
Japon misafirler perşembe 
günü şehrimize geliyorlar. 
Fakülte hastanesinin kadrosu 
tesbit edildi. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Çiftçi borçları 
Türk çiftçisini korumak 
için yeni tedbirler almı
yor. Bu tedbirlerin tahi
latmı ve kat'i mahiyetini 
pek yakında öğreneceğiz. 

'ANKARA: 8 Nisan Türkiye, 
her teyden evvel bir ziraat mem
leketidir. Ve bu güzel yurdun 
münbit toprakları Türk çiftçisi -
nin alın terile yoğııulmuftur· Bet 
senelik sanayi planının ana hat -
lan çizilirken, hükumet bu esas
lı noktayı da'ma göz önünde bu
lundunnuttur. Sanayiletme yo -
!unda açılan büyük seferberliğin 
çiftçimizi koruyan cepheleri pek 
çoktur. Bu plan, tehri, kasabayı 
ve köyü ayırt etmeden her birine 
ayrı ayrı refah ve inkitaf vadet
mektedir. Ziııai mahsulün ekse
riya maliyet fiyatına bile satıla
madığı fU son senelerde hükume
tin aldığı bu şümullü koruma ted
birini tükranla karşılamak lazım
dır. 

Ve gene iftiharla haber vere
lim ki, memleket iktısadiyatmm 
sağlam b:r programa bağlanmak 
üzere bulunduğu bu sırada hüku
met çiftçinin dertleri ve ihtiyaç
ları ile de yakından alakadar ol
maktadı:ı. Buğdayı korumaya de
v~ için alınması kararlaşan ted
bır ne kadar yerinde ise, çiftçinin 
borçları için uzun tetkikler neti -
c.:sinde bulunduğu haber verilen 
hal tarzı da o kadar yerindedir. 
Çiftçinin son senelerde paraya o
lan ihtiyacı ve bu parayi bulduk
~. ao~ra ödemekte çektiği müş
külatı ızaha lüzum var mı? Bu 
mevzu üzerinde çok hassas dav
ranan ismet Pata hüklimetinin 
Ç~ftçi borçlan hakkında varılan 
kiı.ran yakında ilan etmesine sa
bırsızlıkla İntizar etmekteyiz. 'Al
J~ğ~mız. malumat doğru ise, çift. 
çının Zıraat Bankasına olan bor
cu uzun taksitlere bağlanacak ve 
faiz niabeti a.gari bir hadde İn· 
dirilecektir. Uzun taksit ve asga
ri faiz hadleri tesbit olunurken 
ç~~tçi~in hakiki vaziyeti, ve bu: 
gunku hayat fartlarmın icapları 
nazarı dikkate alınmıtlır. 

Yalnız böyle tamil bir mua
~ele!~ tevessül olunurken, gene 
çıftçının istinat noktalarından en 
nıühinunini t~kil eden Ziraat 
B~nkası gibi milli bir müessese
~~n. sarsılmaması için çareler dü
funuldüğünü ümit etmek isteriz. 
Zira genit letkilatınm istilzam 
ett: ği masrafları kartılamak ıçın 
böyle çare ve tedbirlere katiyet
le lüzum vardır. Asgari hadde in
dirilecek çiftçi borçlarının faizin
Clen bankanın eksilecek olan va
ridatım telafi etmek, Türk çiftçi
sinin büyük yardımcısını koru
mak ve onu yatatmak demektir. 

Mecdi SADRETTIN 

Japon misafirler 

Perfembe günü geliyorlar 
Program yapıldı 

Bu perşembe günü Amiral Mat
•ushita'nın kumandası altında !ima 
nnnıza gelecek olan lvvate ve Asa
ma Jajon mektep gemilerinin kar
tılanınası hakkında tanzim olunan 
prograı:n cl'ün vilayete bildirilmİ§tir. 

