel
dım ( Anlatamam. Ne bir söz söyliyebil-

dim, teşekkür için. • Ne ona bakabiıdim, 
ne dokunabildim . ., 

Bu dicret temayülü üstünde bir ıiklo
timi haline eıi olmıyan bir örnektir. 

Utangaç becerikaizlerin baılanndan 
geçmiş ne tuhaf vakalar vardD". lıte bir 
tanesi; hem gülünç, hem hazin •• 

Son derecede utangaç bir genç •. bir 
kıza tutulur. Onunla evleniı:ıe bahtiyar 
olacak. Kızın ana11, onu bir hafta kal
mak üzere yazlık köıküne çağırır. Köt
ke geleli yirmi dört saat olmuştu. Sıkıla
rak, utanarak sevda11nı ortaya kor. 

O sıralarda aileden bir ihtiyar kadm 
ansızın ölüverir. Utangaç aıık bundan 
çok müteessir olur. Bavulunu alıp git· 
mel< ister. Bırakmazlar. Bir daha ısrar 
olunmamak ve sıkılınca gitmek tartile 
kalır. Evin içinde ihtiyarın ölümünden 
en çok müteenir olan bu utangaç genç
ti. 

Uzaktan ve gündüz geç geldikleri için 
akrabadan birkaç kişi ile birkaç ahbabı 
akşam yemeğine alıkoymak lazımgel
mitti. Utangaç genç sofrada ıevdiği kı
zın yaıuna oturmuıtu. lıtahıızdı. Lok • 
malar boğazından geçmiyordu. Sanki bo
ğazı sıkılmııtı. Sevdiğine baktıkça içini 
çekiyor ve bardak bardak su içiyordu. 
Adamcağızı idrar sıkıttıhnıya başla • 
mııtı. Sıkınbsını belli etmemek için diı
lerini aıkıyordu. Arb1' tutulamıyacak 
bir hale gelmişti ; dışarıya çıkmak icap 
ediyordu. Çıktı. Geldiği zaman yÜzÜ kıp 
kmruzı idi. On dakika aonra tekrar çı· 
kar; gene gelir, oturur. Bir daha çıkar. 
Gene gelir oturur. Bu gidip gelme, çıkıp 
girme boş defa tekerrür eder. Kızın bu 
halden sıkıldığrnı zannettiği ve kendisi 
de çok uta.~dığı için bir daha odaya p 
mez. Kendisini mazur görmeleri için bir 
mektup bırakarak gece köıkten çıkar, 
a1der. Tam on ıene ailenin semtine uğ
ramaz.. 

Mopasan "Rujo'nun tedbiri" nde bu 
mevzua temas eden ne İnce bir ruhi tet
kik yapmııtır.! 

• • • 
Dünya cenginden sonra. • • Ondan son 

ra da, heT yerde telakkilerin genitlediği 
açıldığı zamanda da utangaç ve becerik
siz aevdaWar var. 

H.,,. ne kadar yeni bir fizyoloji ve ye
ni bit- sevda varoa ela. • • Her ne kadar 
~ kadrna karır romantik ve hülyalı gö
runmekten ziyade açlık ve serbest dav
ranmak moda nede .•• 

Bu da itin dıı yüzüdür, göateriıtir; de 
ğifi:r. Ebedi kalan, değİfmiyeni İnsan ya 
radılıtının, iç yüzüdür. Ve bazı kimse
lerdeki fazla hassasiyet; teeuür ve heye 
can kabiliyetidir. Bu her zaman buluna
caktır. 

itte bir Örnek, son senelerin tarihini 
taııyan bir mektup: 

". • . Bu beceriksizlik neden. • bu f&t
kınlrk ne için?. • Bir kadm bana biraz 
serbestçe söylese, biraz lıi!üfkar olsa ser 
semleıiyoruın; batka bir adam oluyorum. 
Y akıtıkıız değilim, hat ti hotlanna gitti
ğimi, çok güzel olduğumu söyliyenler de 
var. Ne cahilim, ne ahmak. Edebiyat, 
tarih bildiğimi eaerlerimle gösterdim. O 
halde. • . bu becerikaizlik, bu leTsemlik 
neden? Söylemek istediğim sözlerin ye
rine ağzımdan baıkalan fırlıyor. 

Titriyorum, kızarıyorum, avuçlanmın 
İçi terliyor. Duracak yerden kaçıyorum. 
Geçen gece gözlerime uyku girmiyen sa
atlerde beni çeken, büyüleyen kadının 
hayali kartrma geldi. Göze! kokulan kok 
luyor gibi idim. O hayale karıı ne par
lak sözler söyledim. Kendisini görünce 
utanarak kaçıyorum. Sonra bu kalaba
lıktan utanıyorum. Hissi sergüzettler a
rarnıya mecbur oluyorum. MecbuT değil, 
isteğimle anyoT'Um. At'adığımı bulunca 
kaçıyorum.. 

• • • 
Evet .. Füzulinin, 'Laınartin'in Müae' 

nin terennüm ettikleri ebedi biraz da haı 
talıldı sevdanın reprezantanlan her za
man buhına<:ak .•. 

Çareıi?. . Heyecan ve teeaaür kabili
yetinin taşkınlığını yabıtrracak vasıblla
ra el atmaktır. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet'in edebi tefrikası: 48 

KANLI SIR 
- Pardon, o maksatla söyleme

dim! 
- Olan olmuf, geçen geçmi~

tir. Sen, Netide'nin yanında bu 
bahsi tazeleme. • • Biz, idare ettik. 
Şayet sen, kurca.lıyacak olursan, ya 
!anlarımız meydana çıka.. O za -
man, hem Netide üzülür, hem de 
biz mahçup oluruz. 

Halim Siret, kendi kendine ma
zeret bulmıya çabalar gibi ellerini 
oğuşturuyor, eğilip bükülüyordu: 

- Nasıl oldu da, unuttum!.. in
san, unutuyor, canım! 

Bahsi •ı değİftİrmenin kendisi i
çin daha hayırlı olacağını anlamış 
gibi idi: 

- Demek, Netide on beşine gir
di!. • Hayret vallahi ••• Hem de 3 
ay oluyor. • Dünkü çocuk, yahu! 
insanın inanacağı gelmiyor .•. Na
sıl inanırsın? Daha dün, değilmi ca 
nım efendim, daha dün, bahçede 
kotup oynuyor, sıçrıyor, gülüyor-

Yazan: Ma.~mut YESARi 

Onu, kolundan tuttum, pencere· 
nin yanına götürdüm: 

- Bak. • • N~ide, gene bahçe
de kofup oynuyor, gülüp sıçnyor •• 

Rüzgarsız, soluk günetli bir 
mart sabahı idi. • Netide, komtu 
kötkün kızı Nazan'la, bahçede, kı· 
sık kısık çığlılı:lar kopararak ko
şuyor, biribirlerini kovalıyorlardı. 

Bahçivan, ağaç diplerini kabar
tıyor; taf, çakrl, kurumut yaprak 
gibi süprüntüleri ayıklıyor, yeni fi 
deler dikiyordu. 

Netide ile Nazan ara sıra bahçı
vana takılıyorlar, kah çapasını ka
pıp kaçıyor, k5.h makasını küreği. 
ni ıaklıyorlar, sonra onun hiddeti
ne kahkahalarla gülüyorlardı. 

Halim Siret' e, Neşide'yi göster
dim: 

- İşte bu, gördüğün kız, artık 
çocuk değil. • . Ona dikkatle bak •• 
Evet, bu bahçede koşup oynıyan, 
gülen sıçnyan kız, çocuk değil ••• 

Halim "ret dal ı n bakı-

İki vekil 
İzahat verdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
da tatbik edilen ve eyi neticeler a
lınan bir parazit getirtilerek ço
ğaltmak suretiyle mücadeleye gi
ritildiğini ancak bu parazitlerin 
çoğalma nisbeti böceklerden daha 
az olduğu cihetle kat'i netice alı
namadığını söyliyerek demittir ki: 

" Mütehassıslarımız tetkikat 
yapmıtlar ve tedbirler almıflardır. 
Bu haşerenin biran evvel sirayeti 
önüne geçmeğe çalıtacağız. Ancak 
veki.letin çalıtmasiyle İf bitmiş o
lamaz. Buna mahalli idarenin ve 
halkın yardımları lazımdır." 

Takrir sahiplerinden Bursa me
busu Rüttü Bey Vekil Beyin mü
cadele için alınmış olan tedbirler 
hakkındaki izahatına teşekkür e
derek mahalli idarelerin bu itle 
uğraşmıya vakitleri olmadığını, 
bunun doğrudan doğruya vekalet 
tarafından yapılması lazım geldi
ğini sövlemittir. 

Hatibin bu bevanahna cevaben 
Ziraat Vekili Muhlis Bey demiştir 
ki : 

Kanun hazırdır. Yakında heyeti 
aliyenizin tasvibine arzedilecektir. 
Bu kanunla haşerat ile mücadele 
usulleri esaslı bir surette tespit e
dilmiştir." 

idare heyetleri 
Bu izahatı müteakip ruznameye 

geçilerek vilayetler idaresi kanu
nunun 58 inci maddesine göre üç 
vilayette idare heyeti teşkiline ve 
yol İşaretlerinin birleştirilmes hak
kındak muvakelenamenin tasdiki· 
ne dair kanun layihalarının ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edil
mi~tir. 

Bütç encümeni reisi Mustafa Şeref B. 
ekmelderdrn alınacak reoim hakkındaki 
kanun layllumnın bazı tadilat yapılmak 
iizl"\'"' enc.üme.ne verilmesini istemiı ve 
kabul edilmiıtir. 

Bina vergi.i 
Bundan sonra bina vergiti kanununun 

Üçüncü maddesinin vedinci fıkraılnın 
dejli~tirilmeai hakkındaki kanun layiha
sının nlüzakereıine geçilmiıtir. 

Bu münasebetle söz alan Hüseyin 
Hüsnü Bey (lzmir) vergi kanunlarının 
tanziminde vatandaılann tediye kabili
yetleriyle ınuhitin tartlarmrn göz önün
de hulundurulmaaı lô.zım geldiğini kay
dederek bunun köylüye bir yük teıkil 
edeceğini söyliyerek layihanın esaoları
na it~raz r..tn1iı ve bir defa daha encü
men tarafrndan tetkik i!cijlmesini istiyen 
bir takrir vermiştir. 

Maliye Vekilin in izahatı 
Kür.üye 1relen Malif'l Vekili Fuat 

Bey, liü,nü Beyin müsü.kale.t vergisi
nin esa"na itiraz etmiyeTek teklif edi-

• ıen kanım layihasındaki maafiyete iti
razda bulunmakta oldufuna i,aret etmit 
ve demiktir lci : 

« Münaknşa edilecek mesele verginin 
ağır olup almaması metelesidir. Esaım
da Hü.nü Beyde berabeT bulunuyorlar. 
r şin ağırlığı ve hafifliği noktasından da 
'·aziyet şuduF-: 

25 lira iradr gayri safisi olan m~ken
ler en ziyRde köylerimizdedir. Bugün 
25 liradan yukarı olanlar tehir ve im.. 
nb.•lardadır. Htt tarafta icarlarda tenez 
zül vardır. 25 liradan sonraki kısımlar
da ma.Viyeti ilga ettiğimiz zaman hiç 
zanelmiyorum ki köylüyü mükellef tut
muş olacağız. K.<\ylülerimizin vaziyetle
rinin ağır olmaması için kanunda bir 
çok ınaafiyetler bahşcdillllittir, Kastımrz 
köylüyü mükellef tutmak değildir. 

Köylünün eJinden tutmak ve mahsu
lünü alarak i~tira kabiliyetini arttırma
yı düıünürken diğer taraftan köylüye 
yük tahmil etmeyi hükiimet düıünme-
miıtir. • 

60 liraya J..adar olan had arasında 25 
lira maafiyet kalkınca 35 lira fazla yük 
tahmil edilm;ştir deniliyor. Zanederim 
ki bu ınaafiyct haddi kaldıkça hangi 
rakamı alınanız yukanki had için de 
boyledir. 

Maliye Vekili Fuat Bey, yeni bir ver
gi tarhedilmediği noktasım bilhaosa İfa· 
ret ettikten sonra bütçeler fasıllarmda 

lamıf mıydı? Yoksa dinlemiyor mu 
idi? Yalnız, dudakları arasından 
mırıldandı: 

- Sahi koskoca kız olmut ! 
Elimi, omuzuna koydum: 
- Bunun yarını da var, Halim •• 
Alık alık bakıyordu: 
- Nasıl yarını? 

- Bu,körpe, taze çiçek gibi genç 
kız, yarın, bir genç kadın oluvere
cek. 

Halim Siret, alayla güldü: 
- Yok canım. • daha o zamana 

vakit var. 
- Hayır, azizim. • • Yarın, de

diğin ~y, muayyen bir zaman mı 
ifade eder? Yarından, ne anlıyor
sun. • • Yarın dediğin, göz açıp ka
panyıncıya kadar, bugün oluverir •• 
Biz, o zaman dl\ farkına varama
yız. 

Halim Siret, cevap vermiyor, dü-
tünüyordu. 

Yavat sesle sordum: 
- Ne düfünüyorsun? 
O da yavaf sesle cevap verdi: 
- ihtiyarlıyoruz. 
- ihtiyarlıyoruz, değil, ihtiyar-

ladık bile! · -·-
-Fena! 
- Niçin? 
Omuzlarım sinirli sinirli oyna

tı ordu: 

Bugünkü program 
V A R Ş O V A. 1415 m. . 

17 30: Viyolonsel konseri (Plak ıle.) 17,45: 
Müs~habe, 18,15: Konseor. 19: M.üsahabe. 19,40 
Piyano refaktile keman kon~·~·· 20: ~uhte
lif bahisler. 20,50: Hafif musıkı konserı. 21,50 
Haberler - Müaahabe. 22: Lenmber~!e~ nak
len. neıeli ne,riyat. 23.25: Dans muaıkiaı. 

B O K R E Ş, 364 m. 
tl,30: Ruhi ne,riyat, 11,45: Ruhi musiki. 12: 

Radyo orkestrası. 13: Plik. 13,1~: Radyo or:. 
kestraaı. 14: Haberler. 14,20: Plak. 17: Kmylu 
procramı. 18: Jan Marko orkestrası .. 19,t.5: 
Jan Marka takımının devamı. 20: Unı•ersıle 
radyosu. 20,20: Pli.k. 20,45: Haftanın habe~ 
icmali, 21: Mellic Cutiano tarafından taıannı. 
21,20: Hafif orkestra muıikisi. 22: Konferans. 
22,15: Haberler. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Kilise konseri. 19.10: Avrupa bok• ,am

piyonluiunu ilin. 19,50: Piyano lıı:on•eri. 20,30 
MüNbabe. 21,15: Budapette konser orlceatra
•ı b.rafından hafif musiki. 22,50: Haberler. 
23 10: Len Baker dana orkestrası (Donapalu
tadaa.J 24,15: Siıan 111u•ikiai. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18 15: AYuılurya • Macariıtan araaındalıı:i 

futh~l m•ÇIN nalıı:il (maçın ikinci ~aft.ayını~ . 
21: ' 1Vi7ana ormanında ilbahar .. ısmınd~~· 
Leo Aacher'in eserlerinden operet temaih. 
Müteakiben. hafif musiki.. • 

B R E S L A U 316 m. 
t8: Dana mu•ikiai. 19: Spora ait aktüa~İte. -
Miiu.babe. 19,40: Eski eıerlerden trıo oda 
muıikt.i. 20,20: Aktüalite. 21: Operetl~rden 
mürekkep konser (Viyanalrların eae.rlerınden 
2210· Filhaı-monik popüler le.enser. 23: Son 
baber.ler. 23,30: Hamburıtan dana musikisi. 

