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Orta tedrisatta yapılacak 
değişiklikler hakkındaki ka
nun yakında Büyük Millet 
Meclisinde görüşülecek .• 

Amerikada işsizlerle polis 
kuvvetleri arasında müsade
meler olmuştur. Yirmi kadar 
varalı vardır. • 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uııu MAHMUT 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Hicaz - Yemen 
Harbi 

Ki.hinlerin biri, 1934 senesinde 
dünyanın bir harp kartııında ka
lacağını bildirmiştiı. Henüz A vru
pa ufuklarında böyle bir harp be
lirmit değildir. Bununla be~aber, 
bu 'kahin bir mıntaka tasrıh e~
mediği için vaziyetini. kurtarabı
lir. Çünkü Arabistan yarım, ada-

d h b ·· n' vakı ha-sın a arp ugun em 
)ini almıtbr. l .

1
• l . 

Büyük harp içindı:, ngı ız erın 
Osmanlı imparatorluguna karşı 
ayaklandırdıkları Hüseyin , İbnüs
süud tarafından mağlup edildik• 
ten sonra yarım ada da iki hüküm
darın hakimiyeti altına geçmiştir: 
Biri Hüseyi'nin kaçmasından son
ra birleşen Hicaz ve Necit devle
tinin hükümdarı İbnüssüud, diğe
ri de Yemen imamı Yahya. Dava 
Yemen ile şimdi Hicaza tabi o
lan Asir arasında Nejran mrnta
kasının aidini meselesi olmakla 
beraber, hakikatte Arabistan Y.a: 
rım adasında bu iki Arap reısı 
arasında bir nüfuz mücadelesin
d'en ibarettir. 

Bir kıt'a kadar geniş olan Ara
bistan İbnüssüud ve imam Y ah
yaya dar geliyor. Nejran Asir ile 
Yemen arasında dağlık bir mm
takadır. Yakın zamanlara kadar 
bu mıntakanm şimal kısmı İb
nüssüud, cenup kıımı da lmam 
Y ahya'ya tabi idi. Ancak son se
neler zarfında Aro namında bir 
dağın aidiyeti için iki memleket 
arasında ihtilaf çıktı. tik zaman
lar ihtilafın kolayca halledileceği 
zannedilmişti. İmam Yahya lb
nüssüud'a müıacaat ederek, bu ih
tilaf hakkında vereceği kararı ka
bul edeceğini bildirdi. İbnüssüud 
da Araplara mahsus cömertlik ile 
dağı ve etrafındaki mmtakayı 1-
mam Y ahya'ya terkettiğini söyle
di. Fakat bundan · sonra Asir'de 
bir takım iğtişaşlar çıktı. lbnüs
süud bu iğtişaşlarda Yemen İma
mının parmağını gördüğünden 
Nejran hakkındaki iddiasını ısrar
la ileri sürmeğe başladı. İhtilafın 
halli için Yemene bir heyet gitti. 
Bir aralık heyetin İmam elinde 
esir edildiği §ayi oldu. Bunun Ü· 
zerine İbnüasüud büsbütün hiddet 
ederek İmamı harp ile tehdit et
meğe başladı. Heyet Mekkeye av
det ettikten sonra iki hükümd'ar 
arasında muhabereler başladı. Fa
'kat bir neticeye varılamadı. Diğer 
taraftan İmam Yahya münazaalı 
mıntakayı itı:al etmeğe karar ve
rerek bu kararım da tatbik etti. 
İbnüssüud da bunun üzerine, Ye
mene kartı harp ilan ederek oğlu
nun kumandasında ordularım ce
nuba doğru tahrik etti. 

Arabistanda mesafeler o kadar 
büyüktür ki henüz iki taraf asker
lerinin temas ettiğine dair bir ma
lumat gelmemi!tir. Mısırdan gi
den Panarab cemiyetine mensup 
bir murahhasın müsademeye mani 
olmak için tavassut tetebbüsünde 
bulunduğu da bildiriliyor. Ancak 
eğer bu tavassut bir netice vermez
ae, yakın zamanda Hicaz ve Ye
men askerlerinin çarpışmaları bek
lenebilir. 

İbnüssüut , bilhassa Hüseyini 
mağlup ettikten sonra Arabistan 
Yarım adasında büyük prestij sa
hibi bir Arap hükümdarı olmuş
tur. Askerleri muntazam ve tec
rü lidir. Maddi vasıtaları çoktur. 
Bununla beraber, İmam Yahya da 
uzun senelerdenberi hazırlanmak -
tadır. İmamın ltalyanlardan külli-

eti" ·ı·b Y. ~ ~1• a ve cephane satın aldığı 
b!ldı~ı~ıyor, Sonra Sana' da da 
hır aılah fabrikası vardır. Binaen
~~eY!ı lbnüaaüud'un istihfaf edece
gı hır muarız değildir. 

Biz Türklerin Arabistan ve 
Yemende acı hatıralarımız v d 
B. , ar ır. 

ır çogumuzun akrabası bu to 
raldarı kanlarile sulaını§lard!
F akat artık Araplarla mukadde~ 
ratımız ayrılmı§tır. Binaenaleyh 
biz bu mücadeleye ıeyirci hem de 
uzaktan seyirci kalmakla beraber, 
iki Arap hükümdarı arasındaki bu 
boğuşmada ecnebi parmağı gör
düğümüzü söylemekte bir mahzur 
görmeyiz. Arabistan ecnebi en
trikasına çok müsait bir memle
kettir. Büyük harp içinde bura
larda İngilizlerin çevirdikleri en
trikalle' hepimizin hatırındadır. 
O zaman İbnüssüud ile Hüseyin 
b!r~birine rakiptiler. İngilizler iki
sını de elde etmek için Hindistan 
hükumeti v aıtasile İbnüssüud'a, 
Hariciye nezareti marifetile de 
'-tuseyine yaı dım etmişlerdi. Her 
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Gazi z. ün İzmire 
hareket buyu-...... ular 

İsmet Pş. Hz. nin İzmire giderek 
.. bir nutuk söyleye-

dair haber asılsızdır. 
" . 

cegıne 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Reisicümhur Hazretleri refakat -
!erinde Kılıç Ali, Salih (Bo:Z'Öyük) Nuri (Elaziz) Beylerle Kazım 
Pata (Samsun) ve yaverleri olduğu halde bu aktam saat 20 yi 25 
geçe lzmire hareket buyurmutlardır. istasyonda Fevzi, Kazım, İs
met Patalar, vekiller, mebuslar ordu, vekalet erkanı ve kalabalık 
bir halk tarafından tetyi buyuruldular. Kazım ve ismet Patalarla 
Hariciye ve Nafia vekili Beyler Reisicümhur Hazretlerine Gazi is
tasyonuna kadar refakat buyurmutlardır. 

ANKARA, 7 (A.A.) - Batvekil Paşa Hazretlerinin bugünler
de lzmire giderek M. Mussolininin son nutkuna temas ederek bir 
nutuk söyleyeceği hakkında çıkarılan haberler üzerine tahkikat 
yaptık. Bu havadisin asılsız olduğu öğrenilmi§tir. --• 
Fransa lngiltere ile anlaşıyor 

Almanyanın silahlanma
sına razı olacak mı? 

Fransa hükumeti İngiltereye şifahi 
notasını verdi ve bazı sualler sordu 

ması noktai nazarını 
serdetmiş, fakat buna 
Franıızlar rıza göster
memişlerdi. Bunun Ü -

•zerine lngiltere tekrar 
bir nota ile Fransaya 
müracaat etmiş veF rem 
sa dün kendisine ~ifa · 
hi bir nota ile bu hu • 
austaki fikirlerini an -
latmıfhr. 

Son F ramız notası • 
na göre fn,.iltere ile 
Fransa arasmda • no' 
tai nazar ihtilafının bir 
az zail olduğu hiuedil
mektedir. Fran•a lngi
liz notasına mütemayil 

-·---- --~- bir vaziyet almıftır. E-

l k k ·· Parise aas itibarile Almanya • Sil<ihsızlanma mese erini onufma u:z;tre 
gelen ve oradan Ceneureye geçen M. Henderson nın tekrar •Üahlanma-

ve Fraruı:z; Harbiye na~n M. Rarter sın,~ muııalık .bu/d • 
Silcihnzlanma meselesi hakkın - makta ise de, muayyen .b!r hu ut 

d '--' ·· k b' .. _ı_ı tten be dahilinde Almanyanın sılahlanma aR• muza erat ır muaae • · k 1 · 
ri biraz hararetini kaybetmİfti. in- sını tanıyacak olan bır mu ave eyı 
gÜtere Almanyanın tekrar silahlan (Devamı 7 inci sahifede) 

Orta tedrisatta yapılacak 
değişiklik nasıl olacak? 

Meclise yakında bir layiha veriliyor; 
ilk tahsil yoklaması .. 
Maarif vekilinin beyanatı 

Maarif vekili Hikmet bey dün 
sabah Devlet matbaasına giderek 
basılmakta olan dil kılavuzu itile 
meşırul olmuş tur. 

Hikmet Bey öğleden sonra ü
niversitede profesörlerle üniversi
te işleri hakkında görütmüttür. 

Hikmet Bey dün kendisile gö-

ikis.i d~ lngilter~yi büyük ve müt- ı 
tehı.t .hır Ar~p ımparatorluğunun 
zahırı za.nnetrniıti. Halbuki İn
gilizler iki Arap reisine ayrı ayrı 
yardım ederken ve kendilerine ay
rı ayrı vaatlerde bulunurken di
ğ~r ta!af~an F ra':1sa ile de p;zar
lıga gırmışler ve ıstiklal vadettik
leri memleketleri nüfuz mıntaka
larına ayırmışlardı. Nihayet harp 
içinde kendi oyunlarını ovnadık-

rüJen bir muharririmize tunları 
söylemiştir : 

- Orta tedrisatta yapılacak ba
zı değişiklikler yakında Büyük Mil 
let Meclisinde mevzuu bahsolacak, 
ve lazım gelen kanuni mahiyetini 
alacaktır. Binaenaleyh bu mevzu 
üzerinde yapılan tetkikatın ne şekil 
de takarrür ettirileceği, meselenin 
Büyük Millet Meclisinde müzake
resinden sonra taayyün edecektir.,, 

Hikmet Bey köylerde yapılan 
umumi Yoklama hakkında da tun
ları söylemittir: 

- flk tahsilin vatandaılar ü
zerinde yaptığı tesirleri seneler geç 
tikten sonra neler okudukları, ne
ler bildiklerini anlamak üzere bu 
tetkike ba,lndık. 

M üfettitlerimize talimat verdik. 
Bunlar 3, 5, 8, sene evvel köy ilk 
mekteplerinden mezun olan vatan
datlarımızın umumi malıimatlarım 
yoklayacaklardır. Bu suretle mem
leketteki ilk tahsil seviyesi anla
tılmış olacaktır.,, 

tan sonra ıulh imzalanır İmzalan
maz, Hüseyine bir tekme vurmak
ta tereddüt etmediler ve Hicazın 
birinci ve sonuncu kralı son gün
lerini İngilterenin esiri vaziyetin
de Krbrıs adasındaki menfaaında 
geçirdi. Görülüyor ki Arap reisle
ri, sukutu hayalin yesi içinde ölen 
Hüseyinin akibetinden müteneb
bih olmadılar. 

Ahmet ŞOKRO 

3 Vilayette idare 
heyeti teşkili --Kanun layıhası dün Mec

li~te kabul edild! 
--o---

Dahiliye V ekAlinin beyanatı 

ANKARA, 7 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün reis Kazım 
Paıa hazretlerinin riyasetinde top
lanmııtır. Ruznamede bulunan 
Çankırı mebusu Mustafa .~bd~I : 
halik Beyin arzuhal encumenının 
13 mayıs 933 tarihli haftalık mu
karrerat cetvelinin IS sıra numa
rasındaki kararının umumi heyet 
müzakereıine da!r takriri muhtelit 
er:cümenle teşkilatı esasiye encü-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Sof ya sefirimiz 
Tevfik Kamil B. Sofyadan 

ayrılırken büyük 
merasimle teşyi edildi 
SOFYA, 7. A.A. - Türkiye or

ta elçisi T evf Jc Kamil Bey yeni 
vazifesine gitmek 
üzre ekspresle -~---• 
dün saat 13 te İs
tanbula hareket 
etmittir. Sefir ve 
refikası istaıyon
da batvekil M. 
Mutanof, harbiye 
nazırı ceneral Kis
yof, polis müdürü 
M. Todorof, he
men bütün elçiler, 
ıefaretler memur
ları, batta reis M. Tevlik Kamil B. 

• 
inkılap Enstitüsünde 

Harington; Gazi Hz.ni bi 
• 
lngiliz gemisine çağırmışt 
İkinci Sakarya muharebesinde düş
manlar dahilde, hariçte iki cepheden 

bize karşı taarruza kalkmışlardı 
.,... Maarif Vekili Hik • 
met Bey dün sabah An 
karadan tehrimize gel 
miştir. Hikmet Bey ak 
fllD1 saat 17,30 da Oni 
versite İnkılap tarihi 
enstitüsünde dersine 
devam etıniştir. Dün. 
kü derste, tehrimizde 
misafir bulunan Ro • 
manyalı Üniversite ta
lebesi de hazır bulun
muttur. Romanyalı Ü
niversite talebe inin -
lap derslerimize son 
derece büyük bir ala -
ka göstermişler ve bu
rada bulunduktan gün 
lerde derslere devam 
edeceklerini söylemiş- ..._...;..o..;._·_.,"""..._.._........ • • . 
1 d. M 'f y k'I" Hikmet Bey dersını rıenyor •• er ır. aarı e ı ı 

Hikmet Bey dünkü dersinde Lon • tır. Hikmet Beyin dünkü dersini a 
dra konferansını takip eden za- şağıya yazıyoruz: 
manlarda geçen hadiseleri anlatmıf (Devamı 6 mcı sahifede) 

Tereddüt edilecek hiç 
bir taraf kalmadı 

Stoyanof olduğu halde Türk • y • k • • } } k? 
Bulgar kom~t~s.i azası,_ . suvari kı- enı aZ8DÇ vergısı DaSl a lDaCa • 
taatı müfettıtı umumısı ceneral 

(Devamı 6 mcı :ahifede) • Dün bütün müfettiş ve başmemurla 
Tr.~mvay şırketıle bir toplantı yaptılar 
Muzakereler Beyin reisliğinde başmemurlar v 

' tahakkuk müfetti,lerinin ittiraki 

İlk safha tnüsait şekilde 
cereyan etti 

-o--

Vali Beyin beyanatı 

ANKARA, 7 (Telefonla) -
Nafia vekaleti ile tramvay tirketi 
arasında 24 temmuz 1921,20 tem
muz 926 tarihlerinde aktedilmit 
olan iki mukavelenamenin timdi
ye kadar tasdik edilememiı olma
sından dolayı Nafia vekaletıle şir
ket araaında açılmıt olan müzake
renin ilk safhası ilk anlatma ma
hiyetinde ve müsait bir tekilde ce-
reyan etmi!tir. . , . 

Nafia vekaletının son teklıfle-
rine şirketin mümessili mö.syö Veyi 

·· 't ve itilafkarane hır suret· musaı . k 
te mukabil Mr teklifi ımzalayara 
vekalete tevdi etmiş ve bu akpm-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Eski borç --Periye bankasının alacağı 
Ankarada görüşülüyor 

Operatör Cemil Paşanın şehre
minliği zamanında, Per!y~ Banka-

sından ıatıkraz su
retile alınan birbu 
çuk milyon altın li 
ranın tediyesi muh 
telif tarihlerde ve ' 
muhtelif esbap te
sirile gecikmit ve 
nihıJyet bütün bü
tün sekteye uğra -
mıttı. Periye Ban
kasının iflası üze
rine hamiller tara j 
fından, borcwı ö -

'.A. Süreyya B. denmesi için bele· 
diyeye müracaat · 

)arda bulunulmuftu. Belediye, Da
hiliye vekaletile temaata. ~':'lun. -
mut ve borcun ödenmeaı ıçın hır 
aureti tesviye bulunması karar al -
tına alınmılfı. Haber aldığımıza 
göre Periye Bankasının vekilleri, 
istik:.a_z meselesini halletmek üze
re Ankaraya gelmişlerdir. ~nk.a • 

d P ·ye Bankaurun vekıllerıle, raa erı .. t' 
S •1 Şükrü Beyın nyase ın • araçog u . . . ak t 
de Vali Muliıttin Beyın 1•tır .. e • 
tiği bir komisyon arasınd~. muza • 
kerata başlanmıştır. Bu muazker~
lerde mütavir a~fatile bu~~~~~ u: 
zere belediye ıktısat muduru A 
tım Siireyya Bey de Ankaraya da
vet edilmittir. Asım Süreyya Bey, 
dün aktam Ankaraya hareket et • 
mittir 

le bir toplantı yapılmıthr. Bu to 
lantıda kazanç kanununun tatbi 
katı ve bu hususta gelmit olan taı 
limatname üzerinde uzun boylu g' 
rütülmü,tür. Tatbik feklinde te • 
reddütlü görülen noktalar izah 

'dilmi.tir. 
Kanunun tatbikı lxıflaJı 

Kanunun muvakkat üçüncü '!°a. 
desinde 1934 mali senesi vergilerı 
için bu kanunun tarh ve tahakku
kuna ait hükümleri tatbik olunur,. 
diye muharrer bulunduğundan v 
kanun 25-3-934 tarihinde Re 
Gazete ile intİfar etmit olduğun • 
dan tarh ve tahakkukuna ait mu• 
amelatın ifasına batlanmıttır. 

E•ki ve yeni kanun ara.nnJaki 
Farklar 

Dün bir muharririmiz tahakkulC 
Dünkü toplantıya riyaaet eden ta- müdürü Talat Beyi görerek edı:i 

hakkuk "dürü Talat Bey ve yeni kazanç vergileri kanunu -
mu \ ruındaki bariz farkları sormuştur. 

Dün latanbul tahakkuk müdür • Talat Bey şu izahatı v~rmittir: 
lüğünde, tahakkuk müdürü Talat (Devamı 7 inci sahıfede) 

;r 
Aiırceza tevkif kararına yapılan 

.... itirazı tetkik edemiyor 

Beklenen talimat gelmedi 
- lnsull'ün mevkufiyeti devam et
mektedir. Amerika hükumeti na-

mına mevkufu lr 
lanbulda teıe11üm 
edecek memur • 
lar dün d'e gel • 
memitlerdir. Mev 
kuf banker tev • 
kifhanede ken • 
diaine tahsis e
dilen odada ki • 
tap okumak ve 
tercümanlığını ya 
pan mevkuflar • 
dan Albert Ta

Ahrnet Esat B. ranago efendi • 
ye yevmi türk • 

--

çe gazetelerin kendi hakkında yaz
dığı yazılan tercüme ettirmekle -
mefguldür. 

Amerika •eliri M. Skinner 

lnaull düne kadar odasından 
hiç çıkmamı§, ancak dün öğle vak
ti bir müddet tevkifhane bahçesine 
çıkarak dola~mrthr. Tevkifhane 
bahçeıini pek küçük bulan banker 
bahçede uzun müddet durmamı§ 
tekrar odaaına avdet ederek kitap
larını mütaleaya dalmıtht~ 

Bankeri vekilinden b ıka kim
se ziyaret etmemektedir. Bittabi 
ziyaret arzusu izhar edenler ve ban 
kerle görüfmek i tiyenler pek çok
tur ve bunların batında hiç fiiphe 
yok ki ırazeteciler gelmektedir. 
Fakat tevkifhane nizamnamesi 

(Devamı 7 inci .ahıf<dc~ 
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rTARlHl TEFRiKA: 5 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDJN ŞAKIR BEYtN BIRAKTICI VEStKALA\lA GORE) 

Ahmet Rıza Bey tehlikesi 
Abdülhamit 

iki 
bu tehlikeyi yok etmek 
çareye bat vuruyor! 

• • 
ıçın 

Binaenaleyh bunun önüne geç
mek lazımdı. Abdülhamit, Ahmet 
Riza Bey tehlikesini Ol'ladan kal
dırmak için ilci çareye bat vurdu. 
Fafat ikinainde de muvaffak ola
madı. Bunlardan birincisi Ahmet 
Riza Beye birçok paralar teklif ıve 
yüksek memuriyetler vadederek o
nun sükütunu aatın almaktı. ile
ride daha mufassal olarak nakle
de<'eğimiz bu vaitleri Ahmet Riza 
Bey hiç tereddüde hacet görme
den reddetti. Yıldızdan gönderilen 
ıı:evatı mahsusa hiç bir teY yapma· 
ğa muvaffak olamadan geri dön 
düle.1. 

Bunun üzerine Abdülhamit ikin· 
ci çareye tevessül etti. Fransa Hü
kumetine müracaat ederek Ahmet 
Riza Beyin F ranaadan tardmı iste
di. Fakat buna da muvaffak ola-ı 
madı. Uzaktan olsua hırsını alabil
mek için İstanbul mahkemeleri Yll· 

sıtaaile onu giyaben küreğe mah
kii.m ettirdi ve hukuku medeniye
den ıakat olunduğuna dair mahke
meden ilam çıkarttırdı. 

Fakat Abdülhamit'in bu keyfi 
ve müıtebidane harelcatma Abınet 
Riza Bey de "MeJveret,,teki yazı
lannda zalim hükiimdara karşı da
ha ,iddetli bir lisan kullanmakla 
mukabele ediyo11du. Hatta "MCJ
veret,.te çıkan bazı makalelerden 
dolayı Abdülhamit o kadar kızmıt 
h ki gene Fransa hükii.metine mü
racaat etmit ve (Seine) Mahkeme
ıi tarafından Riza Beyin 16 frank
cezayı nakdiye mahkUın edilmesi
ne sebep olmuftu· Bununla bera
ber o devirdeki Fransız kabinesi 
türkçe "Metveret,, in F ~n~ada tıı.
bolunmasını da menetmıfti• 

F aka.t Bu muvaffalayet Abdül
hamit için zahiri bir muvaffakı
yetten başka bir şey olamazdı. 
Çünkü Ahmet Riza Bey Fransa 
bükii.meti tarafından gösterilen 
mümaneat üzerine tiirkçe "Met
veret,.i 1896 senesinden itibaren 
(BrülaeJde)de netretmeye başla
mışb. O devirde Abdülbamit'in 
hırs ve gazebi ile Ahmet Rizat Be
yin aebat ve ısrarı uzaktan uzağa 
\.iribi-..le-rile cenkletiyordu. Abdül
hamit bu sefer Belçika hükii.meti
ne de müra~tla (BriikseJ) sefa. 
reti vasıtıuile yaptırdığı teşebbüs
ler ve icra ettiği nüfuzlar sayesin
de tü.kçe "MefVeret,.in lağvi ve 
başmuharriri olan Ahmet ~iza Be
yin Belçika topraklarına gırmeme
a'i için bir hüküm vermeğe Belçika 
hükumetini mecbur etmişti. BeJçi
ka parlamentosu azasından bir çok 
mebuslarm Ahmet Riza Bey lehin
deki müdahaleleri tesirsiz kalmıt
tı .. Çünkü Türkiyede bir çok şi
mendifer, tramvay ve havagazi gi
bi imtiyazlar pefinde kotan Belçi
kalda::ıın Abdülhamide hoş görün
mekte büyük menfaatleri vardL 

Ahmet Riza Bey Abdülhamit'in 
bu son darbesinden dolayı da kat' 
yen nevmit olmamış ve hürriyet u
ğurunda mesaisine daha büyük bir 
azimle devam ebneğe başlamı9tJ. 
O bir taraftan nefriyatma devam 
ederken diğer taraftan Avrupada
ki büyük kapıların kapıaını da 
oalmağa tqebbüa etmi.ti. Bu cüm
leden olarak Ahmet Riza Bey 1899 
da (La Haye)deki sulh konferan· 
sına müracaatla mensup olduğu 
"Jön • Türk,. fnkasınm hakiki ef
karını konferans riyasetine arzet
mişti. Onun bu tetebbüsü pek iyi 
bir netice vermi9 ve bazı hürriyet
perver mebusların yardımile (La 
Haye)de akdedilen aleni bir içti
mada Türle ahrarmın emellerini ve 
maksatlarını açıktan açığa meyda
na koyınağa muvaffak olmuştu. 