Gemıler per•enıb .. .. b h 
1 . 1. T e gunu sa a -
e~ın ımanımıza geleceklerdir. A
mıral. valiyi ve kolordu kumanda-
nını zıyaret ed k . ece ve zıyaretler bu 
makamlar tarafından . d 1 •
tır. Saat 12.30 !a e o una~x 
1 C" h . da Amıral, merasıın
e umkt urıyet abidesine ,.,.lenk ko yaca rr. r-

Diğer taraftan Arn· I . 
J 'd ıra ın yaven aponya a vefat edip I d 

h · · . . geçen er e 
te rımıze getırılerek d f d'I 
Şkc .B' eneıen ev et avıt eyın mezanna . d 
cek ve çelenk koyacaktır. gı e-

Amiral saat 17.30 da Asaına ge. 
misinde gazetecileri kabul edecek. 
tir. Ayın 13 üncü cuma günü Ami
ral Ankaraya hareket edecek ve is. 
tasyonda büyük merasim yapılacak 
hr. Japon Sefiri ve sefaret erkanı 
da beraber gideceklerdir. 

O gün, gemiler zal>itaııı ve mü
rettebatı müzeleri, Topkapı sarayı
nı gezeceklerdir. Gemi mızıkası sa· 
at 16 • 18 araunda Gülhane parkın
da kons r verecektir. 
H Japo'! d~niz talebesi Be~oğlu 

alkevınc!e Japon usulü ıskrım O· 

Yunlarını gösterecektir. 
B ~Yni gün <iğleden evvel vapurla 

ogazda bir gezinti yapılacak ve 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Yeni tramvay hatları 
Vekaletle şirket arasında 

kararlaşan esaslar 
Fazla mikdarda yolcu alabilecek 

vüs' atta arabalar işletilecek 

'.ANKARA, 8 (Telefonla) -
Nafia Vekaletile Tramvay Şirketi 
arasında cereyan eden müzakerele
ri_n birine! safhasınin müsait bir §e
kılde netıcelendiğini dün bildir
mi§tim. Nafia Vekaletinin teklifle
ri ve bunlara ıirket meclisi idare 
reisi M. Veyl'in verdiği itilafki.ra
ne cevap münderecah hakkında 

tafsilat aldım. M. Veyi tahriren tak 
dim ettiği cevapta hissedarlara Na 
fia Vekaletinin tekliflerinin kabu
lünü tavsiye edeceğini vadetmek
tedir. 

Vekaletin istedikleri 
Nafia vekaleti tirketten tetkikini 

ye m.~~pet bir karara bağlanmasını 
ıstedıgı meseleler arasında bilhas-

Nafia Vekili Ali Bey 

aa 21 temmuz 1926 tarihli muka
velenamede yazılı hatların in§asına 
mukabil yapılan tarife zamları tir
ketçe timdiye kadar İstifa e&lmİ§ 
olduğu halde hatların yapılmamış 

Yeni bir mukavele 

5525 

.. 
olmasından dolayı ivazsız olarak 
tahsil edilen bu paraların hesapla
rının tetkikile iadesini talep etmiş
tir. 

Masraflar 
M. Veyi cevabi mektubunda Fa

tih- Edirnekapı hattının in~ası ve
saire için ihtiyar edilmiş ol~n mas
raflar tenzil edildikten sonra geriye 
kalan paranın hüklimete iadesine 
esas itibarile muvafakat ettiğini tas 
rilı etmi§tir. 

Bu para yeniden yapılacak hat
lann istimli.klerine sarfedilecektir. 
Bu para kifayet etmediği ve İstan
bul Belediyesi de şirketten avans 
kabul etmediği takdirde şirket bu 
istimlaklere lazım olan parayı doğ
rudan doğruya kendisi temin ede
cektir. 

Program 

lstanbulun muhtaç olduğu yeni 
tramvay hatları yeniden tespit o
lunarak bir inşaat programı vücu
da getirilecektir. Yeniden yapıla
cak ve mevcutlardan ıslah edilecek 
hatlar arasında bilhassa Gazi Bul
varı - Unkaparu yolu, Eyüp yolu, 
Beyazıt • Aksaray yolunun tevsii, 
Aksaray - Topkapı hattının ıslahı 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Gazi Hz.nin 
Seyahat feri 
Biiyük Reis Manisayı 
şereflendirdiler, yolda 
kıtaları teftiş ettiler 
MANiSA, 8 ( A.A.) - An

karadan hareket eden Re:ıi
cümhur Hazretleri bugün ıaat 
19,30 da Manisaya muvasalat 
buyurmuşlardır. Beraberlerin -
de ikinci ordu müfetti1i izzet
tin PQ4a Ha.zretlerile kolordu 
ve /ırka kumandanları ela bu
lunuyordu. 