Maiotis hala bekliyor 
Amerikalı müflis banker Sa -

muel ln5'.lll'ü limanımıza getirmif 
olan Yunan bandıralı Maiotis va • 
puru elan limanımızda bulunınak
tadı:. lnsull vapuru 20 Nisana ka -
dar iciralamı,tı. Fakat Amerikalı 
banker Amerika Birletik hüku
metlerine teslim edildiği için va • 
purun artık sabık kiracı&ı ile bir a
lakası kalmamıttır. Kaptan, Yuna~ 
mstana dönmek için vapur sah1bı 
M. Sideridis'ten emir beklemek 'c· 
dir. 

fazlalık ve ıişkinlik bulunduğ~nu ve se
ne ıcinde yaprlan münakalelerın buna 
mi..;! olduğu yolundaki beyanata da te
mas ederek demiştir ki : 

<: Münakaleler hiç bir zaman bütçede 
fazlalık bulunduğunu göstermez. Bütçe
de iaraf yoktur. Münakaleler hakkında 
arzu buyurulursa her vakit cevap ver• 
meğe hazırnn. Müna~a~eyi icabettiren 
sebep bütçenin t,anz~ eına.s~da .me~
cut olmıyan bir sebebın husulu netıcesı
dir Bu demek değlldir ki eoasen fazla 
tahmin edilmit te canımız istediği. za
man bu knnndan diğer kuma venyo
ruz. Tayini madde edttek konuturlarsa 
sua11erine daha eyi cevap veririm.." 

Bu izahatı müteakip Hüsnü Bey (Jz. 
mir) in kanwıun bir defa d~ encüm_e?· 
ce tetkik edibnesi hakkındaki taknn 
reye konmuı ve rededilmiı ve kanun ay• 
nen kabul edilmiştir. • 

Kanun 
Buna nazaran bina vergisi kanununun 

üçüncü maddesini yedi numaralı frkra11 
ıu şekilde değiştirilmektedir : 

« Sahiplerinin ikametine mahsuı o
lup senelik iradı 25 liraya kadar olan 
- 25 lira dahil - binalar bu binaların 
teahhüdü halinde yalnız biri rnaafiyet
ten müstefit olur. 
ZürraA ait binalann bir kısmı ikamete 
ve bir krsmı da 6 ıncı fıkrada maafiyet
leri muharrer maksatlara tahsiı edilmif 
bulunduğu takdirde vergi yalnız ikame
te mabıus olan kısan üzerinden alınır!' 

Dahili i.tihlak vergisi 
Dahili istihlak vergisi kanununun ta

diline ait kabul edilen bir kanun layiha
sı da " dahildeki menbalardan istihsal 
veya hariçten ithal edilen 270 hararet 
dereceainden evvel tekattür eden hafif 
yağlan muhtevi ham, tasfiye edilmemiş, 
temizlenmemi, mayi madeni mahrukat 
ve madeni yağlar tasfiye, taktir suretiy. 
le veya sair muamelelerle petro~ benzin 
ve miimaaili mayi madeni iatihsal eden
lerden iatihsal ettikleri maddelerin her 
kilosu için sekiz kurut dahili istihlak ret 
mi alınması" taıvip edilmiıtir. 

Rüznamede bulunan paııaport kanu
nunun tadili hakkındaki kanun layihası 
hariciye encümeninin talebi üzerine en
cümene verilmiıtir. 

Meclia pazartesi günü toplanacaktır. 

Pencerenin önünden çekilmit
tim, eski yerime oturdum: 

- ihtiyarlamamak ta elimizde 
değil ••• Neye haset ediyorsun? •• 
Yanıma geldi, kollarını kavuş

furmut ayakta duruyordu: 
- İhtiyarlığı sevmiyorum. Son

ra, batka 'eyler de hatınma geldi. 
Cevap vermiyor, yüzüne bakıyor

dum. Demek Halim Siret'in dima
ğı iflemeğe ba,lamıttı? Bu, hak!
katen tatılmıya değer bir •eydi. 

O, durgun bir sesle devam etti: 
- Ne,ide. büyüdü. • • büyüye

cek te. • . Ve nihayet evlenme çağı 
na gelecek. 

- Elbette •••• ' . ' 
- Beni, dütündüren bu. • Ha-

yatımız bozulacak. • • Hayatımızın 
tadı kaçacak Hüsrev! Aramıza ya
bancılar girecek ••• 

Ona söyliyecek, çok söz vardı. 
Fakat 'evvela, biraz iğnelemek is
tedim: 

- Kızının saadetine, kendi hu
zurunu, rahatını tercih ediyorsun 
galiba! 

Halim Siret, afallar gibi oldu, 
yutkundu: 

- Bu nasıl söz Hüsrev. • • El
bette, Ne,ide'nin saadetini tercih e 
derim. Fakat, onun mes'ut olacağı
muhakkak mı? 

SUMER SiNEMASINDA 
( Eılci Artistilr ) 

MAGDA SCHNEIDER ve OTTO W ALBURG ile 
HERMANN THIMIG tarafından hmsil edilıo 

1 neşı sy!1 f~t!i ~ilmin~ !i~ !ü?az~ ı!eten: 4) 
- FOX JURNAL ve EDUARDO BIANCO- (1572 

DAVETLER 

Senelik toplantı 
Antakya İskenderun ve havali

si Türkleri yadım birliğinden: 

20 - 4 - 943 cuma günü saat 14 
te İstanbul hafkevinde yapacağı -
mız senelik toplantıya azanın gel
meleri dilenir. 

Vefalılar yurdu müsameresi 
Vefalılar Yurdu kurulutunun 

yıldönümü münasebetile 20 nisan 
cuma günü halkevinde bir toplan
tı yapılacaktır. Mektep talim ve i
dare heyeti ile eski, yeni mezunlar 
ve talebe davetlidirler. 

YENi NEŞRiYAT 

Türk Kültür tarihi 
Felsefe ve içtimaiyat profesö

rü Hilmi Ziya Bey tarafından ya -
zılan Türk tefekkürü tarihi «>se
rinin ikinci cildi Galatasaray lise -
sesi 1 inci devre talebesi tarafın
dan muntazam b!r cilt halinde ne§
redilmiştir. 

Bu kitapta Selçukiler devri, 
Türk tasavvufu klasik tasavvuf, 
Matrik mektebi kökleri teşkilat • 
çı ve Anartik tasavvuf haraketle
rine dair çok kıymetli ve ilmi ma
lumat ve terceme ve şerhler mev
cuttur. 

idare mecmuası • 

Dahiliye vekaleti tarafından her 
ay çıkarılan idare mecmuasının 
72 inci sayısı çıkmıştır. 

Resmi kısımdan batka idari 
kısımda Suheyp Nizami Beyin 
"Uslattırma,, A. Hidayet beyin 
"Memur nedir ve kimdir,, Ali Ke
mali Beyin "Umumi idarede sayin 
ilmi tensiki,, Sabri beyin Belçikada 
"Kömün idaresi., Ekrem beyin 
"idari kaza,, K. Naci. beyin "Ma· 
caristanda şehirler ve belediyeci· 
lik., adlı kıymetli yazıları bulun • 
maktadır. Bu meslek mecmuasını 
idarecilere tavsiye ederiz. 

18 Nisan çarfaınba akşamı saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
hpanyo) Caruso'au namile aıulaıı meı
hur tenor MIGUEL FLETA yalnız bir 
konser verecektir. 

14 - 4 - 934 tarihinde 1339 nu -
maralı Ordino ile Alpullu şekeri · 
Türk anonim şirketinden almış 
olduğum 50 sandık ve 35 çuval 
'eker ordinosunu zayi ettim. Y eııi
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığı ilin olunur efendim. 

Delikara zade Mustafa 
(462) 

1 ,. 
19 Niıaıı Parş~mbe akıaıııı 

TÜRK SİNEMASINDA 
YAŞAMAK İSTİYORUZ 

Fraıısırca sözlll _,.r: 
JAMES CAGNEY • MAVU"' 
EV ANS. KavYetll bir mevld' 
Sonderace heyecanlı 1ahnelet• 

(157211 

1 İş ve işçi j 
Milliyet bu .ütvnda İf c>• ilfİ ~ 
yenlere taııaaut ediyor. lı ~ *' 

.;J üti,..,.ıer bir mektupla lı ,.. 
:..ı mıacr müracaat •tme!Ulirler• 

iş aranıyor 
Hiç bir kimsem yoktur kitipİik ~ 

cılık kapıcılık ve avukatlar Y~fl! 
gibi it olursa olaun cüzi bir maaşla ji 
sırını az ruıça macarca lioanma da 
fıın. Abdüllah Türkistanlı. 

'!o "' "' 
Sabrk Devlet demiryollannda ~ 

ket memuru. Ticaret ve komiıyoıı I 
nakliyat iılerinde katiplikle ve>"' f 
taklıkla çalıımek. Nakden yediyiİI '
param var. Adrea: Necip Rıhbtıl ;ıı 
desi Raif bey apartman, No. 8. I" 

* * * _,, 
Uzun zaman adliyede daktil'; 

ıitajyeT olarak çalııtnn daktilo>"'~ 
yacı olanlann ırazetemize E. H. tr 
zuna müracaatları. 

OKUNAN (MEVLiT) ten SO 

E velki gün büyük bir toplantı. ~ 
nap'm mezarında) Türk Şiir ıc,..11 
lorinalı Nô.zım Beyin çok beyenilel' 
zel bir hitabeaini) dinlemiılerdir_:..., 

•iDiY~. 
Aınn umdeıi " MiLLiYET:,; 

ABONE O~~;;~;~~~~ 
L. K. f 

3 aylıjr ••• • • • • • • 4 - ı• 
6" ••••••••• 750 ıl 

12 " ••••••••• 14 - ~ 

Gelen e•rak lt!lri •erilmes.- fd~ 
••çen oüaltalar 10 kuruttur.- Ga'~ 
matbaaya ait iıler için müdiript• ~ 
caa.t edilir. Gazetemiz il&nlarıo ro .. 
tini kahul etmez. 

ve 
----Sigortalarınız.-Galatada Ünyon Hanında Kain 

O N Y O N StGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmayınıZ•ı 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 183 

- Şüphesiz ••• 
Halim Siret'i tekrar iğneledim: 
- Canım, senin için o kadar dü-

şünülecek bir mesele değil. •• 
-Neden? 
- Hem sen, daha fazla memnun 

olmalısın! 
P k . . . ? 

- e ı ama, nıçın -
Dik dik yüzüne bakıyordum: 
- Eve, haftada iki gün, ya uğ-

ruyor, ya uğramıyorsun .•• Neşİ· 
de, evlenecek olursa, artık evi dü
~ünmek gailesinden, vicdani mes'
uliyetten kurtulursun. • • Sevinece
ğin yerde, esef mi ediyorsun? 

Halim Siret, pürosunu tekrar 
ağzına yerle,tirmitti, gözlerini ka
padı: 

- Taf, biraz ağır ama; haksız
sın da diyemiyeceğim ! 

- Bak, buna ben de memnun ol
dum. Çünkü, gittikçe munsif, ma· 
kul bir adam oluyorsun! 

Halim Siret, gözlerini açtr, pü
rosunu ağzından aldı, kollannı aç
tı: 

- Şaka bertaraf. • Sen, bugün, 
benimle ne alıp veremiyorsun? 
Oturduğum yerde, hiç istifimi 

bozmuyordum: 
- Maalesef, ne demek istediği

ni anlamıyorum! 
- Niçin bana ta;riz ediyorsun?. 

dım... ~ " 
- Olı;.,lde, sözlerini muls"" 

etmeden söylüyorsun. 
Bıyık altından gülüyoruılli 
- Bilakis, gayet tarta t.,.-· 

lüyorum. 
Halim Siret, yan yana ~ 
- Ya, tartarak aöyleıııe 
- Tariz, dediğin neler?~ 
- Hepsi. • • ağzından Ç ..ll 

söz, her kelime, ayrı bir tş># 
- lhtimal. sana öyle g 

sen, o niyetle dinliyorsun- fo 
-- Belki de. • • Bugün {I; 

sinirlisin, yahut ta ben .•. P.J 
mıyaca~ız. • • Kavga ettfl' 
Ben gidiyorum. 

-- Kavga etmeyiz. Git~ 
- Hayır, hayır. . • gid• 
- Nereye gidiyorsun? . / 
- Avukat Şerif Baki'Y1 

-· ' , gım. •il 
- Bu saat, evinde deg 

tanbula inmittir. I 
Halim Siret, ,a,alaını,tl• 

zincirile oynuyordu: 
- Sabi. • • unuttum. • • (1 
Aya~a kalktım, elinıle 11 

şadım: ··~~ 
- Haydi, lıaydi .•• U· ~ 

Avu};at Şerif Baki'nin ~ıs · 
vinde olmadığını pekal~ 
Dün ak,am, buraya gelı • 



, 

MASAL: 

Kediler ve peynır 
iki kedi büyük bir peynir par· 

çası yakalamıtlardı, bunu arala
rında taksim etmek istiyorlardı. 
Fakat hangisi bu taksimi adalet 
üzerine yapacaktı? B;rbirlerine 
hiç te emniyetleri yoktu. 

Nihayet if kavgaya kadar var
dı. Aralarında davayı halletmek 
için köylerindeki bir maymuna 
müracaata karar verdiler. Bu may 
munun hayvanlar arasındaki ihti· 
laflan adilane bir surette halletti
ğini ititmitlerdi. Peynir parçasını 
yüklenerek gittiler. 

Maymun davayı d•nledikten 
sonra, terazinin karfmndaki yeri
ne oturdu. öksürdü, aksırdı. Niha 
yet ite bathyarak peyniri ikiye a
yırdı. Her parçayı terazinin bir 
kefesne koyarak: 

- Haydi, timdi tartalım kim
senin hakkı kimseye geçme!in, de 
di. 

Sonra terazinin bir küfesini 
göstererek: 

- Şu taraf bana h'raz ağır gö
rünüyor, dedi. 

Ve o taraftan bir parça kopar· 
dı ve yedi. Bu sefer öteki taraf a
ğır gelmi9ti. O taraftan da biraz 
koparıp yedi. Bu defa öteki kefe 
ağır geldi. 

Kediler: 
- Bu kadar farkın bizce ehem 

miyet~ yok. hakkımıza razıyız, ve
riniz, dediler. 

Maymun cevap verdi: 
- Siz razısınız amma, adalet 

razı değil. Adalet kimsenin kimse 
ye zerre kadar hakkı geçmesini d 
temez. 

Maymun bunu söylerken bir ta 
raftan tartmağa, bir taraftan da 
ağır ge1en yerden fazla parçaları 
Yemeğe devam ediyordu. Nihayet 
koca peynir parçuından kırmb 
denecek kadar az bir şey kaldı. 

O zaman kediler: 
- Aman efendim, biz taksim

den vazgeçtik, ne kaldıysa geri ve
r niz, dediler. 

Maymun dedi ki: 
- Fakat benim zabmetime mu 

kabil bir '!'lY yok mu? Mahkeme 
harcı nerede? Bari 9u kısmı ona 
sayayım da siz de mahkemeye 
borçlu kalmayınız .. 