Her ne kadlll' Abdülhamit Ah
met Riza Beyin bu - tetebbüsünü 
bıraktırmak için Holinda hüku
meti nezdinde tesirler icrasından 
geri kalmamıtsa da Holinda hü
kumeti Abdülbamit'in istediği bu 
iltiması reddederek "Jön • Türk,, 
fırkası reisi Ahmet Riza Beyi hiç 
bir suretle tazyik eylememi,ti. 

Ahmet Riza Beyin fransızca 
ne~rettiği "Şurayi Ümmet,. gazete
si meşrutiyete kadar devam etmif, 
kendisi franaızca (Aurore), (Gran
de Revue),(Revue Occidentale) gİ 
bi gazetelerde ve mecmualarda; 
bir çok makaleler yazmıt, türkçe 
"rslahat layihalarr,.nı, "Cevat Pa
şaya mektup,. "Vazife ve mes'uli
yet,. risalelerini "Crise d'orient,, 
namındaki fransızca risaleye yaz
mı•br. Ahmet Riza Beyin (itt:hat 
ve Trakki) ve sonradan teşekkül 
eden (Terakki ve İttihat) Cemiyet 
!erindeki ro'le i · d 

Ahmet Riza Bey merhum 

drğomz tercümei halinden hariç 
lralan diğer icraatım ve faaliyet
lerini kendi imzasile yazdığı ve 
dostlarına gönderdiği mektupla
~mdan öğreneceksiniz. Bu mektup
lan sırası geldikçe birer birer net· 
redeceğiz . 
Alımet Riza Bey Parise gittik

ten sonra ona iltihak edenler me
yanında bilahare "İttihat ve Te
rakki,, Cemiyetinin siyasi hayatın
da büyük bir rol oynayabilen zat 
Doktor Nizım Beydi. Niznn 
Bey müderris.nden Hacı Ha
mit Efendinin oğluduıı. 1872 se
nesinde Selanikte doğmuştur. İp
tidai tahsilini Selanikte ikmal et
tikten sonra 1889 senesinde lstan
bula gelerek askeri Tıbbiye Mek
tebinin idadi kısmına girmi,tir. 
Tıbbiye mektebinde ilk defa "Os
manlı ittihat ve Terakki Cemi
yeti,, tesis edildiği zaman Doktor 
Nazım Bey de mezkii.r cemiyete 
dehalet etmiııti . Bunun üzerine Na
zım Bey lsta-;,.buldaki cemiyetin 
natiri t'fkan olmak üzere Pariste 
tesis edilmek istenilen gazetenin 
tab~na memur olmak üzere 1894 
senesinde cemiyet tarafından Pa
rioe göndcribnitti. Nazım Bey Pa
rise geldikten aJb ay sonra A.hmet 
Riza Beyin nezareti altında "Met
veret,, gazetesi intişaı!a batlamı~tı. 
Doktor Nazrm Bey o zamandan be
ri "Osmanlı Terakki ve ittihat,. 
Cemiyetinin hazan aandıktarı, ha
zan muhabiri sıfatile daimii suret
te cemiyetin hizmetinde bulunmu~
lur. 

Niizım Bey Pariste bulunduğu 
müddet zarfında fırsattan istifade 
ederek orada Tıp fakültesine gir
mif ve 1906 senesinden tıp diplo
masını almağa muvaffak olmuftur. 
Ondan aonra Doktor Nazım Bey 
ayni sene nihayetlerine doğru giz
lice lıoca kıyafetinde Selaniiie 
gelmi~. oradan lzmhtıo geçmif, iz. 
mirde bir tütüncü dükkanı açarak 
Paris ve Selanik cemiyetlerile olan 
ırtıbatmı muhafaza ederek mesru
tiyetin ilan edildiği 1908 senesine 
kadar İshak Hoca namı altında iz. 
mirde Yatamrştır. Doktor Nazım 
Beye ait olan sair hatıralarda ken
di mektuplarından anlaşılacaktır. 

1893 ile 1896 arasında geçense
neler hep Avı;upaya firar eden 
genç Türklerle doludur. Bunlar a
rasında meşrutiyeti müteakip Maa 
rif Nazırı olan EmrüUah Efendi 
onunla beraber kaçan Refik Nev'. 
zat Bey, Mektebi Tıbbiye talebe
sinden iken Mizancı Murat Bey!e 
beraber giden Tunalı Hilmi Bey, 
cemiyetin müessislerinden olup 
Romanyaya iltica eden ve Romen 
tabiiyetine girerek orada doktor
luk yapan ve De:'Vİf Himaye ilti
hak eden İbrahim T emo, Doktor 
Akil Muhtar Bey, Arap Ahmet ve 
Çürüksulu Ahmet Beyler ve daha 
bir çok münevver Türk gençleri 
vardı. 

-BitmeJi-

Gandi medeni itaatsiz
likten vazgeçmiştir 

PATNA, (Hindistan). 7. A.A. -
Gandi, medeni itaats.zlikten vaz
geçmiştir. Bu bapta verdiği karan, 
gazetelerde İntişar eden bir beyan
name ile ilan etmiştir. 

Bu beyannamede, Gandi, kong
re azasına, hükiimete ka· "fı mede
ni itaats" zlikten sarfınazar etmele
rini tavai e 
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HARİCİ HABERLER 
Amerikada karışıklıklar 

Binlerce işsiz amele ile 
polis arasında kavgalar 

•••••••• 
işsizler:" iş ve ekmek istiyoruz!,, diye haykır
mışlar ve belediye binasına hücum etmişlerdir 

MlNNEAPOLlS, 7. A.A. 
(Minneapolis Birle,ik Amerika 
hükiimetleri clahilincle Minezota
cla Miuisipi nehri kenarında bü
yük bir şehridir), Şelvil civarında 
itfaiyenin takviye ettiği polis kuv
vetleri ile altı b · n itaiz arasmda 
iki saat süren tiddetli bir mücadele 
olm~tur. İşsizler, nafia itleri ida
resinin kaldırdnıasına itiraz ediyoY 
lardı. 

ltsizler evveli sokaklarda "it 
ve ekmek istiyoruz" diye ba - ıra
rak geçmişler, sonra belediye bina
sı ve mahkeme civarında toplan
mı}'.a.rdır. Polisle çarpışmalar o 
zaman b~ gösterınittir. Beled'..ye 
binası kapusuna metrtelyozlar yer
lettiriJmİftir. Bu hareket, muvak
kat bir zaman için ifsizleri durdur 
muf İ9e de, döğü9 tekrar ba9lamış
hr. ltıı'.zler, polislerin üzerine ta,, 
fİfe ve batta ellerine geçirdikleri 
ağlatıcı bombalar atmışlardır. 

«oman yada 1 
--o-

Kabine buhranı 
İhtimali yok! . 
Demir muhafız teşkilatı 

davasından doğan vaziyet 
Romanyada Nasyonal Sosyalizm 

cereyanını tamim için teşkil edi • 
len demir muhafız teşkilatına men 
sup kimselerin M. Ducat'nın katli 
meselesinden dolayı beraet etmesi 
ve katillerin büe müebbet hapse 
mahkum olmaın hükiimet tarafın • 
tlan bu cemiyet aleyhine tatbik edi 
-len siyasetin mağlup olcluğunu ~öıı 
termişti. Dün gelen haberler, Ta • 
taresko kabinesinde pek yakında 
buhran olacağı ltakkınclaki şaıyiala 
rı tekzip etmiştir. Bu hususta aldı
ğunız telgrafta ezcümle deniliyor 
ki: 
BUKREŞ, 7. A.A. - Bütün fır

kaların müzaheretine mazhar o
lan hükumet programının tetkiki
ne devam edecektir. Ahiren kabul 
edilen borçlaıım tahvili kanunu 
bu programın en mühim kısmını 
tetkil etmektedir. M. Dükanın kat 
!inde mathaldar olarak maznun 
bulunan dem"r muhafız tetkilatı 
azasının divanı harp tarafından be 
raat ettirilmeleri, adliyenirt selahi
yeti dahilinde bir iş olduğundan 
bu hükumetin vaziyeti üzer:.nde 
hiç bir suretle müessir olamaz. 

Tituleskonun nutku --
Macaristanda 
Nasıl karşılandı? 

Macar hariciye nazırı 
M. Kanyanın cevabı 

Romen Hariciye nazırı M. Titu
lesko Macarlann Ticanon muahe
tlesile kaybettikleri yerleri tekrar 
almak arzularına karşı geçen gün 
Romen meclisinde bir nutuk söyle
mifti. Titüleako bu nutkunda mu • 
ahedelerin kene/ilerine asgari hak
lannı temin ettiğini beyan etmif • 
ti. Ahiren Macar Hariciye Nazın 
M. Kanya buna gazeteler vasıt.u1-
le cevap eıımıiştir. Dün gelen tel -
garlalarda cevabın fil olcluğu bil
dirilmektedir: 

- Macar efkarı umumiyesi bu 
kabil nutuklara layik oldukları e
hemmiyetten fazla kıymet verme
melid. rler. M. Titüleskonun, Tiıya
non muahedesi Macaristana oldu
ğu gibi Romanyaya da kabul etti
rilmiş olduğu hakkındaki naza: ~
yesi, Macaristana iktisadi imtiyaz
lar vermek vaitleri ve nihayet harp 
tehditleri siyasi ve iktisadi vaziyet
te hiç b"r değitiklik yapamıyacak 
beyanatlardır. Son Bükreş beyana
tı Macaristan tarafından bu kabil 
beyanat muvacehesinde daima gös 
terilen sükun ile karşılanmalıdır. 

Macar hükii.meti M. Titüles.ko
nun eserini takip etmiyecek ve 
komşularla her tüllü if lafı peşi
nen imkansız hale koyacak her 
türlü tezahürattan imtina edecek-

İtsizler belediye binasına altı 
defa hücum etmitlerse de polis 
hepsini püskürtmüt ve nihayet be
lediye meydanını boşaltmaya mu
vaffak olmuştur. Yerde kan le
keleri görünüyordu. 

Yirmi kadar yaralı vardır. Bun
lardan birkaçı polis ve biri&I ka
dındır. Yirmi bef ki'i tevkif edil
m'ttir. 

MINNEAPOLIS, 7. A.A. - Yar 
den civarında grev yapanlarla grev 
yapmıyanlar arasında mücadele ol 
muş, polis ağlatıcı bombalarla mü 
dahele mecburiyetinde kalmıfbr. 
12.000 işçi gündeliklerinin arttırıl
masını istemektedirler. 

lndiapolis'de 2.500 İpek sanay:i 
işçiai, ayni sebepten grev yapmııı
lardır. 

Alabama maden havzasında bu 
sababtanberi işsizler, ifsizdirler. 
Fakat fimd·ye kadar hiçbir hadise 
olmamıştır. 

Eski bir casusluk 

Amerikada patla
tılan mühimmat 
Hitlerin samimi bir dostu 

alakadar gösteriliyor 
NEVYORK, 7. A.A. - Havas 

ajansı muhabirinden : 1916 sene
si yazından, Jersey Siti'de Blak
T om nehri üzerinde itilaf kuvvet
lerine sevkedilecek 300 vagon mü
himmat patlamıt ve 100 kadar 
kimsenin ölüp yaralanmalarına se
bep olmuftu. 

Bunu it"laf kuvvetlerinin mü
himmat membalarını ortadan kal
darmağa memur Alman casusları 
yapmıtlardı. Bu hadisenin Ameri
kanın harbe girmesi kararı üzerin· 
de büyük bir tesiri olmu9tur. 

Amerika hükumeti, Almanya. 
dan kırk milyon zarar iıtem'tler, 
fakat davanın hiçbir neticesi olma
mıftr. 

O tarihte yapılan tahkikat lrlan 
da'lı Larlı:in isimli birisin'n tevki
file neticelenmifti. 

Larkin, hapishanede cezasını te
mamladıktan sonra 1922 senesinde 
hudut baric"ne çıkarılmıttı. Şim
di Larkin, bu hadisede, timd·i Hit
ler'in samimi bir dostu ve · Hitler 
hükii.metinde aza olan hir tahsiye
ti suçlu göstemıekted · r. 

,..---------------, 
1 Harici küçük haberler 1 

• Macdonalcl Liııerpolda.- Lond
ra, 7. A.A. - Yanında bava nazı
rı Lord Londonderri olduğu halde 
M. Macdonald tayyare ile yeni 
Glaako-Belfut-Londra hava hattı
nı açmak üzere Liverpul'a gitmit
tir. 

* 6.500 kilometrelik seyyahat.
Londra, 7. A.A. - Singapur'dan 
bir deniz tayyare f.uosunun 6.500 
kilometrelik bir seyahate çııktnıttır. 
Bu seyahat esnasında filo uzak 
ııar& Fransız, Amerikan ve Porte
kiz müstemlikelerini ziyaret ede
cektir. 

* Siyam kralına ziya/et. - Pa
ris, 7. A.A. - Reisicümhur ile Ma
dam Löbrön dün Siyam Kral ve 
Kraliçes"ıne bir öğle ziyafeti ver
mişlerdiıı, hükümdarlar askeri me
rasimle kar,ılanınıtlardır. 

* Dalgalar arasında.- Oslo, 7. 
A.A.- Alesund civannda Taljord 
da yalçın bir kaya üzerinde bulu
nan 40 kişiyi bir dalga alıp götür
müştür. 

• Açlık grevi.- Saragos, 7. A.A. 
- Saragoı hapishanesinde 300 
mahpus açlık grevi yapmıtlardır. 
Kend" leıı;nin affedilmelerini iste
mektedirler. 

* Bulgar meclisi.- Sofya, 7.A. 
A. - Meclis 1934-1935 bütçesini 
kabul etmiş ve müteakiben tatil 
devresine girn:iiştir. Mecl".a 24 ni
sanda tekrar toplanacaktır. 

* Bir tayyare kazası.- Paris, 7. 
A.A. - Yüzbaşı Mobusen'in ida
re ettiği bir tayyare hızını kaybe
derek dün, Lö Burje hava meyda. 
nında düşmü,, yanmış, yüzba,ı kav 
rulmuK~. 

• F;ansa:la memur maaşları.
Paris 7. A. - M. Dumerı>ı dün 

• 
lnsull'un parası olup olma-
dığı münakaşa ediliyor 

Reisicumhur Vaşingtonda bulunmadı
ğından evrak henüz imza edilmedi 

LONDRA, 7 (Milliyet) - Va,ingtondan IJ'.ldiriliyor: M.lnmll me 
selesi etrafında gazeteler her gün dikkate şayan haberler ııemıekteJir 
ler. Son malumata göre M. lnsull'ü tuellüm etmek için lazım gelen eti· 

rak imza edilmemiş>:r. 
Tesellüm hakkındaki evrak re ımi muamele bitmif bir halele veril· 

meJikçe Türk hükiimetinin M. lnsul'ü teslim etmek istemediği beyan 
edilmektedir. Evrakı yalnız Reiaicümhur imza edecektir. Kendisi Filon 
dada bulunduğundan İmza için evrakın tayyare ile gönderilmesi ılü1ü 
nülmektecl ir. 

Diğer taraftan Türk hükiimetinin tl}tıellüme salôhiyet veren eııraı -
kın Türkiyeye gelmesini istemesi ihtimali de clerpiş edilmektedir. E -
ğer Türk hükiimeti böyle bir karar verirse evrakın Türkiyeye gelme~inl 
beklemek icap etmektedir. 
Şikago avukat/an M. lnsull clava•ı için şimıliden hazırlanmağa baş -

lamıslardır. Açılacak davalar bazılan sunlarclar: 
i - llltiıı kanunlannın ihliili, · 
2 - Amerika postalarının dolandırıcılık maksaclüe kullanılma•ı. 
3 - Micldlu Wut ııe Utilitiel fİrketinclen 13 bin lira dolandırılma-

sı, 

4 - Misisippi Valley Utilitiel firketinclen ele 28 bin lngiliz lirası 
clolanclnılmasr. 

Vaşingtoncla M. lmull'ün paran olup olmaclığı da münakafa edil• 
mekteJir. M. lnsull ile alakası olanlar müflis bankerin avdet edip te 
mahkemede bir takım ifşaatta bulunmasınclan korktuklarınclan kendi
sine bol para vermektedirler. 

Pigango tertip ve keşide hakkı 
ANKARA, 7 (Milliyet) - Memleketimiz clahilincle mukabili pa -

ra olan piyangocla olduğu gibi eşya tevzii ve iane mahiyetinde piyan • 
go tertip ve keşicle hakkının münhasıran Tayyare ce.miyetine verilme
si hükiimetçe takarrür etmif ııe bunun için bir layiha hazırlanmıştır. 

İzmir - Kasaba hattı 
ANKARA, 7 (Telefonla) - lzmir. Kasaba hattının satın alın -

ması ef;ıalıncla Saraçoğlu Şükrü B"'°'y ve firket mümes•ülnile müzake
reler müsait surettte cereyan etmektedir. 

29 Nisan anneler bayramı 
'ANKARA, 7. A.A. - Kongresini bir miiclclet evvel akdetmiş o

lan Himayeietlal kadın yardım cemiyeti çocuk haftasının son günü 
olan 29 nisanı anneler bayramı olarak tesvit ve kabul etmiftir. O 
gün çocuklar annelerinin elini öpecek tebrikatta bulunacak hediye ve
recek anne•i yanıncla değilse bu tebrikôtı tahriren yapacak hediye 
göne/erecek. Annelik fefkatine ve hakkına edilecek mukabelenin aza· 
misi yapılmaya çalıfılacak. Annelere heyecanlı ve mesut bir gün yasa
tılacaktır. 

Birinci sınıf Maarif müfettişliği 
ANKARA, 7. A.A. - Ali Canip Beyin mebusluğa intihabından 

dolayi inhiliil eclen birinci arnıl maarif müfettiıliğine Galatasaray li· 
sesi riyaziye muallimlerinden Halit Bey tayin edilmiftir. 

Kazaların önüne geçilmesi için 
ANKARA, 7. A.A. - Şelı'r ve kasabalar arasında •eyrü sefer 

yapan otomobü, kamyon araba gibi nakil vasıtalarının çok yük alması 
ve köhne bir halde bulunması yüzünden çok dela leci kazalara •ebe
biyet verdikleri ve ek.eri yarı yolda kalarak yolcularını mütazarrır et 
tikleri görülmekteclir. Bu kabil kazalarrn ve hadiseler:n önüne geçil
mesi için dahiliye vekôleti tarafından bir tatmin yapılmıf ve mevcut 
n..akil ııasıtalannın mütehassıslar tarafından ıııkı sıkı muayene ve kont 
rol ettirilerek makineleri bozuk ve arabaları köhne olan olomobille
r:n faaliyetten men'i, bilhtBaa kı'f mevsimi •ıııannda yolların çamur 
ve arızalı olması clolayi•iyle fazla yük veya yolcu almalarına muma· 
neat edilmesi bildirilmiftir. 

Trakya umumi mü/ ettişliği başmü
şavirliğine Şükrü Bey tayin edildi 

ANKARA, 7. (Milliyet) - lbrahim Tali B. dah "liye vekiiletin
de çalqmalanna devam etmektedir. Tali B. Trakya umumi müfettişli
ği dahilinde hrBıui idareler birliği nizamnamesinin tetkikini bitirmiş• 
tir. Ttuti.k edilmek üzere yann Eclirne, Kırklareli, Tekfrclağ, Çanak· 
kale vilayetleri meclisi umumi/eri ne göne/erecektir. 

Nizamname dört v"lciyet meclisi umumi/erinin tastikinden sonra 
meriyete girecektir. 

Umumi müfettişlik baş müşa:ııir!iğine emniyet işleri umum mü· 
dür muavini Şükrü, Emniyet mü~aııirliğine birinci umumi müfettişlik 
asayiş müdür O:ıman, iskan müsavirliğine birinci umumi müfettişlik 
iskôn müclürü Hulusi, umuru tahririye müdürlüğüne emniyet işleri u
mum müclürlüğiinclen Sac/ettin beylerin tayinleri ali tastike ikt"ran et· 
miştir. 

lbrahim Tali Bey umumi müfettişliğe ait işleri ikmal etmek üze· 
re Edirneye hareketini nisanın onbeşine bırakmıştır. 

Gizli silah 
Brüksel silah mağazala
rında yapılan taharriyat 

BROKSEL, 7. A.A. - Gizli si
lii,h ticareti ile silahlar hakkındaki 
yeni kanunun tatb :katı münasebe
tile adliye birçok silahçı dükkin
larıında taharri yat yapmıttır. Bu 
araştırmalar esnasında 200 harp 
tüfeği, bir mitrolyöz ve bir takım 
makineli tüfekler elde edilmittir. 
Diğer bir silahçı dükkanında 200 
tüfenk daha bulunmuttur. 

umumi hizmetler kartelinin b"r he
yetine bütün teferruatiyle, memur
ların maaıılarının tenzilini icap et
tilren miiİ.i sebepleri anlatmı,tır. 

Garip bir hadise 
-o-

Bir kadının göğsünden 
ziya büzmeleri fışkırıyor 

ROMA, 7. A.A. - Ciomale d'f· 
talya, birkaç gündenberidir Triyef" 
te civaı'lnda Pirano bastahaneıin· 
de tekerrür eden harukulade bir 
hadise haber vermektedir. MonlY 
ro namındaki basta bir kadrnlll 
göğsünden, z ·ya büzmeleri fıtkır• 
maktadır. Bu kadın uyuduğu za• 
man memesinden parlak bir ziY' 
iııti,ar ediyor. 

Birçok hekimlerle berabeTI Dt• 
Sambo ve şehrin sulh hakimi ile 
fırka katibi bu had· seye yakınclatl 
şahit olmu,lar ve pek ziyade hıı.1' 
rete düşmüflerdir. 
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lf1CLE$\I 
Ağaç ve şehir 

Bir kanun yapıldı. Belki yakın -
Ja tatbik sahcuına girecek: lııtan
bulda ağaç keaenlere, hatta bahçe 
aindeki ağacı kuenlere cez.a vere -
cekler. Çünkü ağaç memleketin 
malıdır; bahçe .ahibinin değil. Ka 
nun vazıının telakkisini münaka
fQ edemeyiz ama ben bir ağaç mu 
lıibbi olaralr alaçlar lıaklnntlaki bu 
~bi himayekôr telakkileri iyi lra -
bul eJerim. 

Hatta dalıa ileri •iJenler var: 
latanbul Zi,_, müdürlüğü Şehir 
mecliaine bir talrrir vermİf. Pazar
tesi pazarında satılan lidanlann 
cinai iyi değildir. Ciru diye aatılan 
yumurlalar da iyi tavuklardan çık 
mıyor. Memleketin ağaç ve tavuk 
nealini korumak için bunlara bir 
lrontrol koyalım .. diyor. 

Almanya.la Hitler Alman kanı
na yabancı kanlar karıfmamaaına 
Fllflrken biz de yarma feftalinin, 
elilli kirazın, bardak eriğinin ve 
lıacıkadın tavuğıınun cinaini ka
npklıktan korwnaya uğraşıyoruz .• 
Fena mı? 

Lakin elendim! Ben bahçeme 
çakal eriği dikeceğim. Size ne? 
Hayır, diyecekler. Bahçe aeninclir 
ama ağaç bizimdir. Dikemezsin. 
Mutlaka bardak eriği clikmeliııin ? 
Elendim. Ben alelade tavuk yeti,. 
tireceğim; kesip yemek içfo. Ha • 
yır olamaz, diyecekler. Mutlaka 
Hacıkadın, Ligorno tavuklarını ye 
tİf tirip yiyeceksin. 