Ve maymun geri kalanı da ala
rak senem kedileri kapı d19arı 
etti. 

Hesap oyunları 
Bir adamın yafını öğrenmek is

terseniz, bu zata eline bir kağıt 
kalem almasını söyleyiniz ve nra 
ile &fağıdaki sualleri sorarak he
saplarını yaptırınız. 

1 - Hangi ayda doğdu iseniz, 
onun iki mislini yazınız. 

2 - Bu yekna 5 rakamım ilave 
ediniz. 

3 - En son yekunu 50 ile zar 
bediniz. 

4 - Gene en son yekuna Yatı· 
nızı ilave edin·z. 

5 - Heyeti umumiyesinden 
365 tarhediniz. 

Bütün bu itleri yaptıktan son
ra geriye n~ kaldığını sorunuz. 
Sonra siz kendinizden bu adede 
ıı 5 rakamını ilave edeniz. Bu su-
retle elinize ·· h 1. b. . uç ane ı ır adet geç 
~'.'.olacaktır. Bu rakamların son 
ıkısı o adam • . , ın Yatını ve başta bi-
rıncısı veya bir' ncı· .k. . . · ve ı ıncısı o a-
damın doğduğu ya• .. t . . ,ı gos erır. 

d 
_Mısal 'ı F arzedelim ki, Şubatta 

ogm~t o sun ve 32 Yatında bulun 
u . Bınaenaleyh su" aile · . 

rınıze ·· f nlan yaza.caktır: gore 
2 
2 x 
4 
5 x -9 
50 x 

450 
32 +' 
482 
365 

J) 117 
ka.ın emek ki, bu zat size 117 ra· 
ı ıs ~;1.' söy)" yecektir. Siz de buna 

ıl 1 ave edeceksiniz: 
117 
115 + 
3 32 
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::,ınemada çocuklar: Küçük Borelli ile Roncier "Bn•'- - .,, 1·1 • -.- •evgı ı mın· 

de heycanlı filr •ahnede 

En eski gazeteler 
G~z~te nedi~, en eski gazeteler hangi
lerıdır, evvela hangi memlekette çıktılar 

insanların iki t~rlü ihtiyacı var- [ 
dır: Tabii ihtiyacı, medeni ihtiya. 
cı. 

Tabii ihtiyacı yemek, içmek, gi
yinmek gibi 'eylerdir. Medeni ihti
yacı ise okumak, yazmak, musiki 
tiyatro sinema vesairedir. 

Gazeteler de ikinci ihtiyaca da-

Mev:simlik çocuk elbi•esi 

~ildirler. Bugün gazetesi olmayan 
ahalisi gazete okum h' b. ayan ıç ır 

medeni memleket h" b" d • , ıç ır me enı 
millet yoktur. Her .. k . • gun gazete o u-
manın ılmı bir k"""' t• d Ç . 

•• -.1 ..... e ı var ır. un-
kü gazete öğreticidir M d • "ht. 

1 • e em ı ı-
yaç ar, medeniyetin de . .1 recesı ı e 
mütenasiben ilerlemi•se d 
d

.• I . • , ora a 
ıger erme nazaran daha çok ga-

zete çıkmı,tır. Maarifi geride olan 
ahalisi okumaktan mahrum bulu. 
nan memleketlerde gazeteler azdır. 

Gazete umumi efkarı hem terbi
ye, hem idare ettiği için bir kuv
vettir, fakat o nispette de ehemmi
yetli ve güç bir meslektir. Matbua
tın ehemmiyetini anlamak için bü
tün dünyada bir senede üç milyar. 
de., fazla gazete basıldığını ve bu 
miktarın da gittikçe artmakta ol
duğunu dü,ünmek kafidir. 

İki türlü gazete vardır : Muay
yen zamanlarda çıkan gazete ve 
mecmualar, hl?r gün çıkan gazete
ler ... Günlük gazeteler hemen ek
seriyetle aiyasiyattan bahsederler. 
~te~iler edebi, ticari, fenni, sınai 
zıraı veyahut çeşit mecmualarıdır. 

Gazeteciliğin tarihi iki buçuk a-
sırdan e lb 1 Ek· 1 d vve a' ar. s ı Mısırlr-
ar ba ve Romalılarda gazeteye ben 

zer azıev k hl . b 1 ra u unmut ıse de 
un ara gazete denemez. ' 
O altıncr asrrda Tu" ki I y 

d·kı·ı r er e ene
' ı er arasında muharebeler olu-

yordu. O zaman Venedikte b. 
h bı . . ,umu 

are e erın netıceleri umumi ma-
hııllerde ahaliye okuttururuldu. Din 
leyenlerden de bir "Gazeta" ücreti 
alınırdı. Gazeta o zaman Venedik
te mütedavil bir akça idi. Bugün 
hemen her lisanda kullanılan "gaze 

te., ismi oradan kalmıtşır • 

Gene bu sıralarda Almanyada 
bazı tüccar, sırf ticaret işlerinden 
bahseden kağıtlar çıkarmıtlardı. 

Gazete namı verilebilecek ilk ga
-.ete 1605 te Anverste netredilmit
~ r. Bu gazete küçük kıtada dörtten 
r 'l altı sayfaya kadar çıkardı. 1615 
: ~ Almanyada Frankfurter Zeitung 
c ~•redilmeğe başlandı. 

lngilizler ilk lngiliz gazetesinin 
· 322 de çıktığını iddia ederler. 
Bu da Weachly Neves yani "haf
tılık gazete,,dir. Bugün lngiliz li
sanile belki on binden fazla gazete 
çıkıyor ki, yan yana dizilse dünya 
yollarım örtebilir. 

llk Fransız gazetesi Gazette de 
France dir Bunu da Teophrasle 
Renodant İsminde biri 1631 de çı
karmağa bi41amıştrr. Bir sene son 
ra iki misli büyümüttür, O zaman
dan bu zamana kadar bila fa .. la 
neşredilmektedir. Fransanın relmi 
gazetesi olduğu için zamanımızda 
çıkan gazetelerin en eskisi sayıla. 
bılir. ikinci derecede İngilterenin 

.... ~-~·· · · ... -
Yarama.: ce:zasını bulur 

resmi gazetesi olan London Gazette 
gelir. 

Çinliler ise bu terefi kimseye bı
rakmak istemiyorlar. ilk çin gaze
tesi olan ve Pekinde çıkan King
Çu gazetesinin 911 de netredihne
ğe ba,landrğını söylerler. Bu gaze
te imparatorun İrade ve fermanla
rını ve hükumet emirlerini n~re
derdi. Kibar zevata mahsus nüs
haları ayrıca basılırdı. 

İngiliz gazetelerinin en eskisi 
London Gazette demiştik. Bundan 
sonar Moming ve Times gelir. 
Bu son gazetenin umumu yüz kır· 
kr bulmaktadır. Buharla mütehar
rik matbaa makinesi ile ilk bası
lan gazetedir. lngiliz aktam gaze
telerinin en eskisi 1803 te intitara 
bıışlayan Glob'tur. 

KUçUk piyesler -DERS 
Apartımamn dördüncü katında 

otururlar, fakat sesleri alt kattan 
i'itilir. Bu katta evin bir efendisi 
vardır. Bir de hamım vardır, bir 
de çocuğu vardır. 

Çocuk Bayramı marş1 
'Arakadaşlar, kardaşlar, ııevgili vatanda.şiar 
Hayatın ükbaharı Nisan a) ında başlar 
Bu ayda yurt toprağı yağmurlarla beslenir 
Her taraf yeşillenir çiçeklerle süslenir 
Dağlar, ta,lar, ovalar kımıldanır, şenlenir 
Gazinin çocukları bayram yapar, eğleniı 

Çocuk, küçük Faruk mektepten 
dönmü,tür. On yafındadır. Kendi
sine okuduğu kitaptan bir feyler 
sorarlar. Cevap alamazlar. 

23 Nisan bize taze bir !ıayat verdi 
Cumhuriyet perisi Nisan eylinden geldi 
Çünkü bu gün kuruldu Büyük Millet Meclisi 
Türke bu gün denildi bu yurdun efendisi 
Onun için bi:z bu günü severiz, kutlularız 

Evin efendisi (kırk sekiz yatın· 
da) gazetesini okuduğu halde kol
tuktan doğrulur. Evin hanımını (o 
tuz yatında) o da batını kaldırır. 
Zavallı Faruğu böyle kıpkırmızı 
ve cevap veremediği için mahçup 
görünce, ayni hamle ile yerlerin • 
den fırlarlar. 

Bu gün bayram yapmakla büyük sevinç duyarız. 
Gazi'yi selamlarız, Meclisi selamlarız 
Milleti selamlarız, Türklükle bahtiyarız. 

Evin efendisi - (kitabı yakalı
yarak) Dur yavrucuğum, şimdi 

· ben anlatayım, bak nasıl zihnine 
girecek. 

Evin hanımı - (çocuğun defte
rini yakahyarak) Söyle bakayım 
Faruk, anlamadığın yer neresi? 

Faruk - Şu zeytinyağı mesele
si. . . zeytinyağının kesafeti .. 

Evin efendisi - Gayet basit .•• 
Meaela senin .•• 

Evin hanımı - Matallah beyim 
o kadar da basit değil. . on ya,ın
daki çocuklara bu kadar karı,ık 
ve zor meseleler verilir mi? 

Evin efendisi - (çocuğun kır
mızı ve sıhhatli yanaklarını ok9ıya
rak) Sen müsterih ol .. Ben sana 
meseleyi anlatacağım. Bak nasıl 
zihnine girecek. 

Evin hanımı - Bir &ey anlamı-
yacak ki.. ' 

Evin efendisi - (sabırsızlana
rak) Anlamaz olur mu? Sen bir 
defa meselenin ne olduğunu bilmi
yorsun. 

Evin hanımı - Nasıl, nasıl? Ben 

lstanbula gelecekler ama, yolları 
ağaç kütükleri ile kapalı. • Hangi 

yola takip etsinler? 
her halde senden zekiyimdir. 

Evin efendisi - (tekrar gazete
sini alarak) Öyleyse sen anlat. 

Evin hanımı - Elbette anlataca
ğım. Dinle beni yavrum. 

Faruk - Dinliyorum anneciğim. 
Evin hanımı - (ba,ını katıya

rak) Ne diyorduk? Zeytinyağının 
kesafeti su ile mukayese edilirse .• 
yani suyun içine zeytinyağı katı
lırsa. . 

Evin efendisi - (yerinden kal
karak) Ayol, bu mesele böyle ta
rif edilir mi? Gülünç teysin vesse
lam. Bir defa zeytinyağının kesafe 
Lini tarif ederken .• 
Evinhammı - (defteri elinden 

fırlatarak) Madem ki sen anlat • 
mak istiyorsun, anlat b&kalım. , 

Evin efendisi- (sakinleterek)' 
Elbette ben anlatacağım. Gel yav
rum, timdi suyun kesafeti .. Beni i
yi dinliyorsun değil mi? 

Faruk - Evet babacığım. 
Evin efendisi - Bathyorum. Ev 

vela annenin bütün söylediklerini 
unut. . çünkü bu mesele öyle de
ğildir . 

Evin .hanımı (feveranla) - Ma
tallah, matallah, çocuğumuza ne 
güzel hüsnü misal oluyorsun? 

Evin efendisi- (ehemmiyet ver 
miyerek) Ne diyordum, bir bardak 
alalım, içine su koyalım. 
Evinhanımı - Çocuğu huysuz 

yapacaksm, ben buna tahammül e
demem. 

Evin efendili - Bir bardak al
dık, içine su da koyduk. 

Faruk - Hayır baba, tüccarın 
aldığı su değil, zeytinyağı .• 

Evin efendisi - Nuıl, su değil 
mi? Elbette su değil, zeytinyağı .• 
(karısına dönerek) ben timdi çıkı
yorum, sakın çocuğun zihnini boz· 
ma.. 

Evin hanımı - Ben de şimdi çı
kıyorum. Azize Hanımlara gide
ceğim. 

Jkiıi de çıkarlar. Erte1i gün ao-

Çikulata 

Dr. HiLMi 
Malatya Meb'usu 

Çeşit 
Hepiniz de çukulatayı seversi

niz. Fakat çukulatanın gıdai kıy 
me~i uzun zaman münakatayı mu-

~ Etek, vasati yirmiden o 
katır kırk Y&fına kadar ya9 

* Bütün hayvanların de 
sırtlarında kaim, vücudün 

j -
Addaa!! 

cip olmıı.~tur. Son tecrübeler bunu 
da tayin etmittir. 

Çukulata takriben üçte b;r ka 
kao ve üçte iki tekerden mürek· 
keptir. Şekerin gıdai kıymeti hak
kında evvelce bu sütunlarda yazı
lar yazmıştık. Geriye kakao kalı
yor. 

. ~ao hemen et kadar mugad 
dı yuzde 20 miktarında azotlu 
maddeleri ihtiva etmektedir. Yüz
de 30 ll zeytinyağı kadar hamzı ko 
lay yağlı maddelerdir. Az miktar
da kafein vardır. Bu sebepten çu
kulata müsekkindir. Yorkun adam 
\ar bir fincan çukulata içerlerse 
3'.orğunlukları geçer. Çukulatada 
ayrıca Theobromine denilen müd
rir kıyın.etli bir madde de vardır. 

. En z:ı•hay~t kakaoda uzviyeti
m~zdekı kalaıyomlarr tutan vita
mınler mevcuttur. Bu vit . l 

.. d" tk amıner vucu un e emmül ve te .. 
nem.mı• .. 

vine de yaradıkl~~mdan çukulata 
yemek çocuklar ıçın, hatta büy"k-
ler için de iyidir. u 

Yalnız her şeyde olduğu gibi 
bunda da ifrata varmamalıdır.' 
Gerçi nadir ise de bazı kimseler 
çukulatayı güç hazmederler. Çuku 
latayı umumiyetle sabahları veya 
gündüz almalıdır. Aktam alının
ca, sinirli adamlarda az miktarda 
dahi olsa kahvenin yaptığı tesiri 
yapar. Uykuyu geriletir. 

Alman Batvekili Hitler'in ismi
ni çok İfitmitsinizdir. Kolunda ga· 
malı haçla timdi bütün Almanya'ya 
kumanda eden bu adamın çocuklu
ğu hiç babnnıza geldi mi? Belki 
gelmittir. Yukarrki resim Hitler'in 
çocukluk resmidir. O zalll8n dahi 
timdiki gibi saçları alnından sarla 
yor. Yalnız kolunda gamalı haç 
yok. 

rulduğu zaman, zavallı Faruk der
sinden sıfır aldığını kemali hicap
la itiraf eder . 

Karı koca yerlerinden doğrulur-
lar: ı ı , 

- Sıfır mı aldın? Sıfır ha. . A 
çocuk, o meseleyi ikimiz de bir sa
ot ıana anlattık, zihnine girmedi 
mi? 

• bütün aksamında incedir. 
* Bugün en çok gemisi bul 

lngiltere, sekizinci Henry de 
de ancak on dört gemiye mal 

* Hali tabiide Atlas deniz· 
ki dalgaların uzunluğu on m 
fena havalarda 13 - 16 metr 
Kuvvetli fırtınalarda bu dal 
rın iki yüz metreyi geçtiği g 
müştür. 

* Yer yüzünde konuşulan 
iki bin kadardır. 

" ilk banka milattan 600 
evvel Babilde kurulmuttur. 

" Örümcek h:ç bir şey yem 
bir sene Yatayabilir. 

* Bir yumurtanın grdai ku 
50 gram ete bedeldir. 

* ilk mektup zarfları 17 in 
sırda iıtimal olunmuftur. 

* Kız çocuklar doğdukları 
man erkek çocuklardan ağ 
lar. 

* Ağaçlar gece yartsından 
ra büyür. 

"' Bütün dünyada bir saat 

Havuzda yıkar.an çocuklar 

fmda üç bin küsur kiti ölüyor. 
ni atağı yukarı dakikada bir 
. "' Venedilc 378 köprü ile bi 

rıne birlettirilmit 118 adadan 
rekkeptir. 

* Bilardo 1572 de bir Fr 
tarafından icat edilmittir. ---- l 

Bir resim bin söz 
Hoca edebiyat dersinde tal 

sine deniz ortasında batan bir 
miyi tasvir etmelerini söylem 
Küçük Cemil hemen eline mavi 
lemini aldı. Beyaz sayıfayr ma 
tirdi. 

Sıra kağıtları toplamıya gel 
ti. Hoca küçük Cemilin hiç bir 
ler yazmayıp maviye boyanmıt 
kağıt getirdiğini görünce sordu: 

-Bu ne? 

- Deniz efendim. 
- Peki ama, gemi nerede? 
- Gemi battı efendim? 
- Peki, tahlisiye sandalları? 
- Onlar da gittiler efendim. 

Eski ölçuler 
Şimdi biz eski vezinleri terke 

Aafri dediğimiz sisteme metriqu 
kabul ettik. Artık bundan ıonra 
htveritlerimizde okka, çeki, ba 
man, kantar yerine kilo, litre v 
metre kullanacağız. Belki siz es& 
vezinleri nne olduğuna merak E 

dersiniz. Onun için yazalım. Esle 
ölçülerde vahidi kıyasi okka id 
Taksimatını töyle yapabiliriz: 

Çeki 176 okka 225, 778 kil 
Kantar - 44 okka 56,449 kil 
Okka 400 dirhem 1,282 kil 
Dirhem 3,207 gram. 
Artın 68 santimetre 
Endaze 65 santimetre .. 
Kulaç 1,70 metre. 
Kadem 34 ıantimetre 
Fersah 5685 metre 
Mil 1895 metre 
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Bir kundakçı 
Tevkif edildi 
Sigorta· parasına tamaan 
evi ve dükkanı yakacaktı 

Dün İstanbul adliyesi Agop is
minde bir kunduracıyı teYkif et • 
miştir. Agop Pangaltıda Haliskir 
Gazi caddesinde 38 numaralı ve 3 
katlı bir evin altındaki sobacı dük
kanının müsteciriilir. 

Bu adam dükkanını bin liraya 
aigorta ettirmitir. Fakat diikki • 
nında ancak 300 liralık mal var -
dır. Agop bin lira aigorta bede • 
linden istifade etmek için yangın 
çıkarmayı tasarlamı§, fakat ken -
di dükkanından yangın çıkmasının 
füpbe uyandıracağını düşünerek 
bir plin kuimuştur: 

Agopun dükkanının altı bod -
rumdur. Bu bodrumun eve ait o
lan bodurumla İrtibatı da bir böl
me ile ayrılmıştır. Agop boduru
ma inerek bölmenin bir kısmını 
delmiş, bu delikten evin bodnımı
na geçmi, ve orada tahta çıtalar -
la yapılmış bir bölmenin arasına 

gazla mülemma bir kömür çuvalı, 
ile çıraklarından birine ait ve ge
ne gazla mülemma bir pantalon 
sokmuş, bunları ate§lemiştir. 

Bu takdirde ateş evden çıka
cak, ev yanacak, binnetic:e altın· 
daki dükkan da yanacağı için A
gop efendi sigortadan bin lirası
nı alacaktır. 

Fakat kundak parlar parlamaz 
görülmüş, derhal yet~ilerelc sön • 
dürülmüttür. Keyfiyetten zabıta -
ya haber verilmiş, zabıtadan da 
müddeiumumliğe bildirilmiştir. 
Yangın başlangıç halinde kalmış, 
itfaiye gelmemiş olmasına rağmen 
müddeiumumi muavinlerinden Sa
lim Bey tahkikata vaziyet etmiş, 
ve tahkikat neticesinde bu pek kur 

nazca tertip edilmiş kundaçılığı 
meydana çıkararak suçluyu tevkif 
'.!Uİrmiştir. 

Bomba davası 
Bomba bırakmaktan maznun o

lanların muhakemelerine dün de
vam edilmiştir. 3 komiser ıahit o· 
larak dinlenmiş, bunlar yaptıkları 
tahkik.tın •eyrini ve !eklini an • 
latmışlanhr. 

Şehir Meclisinin dünkü içtimaıntla takrirler okunurken 

ŞiRKETLERDE 

Yeni vapur 
Vapurculuk şirketi yeni ve 

büyük bir vapur aldı 
Vapurculuk Türk anonim şir

keti hesabına İngiltereden yeni bü
yük bir vapur alınciığını dün mem
nuniyetle öğrendik. 

Domini'ka ismini ta§ıyan yen> 
vapur her türlü konforu ihtiva et
mektedir. 

Dominika vapuru 1913 senesin
de in'a edilmittir. Gros tonilatosu 
4856, boyu 350, eni 50, derinliği de 
31,5 metredir. Sürati saatte 14 mil
dir. 

Vapurun lüks, dömilüks tek ve 
çift yataklı kamaralarından maa
da 100 yataklı birinci, 66 yatak -
lı ikinci mevki kamaraları, müte • 
addit banyoları, telsizi, radyosu, 
tahtelbahir sis itareti, yemek, siga
ra, müzik ve kadın salonlarile kış
lık bahçesi, sıhhi tertibatı, soğuk 
hava daposu, 4 ambarı, ağır yük 
kald'ırmak için tertihatı hususiye
ıi vardır • 

Vapur fngiltere ile Cenubi A
merika arasında çalıımaktadır. 
Seferde bulunduğundan ancak bir 
haziranda (Kardif) te teslim alı
nacaktır. 

Yeni gemi İzmir ve Karadeniz 
hatlarına tahsise dilecektir. 

Öğrendiğimize göre, şirket ye
ni bir vapur dalıa almak üzere • 
dir. Muamelesi bugün, yarın ne • 
ticelenecektir. 

MAARiFTE 

Kız muallim mektebinde 
veda 

İstanbul kız muallim mektebi 
son sınıf talebesi tarafından veda 
müsameresi tertip edilmiştir. Per
şembe ve cuma geceleri yapılan 
bu müsamerelerde tedris heyeti 
ve talebelerin velileri bulunınuş • 
tur. Müsamerelere İstiklal mar§İle 
başlanmıştır. 

Köy muallimi, tarih deni pi· 
yesleri tale~ler tarafından mu • 
vaffa1<ıyetle temsil edilmiş ve al -
kışlanmışlardır. 

Milli rakslar oynanılmış, şiir • 
ler okunmuştur. Her iki müsame
re de çok güzel olmuştur. 

Yusuf Razi B. dersten alındı 
Mühendis mektebi profesör • 

!erinden hendesei tersimiye hoca
sı Yusuf Razi Beyin vazifesine 
nihayet verilmiftir. Yusuf Razi 
Beyin vazifesine nihayet verilme
sinin sebebi, imtihan talimalna . 
mesine muhalif olarak, geçen se -
neki imtihanda bir talebeyi sınıf
ta ipka hıraktığı ve tahkikat neti
cesinde hadisenin sabit olduğu söy
lenmektedir. 

Yusuf Razi Bey halen Ankara
dadır. 

Selçuk kız sanat mektebi 
sergisi 

Selçuk kız sanat mektebi koo
peratifi Beyoğlunda Galatasaray 
durak yerinde Nil apartıınanın
da bir dikiş, çamaşır, şapka, 
nakış işleri atölyesi açmıştrr. 

Pazartesi günü saat on altıda 
umuma mahsus bir sergi açılacak
tır. 

Bundan sonra ehli hibre ola • 
rak zabıtaca dinlenen hattat Muk 
bil ve Haydar beyler dinlenmiş • 
lerdir. Her iki ehli hibre çantada \----------------------------....... --
bombalarla beraber bulunan mek - umumiliğe getiriılmittir. rmdan Ercüment beyin muhakeme 
tuplardaki yazı ile maznunlann Müddeiumumilik Şerif efendi- si dün birinci ceza mahkemesinde 
yazılarındaki T. Y. ve 1 haıfleri- yi beşinci İstintak dairesine sev • ikmal edilmittir. 
nin biribirine benzediğini söyle • ketmiştir. Ercüment beyin suçu sabit ol • 
mitlerdir. h duğundan bir sene müddetle hap-

Maznun vekilleri yazı tetkik j. Bir ırsız mahkOm oldu se. konulmasına ve 450 lirayı taz-
§İnin kanaat vermeğe kifi şekilde Elma dağında eczacı Ounık e- mın etmesine karar verilmiştir. 
olmadığım söyliyerek yeniden tet- fendinin dükkanından ve Zaharya e· Al 
kikat yapılmasını istemişlerdir. Mı.: efendinin evinden e~Y" çalmak • lr manın Şikayeti 
hakeme ba,ka güne kalmıştır. tan suçlu sabıkalılardan Niyazinin İbrahim Bey namında bir zat 

Zabit elbisesi giyen adam muhakemesi dün üçüncü ce2a mah Macaristanda bulund'uğu urada 
kemesinde ikmal edilmiştir. Marten isminde bir Almana İs . 

Dün zabıta tarafından müddei- Niyazi cürmü nbit olduğu i- tanbulda büro teknik açarak ken-
umumiliğe Şerif efendi isminde çin 10 ay lO müddetle hapse. mah- disini müdür alacağını söylemiş 
bir adam teslim edilmiıtir. Balat- pu•luk müddetini bitirdiktan son • ve avdetle bir mektupla Marteni 
ta, Kesmekayada oturan bu adam ra da 10 ay ıo gün müddetle em- davet etmiş. Alman buraya gel -
evvelce yü:zba,, iken nisbeti as - niyeti umumiye nezareti altında mişse de büro teknik bir türlü açıl-
keriye•i katedilmi, olanlardan • . ~uJundurulmağa mahkôm ediJmit- mamış. I!-ınun üzerine Marten dün 
dır. tır müddeiur ..:miliğe müracaat ede . 

Şerif efendi hak ve salahiyeti • relc İbrahim Bey hakkında ta-
olmadığı halde yüzbaşı elbisesi 450 lira zimmet kibat yapılasını istemittir. Maa • 
giyerek dün bir berber dükkanın . Zimmetine 450 lira geçirdik - mafih mektubun İbrahim Bey a-
da otururken yakalanınıt, müddei· mekten suçlu inhisar memurla - leyhine kanuni kıymeti yoktur. 

Tarihi roman: 113 

Günesin Oğlu 
- Bir Türke hakaret etmek ce- ı 

aaretini gösteren bu adam kimdir? 
Semira bir kaç adım ileriledi: 
- O fena bir adam değildir, Bay 

kut! Yol ver de geçsin .•• 
Baykut atın bafından yakala

mıttı. Sem;ra'ya hiddetle sordu: 
- Çabuk söyle bana •• kimdir 

bu adam? 
Semira şa,kın ve füpheli bir ta· 

vırla: 
- Yabancı değil, dedim ya .. Bı

rak, yoluna gitsin, diyorum sana? 
Baykut atın başını bırakmadı. 
Hamat'lı delikanlı atma bin;p 

gitmek istiyor, Baykut'un kim ol
duğunu hile anlamıya lüzum gör
müyordu. Omuzundan iterek atı! 
nın dizginini Baykut'un elinden al
mak istedi. 

.Baykut, ömründe ilk defa, ya· 
bancı bir adamın kendi göğsün· 
den ittiğini göı ünce derhal ayranı 
kabarmı,tı ..• Delikanlıya bir çelme 
atmaaile bahçeye yuvarlanması bir 

' 

Yazan: lıkentler FAHREDDiN 

di. Fakat çarçabuk kendi toplıya
rak tekrar kalktı ve Baykut'un boy 
nuna sarıldı. 

Hamat'lı delikanlı boğufmasmı 
bilen kuvvetli bir cengi.Yerdi. Gö
ğüsü açılınca Baykut onun kralın 
muhafızlarından olduğunu anla
makta güçlük çekmemitti. Kralın 
muhafızlarının göğsünde etinin üs· 
tüne itlenmit bir kuş kanadı işare
ti vardı. 

Baykut delikanlının göğsünde 
bu i,areti gördükten sonra, ona ko
lay kolay yol veremezdi. 

Demek ki Semira Kral Oşaser'in 
adamlarile gizli gizli görütüyordu. 

Bayliut o gün Semira'ya gelmi
yecekti. 

Semira bunu biliyordu .. delikan
lıyı da Baykut'un gelmiyeceğini 
dü,ünerek eve aldığı belli idi . 

Baykut zihninden bu muhakeme 
yi yürütünce kralın muhafızını he
men orada boğmak istemişti. 

Dövüşüyorlardı. 
• 

dövütmeleri, iki aslan boğupnasın
dan çok daha heyecanlı idi. 

Kah Baykut alta dütüyor, killi 
Hamatlı .• 

ikisi de kuvvetli idi. 
lkiıi de kıyasıya boğufuyordu. 
Semira telif ve heyecan içinde 

ne yapacağını bilmiyordu.. etrafta 
kimseler yoktu. 

Zaten o sırada oradan kim ge
çebilirdi? 

Baykut'u herkes tanıyordu. 
- Boğa ile boğufan adamdan 

korkarız .•• 
Diyip kaçmıyacaklar mıydı? 
Baykut dövüşürken, hıummı öl

dürmemeğe karar vermitti. Onun 
şehre nereden ve nasıl geldiğini, 
Semira' dan ne istediğini anlamak 
istemitli. Birden bire alttan üste 
geçti .. Hamatlınm gırtlağını sıkmı
ya ve omuz kemiklerine dizile da
yanmıya b~ladı .. Delikanlı Türk 
dövüşüne dayanamıyacağını anla
yınca: 

- Aman, beni öldürme ! 
Diye yalvarmıya başlamıftı. 
Semira, Baykut'un batı ucunda 

çırpınıyordu: 
- Onu sakın öldürme, Baykut! 

O vakit beni kaybedersin! 
Hamat dilberinin bu sözü Bay. 

kut'un fÜphesini gittikçe uttırmıt-
. . ö 

POLiSTE 

Bir ev çöktü Üç •• mu, altı mı? 
Beyoğlunda Serveri mahalle

sinde Mevlina sokağında 21 nu • 
maralı ev lharap olduğu cihetle i
çinde kimse bulunmamaktadır. 

Bu ev dün saat 15 te çökmüt· 
tür. 

Türk güreşçisi, zaferlerini hükümle 
değil, kendi kuvctine borçlu olmalı 

Seccade hırsızı 
Çemberlitaşta Mekki beyin ka

sasını keserle kırmak İstiyen ve ka
sayı kıramayınca odada mevcut 
40 liralık seccadeyi alarak aaYuşan 
Bandırmalı İsmail yakalanmıt ve 
evrakile birlikte adliyeye verilmi'
tir. 

İsmailin akıl hastalığına müp -
teli olduğu anlaşılmıttır. 