Ve Pazartuipazarında yer yer 
~arta mülettiıleri gezecekler, 
bızı cırtlak lriraz, yabani armut fi
danı ve adi tavuk yumurtan almak 
tan muhafaza edecekler. Buna te
ıekkür etmez misiniz?. 

Ama aylardan beri (tatlı porta
kdl) diye serapa Aaitsitrik hııkıran 
ekfi feyleri yedik, bir kişi çı~p ta : 

- Yahu! Portakalları neden ol
m.Jan koparıyorsıınuz? Yahut, ne 
'J_e? böyle lena cina portakal yetiş
hnyorsıınuz? Jiye sormadı. 

B~ki. daha nraııı gelmemiştir. 
Şımdı gelelim aaıl •Özüme: 
Elin bahçeaindeki ağacı, mem • 

leket malıdır diye kestirmiyoruz. 
Halkın alıp kendi bahçesine dike. 
ceği fidanı • fenadır • diye 911thr • 
mak istemiyoruz. Ala! Lakin dün
yanın en güzel ıehri olan latanbu
lun en güzel yerlerinden biri olan 
Kuruçeşmeyi •İnmyah kömür de
polan ile dolduranlara kimse bir 
f~~ sormaz mı?.. Boğaziçinin en 
~el~ yerlerinden Kuruçefmenin 
bır agaç kadar kıymeti yok mu? 

FELEK 

Toprağa ahlan milyonlar 
. Iı.tısat vekiletinın Amerikalı 
ıktıu t nıii~~h~saıalarındaıı biri Kas 
tanıonu da tetkikat yaparken ora
da kendir saplarından hiç bir isti
fade teınin edilmediğini görerek 
ve bunlardan en iyi ve en pahalı 
kağıt yapıldığını söyliyerelc sapla
rı toprağa ablan milyonlar ola
rak tasvir etmiıti. 

Vekaletin tablilatr ticariye la
boratuvarı Ka.tamonu ve Aydın
da yetiten kendir saplan üzerinde 
tetkikat yapmı§tır. 

Liboratuvar kendir saplarmdan 
kağıt inıalinde istifade edilebile
':eğini, t talyada bunların kağıt İma 
lınde kullanıldığını bildirmiştir. 

._I --...;;B;.,:O R s A 1 
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7 Nisan 934 
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EKONOMi 

Benzine 
Zam yapanlar 
Odanın fikri alındıktan 

sonra mahkemeye verilecek 
Benzin fiyatlannda ıııon defa 

hasıl olan yükselmeyi tetkik için 
ticaret odasında yapılan komiıyo
nu dün tetkikatını ikmal etmiştir. 

Komisyon noktai nı.zarını der
hal tesbit P.'!İk~en scnra o sırada 
içtima halinde bulunan oda idare 
beyı:tine bildirmek istemİ§sr. de 
mesele idare heyetinin gelecek iç
lımd ruznaınesine almmıshr. 

Bu !ekild<! benzin ihtikarı hak
kınrl:ıki odıı'"'ın kat'i ınüta!P.ası ya
rın b .. Jli olı.raktır. Ticaret müdüı·
lüğü oda ef'<'r iht:k:tr olduğunu 
ort~ya koyar~a kump .. nyaları der
hal mahkemeye verce.ektir. 

lsviçre ile ticaretimiz 
Türkiye ;le lsviçr~ arasındaki 

ticr ~l't anla,maaına merbut lıste
Jerde bazı ~adilat yap •lacaktı.-. 

Macaristanla clearing 
Macaristanla aramızdaki clea

ring muahedesi n~an sonuna kadar 
bir ay daha temdit edilmiştir. 
Tutun kongresine gönderilsn 

rapor 
İktrsat vekaleti, tütün kongre

si için lstanbul mıntakasının nok
tai nazarını teabit edecek oda ra
porunun mü•lacelen gönderilmesi • 
ni ticaret odasına bildirmi,tir. 

Raporu hazırlayan komisyon 
dün son içtimarnı yaparak rapor 
üzerindeki tadilatı ikmal etnıiş • 
tir. 
KUçUk gayri resmi borsalar 

latanbulda malum ve resmi bor
saların haricinde bir de gayri res
mi fakat ticaret aleminde az çok 
yer tutan borsalar vardır: Çiçek 
borsası, kut bıwsası gibi.. Bunla
mı böyle başı boş vaziyette kalma
sı alakacı'ar olanlar tarafından da 

1 

muvafık görülmediğinden bu sah§ 
yerlerinin bilhassa çiçek satış ye
rinin bulunduğu kahve ki>§esinden 
çıkarılarak şehrin daha merkezi 
bir yerinde ve ceıniyetler bürosu
nun nezareti altında kurulması ü
zerinde meşgul olunmaktadır. 

Borsadaki fiat levhaları 
Kambiyo borsası komiserliği 

Maliye vekaletinin bir tebliği üze
rine borsa önündeki fiyat tahav
vülünü gösteren lavhanın şeklini 
değiıtinniıtir. 
Şimdiye kadar borsa fiyat lav

hasmda Türk parasının kıymetine 
esas tutulan Fransız frangı fiyat 
tahavvülü ile düyunu mevhudenin 
Ye istikrazı dahilinin fiyat tahav
vülünü tesbit eden kısımlar vardı. 

Yeni tekilde bunlann yerine 
yüzde yedi buçuk ikramiyeli 933 
dahili istikrazı, Anadolu mii!F 1-

ail tahvilleri ve Anadolu 1. il f • 
yatlarını gösteren kısımlar konul
muştur. 

Sinernalardan 
Alınan resim 

1 
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HABERLERi 

Paskalya 
Yortuları 

Gelecek 
Japon gemileri 

ODADA 

Şehrimize birçok yerlerden Rus - Japon harbinde yarar 
talebe ve seyyah geliyor lık göstermiş gemilerdir 

Paskalya yortuları münasebeti
le Balkanlardan ,tehrimize muhte-

Takdiri 
Kıymet parası ---

Vapurculuk ~irketi ile 
çıkan ihtilaf halledildi 

. lif seyyah grupları gelmektedir. 
Evvelki gün Atinadan Regel Ca

rol vapurile Atina Univeraiteai ta
lebesinden bir grup tehrimize gel 
mit ve Park oteline inmitlerdir. 
Ayni vapurla tehrimize gelen Ati
na Amerikan kız kolleji talebesin
den 19 kitilik bir kafile de Arna
vutlcöyündeki Amerikan kollejine 
miıafir olm~lardır. Bu grup Mat
mazel Groco<lilou'nun id esi al -
tında bulunmaktadır. 

Dün de Köstenceden limanımı -
za gelmit Principeua Moria vapu
rile Romanyadan avukat, tüccar, 
mühendis ve doktorlardan mürek
kep bir seyyah gelmittir. Bunlar 
da Tokatliyan oteline inmitlerdir. 
Ayni zamanda Yugoslav talebe • 
sinden mürekkep bir kafilenin de 
tehrimize geleceği haber verilmek 
tedir. 

Atinada Yunan Cümhuriyetinin 
10 uncu yıldönümü merasimine it 
tirak etmit olan Romen talebesi
nin de bu hafta tchrimize gelme
si beklenmektedir. 

En büyük 
• 
inkılap 
Abidesi 

_.,..._ 

Kızkulcsine yapılacak 
Şehrimizin en göze çarpan bir 

yerine, büyük Türk inkılibını can-
landıracak bir a
bidenin dikilme
si, öteden beri 
kuvvetli bir tuav 
vur halinde idi. 
Bu taıavvurun tat 
bik sahasına gir
mesine çok az bir 
fey kalmıttrr. Öğ 
rendiğimize göre, 
bu yeni abide i • 
çin, Kızkuleainirı 
bulunduğu mev 

ki, çok muvafık görülmüttür. Kız. 
kulesinin tehrin hemen her k<>fe -
sinden görülebilen müstesna bir 
vaziyeti vardır. Boğaziçinin Ana -
dolu ve Rumeli kıyıları ile Marma 
radan ve tchrin bütün hakim te · 
pelerinden Kızkuleaini görmek 
mümkündür. Bundan dolayı Kızku 
leaine dikilecek bir abidenin, ~h 
rin her noktasından görülmeıi te -
min edilmit olacaktır. Abidenin 
muazzam bir eser olmasına çahtı· 
lacakbr. Maamafih, Amerikada 
Nüyork önündeki eli meşaleli hür
riyet timsali abideye model olarak 
alınmıyacak, abideye daha ziyade 
milli bünyemize ve zevkimize uy · 
gun bir şekil verilecektir. Henüz 
abide için faaliyete geçilmit de • 
ğildir. Bu faaliyet, bir proje tanzi 
mi ile baflayacak, proje üzerinde 

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

'.Amiral Ho;ime Mots Ushita 

12 Nisanda limanımızı ziyaret 
edeceğini yazdığımız iki Japon 
mektep gemicinin isimleri Asama 
ve lwate'dir. Asama 1899 da lva· 
te de 1901 de lngilterede inf& edil 
mittir. Asama'nm hacmi 9280 ton, 
uzunluğu 124,36 metre,. g~ni9li~i 
20 45 metredir. 4 adet yırmı aanti
m~trelik, 8 adet 15 santimetrelik 
ve 5 adet sekiz santimetrelik 17 to 
pil vardır. Mürettebatı 630 kitidir. 

lvate'nin hacmi 9,180 tondur. 
uzunluğu 121,22 metre, genitliği 
20,93 metredir. 4 adet yirmi santi
metrelik, 8 adet on bet santimetre
lik, 5 adet sekiz santimetrelik 17 
topu vardır. Mürettebatı 650 kiti
dir. Bu gemiler Çin - Japon ve Rus 
- Japon harplerinde dütman gemi
lerini batırmışlar ve yararlıklar 
göstermitlerdir. Yeni gemiler cep· 
hane ve vesaiti harbiye ile mü . 
cehhez bulunduklarından fazla nü 
fus istiap edemezler. 

Pek eski sistem olan bu gemile
rin, yeni sistem donanmaya itti • 
rak kabiliyetleri yoktur. Bu sebep 
le yalnız talim ve mektep gemisi o 
larak kullanılmaktadır. Gemiler 
12 Nisan saat onda limanımızda 
bulunacaklar ve beş gün kaldık • 
tan sonra 16 Nisan saat 16 da Pi
reye hareket edeceklerdir. Limanı 
mızda bulundukları müddet zar : 
fında, her gün saat dokuzdan on 
altıya kadar halk tarafından ziya 
ret edilebilecektir. Hareket günü 
öğleye kadar ziyaret kabul edilecek 
tir. Asama gemisi yalnız 15 l'jisan 
pazar günü öğleden sonra ziyaret 
kabul etmez. 

Japon gemileri Vis Amiral 
Majime Matswhita'nın kumanda • 
11 altındadır. Asama gemisinin .k~ 
mandanı Taiji Ohta, lvate gemıu
J'İn kumandanı da Kiyosti Hara -
·dır. 

tetkikat bittikten sonra, abidenin 
ihalesi yapılacaktır. Maamafih, bu 
hwusta henüz verilmif kat'i bir ka 
rar yoktur. 

Vapwıcular firkefle l'apurlara 
takdiri kıymet yapan heyet ara.,n 
da heyete verilecek ücret mesele -
ainden çıkan mqhur i~ti!af dün !i 
caret odau idare heyehnın yaptıgı 
fevkalade bir içtimada verilen ka
rarla halledilmiftir. Vapurculuk 
tirketi takdiri kıymet he~eti?e ve
rilmesi lazım gelen 25 hın !ıranın 
mikdarına itiraz ederek bu paıayı 
vermemitti. Nihayet Deniz Ti· 
caret müdürlüğünün talebi ü
zerine Ticaret odası idari! he
yeti bu husustaki teamülü tesbit el 
meğe davet edilmiftir. idare hey~ 
ti uzun bir içtima neticesinde va -
purculuk tirkef nin tak~iri !uy~et 
heyetine lngiliz Loydı tanfcs~ne 
göre ücret vermesi lazımgeldığıne 
hükmetmittir. 

lngiliz Loydi takdiri kıymet ko -
misyonlan için JU ücret formülünü 
kabul etmi,tir: 

En aşağı 250 tondan atağ. ge -
miler için derecesine göre 5, 6, 8, 
lngiliz liran, Azami l O bin ton · 
dan yukan gemiler için 18, 20, 25 
lngiliz lirası. 

Maamafih oda nizamnamesi mu 
cibiuce takdiri kıymet heyetleri -
nin saat bafına 2,5 Türk lirasını al 
ması lazımsa da bu nazarı dikkate 
alınmmıtlır. 

Bir tüccar komisyoncu pi
yasayı dolandırıp kaçtı 
Aldığımız maliimata nazaran 

gümrüklerde tüccar komisyoncu na 
mile İf yapan bir Rum piyasadan 
ehemmiyetli bir meblağ dolandı
rarak Yunaniatana kaçmıftır. 

Hırsızlık iddiası 

Kariye Atikali Paıa mahalleıin 
de Bostan sokağında oturan Ma
dam Bayraz polise müracaat ede
rek ayni evde oturan Agop namın
daki ta ham bir hafta evvel ya tak 
odasından 20 lirasını çaldıftnı id
dia etmittir. 

BELE.DiYEDE 

Belediye varidatı 
Arttırılacak 

Muhiddin B. Ankaradaki 
teşebbüslere devam ediyor 

Belediye reisi Muhittin Beyin, 
Anlcarada daha bir müddet kala
cağı anlatılmaktadır. 

\ 

Muhittin Bey, belediye için e-
saslı varidat membaları aramakla 
metruldür. Varidatın halka har ol
madan arttırılması bilhaua arzu e 

' 
dilmektedir. 

Bir suiintihap nümunesi ! 
Kalemimi elime aldıkça hemen 

her de/asında: "Aman, bu Jela ol• 
sun belediyeden balıaetmiyeyim., 
diyorum. Bu arzuyu her aelerinde 
aamimiyetle tQffyarum; fakat ben 
bu lrodar çelrinJikçe aksi gibi ha
disat, ekser delalar beni ayni mev
.zua çelriyoı-, yahut ayni mevZllU ö
nüme itiyor, görmiyeyim Jedileçe 
6Ö::Rİme diken gibi batıyor ve na
çar insanı çileılen çılranyor. lft• 
bu da onlardan: 

Ga:zetelerıle olmılağwnuza göre 
aözJe ,ehrimizdeki çimento labri. 
lralan belediye emrine bir. hayli m: k 
tarda meccanen çimento verecek
lermiı. Belediye Je bununla aalalt 
yol tarzında çimento yolu yapacak
mı,. Çok güzel, çok h'>/· 

Fakat 1ıo, olmıyan taral, ba yo. 
lun biriainin Hacıocman bayırından 
T arabyaya giden Al/ahın çölünJe 
diğerinin de latanbul gümrüğünün 
arlıcuınılaki R~iye caddeainJe 
yapılması tasaııuarudur. Bilemey'z, 
böyle hep çaprtqık, aykırı iıler, her 
del<Uında belediyemizin karihasın· 
Jan mı Çtkar? .. Niçin bu yol, latan
bul tarafının kail insan cereyan
lanna memer olan kısmında ya
pılmak fQlallvur edilmez de geçici· 
/erinin hemen ekseriyetini gümrüh 
hamallarile gümrük komisyoncuJa. 
n, bir de harp tarala geçen oto· 
mobiller teskil eden, lstanbul lıal
kının ekseriyeti için tamamen sa
pa ve aykırı oldu*u için hiç ayak 
basılmıyan Reşadiye caddesinde 
yapılmak inenir, hikmetinden •u· 
al olunmaz. 

Eğer bu yolda her günkü mürur 
nispeti 30 ise keaif insan cereyan
larına memer olan lı:ııımdaki mürırr 
nispeti 300 - 500 dür. 30 ':n ralu'.t 

.. .. • 1• ·n be• yüzü karı kadım yurume.., çı T 

paket taşlarında zıplatmak bile
meyiz ne dereceye kadar doğrudur. 

Filhakika gümrük hamallanmı. 
:zın sırtlarında efya laf1rlarhen düm 
düz çimento bir caddede ayakları 
sürçm eden rahat rahat yürümeleri 
çok ziyade arzu olunur. Ve fil haki
ka otomobil rakipleri olem zevatın 
rahatça, zıplamadan kayıp gitme
leri de çok İ•teğe değer bir ~eydir. 
Fakat lstanbul halkının büyük bir 
ekseriyetinin istirahati de muhle· 
rem gümr6k hamallarımız ve muaz 
zez otomobil rakiplerimiz kadar 
ol•un Jüfünülmemeli midir? 

Bir nümune cadesi rnolriyctinJc
olacak olan böyle caddeler, binm 
kaair aklımızın erdiğine göre umu· 
mi güzergahlarda tesis olunmak 
lazımdır. 

Filhakika Re,adiye cadJesı ~· 
ka aehre ait bir cadde değildir. Fa· 
kat şehrimizin piyasa muhitinde 
bu cadde kadar kör, bu cadde ka· 
dar -pa bir cadde bulmak hayli 
mü•küldür. Bu, böyle olduğu hal
de yapılacak bu güzel nümune cad· 
Je için bur<U1nı intihap etmefic ol 
•a o1- hatırı sayılır bir cui intihap 
denilir. 

Saliihaıtin ENJS 
-----o 

İlk tahsil 

Belediye Ticaret odasına 
cevap verdi 

İstanbul sinemacılan ile bele
diye arasında istihlak resminin faz 
lalaftınlmuından çıkan hadise ye
niden alev lenmittir. 

(Biz ' böyle düşünüyoruz, 
1 

"' Nail Bey de çağmldı - Be
lediye hesap itleri müdür muavini 
Nail Bey, Ankara bulunan bele
diye reiei Muhittin Beyin daveti ü
zerine dün akıamki trenle Anka· 
raya gitmittir. 

Yoklaması 
Köyl<"rde yapılacak ilk tahsil 

yoklaması için her tarafa tamimler 
gönderildiğini ve 
bu huauota icap e 
den bütün hazır
lıkların ikmııl e -
dildiğini yazmıç 
ve bu hususta laf 
silat vermiştik. 
Dün, lstanbul vi
l•yeti Maarif idn 
resine merbut koy 
!erde de ilk tah -
sil yoklaması i • 

Sinemacılar ticaret odasına be
lediyenin istihlak resmini yüzde 
yedi buçuğa çıkaıımasmdan şika· 
yet etmi4lerdi. Oda da bu halin la
tanbul sinemalannın kapanması
nı İntaç ed'eceğini nazan dikkale a 
!arak belediyeye vaziyeti bildirmiı 
ti. 

Belediye dün odanın bu müra
caatına cevap vermiştir . Cevapta 
denilmektedir ki: "Belediyeye si
nemacılardan yüzde ona kadar re
sim almak hakkı verilmittir. Be
lediye ise ancak yüzde yedi buçuk 
almaktadır. Resim kesbi l<atiyet 
ettiğinden artık dönmeğe imkan 
yoktur.,, 

Bu cevap sinemacılar arasında 
bü_yük bir heyecanla karşılanmıştır. 
Çunk~ belediye sinemalardan yal
~ıız Yu:z~e yedi buçuk değil, darül
jcezk •çın _yüzde on ve istihlak o
ara ta Yuzde yedi buçuk ki yüz

de 17,5 almaktadır 
Sinemacılnr _bel~diyenin yüzde 

ondan fazla resım alınamıy -
b. . . f acagını 
ızzat ıtıra etmesini de öne .. 
k d · ·ı· sure· re aru ace7e resminin verilme· 

mes lazım geldiği kanaatinde bu
lunmaktadırlar. Esasen alakadar
lar darülaceze reıminin bir lütuf 0 • 

!arak verildiğini de söyleınekted;r. 
ler. 

Siz acaba ne dersiniz? 
- >'ava, •.. O taralta değil... I 

Bu taralta! 
- Göremiyarum ki pek ka • 

ranlık! .. 
- Göremiyorsan bir kibrit 

çak ..• Ve öyle bak ... 
Alaca karanlıkta bir kibritin 

pembe ve isli ışığı parladı ve iki 
arkadtlf dıuarda aradıklannı bul 
dular. 

~ ~ ,. .. 

Vaha nerede geçiyor, tahmin 
ediniz: Tahtelarz bir mağarada 
mı, bir ainemacla mı, yoksa izbe 
bir evde mi? .. 

Bu iki adam kimdir? Surlan 
gezen iki seyyah mı, yoksa bir e• 
vi •oyan iki hırsız mı? .. 
Hayır bunların hiç birisi de • 

ğil! 

Vaka Beyoğlu Adliye daire • 
ainde geçmektedir. Ve bu iki a. 
elam da eshabı mesalihten iki ki 
pdir. Aradıkları da Iİ•tenin üze 
rindeki isimleridir. 

Beyoğlu Adliye dairesi Köçe
oğlu konÖğı denilen ve eskiden 
Abdülazizin eğlencelerine tah -

ais edilmis olan gayet muhtqem 
bir binad;r. Bu binada elektrik 
tesisatının bir kısmı da tamire 
mühtaçhr. Cereyanın gelmesi ue 
tamirin yapılmcuı için 70 liralık 
bir ke,if yapılmı,, lakat .sonra -
dan tahıisat olmadığı görülmüf 
tür. Binanın içi gündüz ortann
da bile gözgözü görmiyecek ka 
dar karanlıktır. Bunun için halk 
mahkeme lutelerini kibrit yaka
rak okumaktadır. Listelerin bu -
lunduğu yeıde kürekler doluıru 
kibrit çöpü vardır. Bir taraftan 
yangına mani olmak için tedbir
ler alınırken diğer taraftan koca 
binaya bir tek elektrik lambası 
koymayıp halkın kibrit ıfığiyle 
/üte okumaıına meydan vermek 
doğru mudur? 

lstanbul Adliye yangınının 
tevlit ettiği moJdi ve môneui za 
rar hi'ılii yüreklerimizi sız~atı -
yor .. Hiç olmazsa b!'"1an ıbre~ 
almamız lazımdı. Kıbrıt ıpklar 
altında göze çarpan bu kadar ba 
riz tehlikeye karıı göz yumma • 
malıyız. 

Biz bö_qle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

.. ...... _ , • 'k ••• , • • J 
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Nail Bey, belediye bütçesinin 
l'aridat faslına ait cetvelleri bera
berinde götüı·müttür. Cetveller An
karada tetkik ed;lerek belediye İ· 
çin yeni varidat membaları temi
nine çalııılacaktır. 

Belediye istihbar horosu 
lstanbul belediyesi, günlük fa. , 

liyetine ait tehir haberlerini mun- !I 
lazam servi.aler halinde temin ede. 
cek bir istihbarat bürosu teşkU e- çin hazırlıklar baş 

Haydar Bey lamıştır. Dün ma decektir. • 
Gazeteciler, belediye haberleri· 

ni toplu ~arak bu bürodan alacak
lardır. 

580 bin liralık hesap 
Belediye bütçesi~de açık ola

rak görülen ~ncak nerelere aarfe
dildiği meydana çıkmayan eski se
nelerden müd~er 580 küsur bin 
liralık borç etrafında, febir mecli. 
ıi hesabı kat'i encümeni , tetkikat 
yapmaktadır. 

Şehir meclisinde uzun nıüna
kataları mucip olan bu borcun a· 

lacakhlan kimler olduğu, tetki
kat neticesinde anlaşılacaktır. 

Buna dair hazırlanan cetvel
ler, bugünkü tehir meclisi içtima
mda azalara tevzi edilecektir. 

,,. Nuri Bey iyiletli - Bir müd· 
dettenberi nhatsız olan belediye 
reis muavini Nuri Bey, iyile~mit 
ve dün mak mına elmi tir. 

arif müdiriyetin
de, Maarif müdürü Haydar B yin 
reiıliği altında ilk edrisat müfet . 
ti,leTinin iştirnki'le bir toplantı ya 
pılmıf ve toplantıda yoklamanın 
ne suretle yapılacağı hakkında ka 
rarlar alınmıştır. Yoklnmal ra bu 
hafta içinde başlanacaktır. 