Tramvay beklerken 
Oamanbeyde Tramvay bek· 

!emekte olan gazete müvezzii Şe
küre hanım şoför Adil efeninin 
idaresindeki 1951 numaralı otomo
bilin sadamesine maruz kalarak 
bacağından hafif surette yaralan -
mıştır. 

Böyle şaka olur mu? 
Tophanede Karabaş mahalle -

sinde oturan Abdülba'ki isminde 
bir amele, Lüleci Hendekteki Rı
zanın kahvesinde oturup yemek ye 
mekte iken Fettah İsminde bir ar
kadaşının muziplik için ekmeğin 
arasına koyduğu küçük bir çivi 
gırtlasına saplanarak yaralanınıt -
tır. 

Abdülbaki tedavi altına alın -
mış, Fettah yakalanarak tahkika
ta başlanmı§tır. 

Elini makinaya kaptırdı 
Eyüpte Bahariyede lastik fab

rikası makine kısmında çalışan Ço
rumlu Süleyman oğlu Mustafa e
fendi dün sabah saat 9,5 ta sol e
lini makineye kaptrrmış, ve dört 
parmağı ez~lmiştir. 

Mustafa efendi Balat musevı 
hastahanesinde ameliyat yapılmış-
tır. 

Olen kadın kim? 
Sokakta giderken düşerek nü

zül isabet ederde hastaneye kal • 
cl'ırılan 60 yaşlarında bir kadın dün 
hastanede ölıDüştür. 

Bu kadının !hüviyeti zabıtaca 
tahkik edilmektedir. 

AYrupa ıampiyonau için İtalya" 
ya gidecek güreı kafilemizin 
(dört güreşçi ile be!! idareciden) 
mürekkep olmasına karar veril • 
diğini haber aldığımızı yazmıt ve 
bunun doğru olup olmadığım sor • 
muıtuk. 

Bir gazete, yazdığımızı değiş
tirmekte hiç bir mahzur görmiye
rek (yedi gÜre!Çİye üç idareci git
mesini çok bulduğumuz için, gü
reş federasyonu reisi Ahmet Fet
geri Beye bu husustaki mütalea -
sını) sormu§. O gazetenin spor 
sütunlarında hakikatlerin ekseri
ya değiştirilmiş olarak çıkmasına 
alışık bulunduğumuz için bu ha -
reketi de hoş görerek Ahmet F et
geri beyin mütalearını madde mad
de tahlile geçiyoruz: 

1 - Ahmet F etgeri Bey: "Ba
zı gazeteciler hem bilmiyorlar, hem 
de bilmedikleri işlere karışıyor • 
!ar., diyorlar. Bu ciheti karı§tır -
mamaları güreş federasyonu he • 
sabına çok iyi olurdu. Bildikleri i
çin karıştırdıkları güre§ işlerinde
ki bilgilerine en yakın bir misal 
olarak son Batkan şampiyonası ge
çen sene sonunda gene memleke • 
timizde yapılacaktı. 

Ahmet Beyin reisi bulunduğu 
güreş federasyonu, güreşçileri • 
mize emin olmadığı, bunlann Bal
kan güreşçileri karşısında nasıl 
bir kudret ve.kabiliyet gösterebi
leceklerini tahmin edemediği için 
bu müsabakaların münasip bir za
mana tehir edilerek yapılmamasını 
kararlattırdı. Bu satırları yazan 
bilgisiz muharririn sahibi bulun • 
duğu "Olimpiyat., mecmuası ilk 
olarak bu karan haber verdi ve 
tenkit etti. Bu neşriyatı "Olimpi
yat,. ta gören atletizm federasyo
nu reisi Bürhan Bey ite karıfh, ıs· 
rar etti ve Balkan şampiyonası ya. 
pıldı. Eğer bilğisiz muharrirler 
o tenkitleri yapmamıı ve Büzfıan 
Bey belki de bunları tesadüfen o
kuyarak müdahale etmemi§ ol • 
saydı "bilgili,. güreş federasyonu& 

Hililiahmer İstanbul merkezin.in kongresinde okunan raporda da 
anlatıldığı veçhile, ille mekteplerde falııir talebeye muntazaman 
yemek verilmektedir. Yukarıki resim İstanbul beşinci ilk mektep ta
lebesi yemek yerlerken alınıru§tır. 

sinden ne korkuyordu? 1 
- Onu seviyor musun? 
Diye haykırdı. • Baykut'un göz

leri dönınüttii. Artık hiç bir şey 
dütiinemiyor: 

- Nereden Ye niçin gelirse gel
sin. . geberteceğim. 

Diyord!-J. -~· 

Hamatlı gencin ölümü yakla~
mıttı. Baykut tekrar delikanlının 
grrtlağına sarıldı. 

- Çoktan beri tilki boğmam•t· 
tım. . Semira Baykut'un üzerine 
atılarak: 

- Onu öldürme, Baykut! O be
nim kardetimdir. Sevgilim değil.. 

Diye bağırdı ve ağlamıya batla
dı. 

Baykut kulaklarına inanamıyor
'du. 

Semira acaba doğru mu aöylü -
yordu? 

Baykut yan gözle genç kızın yü
züne baktı: 

- inanayım ını, Senıira? Eğer 
bu adam senin kardetin değilse, 
onu elimden kurtaranın vay hali-
ne .• 

Yerde yatan Hamatlı ömründe 
bu kadar kuvvetli bir adam gör • 
memitti. Kemikleri sızlıyor, yer • 
den bir türlü fırlayıp kalkamıyor
du. 

- Dik.katli baksana, dedi, göz
leri gözlerime, saçlarının rengi 
saçlarımın rengine, alnı alnıma, çe· 
nesi çeneme benzemiyor mu? 

Baykut dikkatle baktı .. 
Semira'nm gözleri delikanlının 

gözlerine , saçlarının rengi onun 
aaçlarının rengine, alnı alnına, çe
nesi çenesine çok benziyordu. 

İki yabancı kimsenin biribirine 
bu kadar benzemesi kabil mi idi? 

Baykut batını salladı: 
- Haydi, atına bin. • geldiğin 

yere git. . ve kimse görmesin .•• 
Yere yuvarlanan ıJ.elikanlı çe • 

kingen bir tavırla kalktı .• üstünü 
silkti. , atının dizginlerini yakala
dı. 

Baykut içeriye gireceği sırada 
tekrar geriye dönmüttü. Delikanlı
nın yanına yakla.ıı. 

- Kral timdi nered~dir? 
Diye sordu. Delikanlı, Baykut'a 

dönerek: 
- Hibarda. • . dedi - Siz onun 

nerede olduğunu benden iyi bilir
siniz! 

Baykut, kral hakkına biraz ma
)ômat almak istedi: 

- Hibar dağlarına sığındığını 
biliyoruz. itte o kadar. . Batka bir 
,eyden haberimiz yok. Hibar kö
yünün etrafını tuzaklarla doldur • .. . ., 

ı. 

Ahmet Fetgeri Bey 

galebemizle neticelenen ikiJı'İ 
kan şampiyonasını yaptır 
caktı. 

Yani o zaman o kadar .. 
!erine göz yumduğumuz 
ıampiyonluğunu böyle bir 
seye borçludurlar. 

Eğer Ahmet F et geri Be1 
lene, daha buna benziyen ve 
olimpiyatlaıına kadar daya 
çok bilgi misallerini, bu aır• 
liyete geçirmeğe çalıştığunııı 
bol federasyonunu bir müd 
çin ihmal mecburiyetinde 
rak, birer birer ortaya ·· . 
O zaman herkes te öğrenir lıi 
semizin zayıflığına rağmen 
işlerinde bildiklerimiz; '! 
(salto) , (bravle) , (kaf 
(köprü) ve sair kelimelerle 
velenmiş bir saha içine srkı 
mııtır. 

2 - Ahmet F etgeri Bey 
ki: "İdareciler, hakemlik ya 
!ar. Hakemlerimiz ne kadar 
olursa, haklarımız da o kadat 
vetle muhafaza edilir. Çünlıİ' 
ğer güreş takımları, hakenıl. 
çokluğuna istinaden aleyh . 
blok yaparlar., • Bu sözleri ~ 
derasyon reisine yakı,tıra 
19 milletin İştirak ettiği ın'" 
kalarda, maçları hakemler 
müsabıklar kazanır veya ka 
ve eğer biz galibiyetlerimizi 
kP..ınlerle kazanacaksak bize 
galiıiyetlerin lüzumu yoktur. 
güreşçisine hakemlerin bah 
ceği uydurma :zaferler değil, 
di kuvvet ve zekisile aldığı 
biyet ıeref verir. 

3 - Ahmet F etgeri Bey 
ci kelimesi üzerinde oyn•Y 
kafile ile beraber gideceklerİll 
idareciden ibaret olduğunu,, 
lüyor. Bunlardan başka gi 
olan kafile reisi ile antrenör fi 
gazeteci acaba güreşçiler sıll 
mı dahildir? 

Yazımızı bitirmeden eVfel! 
mumi merkezin son kararı 
fma gazetelere beyanatta bt1 

Ahmet F etgeri beyin, bu ba.~.ııl 
tine biraz da biz sebep oldu~, 
için, bu seferlik affedilmesiı>1 .ıı 
nca umumi merkezden ric<' f-' 

riz. 

•• 
Hakem komiteı.i reisi J'< 

Beyı!en Be;iktas -· Fener 
ma<:ımn lı_a!.emliğine dair bir I 
tup aldık. Bu mektubu yuırı 
cedeceğiz. 

- Evet. • doğrudur. 
- Ya siz nasıl gidip geli 

nuz? 
- Gizli yollardan. 
-Kral tekrar tahtına ,,e 

yına kavutacağmı umuyor J11ll 
- Elbette. . Hatta yarı 

kavutmllflur bile. 
Baykut '8-falamıth. 
Hamatlı delikanlı bild' 

serbestçe ve çekinmeden sô'f 
du. 

Baykut delikanlıyı batt•11 

ğına kadar süzdü: 
- Kral, Türkün ayağını 

yeri kolay kolay terketmiY 
bilmiyor galiba ... ? .. 

- Bunu bilmiye lüzum g 
Kral, Türklerin yakın zllo 

tehri terkedeceklerindrn o 
çok emin ki. . ııif 

·- Hamatlılann kralda" 
memnun olmadıklarını göril 
Buna ne dersin? . 1, 

- Suriyeyi Hamat şehr111 

baret mi sanıyorsunuz? H 
memnun olmıyabilirler .. r 
Türkler uzun müddet yer.;,, 
vergi almıyacağını ilin etti. 
matlılar fıtreten çok hasi~~ 
!ardır. Vergi vermemek 1 • 

hot görünüyorlar. Fakat .s 
diğer tehirleri ve köyler• 
ıw.n 7.f!ll'Hll2~ 



578 bin liralık açık ' 
Gazi Hz. (Bası 1 inci sahifede) 

binalarını kurutanlar, gene ayni şe 
k ilde birer rapor almak şartile vak 
t inden evvel binalarını iskana ve-

re bilirler.,, 1 
Bu mazbata üzerinde muhte lif 

ha tipler lehte ve aleyhte olmak ü
zere uzun beyanatta bulundular. 1 

Bunlarda n bir kısmı Sıhhiye veka
le tinin de mütaleası alınmak icap 

1 

ettiğini, diğerleri evlerin sıhhi tarz 1 

da imal edilmesinin esasen yapı 
kanununun şartları içinde buluı~ - J 

duğunu söylüyorlardı. Nurettın 1 
Mün~i Bey de: 
"- Ben yaprların doktora mua

yene ettirir gibi sıhhiye memurla
rına gösterilmesini doğru bul -
marn.,, diyordu. En nihayet maz
bata kabul edilmedi ve belediye 
makamına havale edildi. 

Bundan sonra, Sehir tiyatrosu 
bütçesinin tetkikin~ baslandr. He
sab; kat'i cetveline göre Şehir ti
yatrosunun 932 senesi bütçesi va 
ridat kısmına piyes hasılatı ola -
rak 56,000 lira konulmuştur. Hal
lıuki ayni sene içinde 60 ,598 lira 
hasılat tahakkuk etmistir. 

Mecmua hasılatı olarak varidat 
bı.itcesine konulan 994 lira uan ta
hakkuk eden mil: tar, 760 lira lnrk 
kuruştur. 

Şehir Tiyatrosu bütçesi 
Sehir t iyatrosu bütcesine bele

diye bütçesinden 4 2, 7'44 lira yar
dıın tahsisatı konulmus fakat bu-

·' nun ancak 33,645 lirası tahsil e-
dilmiştir. Maarif vckfiletinin 932 
senesi zarfında Şehir tiyatrosuna 
yardımı 3,000 liradır. 

Şehir tiyatrosu bütçesindeki 
umumi varidat yekunu 104,040 
liraya baliğ olmaktadır. Tahsilat 
yekunu ise, (9) bin küsur lira nok
sanile 95,816 lira 22 kuruştur. 

B ..:.tçe, fasıl fasıl okunarak ka
bul ediliyordu. 

Kara Osman zade Suat Bey, 
t iyatroya a it muhtelif masrafların 
artmış olmasına itiraz etti. An -
cak bu masrafların operetin tesi -
sinden ileri geldiği anlaşılarak he
sabı kat'i raporu aynen tasvip e
dildi. 

Yeni varidat membaları 
Bundan ~onra topraklan çıkan -

lan ham boyanın tonundan 20 ku
r~ş resim alınması hakkındaki mül J 

kıye encümeni mazbatası okundu 
ve kabul edildi. Petrol, mazot ve 
benzin gibi yanıcı maddelerden İs 
tihlak resmi alınmasına dair olan 
teklif münakaşaları mucip oldu. 

Nurettin Münfİ Bey, ham pet -
rolden çıkan banzol, parafin ve 
vazeline de resmin teşmili ve böy
lelikle belediyeye 30,000 lira vari
dat temin olunacağını söyledi. 

Bu cihet bilahara makam tarafın 
dan nazarı itibara alınarak teklif 
haline geldiği zaman tetkik edil
mek üzere mazbata kabul edildi. 
Ve cet.eye on dakika fasıla verildi. 

I kinci celse 
ikinci celse açılınca, otobüsler 

ve hayat pahalılığı hakkında ev -
velce verilen takrir mevzuu bahsol 
du. Makam namına Hamit Bey, 
henüz tetkikatı bitmediği için iza
hatın hazırlanamadığını söyledi ve 
takrirlere bir an evvel cevap veril
mesi için keyfiyet makama h.ıvale 
edildi. 

(B~ı linci sahifede) 
leri Ulu Gazilerini coşgun te
zahüratla karşıladılar. 

Reisicümhur Hz. Ayvacıkta 
onbeş dakika kaldıktan sonra 
Çanakkaleye haraket buyur
muslar ve binlerce halk tarafın
da~ teşyi edilmiş~erdir. 

Edremite gelirken 
EDREMiT, 14. A.A. -- Rei

sicümhur Hazretleri Ayvalık' -
tan sonra Gömeç ve Burhani
ye' den geçerek saat 20,40 da 
Edremit'e muvasalat buyurdu
lar. Yollar, halaskii: mı alkışlı
yan köylüler~e dolu idi. Gazi 
Hazretleri, pek büyük tezahü
ratla karşılandıkları Gömeç'te 
ilk mektebe ve h er tarafı taklar 
ve meşe dallariyle donatılıp bü
tün halkı sokak'ara dökülmü? 
olan Burhaniye' de hükıiınet ko
nağına indiler, halkı selmladı
lar ve hatırlarını sordular. 

Edremlt'te vakit geç olmasına 
rağmen halk, caddeleri doldu
ruyor, candan ge'en meserret a
v:ızeleri etrafı inletiyor, kalple
rı heyecanla ta~an Edremit hal
kı büyük misafiri kartılıyorlar
dı. 

Şehirde muhtelif taklar ya
pılmış, binalar elektrikle dona
tılmıştır. 

Reisicümhur Hazretleri ev
vel_a bel~diye dairesini t~şrif 
ettıler, bıraz sonra ikametlerine 
tahsis edilen binaya geldiler 
Bin~ın önünde halkın cotk~ 
tezahuratı uzun müddet devam 
etti. Aktam yemeği askeri mah
felde yenildi. Reisicümhur Haz-

r e tleri, bu geceyi burada ge
çireceklerdir. 

lzmirlilere seliim 
IZMIR, 14. (Milliyet) - Ga

zi Hz. iz.mirden ayrdırlarken 
memnuniyet ve selamlarının lz
mirlilere bildirilmesini belediye 
reisini memur etmişlerdir. 

* * <l' 

KOÇUK KUYU, 14. (Mil
liyet) - Gazi Hz. bugün saat 
on iki buçukta Küçük Kuyuyu 
şereflendirdiler ve büyük teza
hüratla karşılandılar. 

Çanakkalede 
ÇANAKKALE 14 (A.A.) - Dün 

geceyi Edremitte geçiren Reisicüm .. 
bur Hazretleri bugün saat 10 ela o -
radan hareket ehnitler Ayvacık ve 
Ezineye uğrayarak saat 19 da Ç11 -
nakkaleyi teşıif buyurmutlardır. Halk 
coşkun tezahüratta bulunmuşlardır. 

Ayvacıktaki tezahürat fevkalade ol
du. Gazi Hazretleri otomobillerin • 
den İnip halkı selamladılar. Ezine 
halkı şehirlerini çok güzel donatmış
lar, isi.ikbal için şehrin haricine şitap 
etmişlerdir. Reisicümhur Hazretleri 
otomobilden İnerek uzun müddet ya
ya yürüdüler. Neıe ve heyecan için
de bulunan halkın habrlannı sordu
lar. 

Çanakkalede yapılan istikbal mc.. 
ruimi pek azametli idi. Ga%i Haz • 
retleri hallcm hizalanna gelince bu 
azim kütle yerlerinden oynadı kalp • 
lerdeki sevgi d~yguJarı taıb. (Yaşa) 
sadalan etrafı mletnıeğe ba lad Ga-
"H 1. § '-

ZI azret en halkın Önu" d . n en yaya o-
larak geçtıler. Hepsın· b t 1 . . e a ırannı 
şorarak ılt:ıfat buyurdukta 

bili · n sonra oto 
ı~oloı ,~ne bin....,k ikametlerine tah-

'Açık ne açığı ? •ıs u....,, •ali kona - . 
Bundan •onra 931 senesi bele - Şehir ba,tan başa r"' tefrif ettiler. 

• tarV nlik . . 0Daıumıtır. Her 
diye hesabı kat'i raporunun müna- H !~ . ıçındedir. Reisicümhur 
ka~asına devam olundu. . azretilerı bugün de ba:.ı lataatı tef-

M k b 1. lıf et er ve tesadüf ettikleri L •. _ 
ez Ür hesaptaki 578 in ıra • "-"' 

!ık açık üzerinde müteaddit zevat kıt'alann tatbikahnda bulundular. 

sö~ söyledi. Galip Bahtiyar Bey, bu \ İİT••• 1•11.•~k••••••.••-= 
munaaebetle : ütun ongresı 

- Bu açığa isim koymak lizım- B ] 
dır. Açık mıdır, yoksa yolsu:ı:lıık ugün açı JyOr 
muJur? 

M k (Başı 1 inci sahifede) 
a am namına verilen izahat 

~~zi tatmin etmemiştir. Her halele reis ve katipleri seçilecek ve iki 
ılıraf olunan bir şey var ki, hc&ap encümen tefkil edilecektir. Bu en
.. vvel~e 1,20?,0~0. lira iken nihayet cüınnlrdn biri alım satım tarzları 
bu -,ikdara ındırılmiştir. dedi ve ve en muvafık işleme ~ekilleri 
m ırıa.kaşalar sürdü: me\•zuat, temenni yat ve tekliflerle 

l•mail Sıtkı Bey _ Maaı,,,<!f, meşgul olacaktır. 
kıl yaklaşmış ve tedbir alınma • Kongrnin tertip heyeti kon;::re 

n~ş ~ır. mevzuu etrafı1'da 'imdiye kadar <~ 
Mehmet Ali Bey - Havancl.ı •u mıt olduğu raporların en esaslı kı-

0. ·, i;yoruz. Hesap değil, muamma nmlarını ayırarak kongre azaları -
hailile mefgulüz. Makamın vereli _ na dağıtmak üzere teksir ettirm:s 
i(i h%ap vazıh d~ğil_di~. Bundaki tir. · 
kuıur İcra mesulıyetını ta1ıyan ar- Tütün inhisn kanunu 
ltacJ;lşlara aittir. ANKARA, 14 ( Telefonla ) -

C!karı umumiye, bu işle alaka - Gümrük ve inhisarlar encümem tü 
da> dır. Oldug"u gibi bırakam .. a. yız. :ün ve tütün inhisarı kanun layi .• 
Y d •asının tetkı'kı"ne devam etmekte • 
. ""•n (bugün) on dörtte. mua ·~ • dır. 
tın İz bitiyor. Dig" er medıs teşck • E ·· k 1 1 d . ncumen kanunu 79 uncu mad-

ti edinceye kadar biz var s~y~ ~ - "sıne ~a.dar tetkik etmittir. Ya • 
rı,_ Binaenaleyh, hesabı kat ı ıçın nn t~tkıkın neticelenmesi muhte
fevkalade bir içtima yapmak mu- meldır. Kanunun muhtelit b' _ 
"a~ık olur. Ben bunu teklif ediyo • cümende müzakeresi istenec;k~ 
rurn,, 

Mehmet Ali Beyin teklifini, he
Ye~i tınıumiycce kabul edilerek, he
sa 1 kat'i raporunun vilayete ail kı 

Şsımh~arının tetkikine devam edildi. 
e ır Me ı· · b .. t n d" cısı ugun gene faa o 
ortte son ol ı·ak to~l .. n,,raktı.-. 

Eski nafia veki'i 
ANKARA, 14 (Telefonla) 

Eski Nafia vekili Hilmi bey teda
vide bulunduğu Fransadöln dön • 

müştür. 

MİLLİYET PAZAR 15 NiSAN 1934 1 

Harp sonunda ordular ne vaziyette idiler? 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

idi. Bizim dahil olduğumuz ittifak 
zümresinde sulh arzuları yava' ya
vat aldı, yürüdü. Evvela en kuv • 
vetli olan Almanya sulhü istedi. 
Milletlerin muharebesinde değil, 
ferdi kavgalarda, hatta spor müsa
bakalarında en evvel sulh arzusu
nu besliyen berveçhi peşin mağlup 
olmağa mahkümdur. ilk sulh arzu 
ları ilhaksız, tazminatsız sulh fik
ri idi. Her harpte mağlupların zor 
la kabul ettikleri bir takım ~rtlar 
".~dır. ~lk sulh kokuları intitar et
tıgı vakı~ böyle ağır yükler, tart -
lar, tazmınat ve sairesiz sulh hava
sı. karşı tarafın sulh meyillerini iyi 
hır şekle sokmadı. Büyük muhare
beye bizim zümre de en sonra gi
ren Bulgaristan, diğer taraftan da 
en sonra giren Yunanistandır. U • 
mumi muharebenin son mühim saf 
ha· ı, •arkta boğazların zorlanma -
sı ve muvaffakıyetsizlikle netice -
lenmesidir.. Sırbistan kökünden 
yıkılmış, Romanya işgal edilmitti. 
Bunun üzerine itilaf grupu Make -
donya cephesini intihap ederek o
radan zorlamağa başladılar. Bunun 
için de büyük bir ordu toplamak 
lazımdı. Yunanistanın da büyük 
harbe girmesi İcap ediyordu. 1917 
senesinde Yunanistan muharebeye 
İştirak etti. Ve Makedonya cephe
sini itilaf devleti müessir bir şekil· 
de zorladılar. Bulgar ordusu, bu 
vaziyette mukavemet edemedi. Çı.in 
kü ruhi baletlerin de tesiri vardı. 
Sulh havası, kokurn esiyor, ve bu 
lcoku Almanyadan yani bizim zi.ım
renin en kuvvetli devletinden ge -

telgraf Ye kablolar işgal ve mürakabe 1 
albna "11nacak, denizdeki torpiller top- 1 
!anacak, vilayatı f'U"kİye bir karışıklık 
vukuunda İşgal edilebilecek ve biz ka
tiyen itiraz etmiyeceğiz. 

Mondoros rnütarekenamesinde Jzmi
rin vaziyetine dair hiç bir itaret yok • 
tur. Bu ncktaya dikkat ediniz. 

teslimini yıldmm orduları grupu ku 
mandanlığına bildiriyor. Gazi !l.1usta
fa Kemal Paşa sadrazama bir cevap ya
zarak lngilizlere hiç bir yer verilemi
yeceğini söylüyor, (Recep Bey Gazinin 
bu tel;rrafuu aynen okudu). 

işte memleketin hali böyle idi. 130 
bin ecnebi .süngüıü ınemlek~tin her 
tarafında görünüyordu. Bütün düt .. 
manlaron1z , Jıtanbul sokaklarında ser
best geziyor. Bu feci. zamanlarda ec· 
nebiler şiddetli bir propagandaya batla
mışlardı. imparatorluğu ellerine al • 

Mahkeme dosyası 
Satılır mı? 

(Başı J inci sahifede) 
sinde filvaki Cemil Efendinin bir 
suçluya ıtleyhindeki dosyayı 50 li
ra mukabilinde satmak üz.ere oldu 
ğunu tesbit etmiştir. Yapılan pa • 
zarlığa göre Cemil Efendiye 50 lira 
verileiek, Cemil Elendi de bu elli 
lira mukabilincle me11zuu bahis 
da:yayı suçlunun oturduğu apar -
tımana götürcek ve dosya orada 
ısuçluların huzurunda yakılarak 
imha edilecektir. 

liyordu. 
Nihayet Makedonyadaki mukave -

met duvarı yıkıldı. Bu yıkılış, b;zim züm 
rede teoirler yapb. Ve o valcit Anado
lunun cenup kısmında lngiliz kuvvet .. 
len Osmanlı kuvntlerinin hareketlerini 
güçleştiren tedbirler aldı. Nihayet har
bin kazanıbnak ümidi kayboldu. 

Orduların vaziyeti 
Bu esnada Anadolu İçinde ve yakm

lanndaki Osmanlı ordusu bu g-Ö•terdi· 
iim hiratada görünüyor. Cenupta Mu-

1 •w civarında (6) mci ordu ve Fırat gru 
pu vardı. Iraktan çekilmişlerdi. l ngiliz 
ordusu karımnda bulunuyordu. Bu or
dumuzun eli silahlı efradı 10 bin idi. 
Dü~man ise cephede JOO bin idi. Adana 
ve Ha1epte ;ıe birinci, ve yedinci ordu .. 
lar vardı. Ve yıJdırun orduları gnıpu 
deniyordu. Bu grupu da Şam Üzerin -
den çekihniştir. Bu yıldırım grupunun 
başına bililhaı·a Gazi memur edildi. Bu 
grupun mecmuu muharip (25) hin ne
fer idi. Karşıaında (150) bin düşman 
vardı. 

Şarkta (20) bin muharipli (9) un
cu ordumuz vardı. Bunun katşıaında 
düşman yoktu. Çünkü 1917 de Rusya
da ihtilal batlamıftı. 

Mondoros mütarekenamesi bir açık 
bonodur. Memleketin ber tarafını, iste
dikleri vakit alabilecekler. Sonra şaı·k· 
ta bir İğtişaf çıkana burasını işgal e
decclderdir. Yani burası, bilahara, Erme 
nis .an için hazırlanıyor. lzmir m 1nla· 
ka ,rnda İıte bir Y unani:s.tan m(nt:\.kası yap 
mak esasen takarrür ebnişti. 

Y uruUıistana 11ait 
Kral Koıtantin itilaf devletleri lehi

ne büyük harbe gİrmek iotemiyord u. Yu 
11anistan harbi mnuminin ilk üç sene· 
sinde rabat ve tilahı elinde bekledi, dur 
du. 1917 de bıııi>e iştirak etti. Büyük 
harbi zaferle neticelenirse, lzmirin Yu
nanlılara verilmesi vadedilmişli. Fa. 
kat bu mevcut karar ve vaitti, Mon -
doros mütarekcnamesine koymadılar. 

Çünkü hu ıarih madde belki milli bir 
mukavemeti doğuralıilirdi. 

Mondoros mütarekenameıinin diğer 
bir askeri hükmü de bütün esirlerin 
bizim taraf•mızdan itilaf devletlerine tes
lim edilebileceğidir. Fakat bu bir !a
ranı teılimdir. Onlar bizim esirlerimizi 
teslim ebniyeceklerdi. Sonra kendi te
be~mızdan bulunan bir takım gayri Türk 
lenn de bapisba.nelerden çıkarrlması -
nı iıtediler. Bn da balda kazıuruza te-

. cavüz idi. 
Mütareke demek, karııLklı •ulh mü

zakerelerine b"flamak iiz""' harbe ni
hayet veren bir vesikadır. FakRt mü
tarekename ile bir taraf hiç bir vakit ıi
lahlannı bırakamaz, askerim terhis e
demez. Halbuki ıMondoroa mütareke -
namesinde askerlerimizin terhi•i iste
niyordu. Y alna jandarma kalacaktı. 

1912 Balkan muharebesinden beri 
Afrikada ltalyaya karşı ha.bed~n bir a· 
vuç Türk asken ftaJyanlara tulim o
lacaklardı. IGlikyadaki kuvvetler ge -
ri çekilecektir. 

Şayanı dikkat bir noktayı burada kay 
dedeyim: 

Bu terhisler yapıldıktan sonra (20) 
fırkalık bir ordumuz kalacaktı. Bu diiş 
manlann hesabına bir gaflettir. Os -
manlı ordusunun fırka adedi çoktu. 
itilaf devletleri (20) fırkamn ne demek 
olduğunu bilmiyorlar. 

Bunu o vakit bizim lehimize ter -
ketmeleri gafletlerini gösterir. 

Sonra, terhiı olunacak kıte.ların s). 
!ahları ve cephaneleri bir talimatname 
mucibince muameleye tıııbi o(~C'ak:tır. 
Bu ma.ddede sililhlar doğrudan doğru
ya teslim olunacaktır. Dememişler, açık 
kapı bırııdmuşlardır. MiUi mul<a•emet
len çekinmişlerdir. 

1 şgaller bllfladı 
Mütareke 31 teşrinievvel tar:hinde

dir. 13 tetrinisanide itilaf donanmıuı 
Çanakkale boğazım gunırla ge<;H 1 < -
tanbul şuJanna gdcti. Uzun asulardan
beri yalnız Türk memleketi kalan Ana
dolunun harimine ecnebi orduları so -
kuldular. Demiryollannı inal altına al
dılar. 