-<>- -

Ali Rana Bey 
Evvelki gün fehrimize gelmiş 

olan gümrükler ve inhi•arlar veki
li Ali Rana bey dün sah h inhi
sarlar umum müdürlu jj üne gid rek 
bir müddet metgul olmuştur. 

Bir katil asıldı 
MERSİN, 7 (Milliyet) - M r 

sinin Buzdan köyünden Telli Meh· 
medi 931 senesinde taammüden 
öldiiren deli Halil o ğlu Mustafa 
sabah saat üç buçukta Y ağurt pa
z rında sulhen idam edildi. 
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Tanıdıklardan bir hammefendi-
c:'Tl•edmann mı.? nin "aniversaire.,ini kutlulamağa r • gibniştik. Hanımefendi, gelin ku-

Her millette bir veremli ordusu 
vardır. Memleketimizde ise vere
min yaptığı tahribatı hep biliyo
ruz. Mücadele vasıtalarımız da 
noksandır. lstanbuldaki mahdut 
sanatoryomlarda hastalar bopla
cak bir yatak için sıra beklemekte· 
dirler. Sonra bir veremlinin iyi 
olabilmesi veya daha uzun Ya.ta· 
yabilmesi için evvela zengin olma· 
sı lazımdır. Faki: veremli de insan 
olduğuna göre, bu afetle mücade
leyi ucuzlattırmak ta lazımdır. 

Bu noktadan yapılan bir çok 
tecrübeler var. Bilhassa Calmette 
ile Friedmann'ın 141larını bu me
yanda zikretmek lazımdır. Fakat 
bu aşılardan hangisi vereme karşı 
daha müessirdir. 

Doktor Fuat Sabit Beyin bu mev 
zu üzerinde bir kitabını okuduk. 

"llim ışığında Calmette ve Fı •ied 
mann verem aşıları,, ismini ta,ı
yan bu kitapta müellif Friedmann 
aşısile tedaviye taraftar olduğunu 
söyliyor. Kitapta müdafaa edilen 
bu tezin ilmi esaslarını tetkik et
mek gerektir. Doktor Fuat Sabit 
Beye göre, müdafaa ettiği tedavi 
usulü, fıkara harcı bir usuldür. İk· 
tisadi buhranın hüküm sürdüğü fU 
zamanda nazarı itibare alınmağa 
layıktır. Şimdi tatbik edilmekte o
lan Puömotorks ve sanatoryom u
sulleri her hastanın kesesine göre 
değildir. 

Fuat Sabit Bey tezini müdafaa 
ekerken diyor ki: 

"Şimdi güdülen gaye hastanın 
ciiierini iatirahata terketmektir. 
Halbuki asıl •ifa amilleri aranmı
yor. Bugün maalesef hala verem 
t adavisinde hekimler Tuberkulin 
l·ullanıyorlar, altın tedavileri ta
kip ediyorla:\. Bunlarla birlikte 
F 1'1° edmann aşısının tatbikine im
kan yoktur. Cünkü bunla r aşının 
tesiri ile u;viyette uyanan ~ifa 
cevherlerini bozarlar. Halbuki sa· 
natoryom tedaviıi ile, cerrahi teda· 
viden sonra F riedmann a,ısını 
tatbik etmek, yalnız fayanı arzu 
değil, fırsattır. Buna mani olan he
kimler bence vazifelerini suiisti
mal etmişler demektir. 

Hastalık ilk devresinde iken biz 
de kimse sanatoryoma gitmez. Hat 
ta üzerine hastalık bile 1$ondurmaz. 
Bu devrede Friedmann aşısının 
yüzde doksan tesiri vardır. Bu atı 
ile tedavi edilmit hastalar üzerin
de on üç sene tetkikat yapan Ber
lin 'in maruf Rontgen m;; •• ı,,...,.,,... 
larından H. E,..,.ı, oyuk (Caver
ne) leriıı r~ cahi müdahaleye lü
zum kalmadan yalnız bu aşı ile ka
pandıklaı.mı tespit etmittir. Elma 
büyük_lüğün.d~ bir oyuğun F. atısi
Je sekız ay ıçınde tamamile kapan
dığı görülmilftür. Bu atıyı isteyen 
hekim ve isteyen hasta tatbik ede
cek olursa, her sınıf halk tedavi im 
kanını elde etmit olur. Beyhude 
muarıza ile vakit kaybetmeğe lü
zum yoktur. Bilhassa hastalığın ilk 
anlarında kat'i veya kat'iye yakın 
tifa temin eden bu atı nasıl ihmal 
edilebilir?.,, 

Kitabın müellifi Friedmann atı· 
11nı müdafaa etmekle kalmryor, 
mukabil tezi, yani Calmette afısı
nı da çürütmeğe çalıfıyor. 

Herhalde doktorlarımız arasın
da bu eserin netııi ile yeni bir mü
nakaşanın yolu açılryor demektir. 

-8. v .-

lağınıza söyliyeyim, bu sene ta
mam kırk Yatına giriyor. 

Malfun ya, kırkıncı Yat, güzel
lik iddiasında bulunan bir kadının 
sonuncu Yatıdır. 

Kırktan yukarı çıkan kadınlar, 
zamanımızda gittikçe azalryor. 

Birinden duymuttum. Pariste 
Monde kadınlarından birine: 

- Kaç Yatındasınız? diye sor
mu,lar. 

Gülerek cevap vermit: 
-Trenle dix neuf = otuz ve on 

dokuz! 
Şimdi, ben kadın olsam, ve hof

landığım bir erkek yafımı sorsa 
demek oluyor ki, kırıtarak: 

- Yirmi ve on altı... Cevabını 
vermem lazımgelecek. .. 

Ben aklımdan bunları geçirir
ken, bir aıalık gözüm kırklık ev 
sahibinin kıyafetine doğru kaydı. 
Yirmi yatında bir genç kız da an· 
cak böyle giyinebilirdi. · 

" Kadının y141 yoktur" sözü
nün inceliğini, bir kere daha anla
dım. 
Aramızda dikkat ediyorum, Yat 

bahsine temas edilmiyordu. Moda 
dedikodusu, lnsull hadisesi, yazlık 
için nereye gidileceği, filan ve fa
lan ... 

Derken, altmıtlık bir erkek mi
safir, içeri girdi. 

Girdi ama, girmesile kocaman 
bir çam devirmesi de bir oldu; ha
nımefendinin elini sıkarken: 

- lntaJlah, dedi, ilci sene sonra, 
kırk birinci yaşınızın yıldönümünü 
gene burada kutlulanz ! 

Hanımefendi bot bulundu: 
- A ... Neden iki sene sonra? 
ihtiyar misafir güldü: 
- Bundan böyle iki senede bir 

yat a: .tacak değil misiniz? 
M. SALAHATTIN 

iRTiHAL 
Mora Y enitehir qrafından Ali Bey 

zade Halil Sabit Bey irtihal eylemiıtir. 
Cenazesi bugiin Gedi.kp....,'da Balipaf& 
caddesinde 36 No. lu evden kaldınlarak 
namazı öğlende Beyazıt camii ıerifin.de 

Oğullan 

Ömer Faruk, Muıtafa Memduh 
Ahmet Fazlı, Ali Kemal 

(15479) 

YENi NEŞRIY A.T 

v •. • u.ıarın sesi 
Y ollann Sesi mecmuasının 16 ın 

cı sayısı çıkınıttır. Bu sayısını ba
hara tahsis etmif, dere içerisinde 
birçok tiirlerle kıymetli yazılar 
vardır. 

Musiki muallim mektebi 
mecmuası 

Musiki mektebi muallimleri ve mem· 
leketin musiki elemanlan ve mütefek
kirleri tarafından ayda bir çıkarılan "mu 
ıiki muallim mektebi mecmuaaı" nm 
birinci nüıhaaı çıkmııtır. 

Adliye hakkında bir asar 
Avukat ve lıtanbul birinci ti

caret mahkemesi sabık reisi Ahmet 
Esat Bey tarafından "Nasıl bir ad
liye istiyoruz?,, ünvanı altında 
bir eser neıredilınİJtir. 

Hukukçular t<lübü neıriyatm
dan olan bu eserde adliyenin ııla
hmdan makıat, olduğunu, esas ka
nunlanmızın bugünkü halini izah 
etmekte, teşkilatı esasiye kanun-

Milliyet'in edebi tefiikaaı: 41 
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h_~stalığı gibi beni boğuyor, öldü- ı 
ruyor .•. 

Dizboyu karlarla örtülü bağ yol
larında, saatlerce yürüyorum ... Bu 
yalnız, zorlu yürüyüfler, sinirlerimi 
biraz yahfhrabiliyor. 

Beni görenler, avlanmıya çıkm•t 
aznnediyorlar .. Her defasında eli 
bo• dönüfüme de bıyık altından 
gülüyorlar ... 

Gülmek, gülebilmek, ne iyi tey .. 

-Şubat-
- Sahi, Kırkkiliseye mi gidi-

yorsun? 
- Evet, doktorcuğum. 
- Pek birden bire canım. 
- Mecburum... Kırkkilisedeki 

vekilim çağırıyor. 
- Çok mu kalacaksın? 
- Üç dört gün ... 
Doktor, yüzüme bakıyor, yutku

nuyor: 
- Mesture Hanımı hasta halin

de bırakmak ... 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

ama ... 
- Bu aıralarda, siz burada bu

lunmalıaınız ! 
Doktorun, konUfUfu resmiletti, 

demek ki vaziyet çok ciddi, çok 
nazik. Korka korka soruyorum: 

- Hastadan hiç ümit yok mıı? 
Nüzhet Süleyman, kollarını ka

vuşturmuttu: 

- Ümit, denilen fey de nedir? 
Ümit, kelimesi ne mana ifade eder? 
Biz doktorlar ümit keseriz, hilkat 
denilen kuvvet, ölüyü diriltiverir. 
Ben, artık tecrübelerimle ümit ve
ya ümitsizlik diye bir tey olmadı
ğını anladım. 

- Peki, Mesture Hanım için? 
Doktor, omuzlarını kaldırdı: 
- Bilmiyorum! 
Hayır! doktor ,biliyor! Ve hiç 

te göründüğü gibi reybi değil.. Ka 
naati kat'i ve kuvvetli ..• 

Mesture'den ümit yok, hem hiç 
ümit yok ... Hatta, birkaç gün ya
+ıyacağı füpheli ... Ben, mümkün ol 

Necip Şakir komisyonculuk ya
parak bayatın_ı kazanıyordu. Biıfi
nin malını ötekine satınağa vasıta 
oluyor ve aradan da geçimini çı
karıyordu. Fakat son günlerde nü
munelerini göstermek için hangi 
yere gitse ekti ve durgun bir su
ratla ~ılatınağa batlamıftı. Yüz 
!erin~ buhran rengi vurmuf pat
ronlar: 

- Şimdilik bir şeye lüzumumuz 
yok. lnfallah batka sefer .. Diye 
Necip Şalcıiri atlatıyorlardL 

Bir aralık tanımadığı mağaza
lardan birine girdi. Oraya da nü
muneleı<.ni gösterecekti. Veznede 
oturan bir adam, elinde valiz, Ne
cip Şakiri görünce, hemen yerin
den kalktı: 

- Nerde kaldınız? Dedi, yeri
niz bot. Bir kaç müfteri de geldi, 
biz satıt yapmağa mecbur olduk. 
Valiz'.nizi fÖyle bir tarafa bırakı
nız. Geçiniz tezgahın batma.. Si
zi Fazıl Bey bize bir hayli methü 
sena etti. Haydi bakalım gösterin 
kendinizi Sadık Bey .. 

- Fakat benim adım Sadık de
ğ"!, Necip .. 

- Necip Sadık, Sadık Necip 
hep.i birdir. Fazıl Bey tavsiye et
tikten sonra, biz ona inanırız. 
Tezgah pazarlığında birinci oldu
ğunuzu söyledi. Sonra gelin, sizi 
satıcı hanrmlanmızla tanıttırayım. 
Sadık Bey, yeni şefiniz .. 

- Fakat efendim .. 
- İtiraz yok. Biz Fazıl Beyin 

gönderdiği adamı gözü kapalı alı
rız. Bugünden itibaren Sadık Ne
cip Beyı·n emııi altındasınız .. 

Necip Şakir tatırmıftı. Şöyle 
kendini toplamağa çalıtıyordu. Fa 
kat o sırada içeriye kadın müfte
riler gfrmitlerdi. Tüccardan Faruk 
Beyin haremi yeni mevsimi k bir 
şapka almak istiyordu. O zaman 
Necip Şakir toparlandı. Hemen 
tezgahın başına geçti. Faruk Beyin 
haremi rayon şefinden soruyordu: 

- Nasr! bir fapka tavsiye eder· 
sin'z? 

Necip Şakir kutulardan bet on 
tanesini çekti, içlerinden bir tane
sini göstererek: 

- Bu, hanımefendimize çok ya
. kı,acak, dedi. 

Şapka gİy<]di, aynadan uzun u
zun bakıldı, nihayet beğenildi: 

- Ne kadar? 
- Efendim, sizin İçin on be' li-

ra .. Kullandıkça memnun olacak
sınız. 

Dükkan sahibi ilk ~pkanm pa
rasını kasasına koyar)Gen, kendi 
kendine töyle dütündü: 

-Vay canına! Üç l"ralık fap
kayı on bet ~iraya sattı. Yaman bu 
adam .. Hakikaten Fazıl Beyin tav
siye ettiği kadar varmıf. 

Tam o sırada ikinci biıı kadın 
müfteri daha geldi. Ona da bir 
fapka sattı .. 

- Ne kadar efendim? 
- Oç yüz yetmit bet kurut 

hanımefendi. 
Necip Şakir bu defa on liralık 

.._pkayı bir hayli ucuza vermitti. 
Patron tafaladı. Fakat o güıı de 
öyle müşteri geliyordu ki, mal sa
hibi bir şey söyliyemedi. Hülasa 
Necip Şakir bütün ticaret kaide
lerinin haricinde en pahalı mallan 
en ucuza, en ucuz mallan en paha-

larımız adliyede kifayetin temi;;i . 
çareleri, avukatlık, usulü kanunla
nmız, görülen hastalıklar ve gös
terilen tedbirler hakkında hukuki 
mütalealar serdedilmektedir. 

- Uç dört gün İçin, doktol';u. 
ğum! 

Doktorun yüzünde, sizliyemedi-
&i bir sitem burutmuı var: 

- Siz bilirsiniz! 
Bununla: 

- Bu, sevdiğimiz aziz ricudu 
son deminde, bırakıp gidiyoraun 
öyle mi? Buna gönlün nasıl kaiİ 
oluyor? sonra yanmryacak mısın? 
Minimini Netide'yi kim avutacak? 
o_nun_, çocukluğuna rağmen, meç. 
hu! bır sızı gibi kalbini yakacak 
anne hasretini, kim unutturacak? 
O, annesini ararken, kim teselli ve
recek? .. Madem ki bunları dütun
miyecek kadar duygusuzsun· ma
dem ki İnsani kayıtları insa~i his
l~ri i ti~i ,maddi enditelere ~er. 
cıh edemıyecek kadar kuru, bezir
gan ruhlusun, o halde, senin huca· 
da vücuduna hiç lüzum yok. .. Var, 
git: aramızda bulunma! .• 

Demek istiyor! 
Eğer doktor, Mesture'nin vasi

yetini de bilmi' olsa! .. 
Fakat bilmiyorsun, doktoccu-

gum, bilmiyorsun ..• Gene de bıl
me ! ... 
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Çiftlikteki üç odalı ta~ evin, top. 

rak zeminli odasında çile dolduru. 
yorum. Ara aıra özüm, pencere-

Bugünkü program 
1 S TAN BUL• 

18,15: Plü netri7atı. 19,15: Aj&n• •e muh.
telif neıriyal, 19,30: TGrk rnusiıki neıriyah. 
(Keman Reıat B. T anbu.r e~ut B. Kanun Ve
cibe H . MMuıaffer B. V edıa Rız.a H .) 
21 20: Ajans ve borsa haberleri. 
21:30: Bedriye R;ı:.aim H11.nım1a ittira ki1e dana 
muaik.iai . 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,15: Paskalya havalan (koro ittirakila.) 

19: Müıtahabe. 19,40: Piyano refakatile tarkt· 
lar. 20: Müsahabe. 20,55: Senfonik konser. 21, 
50: Haberler. 22: Roman tefrikası. 22,15: Ne.-
teH neıriyat. 23,25: Da na musikisi . 24: Müs.a
habe. 24,05: Dans m"ı_sikisi.nin deYamı . 

B 0 K R E Ş. 364 m. 
11,30: Ruhi konferans, 11,15: Rub.i musiki. 12: 
Pli.k. 13: Pli.k konseri 14: Haberler. 14.20: 
Pli.k. 17: Köylü saati. 18: Fanica Luca orkes
traaı. 19: Haberler. 20: Oni•eraite deraleri. 
20,20: Ha•ayentrio. 20.45: Konferans. 21: Ta
ıanni. 21,.20: Radyo orkeatraaı. 22: Konlerana. 
22,15: Radyo orlı.eatraaı. 22,45: Romen, Fraa
aız. •• Alman liaanlarında konferana. 

V 1 Y A N A. 507 m . 
18,30: Walter Eidlitz (Kendi eaerle rindon.J 19 : 
Radyo orkeatraaı (Hafif musiki.) 20,45: Mü
••habe. 21 : "Peterla Brautfahrt., iaimli 4 per
delik bir pİyea . 23: Son haberl•r. 23,15: Dana 
muaikiai JıSerry Zelwec;:ker talamı.) 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Loaonczi. Salon orkeatra11 takımı tara

fından operet parçaları. 18,45: M üaahabe. M ü .. 
teakiben. Buda i takımı tarafından Siıan m u ai.
k iai. 20,30: Müaahabe. 21: Emmerich Kalman' 
ın ''Sonbahar manevrası,.. opereti. (Stüdyo
dan). 23,.20: Dana mesikiai. 24: Kah.•ehane 
muaikisi. 

B R E S A u. 316 m . 
17: Neteli muaiki. 19,30: Robert Schumann'ın 
eaerleriaden müre kkep konser. - Müaaha b•. 
20,20: Aktüalite. 21: A..-usturyalı heıteki.rların 

1 

eserlerinden kooaer. 23: Son haberle r . 23 ,30: 
Avuaturya hafif musikisi . 

Bugün matiı:ıelerdeı:ı itibaren 

SiNEMASINDA 
Yıldızların en sev:nılisi 

FRANZISKA GAAL 
tarafından yapılaı:ı filmleriıı en glh:eli 

ŞEYTAN KIZI 
Bugün ELHAMRA sinemasında LEBLE· 

BiCi HORHOR ve MACAR MARŞI 
(15500) 

M A E W E S T 
Pek yakında 

BEN BiR MELEK DEGILIM 

Bugün TÜRK SİNEMASINDA 

ALTIN ARAYAN KIZLAR 
Fransızca sözlü 

3 gDndeı:ıberi binlerce halk tarafından hayretle ıeyredilen bit 
a,ı.· heycc:an ve musiki harika11 42 ı:ıcl sollaktan daha muh-
ttş'm rlivü sahneleri, 12 sinema yıl:lııı biribirinden gllzel 3oO 

genç rövü kızı - 1,000,00:> dolar muraf • Emsalsi:ı: bir 
mevzu - Oynıyaı:ı yıldızlar 

BLONDEL - RUBY KEELER - W ARREN WİLLtM}I 
;15504] 

Bu ismi hd~ırınız da tutunuz: 11 
SUZAN BANYODA 

Bugün ............................. 11!111111!1111 ... ~ı 
Latıt ve sev.mli bir komed 

ve bil'niz ki MAGDA SCH
r E 'DER ila OTTO WALL
b URG'un g~k güzel ve muh-

tcş·m bir fi!mi:'ir. 
Pek yakında: 

SUMER SİNEMASINDA 
( Es· i Artist k ) 

Haftanın en aüzel filmi o an SUZAN BANYODA 

DAGLARIN KIZI Emsalsia bir arfst 
musilcili, şarkı lı ve danslı MAGDA SCHNEIDER 

filmini görmek Ozre Kusursuz bir komik 
5UMER SiNEMASINA OTTO w ALLBURG 

( Eski Artistik ) Pek yakında 
g;tmekte tereddüt etm~ylniz. SUMER SİNEMASINDA 
Oynıyanlar: D lber esmer: NAN- r Eski Artistik 1 ;· -. 

lıya satarak fapka kutula.anı mü
temadiyen boşaltıyordu. 
Mağazadaki öteki kızlar kendi 

işlerini unutmutlar, bu yeni gelen 
rayon şefi ile meşgul oluyorlardı. 
Necip Şak r'in tesadüfen fiyat uy
durduğu şapka satışlarının heyeti 
mecmuası kasada kabarık bir ye
kilıı teşlcil etmişti. 

O sırada mağazaya bir genç gir
di, kasaya doğru iler!edi, mal sa
hibine : 

CY BROWN. Güzel unş n: 
BETTY STOCKr ELD, Çelik 
adam: HARRY WELCHMı\NN 
İ l aveten: SULAR ÇAGLAR
KEN Jon Padilla'nın eaeri. ve 
FOX JURNALDE: küçllk bıyaz 
ka-yolaların halosu '15496) 

Bugün ve yarın matine saat 17 

Fransız Tiyatrosunda f 
mahalli opera heyelİ taraf~ 

TRAVlATA 

ve 
Efendim, dedi, benden"z Sadık •. ----

-Sigortalarınızı Gala.tada Onyon Hanında Kain 
Fazıl Bey beni gönderdi. Zannede
rim sizinle konutmuf. O N Y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 

Mal sah?.hinin alnında terler be
lirdi. Bütün sabah tezgahtarsız 
kaldığı halde, öğleden sonra ka.aa
nın gözü hayli dolmuftu. Bu da 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaıı 

ÜNYON 
. Necip Şakı r'in sayesinde olmuttu. 

Çünkü komisyoncu Necip Şakir 
ma'ının methü senasını herkesten 
iyi bilenlerdendi. 

Kumpanyasına bir kere uğraınadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 1830 

Mal sahibi dütündü: 
- Bu İfde bir kartıklık var a

ına, dur bakalıın .. 
Necip Şalciri çağırdı. Ancak o 

zaman mesele anlatıldL Herkes 
kendi hatasını kabul ebnitti. Fa
zı! Beyin tavsiye ettiği adam bir 
defa çok geç gelmitti. Mal sahibi 
Nec:f p Şakire kim olduğunu ve ne 
için geldiğini söylemeğe vakit bı
rakmamıştı. 
. Binaenaleyh Necip Şallir'in ta11 
tarağı toplayıp gitmesi lizımgeldi 
ve öyle oldu. 

Aradan biıı hafta geçm:,ti. Ye
ni gelen tezgahtar bir türlü sah• 
yapamıyordu. Mağazanın kızlan 
da hafif tertip alaya baflamıtlardı. 
Fakat mal sahibi için itin alaya 
tahammülü yoktu. Yeni gelene yol 
verdi ve Necip Şalciri tekrar işe al
dı. 

Bursada Hilali:ıhmer 
balosu 

Harpte ve sulhte birçok hizmetlerde 
bulunan Hililiahmer ve memleketimiz
de öksüz ve ,ehit çocuklarına faydalı 
yardonlarda bulunan Himayeietfal cemi
yetlerinin Bursa merkezi birl"!erek 12 
nisan 934 pertembe günü saat 21 de 
baflamak üzere Bursa belediye salonla· 
nada bir balo l"'rtip etmiılerdir. 