ınışlardı. 

iz.mirin işgali 
1 stiklaJ harbinin en mühiın bir hadi

ıesini zikredeTek denime nihayet veı·
mek iıteMın. Y unanistana lzmirin ve .. 
ı·ilmesi tekrar olarak harbi umumi so
nunda vadedilmitti. Bu vaidin yerine 
getirilmesi zamanı gelınitti. Mayıs ayı
nın 14 üncü giinü bir ali beyet Yunan
lıların lzmire cıkmasına karar ver .. 
di. lzmir is Mayıs aaat 7,30 
İ§gal edildi. Aradan ancak bir gün 
geçti. Halbuki tatbikat için 3 - 5 gün 
lazımdı. Demek ki tertip gayet he • 
saplı hazırlanmıştı. Asker yiiklü do -
naruna, lzmire kadar yaklıı;m.ıştı. 15 
Mayıs ıa!>ahı, lstanbul bülcumetine 
ve lzmir kolordu kumandanlıı:ına bir 
tebliğ yapıldı. Müt;ırekenaıne~in ye· 
di~ci. maddeai mucib.inC'e, lzmir İ§gal 
edıldı. Yunanlılar fzmire f<"cİ bir te
kilde çrktılar. Hiç bir mukavemet ya
pılmadı. Fakat gene bahane ile lzn1ir 
lntlasına ateş açıldı Silahsız olarak 
aaker ve zabitler Je gemiye bindirilir 
ken Üzerlerine aleı edildi. Askerlik 
tubeai reİ•İ Fethi lleye bir Yunan dev 
Jet adamını ae]i.mlaınasını teklif ettj. 
lcr. Fethi Bey bunu yapmadığı için 
4ehit edildi. lzminn j~ga]i çok feci ve 
tüyler ürpertici bir şekilde olmuşhır. 

Recep Bey buradl\ dersi:ni kesmiş 
ve müteakıp f d erslerde lstikliil mu -
harebesine ba}layacai(ını sövlemi~tir. 
Den bittikten annra Recep Bey dedi 
ki: 

- Oe"imiz bıtmiştir. Fakat evvelki 
derslerimiz hakkında . h..-na sual sor
mak isteyen arkac:hı,lar kalsın1or, bef 
dakika dinlenmed•!·l sonra tekrar top· 
l~nalım, aorulan sutJ.Uere cevap vere· 
yım. 

Be~ dakika dinlenmeden sonra Re• 
cep Bey tekrar salona geldi. Talebe -
nin sorduğu suallere cevaplar verdi.. 
Anlaşılmayan noktalan yeniden izah 
etti. 

Talebenin .orduiJ'u aualler şunlardı: 
1 - Türk inkılabının cihanşümul 

olutunun izahı, 

2 - Beynelmilel teşriki mesai, 
3 - Hulüli muslihane, 
4 - lktııadi İç pazarlnrın de•let

ler tarafmdan zap!,ı. 
Recep Bey bu auallerf' etraflı ve 

mukni cevaplar verdi. Fn-ka. umumi 
katibi küraüden inerken: 

- Arkadaşlar, yarın Ankaı·aya dö 
nüyorum. Şimdilik size veda ederim. 
Yakında tekrar l>urada bulu~uruz . di 
yer.ek talebe ile vedala~tt. Recep Bey 
tiddetli alkışlar arasında kürsüden in 
di. 

Recep Bey aktam Anı.araya ha -
reket edecektir. 

lstanbulda, Çanakkale ve lzmir etrafın 
da (30) bin, ( 10) bin, (10) bin mev
cutlu üç ordumuz bulunuyordu. Ma· 
kedonya kuvvetleri de bu ordulara ilti
hak ehnişlerdi. Askeri vaziyetimiz bu 
halde iken sulh meyilleri bizi de ahp g'Ö

lstanbul, w•n, hoğazlar , Çatalca, 
Zonguldak, Samsun, Batunı, ve civarı, 
rCilikya ve civan düpnan eline geçti. 
Zonguldağı kömürden istifade için, Sam 
ıunu da buradaki zararL unsur olan 
Rumlan bir Pontiiı hükumeti teşki -
line teşvik için işgal ettiler. lı,..al kuv-

Belediye varidatını 
Arttırmak için 

türüyordu. 
ittihat ve terakki hükumeti 

çekilince .• 

vetleri miktarı ıu kadardı: ' 
, lngilizler lıt_aobulda (30) bin, Ça

naı.kalede (3) hın, Musulda 3 bin, Sam
sunda 2,Batumda 7 bin lng;lizler hep
si 48 bin nefer. 

Franıızların 24 bin l otanbul 30 bin 
Kilil<ya, 4 bin Çanakkale, 3 bin' Zongul 
daktıı aakerleri vardı. 

1 ttihat ve r erakki hükumeti bu an
da, yerini bmıkmağa karar verdi ve çe
kildi. Baştaki esaslı unıurlar memleke
ti bırakıp gitmek mecburiyetinde kal -
dılar. Hiyanet noktll.İ nazanndan da miı 

Fransızlar mecmuu 65 bin nefer i .. fi göriilmemiı olan padişah v~hdet - d" 
tin bir takmı hainane fikirler taşıyordu. ı. ltalyanların yekunu 17,500 nefer 
Vahdettin, ittihat ve terakkinin yıkıl - idi. 
ını• olmasından ve kendinin i • başına f b ı ' • Bu ··a·:-ıte --1~~ •1.aıı u ve civa-gelmeoinden memnundu. O vakit Hürri- • _,_ r~·--
yet ve itilaf adı altındaki fenalık ve hi- rında (60) küıür bin kiıilik bir ecne

bi kuvveti vardı. lngil:izleJ- en fazla 
yanet unsurları mevkii iktidara gel • lstanbulda ve boğazlarda, franıızlar da 
di. Adana ve civannda kesafet an.ediyor· 

Osmanlı İmparatorluğu mensup ol- !ardı. ltalyanlarrn de l>üyü4c kesafeti 
duğu ittifak zümresinin mağlübiyeti i-
çinde, mağlübiyeti kabul ebneğe mec _ Antalya bavalisiade idi. 12 bin kifilik 
bur oluyordu. Burada ittihat terakki • bir kuvveti Antalya mıntalamnıla idi. 
n!n. i~aru, men;ı1cketten bu unsut"ların gj.. Bütün buralar, müılibane buhil siya .. 
dişını, son ittihat ve terakki kongre _ seti ile uzun oencler içinde bazJTlan -
.sini anlatmıyacağım. Vaktimiz dar _ mı§ , takarrür ettirilmiıti. 
dır. 1910 da bir sabah Trablusgarp ita!-

.. izzet Pa§& hükümeti iktidar mev- yanlar tarafından bombardnnan "dildi. 
lciıne geçiyor. Bu ani bir hareket değildi. Uzun za-

• Bu zamandaki as.keri nziyet: Ye manlar hululü mu•nı..n.. ile buraları 
kun ola~ak Türk ordularmm :necmuu hazırlannuflı. OsmanL İmparat~•luğu o 
(120) bıa muharip kuv...,ıte idi. Şarl.- vakit, hiç bir hardı:ette bulunmadı. 
la ~':'fman yoktur. Boğazlarda düpnan ltalyanlar Trahluou İfl'al içöı 8'İİn beldi
tes~n uzaktır. Cenupta da dütman lazla yorl.ırdı. 
ıesır yapacak "aziyette değil. lnraller devanı ederken Oıs. 

( 120) bin nıuharipten ınürekkep bu manlı orduau 
o~dunun b~Y:ük bir muharebeye gire • 
bilecek kabılıyette olduğunu takdir iç.iıı 
fazla l>ir askeri mali'.iınata vukuf lazım de 
ğildir. Bu ( 120) bin askerin bütün mal 
zemesi, vesaiti de vardı. Askeri vazi .. 
yetimiz böyle iken, sulh gelip ç•byor. 
Ve Moı:ıdoros mütarekesi imzalanıyor .. 
Halbukı aıkeri vaziyetimiz, böyl~ bir 
mührekeyi İmzaya bizi mecbur ede • 
mez. Böyle feci bir vaziyet yoktur. Ni
hayet mütareke yapılmış olalıilir. Bazı 
ıulh esaılan konuıulabilir. Fak:ıt Mon
droı mütarekesi geçici bir safhada de -
ğiJdir. Mondros, mi.itarekename '4TtJarmı 
değ-ti teılimjyet şartlannı havi bir veıi .. 
ka idi. 

Tüı·k inkılabını ise, nihayetsiz güç
lükler içinde yaptık. istiklal harbinin 
bütün devamınca, bu askeri v3liyet, ya 
ni 120 bin muharip biç bir zaman eli
mizde bulunm&Jnıştır. Bin.aenalyeh Mon 
doros mütarekenameai kabul edilebilir 
hirveıika değildir. lıtikliıl hamind~, bu 
(120) bin muharip kuvvetten, hiç bir 
vak;t, daha fazla kuvvet kuHarulma • 
rnıştır. 

Mütarekeden sonra 
Mondoros mütarekenarnesi,n!n umu

mi politikaya taallıik eden taraflanıiı di 
ğer arkadaşlar anlatacaklardır. Ben, yal 
nız aakeri cephedeki tesirlerini anlata
cağnn. Evvela işr,aller başladr. Bu mÜ· 
tarekenamede işgale il.İt §U hükiımler 
vardı: 

Boğazlar ve l stanbul, Toros temel -
lcri. bütün demiryollaı,, limanlar, telsiz 

Şimdi de Mondoroı mütar.-keoinin 
tatbiki günlerinde lzmirin İ§gal anfe 
!erindeki Osnıanh ordıaunun vaziye
tini izıtlı edelim. Bu esnada ordumuz 
kadit halinde, 2ll frrkabk malzemesiz, 
teşkilataız bir ordu enkazı idi. Bu va
ziyetteki ordumuz, dersin başında i
zah ettiğim (120) bin kitilik Osmanlı 
orduıu ile kabili mukayese değildir. 

Halbuki buna mukabil iıg;J kuv -
vetleri ioe (130) bin muharip kuvvet
ten mü reldı6'ptir. 

JGlilcyadaki ordulanmızm geri çe
kilmeıi baklandaki madde mucibince 
buradaki kıtalamnm geri çekecek • 
tik. HaJbuki cenuptaki (6) ıneı ordu 
hakkında biç bir kayıt mütarekename
de yoktur. 

Gazi mütareke ilin olununca, ku -
mandan olduğu ikinci ve yedinci ordula~ 
ra derhal bir tebliğ: yapb. "Mütare
ken.in hükmü ne oluraa, olsun, .c•a•ı a· 
ğır olan mütareke, tatbikat~ daha _ağır 
dır. Hiç bir kumandan lngiliz teklıfle
rine ıerfünı etmerin, yapılacak tec&· 
vüzlere aletle mukobele edilsin,. dedi. 

Yıldmm orduları böyle mücadeleye 
devam ediyordu. Hükümetle muhabere
ler cereyan ediyordu. Siae l!jmdi bir 
vesika okuyacaenn. Bu veaika muha
bere vesikalanndan bir tanedir. Muıta
fa Kenıal Pata o vakit Sadrıı:zAın izzet 
Pa1a ile muha!>ere ediyordu. İngiliz
ler o vakit, Adanayı ve civarıru da al
mak istiyordu. 

Sadrazam da Kilikyanın lnıı-ilizlerr 

(Başı 1 inci sahifede) 
belediye varidatı proje~ini tetkiki
çin teşkil edilmi' beulunan komis
yona tevdi etrnittir. Ayni komis
yonda son günlerde oktruva. reımi 
11in yeniden ihdası etrafında bazı 
müzakereler cereyan ettiğini de 
öğrendim. Hatta Salahiyetli zevat 
bu resmin yeniden ihdasına karar 
vrilebileceğine ihtimal verrnemck
tedir. Edindiğim İntibalar 1ıtanbul 
belediyesinin varidatım tezyit için 
yalnız bir tehre mahs~s te~birler 
alınamıyacağı merkezındedır. Şu 
halde lstanbul belediyesi varida • 
tmın tezyidi için vaki teklifler Ü -
zerinde bugünlerde bir karar ve
rilecek olursa bu karardan bütı.in 
belediyeler istifade edecekler de • 
mektir. latanbul belediyesinin tek
lifleri arasında otob~ itletmek 
teklifi de vardır. 

Japon amiralı bu 
Sabah Ankaradan 
Dönüyor 

(Baş1 1 inci sahifede) 
iskrim oyunları ve spor gösteri§ • 
leri yapmışlardır. 

Ankaraya gitmi§ olan Veysi A
miral Matsuıhita ve maiyeti ve Ja
pon sefiri Mösyö Mushakoji bu H· 

bah şehrimize gelecekler ve Hay • 

darpaşa istasyonunda merasimle 
karşılanacal<lardır. 

Öğle üzeri Perapalas otelinde 
misafirler serefine vilayet tara • 
fından l:ıir öğle yemeği verilecek· 
tir. Öğleden sonra saat 17,30 da 
Asama gemisinde Vi.s aıni.ral 
Matsushita tarafından hır ı·esmı ka 
bul tertip edilmittir. Gece de ıe
fir Mösyö Mushako , ıefarethane
de bir aüvare vereceklerdir. 

Muhterem misafirler yarın li
manımızdan hareket edeceklerdir. 

Dün akşamki konser 
Misafr gemiler bandosu dün ak 

~am saat 21,30 da radyoda bir kon 
ser vermittir. Japon bandosu Mil
li Japon havalarile garp musikisi
ne ait parçaları muvaffakıyetle çal 
mışlardır. 

Sabri Bey bu 11aziyeti tesbit et -
tikten sonra hem suçluyu cürmü 
meşhut halinde yakalamak, hem 
de dosyayı yaktırmamak için icap 
eden tedbirleri almıştır. Bu ted -
birler sayesinde Cemü Efendinin 
cürüm ortağı Cemil Efendi ile te
m<11S edemiyecek bir vaziyette L'e 

apar/imandan uz.ak bir yerde oya
landırılmış, aparltmanının kapısı 
önünde de Cemil Efendinin yolu 
beklenilmiftir. Muayyen saalte Ce 
mil Eleneli aparhmanın kapısına 
gelmis ve orada Sabri Beyle kar -
şılUf,.,;ıştır. O zaman Sabri Bey Ce
mil Elendi.den elindeki çantayı is
temiş, Cemü Elendi de vermi,, 
çanta açıldığı zaman mevzuu ba -
his dosya çantadan çıkmıştır. Bun
dan sonra zabıt varakaıı tutulmus 
ve Cemil Elendi miiddeiumumiliğ~ 
getiri.lerek hakkında talıkikata baf 
lantlmı,, kendisi de hakim huz.u • 
runa çıkarılmıştır. Yapılan duruş -
ma neticesinde hakim Cemil Efen
di hakkındaki tahkikaltn mevku . 
len icrasına karar vermiftir. 

İsmail Hak"klBey 
Soruyor 

(Başı 1 inci sahifede) 

mek istiyorum. Çünkü bu lıuküm "~ 
tddia benim ıahsınıı da alirkaclar ':'~'· 
yor~ Bu $ÖZÜ hakikaten .;~ $Öy/edınrz 
rı1i. yoksa ortada Jolata" yalnız bır , . 
<lcılikodu madur. 

Cevap vttrmıt.n~ ve .ayg~tarınu ha 
bul etmeni~; Jılerım ef.e.ndı . 