Türkiye 
iş Bankasından: 

Mülga itibarı Milli Banka
smm Ahmet çavuş bin lsmail 
ve Ali bin Mustafa isimlerine 
yazılı (264444) No. lu hisse 

·---
Bir keçi yolunu andıran bu sa - pek fazla ihtiyarladı. 

pa, çamurlu izinden hemen hemen Bu toprak zeminli tq odada Y!'
kimse geçmez. Bazan, keıtirme yü tamak, bana kuvvet veriyor. in ~ 
rümek isteyen köylülerin, rençber • san yüzü gömüyorum; iman aeıı 
!erin uzaktan karalbları görünür, ititmiyorum. Hizmetime bakan 
bir kaç saniye sonra kayboluverir- çiftlik uJ&ğı ile de kon~muyorum. 
ler. Zavallı adam, yüzüme korka kor • 

Bu uzaktan görünen ve birkaç ka bakıyor. Aklından kimbilir, ne
saniye sonra kayboluveren karaltı ler geçiriyordu? Beni, muhakkak, 
!ar, beni korkutuyor; her görünüt- deli zannediyor. Bu yalnızlığın be 
!erinde titriyorum: ni çddırttığına hükmediyor. Bili -

- Acaba postacı mı? yor ki insanlarm arasına karıtsay 
lnıan beklemek, haber bekle • dım, itte o zaman çıldınrdım. 

mek, mektup, telgraf beklemek, Duvara oyulmut genit yer oca
bir azap, bir ıztıraptır. Fakat ergeç ğında, canlı çıtırtılarla yanan kuru 
gelecek muhakkak bir kara haber zeytin kütükleri, odayı hamam gi -
beklemek, insan kalbinin, insan di bi rsıtıyor. 
mağının tahammül edemiyeceği bir 

Bu kuru zeytin kütüklerinin ışı · 
itkence... 1 be · k k d 

Bu kara haberi, bana kim gön • ğı, çıtırtı an, mm te ar a a -
derecek? Bunu bilmiyorum! Mu. tım ... Ben bu ışıkta, bu çıtırtılarda, 
ayyen phıslar üstünde muhakeme öyle tatlı, munis hayaller görüyo -
edemiyorum; uzak, yakın ihtimal- rum; öyle aşina sesler duyuyorum 
lere saplanamıyorum. ki ... 

Madem ki beklediğim kara ha • Eğer ateşin çıtırtılarile konu• • 
berdir; o mutlaka gelecek, mutla- mak; alevlerin kartısında gülmek, 
ka bana ul .. acak ... Uzamasına, se göz kırpmak; eğer bu yalnızlık 
vinmiyor değilim, lakin beklemek cinnetse, ben, bu ine kadar akıl -
ıztırabına uzun zaman göğüs vere lı ya~amış olmama acıyorum. Bu 
miyeceğimden korkuyorum... yalnızlık, samimi bir alem; eti bu-

Dün, aynaya baktım, şakakla • lunmaz samimi bir cihan ! ... 
rım öyle ağarmıt ki... Belki buna Ben, bana yetiyorum! Daha ne ia
mahzun olanlar da vardır. Fakat terim? 
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ABONE ÜCRETLERi. 
~ ıi . ... Türkiye içio Har" 
""" · • .! L K. L 
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6" .......... 750 14 

12 " ••••••. • • 14 - 28 - Gelen e•rak seri ... erilmn--
ıeçen nü:abalar 10 kur'lfllll'.- C.-. .. 
matbaaya ait itler içia müdiriyete dl, 

caat edjlir. C..ete111iz ita.lana m••' 
tini kabul etmez. 

senedi zayi edilerek ikinci 
haıı verileceğinden as• ... -
hükmü olmadığım ilan ed 

- Beyefendi ... Beyefendi .•• 
Ocağın önüne serdiğim 

postunun üstünde otururken 
mufum. Kulağım, uğuldaya u 
daya doğruldum. 

Kapıya yumrukla vurul 
Gözlerimi uğufturdum: 

-Kim o? 
- Benim Beyefendi .•• 
Çiftlik kahyasının sesini 

dım: 
- Ne var Hilmi Efendi? 
- Zatınıza taahhütlü bir 

tup var. 
Hemen fırlayıp kalkmak, 

rak kapıyı açmak İstedim; 
dizlerim tutulmuttu, kımılda 
yordwn: 

-Taahhütlü mektup mu? 
Ditlerim biribirine vuruyor, 

sim sıtmalı sıtmalı titriyor. 
- Evet Beyefendi. Postacı 

~m üstü bırakmıf ... Bendcni• ııl.; 
geldiğim için vaktinde getire, 
dim. Belki mühimdir, diye ni$1 
vakitte taciz ediyorum. ~tJ 

- Mektup nereden Hilmi ı:.r· 
di? 

- lstanbuldan efendim. . 
Ditlerimi aıktım; dizleriı:rı 1 • 

ruklayarak, insan takati fe'V 
bir kuvvetle ayağa kalktını: ... _ 
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Altı bıçaklı bir birini yaraladı 
BOLU, (Milliyet) - Akpınar 

ma.hallesi Çayrr kahvesinde gece 
saat 23 te bir kadın meselesinden 
ötedenberi birbirlerine kinli Ba
yındırlı. oğullarından Tevfik oğlu 
Ahmet ıle Semerkant mahallesin
den imam Durakların Mehmet ve 
biraderi Muharrem araaında mü
nazea. çıkmıt, hadise büyümüf, it 
bıçağa da.yanmıf; kahveci Cemal 
ile ka.sap İsmail, Terzi Arif te da
hil olduğu üzere altı kiti bıça.klı 
bir arbede yapmıtla.r, hepsi de iki 
,er üçer yara ile mecnıh kalmıtlar 
dır. 

Hadiseye vaziyet eden zabıta 
araba ile mecruhları toplamıf ve 
ha:tahaneye yatırmıtbr. 

Bozdoğan Halkeyi binası 
yapılıyor 

BOZDOGA, (Milliyet) - Boz
doğan belediyesinin 14000 lira. olan 
bütçesi 20,000 liraya çıkarılmıt ve 
fazla gelirle bir çok yollar ulah 
edilmi,tir. Dere suyundan istifade 
edileııek kasaba elektrikle ıfıldan
dınlacaktır. 
Bozdoğanda önümüzdaki sene 

halkevi açılmak üzere hazırlıklara 
devam olunuyor. Halkevi binası 
intaah bitirilmi,tir .. Binada bir top 
lantı salonu ve bir sahne de yaptı· 
rılmıttır. 

Fırka himayesinde bulunan tem. 
sil kolu, 19 mayısta Gazi günü bay. 
ramında çoban piyesini temeil et
me .. 

--

Bu fuhenin kırk azası vardır. 
Küçük ve kimsesiz çocuklarla mek· 
tep talebelerine ehemmiyetli mik
tarda na.kdi yardımlar yapmıttJr. 

Güzel Sanatlar Şubesi: 

35 azadan mürekkep olan bu ŞU· 
be bu sene hiç durmadan çalı9mı.
tır. Temsil ve musiki 'ubeleri kıı'-

- .. - ---

Malatya Halkevi 

s:· nanın dahili t~kilatı çok iyi
dir. On b~ metre uzunluğunda 8 
metregenitHğinde bir içtima salo
nu vardır. Bu salon icabında mü
samere, temsil, konser salonu ola
rak kullanılmaktadır. Evin dil ve 
tarih, kütüphane ve netriyat, içti
mai yardımlar, güzel sanatlar, tem
sil, spor, köycüler tubeıi mevcut
tur. Bu tubelerin bir senelik faali-

. yeti hakkında kısaca malUınat ve-
riyorum: 

Dil ve Tarih Şubesı: 

26 azası vardır. Bu tube halk di
linde kon~ulan binden fazla türk
çe kelime toplamıttır. Malatya'nın 
tarihi ile uğra,an kıymetli ilim a
danılan vardır. Elyazısı ile yazılan 
eserler tamamen toplanmıttır. Ya
kında Malatya tarihinin tanzimine 
batlanacaktır. 

Kütüphane ve Neıriyat: 

Bu tubeye son z~m~!a.rda bü
yük ehemmiyet verılmıttır. Geçen 
sene kıymetli meb'usumuz ve sev
gili hemtehrimiz 1,smet P~ ~az
retlerinin Ma.latya yı tetrıflerınde 
Ha.lkevine teberru ettikleri para. 
ile iki yüz cilt kitap getir:lmittir. 
Pa.ta Hazretleriinin bu ir,atla.rı mü 
nevver gençler arasında büyük a.-
18.ka uyandrrmıf herkes elinde mev 
cut kitapla.nnı kütüpha.neye teber
ru ebneğe batlamıtlardır. Kitap 
mevcudu yakın bir zamanda bin 
cildi geçeceği mubakka.ktır. Bir 
ka.ç sene evvel vefat eden eski tah
rira.t müdüı•lerinden Baki Beyin 
100 cilt kitabı da. Halkevi reiıti O• 
man Beyin dela.let ve himmetlerile 
sa.bn almmıttır. Ba.ki Bey ilim ve 
irfanile methur olduğundan kitap· 
lan çok kıymetlidir. Bilhassa. ke'!· 
di elyazrsile ya:zdığı fa.kat tabettı
remediği Malatya. tarihi de bu ki
taplar arasında.dır. 

Evin büyük salonunda cümhuriye 1 
tin onuncu yıldönümü ba.yraınında. 
Ga.z.i H.azretleriııi.ıı tarihi hitabete-

ka ya.kmtemsil ve konser vermişler 
memlekette çok derin bir zevk ve 
heyecan uyandırmışlardır. Musiki 
tubesinin devamlı bir dershanesi 
vardrr. Kadın ve erkek hevesliler 
derslere devam ebnektedirler. Ya
kın bLı zamanda yüzlerce sanatkar 
yetitecektir. 

Spor Şube.i: 

Evin en canlr tubelerinden biri
dir. Sporcuların bütün malzeme 
ihtiyaçlarr tamamen temin edilmit 
ve 700 lirayı mütecaviz para. sarfe
dilmittir. Sporculanmız dahilde 
yaptığr maçlann bir çoğunda ga· 
1 İp gelmitlerdir. Son günlerde F ı
rat Spor namile müstakil bir bina 
da çalıtmalan temin edilmittir. 
Bayramda muhtelit takım ile yap
tıkla.n maçr 5 • 1 kazanmıtlardrr. 
Takımın kaptanı kıymetli gençleri
mizden Ahmet Hllfim Beydir. Mer 
kez muhacim oynıyan bu oyuncu 
ta.kımın en özlü ve ytlmaz oyuncu
larındandır. Voleybol ta.kımlan da 
her gün fırka bahçesinde ca1ıtma.k 
tadırlar. 

Köycüler Şubesi: 

Halkevinin kalabbk tubelerin
den biridir. Bütün serbest meslek 
erbabı hep bu tubeye dahildirler. 
Şubenin faaliyeti bugünlerde son 
derece artmıthr. Civar bütün köy
ler gezilmit dertleri sorulmUf, haa
talarına bakılmıf, ilaçları temin e
dilmiflir. İzcilerle sporculanmızın 
bu tetkik seyahatlerine ittirakleri 
tubenin gezintilerini çok canlı ve 
faydalı bir hale getirmit ve muhit
te büyük alakalar ve merbutiyetler 
uyandırmıftır. 

Evimize daha büyük muvaffa
kıyetler dileriz. 

Hayrettin 

-~--------~~----· 

Memleket htutalıaneJ;' 

s 

Samsun memleket 
Hastahanesi 

icap ederse iki yüz yatak
lık olabilecek 

Samsun Memleket haatahanui 
Başhekimi Dr. Aliiettin Bey 
SAMSUN, (Milliyet) - Halen 

yüz yataklı olan memleket hasta
hanesi Samsun ve Karadenize ha
kim yüksek ve çok havada.r bir 
mevkidedir. Oç kat olarak inta edil 
mi• olan muhteşem binanın yanın
da entani hastalıklar, tephir itleri, 
mahkiimin paviyonları mevcuttur. 
Ba.kteriyoloji ve rontken daireleri, 
iki büyük ameliyathanesi ve her 
kısımdaki banyo daireleri asrın bü
tün ihtiyacatı fenniyesini camidir. 
Esasen kafi mikyasta büyük olan 
hastahane indelhace 200 yatağa if· 
rağ edilebilecek tetkilata malik bu
lunuyor. Dahiliye, hariciye, ront· 
ken boğaz ve kula.k kısımlarının 

her bi ıi ayrı ayn müte~a.Nll gaıç 
doktorlarımızın elindedır. Öteden 
beri harice sevkedilen kuduz mu• 
sapları da son günlerde hastahane. 
de tedavi edilmeğe ba,lanmı~tır, 
Temizlik, intizam ve bilhassa iyi 
bakım ve hastalara karşı göıterilen 
mü,fik ali.kasile idarecileri hasta
hanelerimize nümune olabilecek 
kıymetli bir varlık gösteriyor. Bat
ta birinci sınıf dahiliyeciJerimizden 
bathekim Alaettin Bey bulunduğu 
halde tamam bir iktisatçı kafasile 
çalıtan doktorlarımızın bu şifa yur 
dunu, her gün bir noksanını daha 
ikmal ebnek ıuretile asrilettirmeli 
hususunda gösterdikleri faaliyet 
tayanı tükrandır. Devam edegelen 
muvaffakiyetlerile bu hinterlant 
halkı üzerinde daima iyi teairler bı. 
rakmıt olan hastahane mevcudu
nun hemen nısfmı civar vilayetler 
halkı teşkil etmektedir. Samsun 
memleket hastahanesi bu suretle 
muhitine tifa dağıtan bir sağhlC 
yurdu olmuflur. Herkese kendini 
sevdinnit olan Bat doktor itbatma 
geçtiğinden beri dahildeki faaliye-

• tine hariçteki itleri de ilave etmi9 
ve tetebbüsleri neticesi yakın za
mana kadar çamur yığınından iba. 
ret olan yol muntazam bir 9ose ha. 
line ifrağ edilmittir. Son günlerde 
Halkevi Köycülük Şubesi bu fOae

yi diktiği ağaçlarla tezyin etmiftir. 
Senelerden beri açıkta akan hasta.
hane lağımı inşaabna da te9ebbüs 
edilmittir. Vilayet ve belediyemi• 
zin her suretle hastahaneye ka.rtl 
gösterdikleri alakalar f&Y&nl tük· 
randır. M. R. 

Sivas elektriki 
SIV AS, (Milliyet) - Elektrili 

teıisatımn tartnameye ve Nafia 
Vekaletinin projesine uyup uyma. 
dığını ve bu hususta mahallinde 
tetkikat yapma.k için Nafia Veka
leti tarafından elektrik heyeti fen• 
niyesinden Fethi Bey tehrimize 
gelmit ve bir heyetle ite batla.mıt
tır. 

Heyette Kayseri elektrik mühen• 
disi Ihsan, Belediyemiz elektrik 
mühendisi V a.sıf, nafia batmühen
disi Asaf Beyler bulunma.ktadır. 
Heyet tetkikatını bir raporla bildir
dikten sonra elektrik birlik encü-

' meni ta.rafından muva.kkalen ka
bul edilecektir. 

Mukavele icabı bir sene müddet• 
le gerek santral ve gerekse motor
lar tranıfortta vukua gelecek arı
zalar Skoda mües.sesesine ait ola
ca.ktır. Ve bundan sonra da teıisat 
tamamen kabul edilmİf olacaktır. 

--0 --

Sivaslı caddelere ahaç dikiliyor 
1 

SiVAS, (Milliyet) - Sivaım 
güzelletmesi için çok çalıtılmalcta
dır. istasyon yolu üzerindeki ge
çen sene dikilen ağaçların bazıla· 
rı bu sene çıkarılmakta onlar da 
hükumet caddesine ve münasip yer 
lere dikilmektedi11. 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
Harington; Gazi Hz. ni bir İngiliz gemisine çağırmış 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
F ranııızlarla anlaşma 

- Geçen derslerimizde Londra 
konferasnından bahsetmiştim. Bu
gün Londra konferansını takip e
den devreden bahsedeceğim. Bu 
devrede Fransızlarla aktedilen iti
laf en mühimmidir. Bunda birçok 
mühim sebepler vardır. Bu sebep -
ler barizdir. Mesela bizim tarafı • 
nuzı alalım: Anlaf!Dak istememiz 
için iki mühim sebep vardı. Şarkta 
Ermenileri saf harici çıkarmıfhk. 
Fransızlarla da anlatırsak, Yunan 
cephesine kuvvetlerimizi toplaya • 
bilecekti!.. O va.kit, bizim timendifer
li linıan elimizde yoktu. lst"8bul, Jz. 
mir, Merain hep diipnan elinde idi. 
Menini kurt ... ıraa.k nalcliyat noktai 
nazarnıd.aıı çok kazanacakbk. Cenup 
vilayetlerinde Fransızlar bir harbe gi 
ripniı bulunuyorlardı. 65 bin asker • 
)eri vardı. HaJhulııi Suriyede 15 bin as 
kerleri vardı. Fransa Gazi Antebi al
dıklan ...aı.it müdafiler dıtarr çıkabil 
mitlerdi. Müdafaa ediyorlar, Suriye. 
ye akınlar yapıyorlardı. Binaena1-eyh 
Franııızlar bu IDllbareboolerden bık • 
nntlardı. 

misakı millidir. Yani istiklal iatiyoruz. Bu Jartlar gizli tutulacakb. fa 
Bamın için harp ediyoruz ve edece • nizelo& bunlan ifta etti. Bu ta 
ği:z:.,, de Kral Ko&tantıinin vaziyeti 

POLiSTE 

Kavgaya 
Karıştığı için ---Bir Ermeni; sarhoş kav
gacı fa!afındau yaralandı 

Evvelki akıam Beyazrtta Cüm
huriyet caddesinde Memduh efen
dinin meyhanesiııde içki içmekte 
dlan mobilyacı Cemal efendiyi ai
lesi dıtanya çağınmıbr. Cemal de 
dııanya çıkarak kansına niçin ken 
disini çağırdığım sormuı, eve gel
miyeceğini ve- kendilerine bakmı
yacağmı söyltyerek bağırıp çağır
maya baılamıttır. 

Kadın <i'a buna mukalıele edin
ce, bütün halk sokağın ağzına top 
lannuı, bu kan koca kavgasını sey 
retmekte iken seyircilerden Abra
ham ve Ahozer iamindeki şahıslar 
müdahale etmek istemitlerdir . Bu 
sefer Cemal ve arkadaşı bu adam
lara : 

"Bizim itimize ne karışıyorsu
nuz?,, diyerek Abrahamı sokak i
çine çekmişler ve muhtelif yerle
rinden yaralayarak kaçnu§lardır. 

Cemal ile arkadaşı yakalanmış
tır. 

Rakı vermediği için 
Ortaköyde toför Naci ve arka

daşı §Oför Nuri Cimonun meyha
nesine geç vakit giderek rakı iste
mişler ve Cimo da vaktin geç ol
duğunu aöyliyerek vermemittir. 
Bundan muğber olan şoförler mey
haneciyi dövmüşlerdiı-. 

Otomobil altında 
Şoför Vahit efendinin idaresin

deki otomobil Alaettin Bey na
mında bir zalın 180 lira laymetin
deki köpeğini çiğneyerek öldürmüş 
tür. 

SPOR 

Avrupa güreş 
Birincilikleri 

Gidecek gürcşçilcrimf z 
idmanlarına devam ediyor 

Güreş. federasyonundan :. 24, 25, 26, 
27 nis-.n 934 ta.TI.hlerinde Rom.ada yapı .. 
Jacak Avrupa güret birincilikleri tam
pİyonası için Italyada hümmalı bir faa
liyet devam etmektedir. Haftanın muay
yen günlerinde i ntİ§'U' eden Spor mec
mualarmdan maada yevmi gazeteler de 
ilk ıahifelerini bu ıampiyonaya haı~tmiJ 
lerdil' .. Bu hjri.ncilikler için Kamanın en 
büyük tiyatrolanndan biri olan Qııiri
nal binası tamamen hazırlanmıı ve bin
lerce temaşagerin pek ralıat seyredebil
meıi için hususi mahaller yapılmı§tır. 
Son aldığımız malılmata nazaran 1934 
Avrupa ıü"'§ birinciliklerini bizzat 
Muoaolini Hazretleri kiiJa' edecekler 
ve aporcu yemininden sonra müsa.bak.~ 
lara başlanacaktrr. Mü.,,bakalan takip 
etmek için dünyaıun muhtelif ıehirle-
1-inden 400 kadar gazetecinin gelecekle
ri tesbit edilmiıtir. Salonun aydınlan
ması için hususi tertibat yapılım§ ve bu 
tertibat sayesinde her yerde oturan 
meraklılann minderi kuvvetli bir aydın
lık altında görebilmeleri lemin edilmiı· 
tir. 

Avrupa birinciliklerinin mukaddeme
aini teşkil eden güre§ §ampiyonası u
mum ltalya muhitinde merakla belden· 
mektedir. Sokaklara mağazalara mohte
ljf tekilde sıralanan afiı ve reklimlar .. 

dan hükümetin bu ıampiyonaya büyük 
bir ehemmiyet atfettikleri anlaıılınakta
dır. Dünya spor muhitinde mühim bir 

T aribi roman : 1(16 

MAHKEMELERDE 

Karışık bir apartıman 
hikayesi aydınlatılacak 

•••••••• 
Mühim bir 

yapılıyor, 
dolandırıcılık tahkikatı 
iki kişi tevkif edildi 

Müddeiumumilik çok mühim bir/ 
dıolandmcılık tahkikatı ile meşgul 
dur. V ak'anm faillerinden .ikisi 
mevkuftur. Daha bir kaç kişinin 
tevkif edilmesi ihtimali de var • 
dır. 

Vak'a hülasaten şudur: 
Fikri bey isminde bir adam 

merhum vilayet mektupçusu Ziya 
Beyin Nişantaşında Hacı Emin e
fendi sokağındaki apartımanıru 
merhumun zevcesine 13,500 lira ik 
raz etmek suretile ipotek etmiş, 
borç ödenememiş, ev müzayedeye 
çıkmış ve 13 bin lira da Fikri be
yin annesi Behiye hanımın üzerin
de kalmıştır. Bdıiye hanım halen 
bu apartrmanda oturmaktadır. 

Oğlu F;kri Bey Beşiktaş ikinci 
sulh hukuk hakimliğine müracaat 
ederek, Annesi B~iye hanımı ha
ciz altına aldırmıştır. Fakat na
sıl olmuş İse olmuş, mahcuz olan 
ve mahcur olduğu için alım satım 
yapamayan, vekalet veremiyen Be
hiye hanım Celal beyle karısı Me
diha hanım isminde iki kişiye a· 
partımanını satmak üzere bir ve
kaletname vermiştir. Aparbman 
10 bin liraya valaf paralar idaresi
ne merhunofur. 

Celal Bey Ali bey isminde bir 
müşteri ile uyuşmuş, Ali bey 24 bin 
liraya apartımanı almağa razı ol
muş, Celal heye 14 bin lirayı say
mış, 10 bin lirayı da vakıf paralar 
idaresine vermiştir. 

Vakıf paralar idaresinde tam mu 
amele bitmek üzere iken Celal bey 
şapkasını, baı.tonunu bırakıp kaç
mış, dışarıda kendisini bekliyen 
Fikri beye iltilıak etmiştir. 

Bundan sonra iş alevlenmiş, 
Ali bey muhtelif makamlara baş 
vurmuş, iş adli safhaya intikal et
miştir. 

Fakat bu arada ortaya batka bir 
mesele çıkmıştır. Mahcur bir ka
dının vekalet vermesi ve bu veka
letin noterler tarafından tesçili ga 
rip görülmüş, diğer taraftan Ali 
Bey tarafından apartrmana haciz 
ihtiyati vazedilirken, bu işle ala
kadar ve nüfuz sahibi resmi bir za 
tın da 24 bin liraya mahcuz kadı
nın apartımanını ipotek etmek üze 
re bulunduğu anlaşılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
Fikri ve Celal efendiler tevkif edil
mişlerdir. Bu tahkikat esnasında 
üç noterle bir hakim de dinlenmiş
tir. 