Y~n; AJam sahibi lsırıail P.a/,kı ., 
Bu mesele hakkında lsmail Hak 

Jcı Beyle ayrıca bir muharririmiz 
de konu,muştur. lsmail Hakkı il. 
demi~tir ki: 

"- Mazhar Oaman Bey, bu so:.>
le rin sahibi olduğunu iddia dıici 
takdirde kendisinin samimi bir a
dam olmadığını kat'i bir vesika ile 
Yeni Adam sahifesinde isbat ede
ceğim. Eğer Mazhar Orman B.!y, 
hu sözlerin sahibi olmadığını söy
lerse benim için lıiç bir mesele kal 
maz. Ancak bu hareketi Tokatlı -
yandaki nutk'I; ile tenakus tetkil e
diyorsa hakikati .meydana çıkar • 
mak, ziyafette bulunan 300 kifiye 
dü9en ahlaki bir vazife olur. 
Mazhar Osman Bey, tanıdığım ve 
sevdiğim bir zattır. Benim hareke
timde şahıshk hiç bir mahiyet Y uk 
tur. Yalnız en büyük bir hakkımı 
ynni mesleklik haysiyetimi müda -
faa etmek zarureti hasıl olup ol -
madığını kendisinden sormuş Lu-
1 .nuyorum.,. 

Mazhar Osman Bey ne diyor? 
Diğer taraftan bu me:ele hak • 

kında Mazhar Osman Beyle de ı;:ö 
rüftü.k. Dedi ki: 

- "Katiyen öyle demedim. ReJ 
dl'derim. Benden böyle bir söz çık 
mış değildir. Profesör Malclıe ve. 
rilen veda ziyafetinde arkölda,•a

rım birkaç söz söylemeıni istedi • 
ler Ben bunun Duvayyen'ler var
kc~ bana düşmiyeceğini söyledim. 
Arkadatlarım bunun hususi bir zi 
yaf et olduğunu ıarar ettiler. Ben de 
her sofra b~ında .<iylenen sozler 
gibi irticalen kısaca bazı •eyler 
söyledim. Profesör Malche'in ilmin 
den, beynelmilel tanmmı' tahıiye
tinden, ıslahatçılığından, tevazu -
t1ııdan bahsettim ve "Allaha ısm.ır 
; adık" dedim. Yoksa kadrodan ha 
riç aklmıf ve içlerinde kıymetlı 
dostlarım da bulunan tahsiyetlcri 
istihdaf eden hiç bir 'ey söyleme
clim. Bunu söylemek çok ayıp olur

Ju. Ben bu kadar küçülemem. Ba
husus ki lsmail Hakkı Bey kıymet
); dostumdur. Kendisini pek çok 5e
verim. Eğer lsmail Hakkı Bey mek 
tubunu netretmeden ev"el lütfen 
bana telefon etmiş olsaydı. Bütwn 
bu vaziyeti kendisine izah eder -
dim. Tekrar ediyorum. Orada 150 
ki,i vardı. Ben aöylemedim. Bu bir 
tezvirdir. Bir gün açıkta kalmak 
benim de ba,ıma gelebilir ve saha 
elan çekilenler hakkında bir f<!Y 
~öylemek tekrar edeyim ki çok a • 
) ıp olurdu. 

Bu hususta malümat almak ı.ü:c
re müracaat ettiğimiz bazı prof e
si.>rler de, mevzuu bahis ziyafette 
hl\zır bulunmadıklarını, bazıları 
ela bu meseleye dair bir şey bilme
diklerinı söylemiflerdir. Bakahm 
bu meselenin sonu neye varauık, 
ziyafette bulunan arasında "evet" 
diy~nler de çıkacak mı? .. 



RADYOLiN 

Btltnn hayatında ağzından ve dişlerinden rahat edecek ... 

çONKO RADYOLİN KULLANIYOR .. -· 
Beyoğlu Kaymaka~lığından: .. 

Hayvanlar verg:İ11i kanununa tevfıkan saynn vergısme 

(Hatta kazanca tabi hayvanat) tab~ bütün hayvanatın kay
di başlanmıştır. Alikadararun 15 Nı~an 93~ akş~a ka
clar Kaymakamlık binaamda Hey' etı baytarıyeye muracaat-
la hayvanlarını kayıt ettirmeleri ilin olunur. (1543) 19
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cibali ambarımıza teslim (20,000) kilo benzin satın 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonr~ paz~r
bğa iştirak edebilmek üzere (yüzde 7,5) ternınatlarıle 
beraber (18-4-934) çarşamba gÜnÜ saat (15) de Galatada 
alım salım Komisyonuna müracaatları. (1666), 

Cinai Tahmini Bulunduğu Mahal 
Mıktan 
30,000 Adet idare işine elveri§Ji o~yan 

Muhtelif hacımda boş şişe. 
idare işine elverişli olınıyan 300,000 ,, 

Paşabahçe Fab
rikasında .. " Sişe mantarı. .. . . _ 

Şişe sandıklarından çıkan Ot. Küllıyetlı mıktarda ,, 
100 - 250 Kilo hacmi istiabi- 160 Adet 
sinde kısmı azamı galvanizli 
bidon. 

" .. .. 
idare işine elverişli olnuyan 626 Kilo Cibali Levazım 
evrakı matbua. Ambarında 

Yukarıda isim ve mıktarlan yazılı müstamel eşya 
21-4-934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 te bil
müzayede satılacağmdıan taliplerin e§yaları her ~ ~.abah 
tan akşama kadar hizalarında yazıb mahallerde gordükten 
sonra müzayede için tayin olunan günde yüzde 15 teminat
lariyle birlikte Cibalide Levszım şubesinde müteşekkil sa:_ 

tış komisyonuna müracaatları. (1524) · 

lst. Maliye Mubakemat 
Müdürlüğünden: 

idaremizde münhal 25 lira maaşlı tetkik memurlukla
nna Hukuk mezunu alınacağından talip bulunanların evra· 
la müsbitelerile birlikte müracaatlan ilan olunur. (1702) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Y enişehirde Dolapdere sokağında 57 numaralı hane 

ankazmm muhammen 70 lira üzerinden 18 Nisan 934 çar
şamba günü saat 14 de açık arttırma usuliyle satılacağı i
lan olunur. (M) (1700) 

ı ____ ~E~V~K~A~F;....;M~O~D~l~R-lY.;.;;.ET-1..._.l_LA~N-L_A_R_I _____ ı 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 

150· 00 Uzun çarşıda yavaşcaşahin mahallesinde uzun çar 
§1 caddesinde eski 134- 136 yeni 289 No. lı kagir dülc

kanm 15-120 hissesi. (3495) 
105 62 73 metre terbiinde bulunan Balatta Hacıisa ma

hallesinde orta sokakta 33 No. lı arsanın tamamı. 
(78l) 

150 00 200 arşın mıktarmda bulunan Yedikule'de Mira
holilyas Bey mahaleainde Hacı manol sokağında 

T' 114 No. h arsanın tamamı. (4029) 
150 00 Mahmutpaşada Yeşildirek bakkal sokağında Balta 

cihanı tahtında 16 No. lı bili harap dükkan. 
(368) 

150 00 Mahmutpaşada mezkUr han altında 20 No. lı harap 
dükkan. (3351) 

267 45 89 küm; metre terbiinde bulunan Süleymaniyede 
taşodalar sokağında 8 No. lı arsanın tamamı. 
(2812) 

310 00 34 metre terbünde bulunan Çarşambada Koğacide 
de mahallesinde Çarsamba caddesinde 125 No. lı 
arsa. (3185) 

Yukardaki mahlul emlak satılmak üzere 20 gÜn müd 
detle müzayedeye çıkarılınıştır. ihalesi Nisanın 25 ci Çar
şamba günü saat 15 te taliplerin pey akçelerile beraber Mah-
lwat kalemine müracaatları. (1500) 

---------imi!~ ı•-~ D.-. Nuri Fehmi...__ .. 

DrE~2~~~~~~J Cağal~~ZSü~!k~~İapart. ,.-SA TJLJK 
yanında - (15570)• 2060 saat 2-6ya kadar. Telefon ~!~!2 Ambalaj·lık kaA g"' ıt 

Devredilecek ihtira beratı 
Konya asliye hukuk mahkemesinden: 

" Makine yağlan imalinde islilbat " T }' } • •d • " J Konyada çiftemerdiven mahallesinde mü a tp erın 1 aremıze muracaat arı. 
lıakındaki ihtira için istihsal edilmiş o- kime Gazar zevcesi ve Ağop kızı Mub-
lan 15 Mayii 192S tarih ve 718 numa· 

raiı ihtira beratının ihtiva ettiği buku. 

kun bu kere başkasına devir veyahut İ• 

cara verileceği teklif edilmekte olduğun -

dan bu hususta fazla malfunat edinmdı: 

isteyen ze'Vabn lstanbul'da Babçekapu· 

tedjye Hüsniye hanım baistida mahke· 

meye müracaatla: kocası Konyanm çift ... 

te merdiven mahallesinden Bedroı oğlu 
Gazar 1335 tarihinde tark cihetine İm· 
ı;,lile birlikte tehcir edilip tarihi tehci
rinden ibu ana kadar kendisinden l.ir giı· 
na haber almamamıı ve bu suretle ha· 

da Tat Hanında 43-48 numaralı idare- yat ve memab meçhul bulunmuş oldu-
haneye müracaat etmeleri ilin olunur. ğundan merkumun gaipliğine ve arala-

(15633 2099 rındaki nikahın feshine karar verilmesi· 

nl f ni talep ebnesine ve merkum Gazar na-
~ üncü kolordu ili. arı 

_ mına gönderilen arzuhal suretinin teb-

M. M. V, Satınalma komis- liği hakkındaki ilmübaıberde müddea a· 
leyhin Alazizda arabacılık ıanatila iıti· 

yonundan : ğal ebnekte olduğundan bahsile muba-
Kıliring mukavelesi aktedil- !ir meşrubatıla iade lalmmaıma me'. :ü 

miş memleketlerden ~elp e~~l- kanunu medeninin 32 inci maddesi m«· 
mek şartiyle Ordu ihtıyacı ıçın cibınce merkum Gazardan malumab o
mubayaa edilecek olan 120- lan kimselerin ilan tarihinden ib"bar, , 

200 adet hamutun kapalı zarf- bir ay içinde bu bapdaki maliımatları ı 
d Konya asliye hukuk mahkemesine tiL

al münakasasma talip çıkma ı- ben veya tahriren bildirmeleri lüzuır.u 
ğından pazarlığa lconınuş~ur:. ilan olunur. (15713) 

ihalesi 21-4-934 cumartesı gu - . 
nü saat 1 I dedir. Taliplerin pa- Satınalma Komısyonunda b -.ı 
zarlığa iştirak için o gün ve lunmaları. (3499) (1682) 
vaktinde Ankarada M. M. V. 2129 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Sur haricin 
de merkez efendi mezarlığı, Mevlane kabu mezarlığı, Sur 
haricinde Y edikule üç parça mezarlık, Sur haricinde kazlı 
çeşme mezarlığı, 

Yukarda yazılı mezarlıklar dahilindeki otlar pazarlık 
suretile satılacağından isteyenlerin 3-5-934 tarihine müsa 
dif perşembe günü saat 14 de Daire Encümenine müracaatla 

rı lüzınnu ilan olunur. (1718), 

•• 
lstanbul Universite 

Mübayaat Komisyonundan: 
Üniversite merkez ve Fakülteler kadın ve erkek 

müstahdemini için yerli malı kumaşdan olmak ve kuıtiaş, İş· 
çiliği müteahhide ait olmak üzere 200 takım elbise ve man
to pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Taliplerin ihale gü 
nü olan 22-4-1934 pazar giinü saat 16 da Mubayaat Komis 
yonunda hazır bulunmalan ve kumaş numunesiJe şartna· 
meyi görmek için de her gün Komisyon Kitabetine müra
caatları ilan olunur. (1705) 

1832 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALI 
Liman Han, Tele/on: 2292' 

Karadeniz yolu 
SADIKZADE ı;·~r:: 
PAZAR giinü saat 20 de Gala 
nbtmundan kalkacak. Gidi§te: Z 
guldak, lnebolu, Ayancik, SIHll' • 
Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
rele, Trabzon, Rize. Dönüıte bu 
ra ilaveten Sürmene, Of ve Pula 
ney uğrayacaktrr. 

Deniz yollar 
iŞLETMESi 

A-w..; ı IC.ınüy K.iııM I' 
Tel. Ç3l.2 - Sirkeci Miill•ii" r4al-ı 

Haa Tel. 22740 

İzmir sürat yolu 
GOLNlHAL vapuru 11 Ni 
san SALI 11 de Galata rıh 
bmından kalkacak doğru b 
mir' e gidecek ve dönecektir. 

(1707 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 16 Nisan P 
ZARTESl 19 da Sirkeci rı 
tumndan kalkacaktır. (1708) 
................. 11111'1 

Steno - Daktilo 
Steno - Daktiloya mükemmel• 
Turkçaye vakıf bir hanım ara•• 
ı\drea: Beyotlu, Ferillly Ergeı 
kon caddesi 125 Aliminium fa 
rikasına ml!racaat. Tel. 4202 

(15677) 

MATBUAT CEMiYETi MERKE 
ittihaz edilmek üzere: 

TAKSİM ŞİŞHANE KARAKOL 
TÜNEL arasındaki cadde ve yak 

sokaklar içlerinde 

SATILIK 
BiNA veya ARSASI OLANLAR ile böyle 
int_aatı deruhte edebilecek MiM AR ve 
MUTEAHHITLERIN yazı ile 20 Nisana ka 
Ankara caddesi Orhan Bey Hanı adresin 

lıtanbul Matbuat Cemiyetine 
Müracaatları rica olunmaktadır. 

TEL: 20087 - 2047 

Marmara Ossübahri ve Kocaeli Müstahlı 
Mevki kumandanlığı satınalma komisyonun 

7500 Kilo Kuzu Eti 
25 NiSAN 934 SAAT 10 DA ALENi MÜNAKASA l 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki 
mandanhğı deniz efradının ihti~acı olan yukarıda mıktarı 
zılı kuzu eti hizasında yazılı ta rıh ve saatte aleni ıniinaka 
vaz edileceğinden taliplerin muaaddak şartnamelerini 1 
te kumandanlık Satmalma Komisyonu ile Istanbul'da D 
Satınalma Komisyonundan tedarik ederek yevm ve saati 
kUrda tahmin edilen fiyatın yüzde 7 ,5 nisbetindeki nıuf'. 
kat teminat akçelerile birlikte lzmitte kumandanlık Sat 
ma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1497) 

ı 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

ikramiyeli yüzde 5 faizli 1933 istikrazından ted9 

de bulunan A. ve B. tertibi tahvillerinin 16 Nisan 934 :,, 
hinde vadesi hulul eden 1 numaralı kuponlarının jjl 
kiir tarihten itibaren Bankamız Merkez ve Şubeleri ve ~ 
ses olmadığımız mahallerde iş Bankası Şubeleri ve h t,J 
l<ası bulunmıyan yerlerde de Malsandık1arı tarafındaJl 
vil başına bir lira olarak tediyesine başlanılacaktır. , 1 

16-4-1934 tarihinde yap t!acak ikramiye ve amorti e 
şideainde çıkacak numaralara isabet eden ikramiye .. f'fl 
morti bedelleri musaddak keş ide listeleri üzerinden Illııe 
bulunduğumuz yerlerde Bankamız ve diğer mahallerdtO• 
lş Bankası Şubelerince tediye edileceği ilan olunur. ~ 

Umumi Ne,riyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