Tahkikata ehemmiyetle devam 
edilmektedir ve bu ta1hkikatm pek 
mUhim safhalar arzedeceği, bazı 

hadise tcıJ<il edecek olan bu müsabaka
lara Türk takmunın da iştiraki katileş
rnitl<ir. Teşkilat erkanının müttefikan 
verdikleri karar mucibince takımımız en 
kuvvetli bir §ekıilde Romaya hareket 
edeceklerdir. ilk seçmelerde aynlan her 
kilodaki bir kaç gürqçimiz son ayrrma· 
lara hazırlık için pazar, salı, perıernbe 
aktamlan Galatasaray k.lübü salonunda 
muntazaman çalııtnaktdırlr. Son ayırma 
14 niaanda yapılıp 19 ncla (Adria) n
purile de takım hareket edecektir. 

mühim tevkiflere yol açacağı u
mulmaktadır. 

Neşriyat davaları 
F eJierbahçe klübü ikinci reisi 

Hayri Celal Beyin Cümhuriyet ga
zetesi neşriyat müdürü Abid1n Da
ver Bey aleyhine açtığı davaya dün 
üçüncü ceza mahkemesinde de
vam edilecekti. 

Fakat mahkemede müddeiumu
miliğe yazdan tezkerelere cevap 
gelmediği ve istenilen evrakın gön 
derilmediği anla§ılmış, muhakeme 
yeniden müddeiumumiliğe tezkere 
yazılması kar arile başka güne bı
rakılnuşbr. 

KllprU cinayeti 
Köptii üzerinde Mabnazel Sü· 

zanı öldürmekten suçlu telsiz me
muru Ali Fedai beyin muhakeme
sine dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiş ve muhakemede im 
me zahidi olan bir komiserle üç po 
lis dinlenmiştir. 

Bunlar hadiseye müteallik tah
kikat safahatmı anlatmıtlardır. 

Bundan sonra ajans telsiz me
murlanndan lımail Hakkı beyle 
odacı Şükrü ve Huan efendiler 
dinlenmiş, bunlar da Ali Fedai 
efendinin hadise günü 3 ile 6 a
rasında dairede bulunduğunu söy
lemitlerdir. 

En nilhayet hamal Musa dinlen 
mi<Ştir. Bu da katrli tanımadığı
nı ve ancak boz paltolu birini ka
çarken gördüğünü söylemiştir. 

Hamal Musanm ifadesine müd 
deiumumi itirazen şunlan söyle
miştir: "Polis merkezinde yapılan 
müvacehe zapbnda Musannı kati
li tanıdığına dair ifade ve imzası 
vardır. Hangisi doğrudur?,, 

Reis Musaya sorunca Musa: 
"Paltoyu gördüm, başka bir şey 
bilmiyorum,, c'ıemiştir. Gelmiyen 
iki şahidin cf:lbi için muhakeme 
28 nisan cumartesi günü saat on 
buçuğa talik olunmuştur. 

Tramvay şirketi 
İle müzakereler 

(Başi l inci sahifede) 
ki trenle İslanbula hareket el• 
miştir. 

M. Veyi fstanbuldan Parise 
gidecek şirket hissedarlarile temas 
eci'erek son karar aldıktan sonra 
Ankaraya dönerek müzakereye ye 
niden başlayacaktır. 

Vali Beyin beyanatı 
ANKARA, 7 (Milliyet) - İs

tanbul valisi Muhittin bey temas
larına devam etmektedir. Buradaki 
faaliyeti hakkında bana ıu beya
natta bulunmuıtw: 

- vilayet ve belediyenin bazı 
itlerini takip ve bu itler hakkında 
Vekaletlerle temas etmek üzere 
geldim. Burada daha bir hafta ka
lacağunı tahmin ediyorum. 

Nafia vekaletile tramvay şirke-

İkinci sebep, umumi vaziyet idi. 
Fraııısızlann cihan harbi sonunda te · 
min edecekleri eli mühim menfaat Al 
manyayı ı:naJı,,.,tmek idi. BinaenaJ.,,yh 
Frımsa Cenupta bizimle harl>etmek • 
le bilhassa fngiltereoin menfaatlerini, 
arzulannı ta.tm...in. etmek için çalışı -
yontardı. Fransa, Ermenilerin. Yunan 
lılarm '1aziyetine diişnı~tü. Lloyd Ge 
orırer Fraıuayı kendi aiy.....,tine alet 
ettiği için çok memnundu. Fakat f ran
sa birııün bu yükü .. rtından atmak İ&
teyecekti. Netekim attı. Fransızlerla 

aramızda muharebe yeniden tazelen
medi. Milli bükı'.imet o va.kit Münir 
Beyi Fransız cephesine gönderdi. Ku· 
mandanlarla te~Ui miina.seebt etti~ 

Frandin Bouillon da Ankaraya gel
di. Temaslar bll§ladı. Bu zat FraıMA 
Hariciye encümeni mamata muharri· 
ri idi. Bu zatın Ank.araya gelmesile 
bizim için yeni bir fıraat zuhur eınıi§ 
ti. Daha eV'1el de Lorulra konferansın 
da bize böyle bir fınat çıkmıştı. Le • 
himize propaganda yapmalı idik. O 
va.kit bu .fırsatı" ka.çırnutşık. Büyük bir 
Garp rüclü Ankaraya gelmişti. Bu 
Fransız murahba&mm kafası birçok 
efsanelerle dolmu~tu. Türkiyeyi esa • 
rele ma.hkôm görüyordu. Halbuki ha
kikat böyle değildi. Türk esareti ka -
bul eden bir mmet değildir. Bouillonu 
bu itlere inandırmak lizımdı. 
M. F ranclin Bouillon ile görü~meler 

Hatta, onu Garpte, bu fikirlerin 
propagandacısı yapmak li.zımdı. O, 
gitsin, Garpte bunları anlataın .. 1ıte 
bu fırsat, son fırsat idi. itin ehemmi
yeti dolayısile meseleyi tesadüfe bı • 
rakma.k doğru olamazdı. Gazi bu işi 
bizzat üzerine aldL Bouillon ile temas 
)ara ba§ladı. llk temaslarda Fransız 
mıırahhassr dedi ki: Sizin hükfimeti.
niz ( P aditah hükiimeti kıutediliyor • 
du) bir Sevres muahedesi imzalam•ş 
trr. Buna az çok uygun bir surette 
Londrada bi:r mukavele imza: edilmi§ 
tir. Siz bu muka'1eleyi tasdik ebniyor 
sunuz. Neleri beğenmiyonanız, lıu 
ıı.olı.talan konuıalım.,, 

Bu ifade de, evvel•&, Se~i kabul 
edilmit kanaati ,·eriliyordu. HaJbuL..i 
bizim içm Sevres, diye bir feY yoktu. 
Gazi ""vaben dedi ki: 

- BU.im b<J§langıç noktamı::ı Seures 
muahereai değil, misak •millidir. Err 
misakı milliyi kabul ediyorsmıı::ı, an -
la~mak kolaycl.ır •. 

Bouillon dedi ki : 
- MUa.kı miLliyi '-1 biç itibne • 

dim. Madem l.ci sizin böyle bir fikri • 
niz var, Londrıula mtU"ahhaslar1DJZ ni 
çiıı bunu .Öylemedil...-? 

Ga:rıi dedi ki: 
- Hariciye vekilimiz, bir hata ede 

rek, Londrada mi1tt1kı milliyi söyleme 
rneai mümkündür. Fakat bir hatadır. 
BU. cihan harbi galipelrile yeniden 
muharebe ediyoruz. Bu harbin sebebi 
rtİ lıim&e .soruyor mu?. Bunun cevabı 

ti mümessilleri arasında müzake
re devam etmektedir. Vekalet tram 
vay ,irketine müteallik bazı işler 
hakkında benden malumat iıtecl'ı. 
Bu malümat bir kaç güne kadar 
lıtanbuldan gelecektir. 

Fransa ile anlaşma Yunan.istanda unıumi seferber 
Bu sureti .. IS gün müzakereye de- pıbnı§b. Kat'i bir zafer pli.nı 

vam edilmiştir. Neticede franclin Bou- lanınq bulunuyordu. KostaııtİJJ 
illon hlrim fikirlerimizi kabul ebniı- nizelosun muvaffak oldukları 
tir. Ankaray& 9 Haziranda gelmit, 21 ler araaırula fark '1ardı. Yeniz 
haziranAla avdet etmi§lir. Halbuki ha fazla menfaat temin ediy 
Fransa ile aktediuen itilaf 20 teşrini- tantin Lonclra içtimaı şeraitini 
evveldedir. Aradan bu kadar aznıan etmedi. Bu, kralın bir hatası ol 

İkinci hatası, M<llı" Türk" h"" ' geçmesinin aebebi FrADNz murahha&-
~ının kendi hiikümetini ikna için ge . nin bu karan kabul edeceği.,; 
çen zamandır. Sakarya muharebesi,._ nelmifli. Ve neticede taarruz• 
den ıs gün Sc>nradır ki mukavele im Taarruzun ukeri -fe.b_. 
za edihniştir. Yani Türklerin Yunan- Bey anlatacakbr. YunaııUtan 
lılara kartı yem bir zaferi de beklen faik idi. Türk ordıuu kuvvayi 
mi§tir. Çünkü mağlup olsaydık, bizim ile Sakaryanm f'U"kma çeki · 
le ant.Jmağa lll"lık lüzum kalmaz:ch. Ağusto.ta müttefik devleti 
Sair.arya muhareh.,.i mühim bir hidi- ·Yunan Jıaı-binde bitaraf old 
-'O-. Yunan ve lngiliz siya.etleri . ilan etmİflerdir. Yani o z 
nin dönüm noktaa•dır. Yunanlılar bu dar bitaraf ohnadııklarmı da 
muharebe için çok bazıın. .. nmı,tr. miJlerdir. 23 Ağustoeta Sakar1 
lıı«iltere de bu Taziyette idi. Hazır • harebesi hatlar. 13 Eyliilde bi · 
lılilar yapılmıııtr. iki noktadan yüriit· biyetimizle neticelenir. Sak 
mütıü. Biri Yunanlılar hazırl&nırken lıared>.i y...,.n lruV'Vetinin en. 
bizi sullı ümidile avlamak .. Bu biraz diğiı bizim de en tehlikeli 
çocuıkÇ1'. olDıUflur. A..keri bir taamı- mızdır. Samaun cenubunda da 
zun siyasi ... hada nasıl hazırlanabile- yapılmıı-tır. Taarruzdan ıs . 
.,.,ğini göstereceği için dikkate tayan evvel Samsun cenubundaki R 
dır. Bir taraftan (ngiliz aııkeri ve dip yan ettıiler. Yani Sakarya ile 
bna.tlan çalq.mıılanfır. 13 Haziran • muharebe dahili, harici her 
da J.ngiliz askerinin taarruzu b8'iar. hazırlanıhnıf bir taarnmdu. 

Ç k b• __ ,_ mııahrebesini kaybettikten ..., 
ocu ça ır lu:ır.aR nan hükiimeti arlık azfer ·· · 

lneboluya iki lngiliz binbaş• geldi. kaybetmiştir. Anla•maya me 
Bunlar Hariııgtıonun yakınlanndan- •-· 

Sakaryanm: netice&İ olarak dö 
dır. Bir ınMÖr cephaneyi bize verdi • kavele aktedilmiftir. 
ler ve ilaveten: taYet. Gazi bir torpi-
do ile ~.İ>;~i~ l~ula gelir, Haring- Yeni mukavelelu 
tonla goruşurse, sızınle daha müsait 13 T~nievvelde Kan mu 
tekilde konutabiliriz.,, dediler. Bu • aktedilmitôr. Sonra Franaız it" 
nun ne kadar Ç-Ocukça olduğu meydan pılmıftır. (20 Teırinievvelde) 
dadır. Kat'İ zaferin sonuna kadar Ga lafn.anıe rnİ$akı millinin zıını> 
zinin lstanbula gid...Uyeceği cevabı &Un Fransa tarafından kabulü 
venldi: 'Şayet Harington lneboluya tir. Bizim için bu büyük bir m 
gelir, Refet Pa~ ile gÖrü§Ürse, iyi o- kıyet idi. Çünkü Fransa ile 
lur, görüJiiriiz,, denildi. arasında bir miinakata oldu. 1 

IS Hazinranda lngilizler bizimJe an- re Fransayı protesto etti. İn 
latmağa müteuıayil olduklannı bildir Fransayı itham etmıittir. Fakat 
diler. 5 Temmuzda Zonguldağa ham samimi ve hakiki değildir· 
bir İngiliz torpidosu geldi. Bu lorpi- mukabil, Ru•yarun en çok çe 
doda ~ki müderris Macit Bey vard.. Garp devleti Franoa idı. Ruılar 
Macit Bey bir mektup getiriyordu. deki ihtilallerde Fransız parıll" 
(Hiknıet Bey m"ktubo aynen okudu) duğuna inanırlardı. Fakat bu 
Harington bu mektubunda lneboluda de Ru•ları kutlrulandınnamıtllt 
gÖrÜ§emiyeceğiı:ııİ bildiriyordu. Müli • da, Türk . Rus daşt)uğunun, f 
kabn bir lngirız zırbhamda vukuu la •-- d 
zımdır,, deniyordu. Evnli: Biz lngi- il>l<iliz 05t1uğundan çok kuV'f 
!izlerle göriipnek istemedik. Halbuki duğunu gösterir. 
bu mektup akai.. MÜzakere ettnek ;,._ Oçiincii muahede eoirlerin 
tiyonanız zırhlıya gelin, diyorlar. Bu deleıi ıneseleai.dir. latanbulda 
mektup telvafla ayni gÜncfe Anka • mııtrr. lngilizf.erle esirleri m"' 
raya l>i.ldirildi. Gazi telgrafla cevap ettik. lneboluda mübadele oklı> 
yazdı. (Hikmet Bey cevabı okudu) • Dördüncü muahede (2) k&ıı 
Gazi bu mektubunda Ancak mnakı de Ankarada .ı<tedilen Türki1• 
milli dabilinde müzakere edilebilece- ranya muahede.idir. Bu vakiti 
ğjni bildiriyor "" müzakeratm kara • bir müracaat vuku buldu. lngilil 
da ve lneboluda olmiuı şarttır, diyor• pon miinaııebatmın mahiyeti ~ 
du. lıinı değildi. Japon fevkali.dA! • 

Börkaç gÜn M111Ta Yunaıı taamızu seri fatanbulda Hii.mit Beye m' 
baJlayacak olaaı.k ki artık bu oyunun ederek Japonyanm Türklerle 
devamma lüzum göriilmemit ve mu • ııebata gireceğini aöyJemittir. F 
babera.t kesilmittir. 7 Temmuzda 1n • Bouillon bu esnada Ankarada 
giHz maslahatgiiza.n lstanbu !da Hili- yordu. 
li.ahmee- reiai Himit Beye müracaat 41 Gene kanumıevvel ve kan 
derek beyanı t-ıif 'ediyor. nide Uk:ranya bafkumendanı . 

9 Temmuzda Royter Ajansı bir teb- da iken geçen Japon komi.oet' 
liğ neırediyor. Bu te!.liide Mustafa teklifi tekrar etmi,tir. 1921 
KemaJ Paşanın fevkalade komiserler aonbaharnıda Jtalyanlar da 
le görüpnek arZlUU üzerine bir harp bir anlapna yapmağa çalıfJll•f I 
gemisile lneboluya gitmek taaavvu • Onl..nn tarlı §U i.di: Müata.ldı' 
rundan Te neticesinden bahııedilir. müzakerelerinde aize yardım 

10 Temnıuzda da Yunan taaJTUZU ğiz. Buna intizaren Antalya. 
ve havaliainde bize müdafaaİ bq)aJ]Ufttr. -' -• 

Ceneral Harington bu hi.cliııelerin veriniz, uerler. 
en iyi tekzihiııi vermi§tir. Harington Bu yüzden l..ausanne'a k:adat 
bi.tıratında Gazi ile mülakat projesi· Y'll.Dlarla bi.r §ey imza etmek 
nin yalmz fngil>z esirleri meoelesile a· lamamıştır. 
la.kadar olduğunu ~yler. Halbuki Ga ffikmet Bey bu akf&Dl de......, 
ziye o vak&t yazdığı mektupta aulh vam edecektir. 
tartlannı gÖriİ§eceğini söylüyordu. - - ------o-------: 

y eni yeni kararlar Sof ya 
Gene bu sırada Londrada müttefik 

ler arasında bir içtima aktedildi. B.a 
zı kararlar verildi: Trakya Yunams 
tanda kalacaktır, l:ımir havaliai Ca
miyeti Akvam tarafından tayin edile
cek b&r valinin idareainde olacak, 
kuvvetler, mahalli ahaliden te§ekkül 
edecek "e valinin emrinde olacak, bu 
valinin emrettiği vakit, Yunanlılar iz 
miri tahliye edeceklerdir. Fa.kat Mrsı 
n itgal ederlerken de a•yİf avdet e· 
dince tahliye ederiz, demitleı:di. 40 • 
SO senedir aaayi§ iade edilmemiş ola
cak ki Mısır asla tahliye edilmiyor. 

Bu §Brilan Yunanl•lar kabul eder 
de biz kabul etmezııek büyük d-let· 
!er Yunaniatana askeri yardını ede· 
cekJerdir. Boo~ a)b aydl'I" lngiliz hima 
yeoi Yunan*:•" üzerinde aza.lnıış.tı. 

(Ba§i 1 inci sahifede) 
Zolateff, yüksek rütbeli :ıa 
hariciye katibi umumisi M. 
ve nezaretin bütün yüksek 
ları tarafından hararetle u~ 
mıştır. Kralın letrifatınüd"" 
Drandar ile ba~yaveri miralll~ 
mof Türkiyenin sabık sefiriııt 
namına istasyonda selanıl 
lardm. 

Tevfik Kamil Beyin r 
Hanıma bir çok çiçek buketi 
dim edilmi,tir. Bu meyand' 
dam Kisyof ve Madam Radtf 
buket vennitlerdir. 

rim olmadan dışarıya çıkmıyacak.. idi. mez. Fakat, o, reisinizi hançerle ne baktı: 
Semira 'delikanlmm kollarına öldürmiyecek. - Bu gece gözüme uy~ :J 

* * * B kut h ti Semı"ra'nın yu·· dı·, Baykut! içimdeki at- l1"j 
(s • ) • d sarılmıttı. ay ayre e • -T tıJ', 

cmıra nın cvın e _Demek ki kralın karısı sara- züne baktı: .kıyor .. Damarlaımıın tutut 
- °'8-aer'in ka.ruı şimdi ya kadar girmeğe muvvaffak ol- - Hançerle öldürmiyecek mi duyuyorum. Seni gördü~J 

nerede bulun bı·ı·yo m ., d d" "I denben· deli gibivim. Ne ~ uyor, ı r usun • muf, öyle mi? e ın • J • 

- Hayır.·· Diye sordu. Baykut gördükleri- - öyle ya .•• Bu denemede mu- mı biliyorum, ne söyledi~ 
Güneşin Oğlu 

.;eye atlıyarak, ağaçların arasmoa 
kayboldu. 
Güneş'in oğlu derhal yerinden 

fırlamıtb .. köylü kadınla kavgaya 
tutuşmuflardı. 

Eğer bu meçhiil el vaktinde ye
titmeseydi, genç kadının hançeri 
reisin göğsüne saplanacaktı. 

Bora pencereden atlıyan adamı 
tanıyamadı .. Arkasından muhafız
lar koşturdu. Odanın içinde bo
ğu,ma devam ediyordu. 

Güneş'in oğlu köylü kadını yere 
yatırmışb. 

Kadın birden bire tavrını değiş
tirerek gülmeğe başladı: 

- Ben sizin cesaretinizi dene
mek istemiştim. Bu kadar korkak 
olduğunuzu ne bileyim? ! 

Günet'in oğlu şataJamıştı .. 
Hayretle genç kadının yüzüne 

baktı: 
- Seni şimdi geberteceğim! 
Diye haykırdı. Fakat köylü ka

dın soğukkanlılığım muhafaza edi
vnrclu_ F_n nfAlc hi ... hP,~Pr n ,,,. t,.._ 

Yazan: lskender FAHREDDiN - Duyduklarının hepsi doğru ni anlattı: -yaffak olamadı. Artık bunu bir da- - Ne oldu sana, Seınir', 
laş eseri bile göstermiyordu. imit. Kraliçe timdi (Bora) nm sa- _ Akşam üstü reisle beraber ha tekrarlamak budalalık olmaz zünde de bir renksizlik val• 

- Gebertebilirsin ! dedi - La- rayında. saraya güzel bir köylü kadının gir- mı?! ta mısın? .1 
kin nasıl inanıyorsun ki, yalmz - Sahi mi ..• ? diğini görmüştiim. Bu kadın, senin - Zehirleyecek mi demek isti- - Bilmem ••. Yatalak 8' 
kuvvete tapan biz suriyeliler, senin Baykut elini koynuna götürdü: bana haber verdiğin kadın olcak- yorsun? öyle söyliyor. "Kızım, seni 
gibi sırtı yere gelmiyen bir aslanı - İfle hançeri.. tı diye şüpheye düştüm. Yüzünü - Tabii. Bizim öyle zehirleri- vurdu?,, Diye sorup duru1ot9 
öldürmek istiyelim ... ? Semira hayretle hançeri tetkik iyice te,his edemedim. Ortalık ka- miz vardır ki, insan zehirlendiği- - Anan doğru aöyliyorr, 

Bora biraz yumuşamıftr. etli: k nin farkına bile varmaz. Tatlı bir ra ! Sertelli' den gelen sert lıi!fl 
B" d rarmca arka taraftan tınnanara 1 

ır a ım geriye çekildi. - Evet. . Kral Otaser'in hançe- oturduklan odamn panceresine uyku içinde evve a uyuşur, sara- gir senin rengini kaçırdı .. • :.J 
- Ya 0 hançer ne idi? ri. Bunu nereden buldun? nr .. Sonra mosınor olur ve kıv- ben de hastayım, yavrum! .P"i 

B. çıktım ve d'l&rdan ikisini de sey- ."1 
- ız köyden fehre inerken, Baykut gülmegwe ba~ladı.· ranmadan, bir acı duymadan ölür geceleri uyku uyuyamıyo"". IY,) 

d · d ı,· h ' retmeğe başladım. Kadının yakın- ıı' aıma yanımız a ır ançer •~·ı- Ani . S • T k gı"der. ııeslen o··nce kalkıp sehre ı --. - atsam ınanmazsın, emı- dan görünce taruınışbm. a en- • • 
rız... ra ! Bu hançer sende dursun •. Belki disi •• Kralın karısıydı. Reisle kar- Baykut gülcfü: tiyorum. ;!. 

- Onu benim göğsüme atmak bir gün lazım olur! fi karşıya otwıuyorlardı .. Kadm bir - Böyle ölümü ben de isterim, - Bu liadar erken şehre I~ 
istiyen sen degwil misin? S · ak h d B" d b" Semı"ra bu zehı"rden sende var mı? yapacaksın? Güne• yükse" emıra mer ve eyecan için- feyler anlatıyor u. ır en ıre e- T ,. 

- Dedim ya.· cesaretini yokla- de, delikanlıyı sıkıftırıyordu: lini koynuna götürdü ve süratle - Canından bıktın mı koca ars- sonra insen daha iyi olnıa_1,ı 
mak İstedim! Hançeri atsam bile, _ Sen yalan söylemesini bilmez çektiği bu hançeri reisin göğsüne lan? ölümü korkaklar ve zayıflar - Duramıyorum, SeD'~ 
onu sapından tutacak kadar avcı sin, Baykut! Anlat bana .. Nereden saplayacağı sırada pencereden e- ister. Sen cesur ve kuvvetle bir er- ların, mızraklar~n kalkanl / 
olduğunu biliyordum! buldun bunu? limi uzattım, hançeri kapbm ve keksin! Sana göğsünü kabartarak sında yatamıyorum. Gö:ıe ~ 

Bora, kadının kasten atmadığına Baykut dudaklarını bükerek: bahçeye atladım. Nöbetçiler ar- yaşamak yaraşır ... ! meyen bir kuvvet, ayaklar;, 
inanarak başını salladı. - Oşaser'in kansı Bora'yı vura- kamdan kottular •• Yetitemediler. Baykut isteklerini tatmin ede- rılıyor, beni tehre.. Burıı.Jt> 

- Ben böyle şakalardan hotlan- cağı sırada elinden kaptım ve kaç- Doğruca karargaha gidip yatmıf· miyen coşkun bir erkek tavrile nin yanına çekiyor! İç~ıtlse' 
mam. tun.... genç kızın ellerini ellerinin içine ezgi beni çok sersemlettı,.;; 

Ve yüksek sesle bağırarak kapı- Dedi ve başını önüne eğerek ~emira: aldı: Ben senin yanından ayrıl 
daki nöbetçiye fU emri verdi: sustu. _Reisin eceli gelmiş .. Hançeri - Bak, sen 'de benim gibi ate~- miyorum! d 

- Bu kadına sarayda yatacak Bu, hakikaten inanılmıyacak ka. çalman bu kadın, sara da baska ler içinde yanıyorsun, Semira ! Semira gözünün u~ile e 
ir od ~n_t ~; ~ tL.-"'·.::..:.ı.....ı..~.L.ı.~..:.,,L;::.:.::.:=~::....::::.:.::__ı....ı..::..~-..:::::...ı~"!!~~~=--:::;;;;;;;ı....;;;;;;.;;.ı;.:;;..;;;;;;,o,;;;;..ı._,.~..;;..~ .... .;....._.;._~~ ... .._~......,..._ ..... .ı....-.._.,._ ........ ~~---'...:. .... ..ı&.M 
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MILUYET PAtAR 1 NiSAN ım 
. ---~- - -

lnsull'ün hikiyes-i! Fransa İngiltere ~l ereddüt edilecek hiç bir taraf kalmadı' 
(Başı ı inci sahifede) ı 500 lira veya daha fazla olur.a be 
T ereddüt kalmadı y·4'.ınameye tabi tutmuftu. Yeni ka 

_ Eski kanunun tatbikı sırasın- nuna göre iHal ettikleri ticaret -
da bazı it ve te, ebbüs erbabının hanenin iradı gayri safisi 2000 li -
vergiye tabi olup olmıyacağı hak- radan fazla olursa beyanname ita. 
kında tereddütler hasıl olurdu. Ye ama mecbur kılmı~tır. 

ibi
. (Başi 1 inci sahifede) 1 halli cürüm olan Şikago ıehrinin İle anlaşıyor 

muc nce mevkuflarla görütmek tabi bulunduğu İllinoia hükUıneti· ı (Baıı 1 inci sahifede) 
bazı tartlara ve kayıtlara tabidir. nin lnsullün i..cleıi için Amerika nazarı dikkate almağa iimade bu -

Bunun içindir ki hariçten kim- birleşik hükUmetleri tarafından ha- lunduğunu" söyletmektedir. Geçen 

ni kazanç kanunu, kaaznç vergisi- ikinci kısım erbabı ticaret 
se ile görÜ§ememektedir. Muma- • riciye vekaleti nezcilnde yaptığı lerde Belçika Hariciye nazırı M. Hy 
ileyh can sıkıntısile bol bol ye· teşebbüse itiraz ettiği haber ve· manı'ın bu noktai nazan meclis 

ne tabi olan müesaeseleri, ticaret Eski kanuna göre her sene ikin. 
ve sınai ;, yapanlara, serbest mes- ci kısım erbabı ticaretin işgal et -
lek erbabile hizmet erbabını ve tikleri ticarethanelerin icarları, 
bunların haricinde kalan ve bila komisyonu mahsusu marifeftile 
vaaıta vergiye tabi olmayan sair takdir olunurdu. Yeni k_anun bu. -
i,ler ve tetcbbüsler erbabının ne nu kayldırmıttır. Vergıye, tahrır 
ruretle vergiye tabi tutulacaklarını kayıtlarına göre bulunacak İradı 
tarif ve tefrik etmit olduğundan gayrisafiler eaaa ittihaz olunmu• • 

mek yemektedir. En çok yediği rilmektedir. müvaceheıinde tle tekrar ettiği cfü 
yumurta, yoğurt, haşlamalu ve Bu haberlerin biç biri teeyyüt fÜnülecek olursa Fransanın , Bel -
kuru feylerdir. etmemiştir. çikanın ve lngilterenin noktai na-

)' ağlı, alaturka yemekleri be· lnsull'ü tesellüm etmek üzere zarlarında Almanya lehine bir in • 
ğenmemektedir. Bankerin tevkif - Amerika adliye nezaretini temsil kifal hO.ıl olduğu kanaati mey • 
hane binaaı yanına bir apartıman eden bir iki memurun tehrimize gel dana çıkar. Bunu tevlit eden sebe-
yaptırınak istediği haberi doğru mesi lazım gelmekte ise de bu va- bin son ltalya. Macaristan • Avus-
değildir. zifenin sefaret memurlarından bir turya itilôlile alakadar olduğu da 

artık ne mükelleflerce ve ne de a- tur. 
liikadar memurlarca bu hususta te 

reddüde mahal kalmamı,tır. 
Kazanç beyannameleri 

Tf!myiz. meselesi kaçına verilmesi ve lnsullün bu söyleniyor. Fak4t her ne sebeple 
memurlar nezareti altında Ameri- olursa olsun vaziyet Almanya lehi 

Merkezleri hariçte olanlar 
E.ıci kanunda merkezleri mema 

liki ecnebiyede bulunan ve Tür~~
yede alım, satım yapan tic~et mu
esseaelerinin na.ıl birle,mıt addo
lunacağı hakkında aarih bir hü • 
küm yoktu. Yeni kanunla bunların 
Türkiyede yerletmiş sayılmaları 
ıartları tesbit edilmift İr. 

lsti.nalar çoğaltıldı 

Esl<i kanuna göre kazanç beyan 
nameleri, tahakkuk memurları ta
rafından tetkik olunurdu. Yeni ka 
nuna göre bu beyannameler ye -
minli hesap mütehassısları tara -
fından tetkik olunacaktır. 

Beyannameleri vaktinde 
vermiyenler 

Eski kanuna göre beyannamele
ri vaktinde vermeyen veya beyan
name vermi 'olup ta kanuni ah • 
kamına göre tutulması lazımgelen 
defterleri tutmıyan ve gösterıniyen 
ve istenilen vesikalan vermiyenle
rin kazançları tahakkuk memurla
rı tarafından resen takdir olunur -
du. Yeni kanuna göre bu kabil ka 
zançların en büyük malmemuru • 
nun reisliği altında 4 ki.ilik bir he 
yet tarafından yapılacaktır. 

Eski kanuna göre !erbeıt mes _ 
~e~ erba~.ile m~tedavi1 sermayeye 
ıhtıyaç gosterınıyen ticaret esha -
bının ve icarı 500 liradan fazla 
yerlerde icrayi ticaret eden sernıa
yei mütedavile erbabının defterle · 
ri tahakkuk idarelerinden tasdik 
olunurdu. Yeni kanuna göre beyan 
nameye tabi bilmum mükelleflerle 
ticaret defterleri noterler tarafın _ 
dan tasdik olunacaktır. 

Tetkiki itiraz komuyonları 

Yeni kanun, kazanç vergisin -
den istiınalığı biraz daha tevsi et
mittir. Ezcümle i~tigal mevzuları , 
sahip oldukları gayri menkulleri 
kiraya verenler ve a:za• ına ikrazat 
ta bulunan tasarruf sandıkları ve 
bizzat itledikleri madenlerde istih
salatta bulunan hakiki ve hükmi 
"'hıslar ve bunların istihsal saha
sı içindeki satıtları veya bu saha 
dıtında depo tesis etmeksizin yazı 
hanelerinde yapmıf oldukları satıf 
lar ve münhasıran ecnebi memle -
ketlere ihracatta bulunmak üzere 
iskele ve istasyonlarda tesis ettik
leri depolar, tetviki sanayi kanu • 
nundan istifade eden fabrikaların 
fabrika sahası dıtında fabrikala -
rın yalnız muamelelerini çevirmek 
ve mağaza açmaksızın satıf yap -
mak ve nümune göstermek üzere 
~çtıkları yazıhaneler, su ve yel ile 
ıtleyen elekaiz ve turbinsiz köy de , · Tetkiki itiraz komisyonları eski 
g ınnenleri, nüfusu beş binden az 

İnsull'ün üçüncü ceza mahke
mesinde~i karan temyiz ettiği ve 
bu t~yız talebinill reddedildiği 
haberı yalandır. Evvelki gün de 
yazdığımn: veçhile lnsull'ün vekili 
üçüncü ceza mahkemesine bir tem
yiz istidası vermiş, fakat temyiz 
muamelesini tekemmül ettirme -
miştir. 

Tevkil kararına itiraz 

istintak hakimi tarafından ve
rilen tevkif karına ağır ceza ınah. 
kelJ!eıi nezdinde itiraz edilmiş ol
ması keyfiyetine gelince; bu mu-
~melenin timdiye kadar geçirdiği 
safhalar da şudur: 

lnsull'ün vekili ağır ceza ri
yaseti nezdinde tevkif kararına i
tiraz edince ağır ceza talebi ve i
tirazı tetkik etmek üzere müddei· 
u~umilikten evrakı istemif, müd
deıumumilik te ağır cezaya istin
tak hakiminin tevkif müzekkere
sinin sureti ile üçüncü ceza mah
kemesinde geçen muamtleyi hü -
lasa eden bir tezkere göndermit ve 
evrakının adliye vekalet; vasrtasi
le Hariciye ve'kiletine gönderilai
ğini, lnsull hakkındaki niuamela
tınm neden ibaret olduğunun da 
evrakı mazııufatı ile bildirildiilini 
ağır cezaya arzetmiştir. 

Evrak gelmezse 
olan yerlerde icrayi sanat eden ec kanuna göre en büyük mülkiye me 
zacılar, ,ı:ıüfuıu on binden atağı o- murunun tahtı riyasetinde en bü - Ağır ceza riyasetinin bir talebi 
lup ta iskele ve istasyonu olmayan yük mal memurile ticaret odasın - karara rabıt ve bir itirazı tetkik 
Y~rlerdeki hekimler, dif tabipleri, dan müntehap bir zattan müteşek- edebilmesi için o İfe ait dosyanın 
nufusu bet binden atağı olan yer- kildi. Yeni kanuna göre Adliye ve bütün muhteviyatını gözden geçir
lerde yenilecek, yakılacak madde- mesi, etraflı bir mütalea yapması kiileti tarafından gösterilecek ve ı· d 
leri elde, •ırtta veya ba•ta satan azım ır. 

e .,, hakimlik vasıflarını haiz olanlar 
seyyar satıcılarla bu gibi madde • arasında Maliye vekaletince inti _ Dosya mahkemeye tevdi edil-
leri hayvanlarla veya hayvanlarla hap olunacak bir reis ile Ticaret medikçe mü~bet veya menfi bir ka
çekilen arabalarla köyünden geti. odasından seçilecek yüksek mek _ rar ittihazı imkansızdır. Bunun i-
rerek tehir ve kasabada ve ba.tka tep mezunu bir zat ile beledı"ye - · y ""d · ·ı•y• 
bir köyde satan ko"ylu·· ıer, Maarı'f çın agır ceza mua eıumumı ıgın -

den intiha polunacak azadan miı· d .. d ·ı 'le ·· • d h' vekaletinin resmi tedris program tetekkildir. en gon erı en evra uzerın e ıç 
ve talimatııamelerini kabul ve tat- bir muamele yapamamıf, dün geç 
bik eden buausi ilk ve orta tedri - Balkan Haberleri vakit müddeiumumiliğe gönder • 

satkmt ek
1
te!11etahrile, liseler, meslek Karaya oturan bir Yunan diği bir tezkere ile dosyasının gön 

me ep erı, sisatile beraber el- 1
• derilmesi imkanı bulunmadıkça hiç 

li li~a. ve ondan a9ağı olan tekaüt, yelkenlisinin tahliyesi bir karar verilemiyeceğini bildir-
malulıvet, yetim ve dul maa,Ian, ATlNA 7 T k h"ll mi• ve müddeiumumilikten tekrar 
tedavi Ye ölüm yardımları ölüm ve ' - ür sa 1 erin. • 
ah de karaya oturan "Kostantin., na. dosyayı istemiıtir. 

Y ut bedeni i.nzalar ve mallıli - d ki y 
yeti ·· • J • 'k mın a . unan yelken gemisi Mu.'ddeı·ıımumiligy e bu tezkere 

~r ueznne veri en tazmınat, 1 Türk tıdılisiyesi tarafından kurta-
ranııye, para mükafatları, ulieri rılmıtbr. On gön mütP.madiyen ge geç vakit geldiği için henüz müd-
halüllere verilen terfilr zamları, minin kurtulması için çalışılmıı- deiumumi tarafından görülmemit-

k
er nevi atıf, uçuf, yarıf, güret br. tir. Maamafih dosya Hariciye ve-
Ofu ve spor müsabakaları ikra -

miye ve mükafatları ve her türlü Sonra gemide açılan l'ahneler kaletine gönderilmi§ olduğu için 
tahvilat, hazine bonoları, banka _ Türk tezgahlarında tamir olun- ağır cezaya verilmesi imkanı yok-
lardaki i.di mevduat, tasarruf kum muştur. Ve nihayet gemiy" İzmir- tur. 
bara faizleri ve ikramiyeleri eski de havalede bulunmuftur. Tevkif kararına itiraz işi de 
kanundaki istisnalara ilaveten ka- K~ptan yapılan masrafları ver- bu safhada bulunmaktadır. 
zanç vergisinden müıteana tutul - ~e.k u!~ği zaınan kendisine "ken 
mu,tur. dısı!'e . h_ç bir borcunuz yoktur" 

denılmlftır. Kaptan t ekkü 
Şirketlerin kazançlan mif, lzmir li-·- .. Cfk ~ .et· 

b 1 1 .• -... .. reısı ·enaıaıne 
Eski kanun, eyanname itasi e tun.~ aöylemittir : 

mükellef olanlardan lirketleri ve . . Rıca ederiz, timdi bi>ı mütte-
serbeıt meslek erbabile ticaretleri fikiz ve müttefiklik vazı'f · .. f 'k. K enuzı ı a mü~edavil sermayeye ihtiyaç gös - ettı ., apta.n buraya ıreldijii za-
~aııyen idarehane salıibi, erbabı man memnunıyetle bu hidiaeyi nak 
tıcaret ve komisyoncuları safif ka !etmektedir. 
zanç üzerinden beyannameye tabi c· ı · b" y it 1 
t~tın1;1t ve mütedavil sermaye üze- iZ 1 ır unan . a yan 
rıne · · J k ıcrayı ticaret eden tetebbüsa- an aşması yo 
~~ ~r:~e erbabından İcarı senevi ATİNA, 7 (Milliyet) - Hü. 

1 ıra veya daha daha fazla tcUmet mahafilinden tebliğ olun· 
0 a.n l'."rlerde İcrayi ticaret eden - d ğ .. y 1 
lerı Şıfrdafe .. . d b u una gore unanistanla talya 

.1 r uzerın en eyanna- araaında gizli misak yoktur ve ha-
me 

1 
e mükellef kılmıştı. Yeni ka- riçte bu huıuıta deveran eden 

nunun beyanname 't .. k 1 1 f • ı asına mu e • f&yİaler ıısıl ve esastan iridir. 
e luttuğu_tırketler ve sair erbabı B . 1· • k . 
sınaat ve tıcaret aaf' k .. u gız ı mııa fayıa11 evveli 
· d be 1 azanç uze • Belgratta çıkmıt ve Yunanistanın 
rın en Yanname venn y 
burdurlar. Şu hale g" ege ~~ - Balkan misakına kartı olan vazi
nun ciro Üzerinden b:;: yenı .a • yeti hakkında "Politika,. gazete-
sını kaldırmaktadır. nname ıta- sinde bazı yazılar yazılmıstır. 
Doktorlar ve serbest meal L b b Bu ıayiayı, Balkan ko~eran-

E k. k .. e,. er a ı sınd ki S hL M s ı anuna gore ıerbeıt a ırp mura nail öıyö 
lek erbabı (doktorlar, dit tab~s • Yuvanoviç te Balkan konferansı 
1 · b 1 · I ıp - meclisinin nazarı dikkatine arzeterı, aytar ar. mıınar ar, avukat _ 
lar, davavekilleri) mutlak olarak mit ve kendisine Möşyö Papanaş
beyannameye tibidi. yeni kanu - tasyu tarafından bunun asıl ve e
na nazaran bunlar isgal ettikleri •aaı olmadığı bildirilmiıtir. 
muayenehane veya zephanelerinin Yunan arazisinde Bulgar 
ve evlerinde icrayi sanat eyledik - çeteleri 
!erine göre evlerinin iradı gayri !a ATIN 
fil r- ri üzerinden vergiye tabi tutul nı d A, 7 (Milliyet - Dra
rnuştur. Arzu ettikleri takdirde ka sabahn ~!='rka.na bildiriliyor: Bu 
nu . Y 1 ışil~. bir Bulgar çe-

Dün de Amerikadan talimat 
gelmedi 

Samuel İnsull'ün Amerika bir
letik hü'kılmellerine ne suretle tes
lim edileceğine dair Amerika sefa
retinin Vaşingtondan beklediği ta
limat dün de gelmemittir. Sefaret
ten_ ırazetelere verilen malumatla, 
sefı~ .Mösyö Skinner'in Amerika 
har1CJye nezareti ile bu mesele hak 
kında hali muhaberede bulunduğu 
bildiri 1 mektedir. 

Bununla beraber, Amerika hü
kümeti lnsull'ün teslimini hüku
metimizden istediği halde Ameri- · 
kalı bankeri elin tesellüm etme
mesi veya te~ellüm için buraya me
mur göndermemesi bazı tefsirlere 
yol açmaktadır. 

Hatta Amerika hükUn:ıetinin 
lnıull'ü tesellüm etmekten sarfı 
nazar ettiğini veya Amerikada ma 

c -- - ,,;,.• --" 

mallalline Drama jandarma ku • 
mandanı gitmittir. 

Balkan Hariciye nazırlarının 
içtimaı 

ATİNA, 7 (Milliyet) - Mi
sakı imza eden Balkan devletleri · 
hariciye nazırlarının yalanda ya. 
paeaklan temas ve müzakerenin 
fevkalide bir ıey olmadığı söylen
mektedir. 

kaya götürülmesi muhtemeldir. ne inki"'I etmektedir. 
Avukat Ahmet Esat B. ne diyor? Dün bu hususta aldığımız tel -

İnsull'ün aYUkatı Ahmet Esat grallar şunlardır: 
Bey mahkemenin lnsull'ün tabii- Pariı, 7 (A.A.) - M. Bartu dün 
yeti ve kendisine atıf ve isnat edi- lngiltere sefiri Lord Tirrell'i kabul et 
len cürmün mahiyeti hakkındaki mit ve dün sabah nazırlar meclisince 
kararını, temyiz edeceğinden buna tasvip edilen Fı·anHnın lngiltereye ce 
dair layihasını hazırlamaktadır. vabı veaikumı tevdi etmittir. 

PARIS, 7 (A.A. )- Franeanın ez. 
Layiha temyiz mahkemesine bu- cümle Almanyanm da İftira.kiyle ak • 

gün gönderilecektir. Ah.met Esat tolunacalc ve tatbikı tayin edilen tart 
Bey dün tevkifhaneye giderek ha- lar dahilinde lngilterece tekeffül edi· 
zırlamakta oldugy u temyiz layihası lecek silıiluıdnnma mukaveleıini im-

zaya amade olup olmadığını ooran 28-
hakkında İnsull ile görüşmüştür. 3 tarihli lngiliz tebligine cevaben 
Ahmet Esat Bey temyiz layiha- Franoanın verdiği tifahi nota dün in· 
sında, tezini müdafaa için istinat giliz sefirine tebliğ eclilmittir. Fransa 
ettiği hukuki esaslan ifta etmek is bu notada &onJlan ıüallere k11a cevap 
temry· or. Bunlar kendisince bir vennektedir. Bu notanın mündereca · 

tına aöre, lngilterece .orulan auall• -
meİlek sırrıdır, "söyliyeınem., di- rin derin bir diplom.ui müzakeresine 
yor. mevzu teıkil etmesi lizımdll". Franıa, 

• 1 il kendi ıiyaaetini dalına aevketmit olan Agy ~ ceza mahkemesı, nsu ı " emniyet endiıeleri hakkında ngiliz 
hakkında verilen tev1<if kararına, ricalinin daha ziyade anlayıf göater-
vaki olP,"I itiraza karıı henüz kara- diklerini görmekle memnundur. Fa • 
ı·mı vermemittir. Ahmet Esat B. kat Fransanın teminatlı bir silahsız · 
dün bu hususta vaki olan sualimi· lanma mukaveleıine prcnaip itibariyle 
ze cevaben dedi ki : iltihakınm müphemiyetten ari ve ıa· 

rih olarak mümkün olabilmeııi için in 
giltere tarafından 28 martta aorull\n 
yukanki sualin bu kadar umumi ma
hiyett.e olmamaaı lazımdır. Fransa i -
çin, mutaaavver mukaveleyi kabul • 
den evvel bunun fenni hükümlerinin 
neler olacağını bilmek çok mW.imdir. 
Evvelemirde İngiltere Almanyaya ne 
kadar ordu mevcudu ve ne kadar ai -
lah verilmesi li.zon ırı>ldiği fikrinde · 
dir. lngiltereye göre Franaanın aıkeri 
vaziyeti ne olmak lizımdır? Franıız 
makamatı ancak bu esaslı noktalar teı 
bit olunduktan sonradır ki bir karar 
verebileceklerdir. 

- Tevkif kararına itiraz ettik, 
ağır ceza mahkemesi itirazuruzı tet 
kik ederek bir karar verecektir. 
Bu kararı bekliy<DTuz. 

Müddeiumumi Kenan Beyin 
bu husuataki beyanatını okudum. 
Kenan Bey lnıull hakkında veri
len tevkif kararının adli değil, i
dari olduğwıu söylüyor. Halbuki 
ben kanunlanmızda idari tevkif 
hakkında bir şey bulamadım. T ev
kif müzekkereıi müıtantiklikten 
sadır olmuştur. Müstantik ise ida
re memuru değildir. Hatta daha 
ileri gidebilirim: TetJ<ilitı esasi
ye kanununun 57 inci maddesinde 
"hakimler kanuna,. muayyen ve
zaiften batka umumi ve hususi 
hiç bir vazife deruhte edemezler.,, 
Denilmittir. Cı6rülüyor ki bu aa
rahate nazaran müıtantikler idari 
bir tevkif kararı veremezler.,. 

1 nıull hileli mülliı değil mi 

Ahmet Esat Bey lnıullün hi
leli müflis olduğu hakkındaki ka
naate itiraz ftmektedir. Bu husus
taki kanaatini aorduk; bize fU ce
vabı verdi: 

- lnsull hakkında Amerika 
adliyesince hazırlanmıt olan iddi
anameyi gazetenizde gördüm. Bu 
iddianamede büliaaten, iflis eden 
bir anonim şirketin vaziyetinden 
bahsediliyor ve ıirketin iflasından 
evvel, tediye kudretini kaybettiği 
halde bir takım müeueselere pa-• 
ra gönderdiği bu hale meclisi ida· 
re reisi ve azası bulunan müvek
kilimin aeyirci kaldığı yazılryor. 

Bu halin birleşik Amerika dev
letlerinin şerefmi ihlal ettiği ve mü 
essese kanununa muhalif olduğu 
iddia ediliyor. Halbuki müvekki
lim ıahsen iflas etmit değildir. Bir 
anonim ıirketin iflia etmeıi hiue
darlarırun Ye meclisi idare heye
tinin ve müdürünün ıahsen iflası 
neticesini istilzam elımez. Bir a
dam şahsen iflaı etmeyince o ada 
ma hileli müflis te denilemez.,, 

-- - . 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaas111 

Cumadan ba.tka günle:.!~ aaat 
(2,30 dan 6 ya) kad .. .r :Stanbul 
Divanyolu No. US. Kabina tele
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Şimdilik, Fransa ıilahsızlanma kon 
feran$11\Jn uınwni konıis.yonu tarafın· 
dan vazedilen prena.iplere aadık kal -
nıaktadrr. Fransa, Almanyaya tekrar 
bazı aili.hlann verilmesi ve ayni za -
manda Fraıua.nııı silah.sızlanmumın 

dem<"k olan 29 - 1 tarihli İngiliz nota 
aındaki teklifleri ka'-• ıl edemez. Di · 
ğer taraftan, Veraay muahedesi tah
didahna rağmen harp bütçe•İ mütema 
diyen çofalmal1ta o1an Almanyanm 
tekrar aili.hlamnaaını mefl"U kılıaalr 
hiç şüphesiz •ili.blan tahdit edilınit o
lan diğer devletler tarafından da ay· 
ni auretle tatmin edilmek için bu di • 
ğer devletler tarafından da haklı o\a
rak ila-i ıürülemez mi? itte lngilte • 
re hükÜmetine gönderilecek olan ti -
fahi notanın münderecatını ilham e • 
den fikirler bunlardır. Eaaaen M. Bar 
tu • eaaoları daha evvel akit develiler 
araamda teobit edilebilecek olan bey· 
nelmilel nlah11zlanma itilifmm nak -
zma mini olnıak için liizumlu gördü
ğü z-anlan yalanda 1...-ilıere Ha -
ric;ye nazrrına bildirecelrtiD 

Notanın mahiyeti. 
--------' LONDRA, 7 (A.A.) - Franıa ta -

rafmdaıı İngiltere Hariciye nezareti· 
ne verilen notanın memnuniyeti mu • 
cip ve Londra ile Pariı arasında ce~~ 
yan eden müzakeratm dev~nı mu: 
aait bil' tarzda yazılmıt oldugu reamı 
mahafilde beyan ed;.Jmektedir. 

F raıuanut ceı1abı 

LONDRA, 7 (A.A.) - Fran .. nm 
ıilblan bırakmaia dair ..ermit oldu
ğu nota, sabahleyin, Sir Con Sa~ 
tarafından tetkik olu-uthır. Zanno
landufuna S'Öre, bu nota, vaziyetin sö 
rünütünde büyük bir deiitiklik hıiaıl 
olduğunu lı:abul etsnektedir. 

Diğer ta ... ftan, keyfiyet doğrudan 
doğruya konferansa. taalluk etmekle 
beraber, Franaanm, muayyen bir hu· 
dut dahilinde Abnanyanm ıi.li.lılan -
masını tanıyacak olan bir mukavele • 
yi nazan dikkate almağa amade bu • 
Junduğu tahmin edilmektedir. Müza • 
kıeratın, bazı meselelerin tenvirini i .. 
cap ettirecek bir raddeye eriıtii:i ve 
bunun yeıÜ bir nota tevdiini i&tilzam 
edeceği kaydolurunaktadır. 

Henderoon Cene11reye tritti 

PARIS, 7 (A.A.~ - M. Bartu ile 
görii..-ini müteakıp, M. He~e!ıum 
hemen Cenevreye hareket etmıttır. 

Henderaon Pariıte 

PARIS 7 (A.A.) - M. Hender • 
._, 7 _,;.da Milletler _c~~!eti oilah: 
len bırakma ..,t>eoi müduru M. ~nı 
cı- olduju halde dün ak- Pante 
ııelmit. ~--y-da, ıiliıhlan bırakma 
konferaıuı F ran•ı20 heyeti murahhua 
., umumi katibi M. Jan Pol Bonkur ta 
rafmdan ka1'ılanınıttır . . nun tayin ettiği müddet ve fC • t~ı Yu~a~ ııra~ısıne girerek Lef-

raıt dahilinde beyannameye tabi koıya koyu harıcinde bul b. Çünkü mukaddema mutabık • 
kal~ı~ları gibi mezkur devletlerin ~ Göz Hekimi -. 
h~rı~ıye nazırları meydana gelen 1 .. ~ 
hadısatı tetkik etmek üzere arada I Dr. Süleyman Şukru 

M. Hendet'aon bugün M. Bartu ile 
görüsecektir4 tutul 1 d .. . unan ır ma arını isteyebilirler. egırmenı soymag' a ıe,-LL ·· 

M . 1 d" ocuuus et-E . iitec!avil sermaye mış er ır. 
•. 

5.kı kanun, mütedavil sermaye Fakat değirmenci uzakta k 
uzerınde . . d b . . ld ki n o-b . n ıcrayı sanat e en er a- mıtecı o u arını anlayarak üzer-
h 

1 lı~retin işgal ettikleri ticaret - !erine atef elmiş ve Bulgarlar kaç-
anenın senelik mukadder icarı mağa mecbur olmuşlardır. Hadise 

sırada toplanacaklardır. Ankara- Birinci sınıf mütehassıs 
da.yapılacak olan ilk t~a~ta mün- ; (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

akit devletlerden her bırının taah. ı • .. ıs:-••--1!111----
hüdatı tesbit edilecektir. .. · ııı09 

Bir idam daha 
YOZGAT, 7. A.A. - Bir kadını 

feci snrette öldürmü• olan katil 
Kıptı Hüseyin bu sabah idam e
dilmi,tir. 

1 
c _!&22! ı.. a 

3 Vilayette idare 
Heyeti teşkili 

(Başı 1 inci sahifede) 
meni mazbatasının Batvekil lamel 
Pata hazretlerinin buzurile görü
şülmeııine karar verilerek müza
keresi tehir edilmittir. 

Zehirli gazlarla bunları kullan
mağa mahsus Yaaıtalarm memle· 
kete sokulmasının ve memlekette 
yapılmasının men'ine dair kam:ın 
layihası ile Türkiye cümhuriyeti 
ile Fransa hükômeti arasında Tür
kiye - Suriye hududu üzerinde
ki demiryolların itletilmesi tarzına 
dair akteci'ilen mukaTe~in tasdi
ki hakkındaki kanun layihasının i. 
kioci müzakeresi yapılarak kabul 
edilmittir. 

Gene bu içtimada atağıdaki ka. 
nunların ikinci müzakereleri yapı· 
!arak kabul edihnitlerdir. 

Türkiye ile Amerika arasında 
İmza edilen iadei mücrimin mua
hedesi. 

Suriyede Türklere ve Türkiye
de Suriyelilere ait emlak hakkın
da Fransa ile a:ktedilen itilifna -
medeki müddetin uzatılması hak
kındaki liyiba. 

Türkiye cümhuri7eti ile So..yet 
cüınhuri:fetJeri ittihadı arasında 
hudutta çıkan ihtiliflann tetkik ve 
halli usulü hakkındaki mukevr-le
nin altı ay daha uzatılmasına dair 
liytha. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü n:emurlan aylıl<laı ı · 
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanun layiha-
sı. 

Bu kanunlann müzakeresinden 
sonra yol if}&retlerinin birlc§tİril
mesine ait mııkavelenin tasdiki lıak 
kındaki kanun layihası ile vilayet· 
ler idaresi kanununun 58 inci mad· 
desine göre üç vilayette idare he
yeti teşekkülüne dair kanu~ li
yihasının birinci m!iZake.relen ya
pılarak kabul edilmıtleı·dır. 

Bu -~~~ · mü~aker.c;s i 
aımda ilen aurülen bır nıu -

esn be D h ' l' k "\" taleaya c:eY• n a 1 ıye ve ı ı 

.Şükrü Kaya bey şu cev 11bı vermiş· 
!erdir: 

İdare heyetlerinin i !eri haki
katen çoktur. Bazı vil~yctlerimi
zin işi çok, bazı vilayetleı im izin 
işi azdır. ldııre heyetlerinin kanun· 
!arla kendilerine verilen vazifeler 
üçe ayrılabilir: 

Kazai, ida.ri, iıtişari. 

Ben yalnız kammlarda mukay
yet olanları toplattırdım. Kocaman 
bir cilt oldu. 

Böyle bir mekanizma memle
ket için lizrmdır. Bunların Yerr,'ık
leri karar mütehaMıalar taraf111daıa 
verildiği için mafevk maka~l~r 
tarafından da aynen kabul edıldı
ğinden zamandan da kazanılmak
tadır. 

Ankara deYlet merkezi olmak 
itibarile itler biraz daha fazladır. 
Geçen sene 891, bu sene nisanın 
son haftasına kadar 665 kadar ev· 
rak çıkanlmıttır. İdarenin reisi 
kanunisi validir. \'ali lüzum gör
düiü zaman kendisine muavinini 
tevkil eder. Mua'f'İn ,,-olma mektup
çu bakar. Vali bütün itlerle ufraı
madığı zaman miibim itlerle ken
disi meşgul olur. 

Diğer itleri muavinine bırakır: 
Arı.u etmezse hepsine gene kendı 
si bakmağa vakit bulursa çalışır. 

Bu itler için tahsisat azdır. Ar
zettiğimiz teıkilitımızı kendi taaaı 
rufumwı:dan yaptık.., 

Refik Şevket Bey - Bu vila
yetler hangileridir? 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey - Kat'i değildir. Fakat ken· 
di tahminimi arzedeyim. İzmir, 
Konya ve Adanadır. Maamafih 
heyeti vekilenin nereleri için ka
rar vereceğini bilmiyorum. Benim 
kanaatime göre, bu vilayetler bu 
teşkilata muhtaçtırlar. 

Mpruzatım bu kadardır. Mec
lisi ili kabul ederse halka ait bir 
çok itler muntazam çıkacaktır. 

Bundan sonra meclis pazartc· 
si günü saat 15 te toplanmak u
zere içtimaa nihayet vermiıtir. 

Kü~ük iktiboılar 

Çocuk ölOmlari 
Çocuk on bet Yatın• kadar 

hem cismen hem ruban korunmak 
ister. Sağla:n doğmuf çocuklarda 
en mühim devir, birinci Yatın so
nuna kadar olan devirdir. llk yaf
ta b'n çocuktan 160 ı, ikinci ya,ta 
50 si, üçüncü ya.ta 25 ,;, dördüncü 
ya,ta J 7 si, be•inci yatta 13 çü, 
betten ona kadar Ya.tta 56 sı, on
dan on be•e kadar 34 Ü ölür. 

Demek ki, bin çocı.:!..tan on bet 
yaşına kadar 355 ti ölüyor. 

Halit - MUCLA 
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1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 , , , VAPURCULUK 

Bebek BeKle~iye Bah~l~ ve Gazinosu Gazetecilik ve M~tbaacılık ısf!~~~~~~!~ı 
ıraya verı ıyor 

Bebekte kain ve Bebek Bahçesi namile maruf Belediye 
Bahçe ve Gazinosu ihaleyi müteakip teslim edilmelı: üzere 
bir sene müddetle kiraya verilecektir. ihale Nisanm 25 inci 
Çarşamba giinü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Is 
tekliler tartnameyi görmek ve fazla izahat ıilmak üzere Be -
lediye Emlak Şubesine ve tayin edilen giinde Daimi Encüme 
ne müracaat etmelidirler. ( 1461) 

Osmaniye köyünde ve Mer'aamm muhtelif mahallerinde 
müsadesiz çıkarılan tahminen (60) metre mik'abı taş mez
ki'ir mahalde ve Balarköy dairesi ve civarında mevcut yedi 
ton kum 28 Nisan 934 tarihinde sahlacağmdan talip olanla
rın mezki'ir giine kadar Belediye muhasebesine müracaatları 
ilan olunur. (1589) 

Eminönü Kaymakamlığından : Kumkapıda başı boş 
olarak bulunup tahtı muhafazaya alınan bir av köpeğinin sa
hibi her kim ise bir hafta zarfında alamadığı takdirde satıla
cağı ilan olunur. (1588) 

lnhi•arlar U. Müdürlüğünden: 
A.- (100,000) adet (70) lik boş Şarap Şişesi. • 
B.- (20,000) adet (340) santilitrelik Galon. · 
Satın alınacak bu iki malzemeyi vermek isteyenlerin 

pUarlığa iştirak edebilmek üzere (% 7,5) teminatlariyle 
beraber (16-4-934) pazartesi günü saat (14) te Galatada 
Alım, satım komisyonuna müracaatları. (1470) 

Satılık Sığır Gübresi 
Karaağaç müessesatı Müdürlüğünden: 

Mezbaha ve Pay Mahalli ahırlarında bir sene zarfında 
teraküm edecek sığır gübresi pazarlıkla satılacaktır. Talip o
lanların teklif edecekleri fiatlarm yüzde yedi buçuk nisbetin
de pey akçeleriyle 11 Nisan 9~ A çarşamba giinüne kadar 
müesseseye müracaat etmele rı ılan olunur. (1528) 

Beyoğlu Kaymakamlığındanı 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergisine 

(H<ıtla kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmıştır. Alakadaranm 15 Nisan 934 akşamına ka
dar Kaymakamlık binaamda Hey'eti baytariyeye müracaat
la hayvanlarını kayıt ettirmel~.ri ilan olunur. (1543) 

1982 

"EZNECILER T. K. Biçki Dikiş Mektebi 

3 6 A 1 k devrelere talebe kaydına baılanmış-

ve Y l tır. Maariften tasdikli şahadetname 
Terir. {15222) 1990 

Türk Gayri Mübadiller Cemiyetinin 
,nutat altı eylık kongresi toplanacağından mukayyet azanın Nisanın 26 ncı Per

fenıbe günü saat 14 de lstanbul'da Helkevine tqrifleri men:udor. 

Türk <!_ayrimiibadiller 

l Askeri fabrikalar ilinlan 1 
Bakırköy Barut Fabrikala

n arazisinde yetişen yeşil ot
ların biçilerek kaldırılması mü 
zayedeye konulnıuştur. Talip 

1 leırin şartnamesini görmek i
çin her Pazartesi ve Perşembe 
günleri saat 13 ten sonra ve 
müzayedeye girmek üzere 
30-4-934 pazartesi giinü saat 
14 te Fabrikada Satmalma 
Komisyonuna müracaat eyle 
meleri. (475) (1565) 

lstan bul birinci iflas 
memurluğundan: 
Müflis T oma F otyadlı efendiden ala· 

aldı olanların tarihi ilandan itibaren on 

1 
lıeı &iin zarfında memuriyetimize mü. 
ncaatla ellerinde mevcot veQİki ibraz 1 

ve alacaklannı kayit ettinneleri ilan olu 
nur. (15488) 

Cemiyeti Reisi M. HÜSNÜ 
(15483) 

Tavukları çok~• 
YUMURTLATMAK lÇIN 
Ne yedirmeli, ne zaman yedir-
. meli, ne kadar yedirmeli, 

nasıl yedirmeli ? 
~: ;~ 
-~ 

Tavukçuluk aleminde herkesin ar
zu ettiği §ey tavukları çok yumurt
latmaktır. Bunu temin edebilmek için 
Cafer F alıri Beyin yeni çıkan bu ese-

latanbul mahkemeyi asliye altıncı ririi mutlaka okumalısmız. Gayet ne-
hukuk dairesinden : Haraççi Kara Meh· fis bir ıurette iyi kağıt üzerine ba-
met mahallesinde Fener caddesinde 90 ! sılmıt resimli 80 sayfalı bu güzel ki-

l h d _,_, M Labın fiyatı 25 kuru§tur. Mahalli tev-
nwnero u ane e saıune adam Anna: 1 zii : Akşam Kitaphanesi. ( 15253) 

Haracci Kara Mehmeb mahallesinde i b _________ D!l!!I" 
Fener caddesinde 90 numerolu hanede 19. , 

sakin Yosef efendi tarafından aleyhinize İstanbul Tapu Başmemurluğundan ;-
açılan boşanma davasında İkametgahmı- Sekban başı lbrahim ağa mahallesin · ·1 

zın meçhuliyeti hasebile hukuk usul mu - kırk çeşme caddesinde kain 54 Nume· ,,_ 
hakemeleri kanununun 141 ci maddesi lu mektep arsasının hazinei maliye u! . 
mucibince arzuhalin : llanen tebliğina lesinde olup tapuda kaydı olmadığınd , -1 

karar verilmiş olduğundan bir nushası 1515 Numerolu kanun mucibince seneJ. 
mahkeme divan hanesine taallik kılınan siz tasarrufata kiyasen hazinei maliye 
arzuhal suretine on beş gün zarfında namına tescil edileceğinden mezkür 
cevap vermediniz takdirde muameleyi g;,yri menkule tasarruf idaasında bulu-
kanuniye ifa kılınacağı tebliğ makamı- nanlar var İse bir hafta zarfında l stan-
na kaim olmak üzere ilan olunur. bul lnpu Başmemurluğuıı.a müraca<:tla-

( 15180) rı ilan olunu"· 

Türk Anonim Şirketi 
( MİLLiYET MATBAASI) 

Karadeniz yolu 
DUMLUPINARav~: 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitaplan 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

PAZAR giinii -t 20 ele c.ı.ta 
rıhtımından kalkacak. Giclitteı Zo& 
galdak, lnebolu, Ayancık, Samwn, 
Ünye, Ordu, Kireıon. Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rize, Döniitte bualara 
iliveten Of, Sürmene ve Pulathaneye 
uğrar. 

R.oman Kartvizit Deniz yolları 
Fenni kitaplar F~tura; El ilanları iŞLETMESi 

A-teleri ı ICankiiy ~ 
Tel. 4Z3G -- Sirlıeci MilııiinlaraM 

Haa Tel. 22740 TABEDILIR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 9 Nisan PA· 
ZARTESt 19 da Sirkeci nh· 
turundan kalkacaktır. (1590) 

İsken~eriye yolu Her müesseseye elverişlidir. 
1ZM1R vapuru 10 Nisan SALI 
11 de Galata nhtımından kal
kacak doğru İzmir, Pire, l&ken· 
deriye'ye gidecek ve dönecektir· 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 

(1591) 

Umumi Neşriyat ve Yazı itleri 
Müdürü ETEM iZZET. 

1997 Gazetecilik ve Matbaacılık T. :;.ı·. ş. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semti Mahallesi Sokağı . Çin si Hissesi Emlak Hisseye göre 111~· 

No. su hammen kıymeti 
Sıra 

No.au 
1013 
1014 

Galata Kılıçali 
Bayazit 

Medrese Oda 1/4 38 75 T, L· 

" i 
Yenişehir ve GÜ· Kagir hane ve 'dükkan 19/24 2-14 6334 ,, ,, 
müşhalkalı ı t 

1015 
1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 

Ortaköy Ortaköy Asmalı Ahşap hane 1 1/ 2 . 25 500 11 ,, 

11 ,, Dereboyu Hane 3/ 4 126 eski 154 yeni 1875 ,, ,, 
Tophane Seferkethüda Koltukçuçıkmazı Arsa Tamamı 6-8 1288 ,, ,, 
Beyoğlu Hüseyinağa Ziba ,. ı ,, 3 \ 200 ,, ,, 

,, ,, Bilezik Bugiin arsa ; ,, 29 735 ,, ,, 
Büyükada Yalı Macar C. Arsa J 1/10 51 27 ,, ,, 

,, Cami Küşadiye . ,, Tamamı 16 234 ,. ,, 
,, Y ah Mustafabey ,, , ,, 2 206 ,, ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrımüba dil bonosile ödenmek ' üzere yukanda yazılı 
gaynnıenkullerden 1014 sıra No. lısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 

ihaleleri 30-4-934 Pazartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye gireceklerin pey akçelerini ve kapalı zarflarını niba· 
yet yevmi mezkilrda saat on dört buçuğa kadar tevdileri lazımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri mü§leriye aittir• 
Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. ( 1397) • • 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - l 10 Kilim, 100 takım kütüklti palaska, 100 matra 

80 arka çantası, 80 ekmek tor bası, 1 O battaniye ve 1530 met
re lalıflık bez 12-4-934 per§embe gÜnü saat on dörtte pazar 
lıkla satın alınacaktır. 

2- istekliler her gÜn Komisyondan örnekleri görüp 
şartnameyi alabilirler. 

3 - Pazarlığa girecek! er maim tasarlanmış tutarının 
yüzde yedi buçuğu olan (138) liralık vezne makbuzu veya 
teminat mektuplarile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(1544) 2002 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlıiı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
.F 1 - 105 milimetrelik sekiz adet Işıldak 10-4-934 

salı giinü saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaktır. . 
2 - istekliler şartnameyi her gün komisyondan a

labilirler. 
3 - Pazarlığa girecek) er malın tasarlanmış tutamını 

yüzde yedi buçuğu olan (87) liralık vezne makbuzu veya te
minat mektuplarile Komisyona gelmeleri. ( 1545) , 

2003 

Haydarpaşa Emrazı lıtiliiye 
Hastanesi Baıtabipliğinden: 

Hastane için nümunesi veçhile ve açık münakasa ile 
Oçyüz metro yerli patiska mübayaa edilecektir. İhalesi 24 
Nisan 934 sah gÜnü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa 
Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezindeki 
mübayaa komisyonunda yapılacağından şartnameyi görmek 
isteyenlerin Galatada Merkez Levazım Memurluğuna veya 
hastane İdare Memurluğuna müracaatları. (1476) 

1913 

•• 
Uçüncü Kolordu 

Kumandanlığından: 
1 - ihtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 • 

329 doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevellüt• 
lülerde bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar mual • 
lim olsun veya olmasın ellerinde yiiksek ehliyetname bulunaJl 
kısa hizmetlilerin kaffesi 1 Mayıs 934 te ihtiyat zabit mektebj 
ne iltihak edeceklerdir. · 

2 - Ehliyetnamesiz 328 - 329 doğumlu ve bunlarla mull' 
mele gören diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tebit 
edilen bakayalar da dahil mua ilim olsun veya olmasın 1 Ma ' 
yıs 934 de, Orta ehliyetnaroeyi haiz olanlar 1 Temmuz 934 
de, tam ehliyetnamesi olanlar da 1 Eylül 934 de · sınıflarınıJ 
mahsus hazırlık kıt'alarmda İspati vücut edeceklerdir. 

3 -Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimya ' 
ger, eczacı, disçi sınıfına ayrılmış olanlar 1 ikinci Terşin 934 
de tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına ayrılan kısa hizmetliler 1 ikinci T eş ' 
rin 934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5- Hava sınıfı mensupları birinci maddeye tabidir. ·~ 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanlatlf 

mektep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarııı' 
almaları lizımdır. (736) (1521) 193!,/ 

Afyon Vilayetinden: 
' ., ; Kapalı zarf usulile münakasaya konulup 21 Mart 93' 
tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Afyon - KorıY' 
yolunun (8193) lira bedeli keşifli o+ooo - 0+ 250 ki•0; 

metreleri arası parke ferşiyatına muayyen saatte talip zu~~j 
etmediğinden 18 Nisan 934 tarihinde saat 16 da EncümenJ , 
layette ihalesi icra kılınmak üzere münakasa müddetin te.fo 
dit edildiği ilan olunur. (1376 > . -~ ıs 

İstanbul Milli E~lak Mü~~rlüğünden: J· 
' Galatada Arap Camı mahallesının perşembe pazarı ~~ğ' 

desinde ye~ 5~ numaralı dül\kanda zühur eden .. k_~vecıltA 
ait muhtehfülcıns eşyanın 22-4-934 pazar gunu saat. 
te Milli Emlak Müdüriyeti binasında açık arttırma suretıle 
satılacağı ilan olunur. .l'M). (1463). 