Reisicümhur hazretleri Ka
rahisardan it:baren yol üzerin
de bulunan tekm~l garnizonlar
da trenden İnerek muhtelif kı
taları teftİf etmişlerdir . 

Güzergahtaki istasyonlar 
halk ile dolu idi. 

ESKiŞEHiR, 8 - Gazi Hz. 
ni .hamil hususi tren saat 2,30 
da Eskişehire geldi. 

Gazi Hz. ni görmek iştiya
kJnı besliyen kalabalık bir halk 
kütlesi istasyonu clolclurmuş -
/ardı. Gazi Hz. uyuyorlardı. 

Tren istasyonda bir buçuk 
saatlik bir tevakkuftan sonra 
tam saat dörtte Afyona müte • 
veccihen hat'eket etti. Gazi Hz. 
nin Afyonda tevakkuf buyur • 
mıyacalılan, doğruca lzmire gi
decekleri söylenmektedir. 

Salih Paşaya 
Ameliyat yapıldı 
lstanbuldan tayyare ile 

giden doktorlar Samsunda 
SAMSUN, 8 (Milliyet) - Kıy

metli Kolordu kumandanlanmız • 
dan Salih Patayi 
tedavi için profe -
sö~ Nisen ile ope
ıfatör e i Beyi 
hamil tayyare fır
tınadan Cardak 
boğazından dön -
meğe mecbur ol • 
mu,tur. doktorlar 
trenle Kayseri • ""'~~'.;: 
den tehrimize gel- C2'.:ı.c_ 
mitlerdir. Yarın 
bir torpito ile Trab Salih Pa,a 
zona ve ora -
dan da Erzuruma gideceklerdir. 

'Ameliyat yapıldı 

:ANKARA, 8 (Milliyet) 
Erzuruma gitmek üzere cuma sa
bahı lstanbuldan kalkan Ye opera-
1.. M Kemal Bey ile profeaöı< 
or (Devamı 7 iııci sahifede) 

iki biçare amelenin ceııeJi çöken mahzenden çıkarıldıktan sonra 

Bir mahzen çöktü, iki 
amele ezildi, öldü! 

ı İnhisar /ar 
Vekilinin 
Tetkikleri 

Bu feci ölümün 

Hadisenin vukubulduğu yer 

Dün Karagümrük'te Kariye ma
hallesinde Borazan Tevfik sokağın
~a bir inhidam olmuş, iki kişi ta§ yı 
gınları arasında kalarak ölmüştür. 
.. Ölenler Mehmet Ali ve Hüseyin 
j,'ıili11erinde iki kişidir. Bu iki bed-

z l.thBHorazan Tevfik sokağında 
e ı a anım . t d I'k ın ınşaa ın a rençper-

! yapıyor~a~ ve aldıkları günde-
lıklerle geç nıyor İn• tt 
bek T" • .aa a gece 

1
. çı kıg1 ı ~ap~ak suretile de gect
ıyece erı yen temin ediyo 1 ı r arınış. 

nşaatta artık iş azaldığında z 
lih~ ~a.nım ~arafından bu iki ~e~ 
lenın ışıne nıhayet verilmiş, bunlar 
da açıkta kalınca kendilerine bir yer 
tedarikine mecbur kalmışlar ve Ze-

sebebi nedir? 
lih": . Han~mın İnşaatının yanında 
sahıbı bellı olmryan boş arsadaki 
metruk mahzeni temizleyip içinde 
yatmıya karar vermişlerdir. 

İki amele mahzeni temizlemeğe 
ba§ladıkları ı:aınan içinin kesme ta§ 
!arla dol!-1 olduğunu görmüşler, bu 
la§ları hır araya toplayıp kendi he
saplarına satmıya karar vermişler
dir. 

lki adam bu karardan sonra taş
lan söküp bir kenara yığmıya ba§
lamışlar, dün de tam saat yarımda 
bu işle meşgul olurlarken mahzenin 
kubbe kısmının istinat ettiği iki ta
şı yerinden oynatıp çrkarmak iste
mişlerdir. Fakat taşlar yerinden oy
nayınca kubbe büyük bir gürültü i
le çökmü§ ve iki amele, 40 yaşın
daki Mehmet Ali ile 33 ya§ındaki 
Hüseyin, enkö.zın altında kalmıslar 
dır. · 

lnhidaının gürültüsünü i§iten Ze
liha Hanımın inşaatında çalı§an 
amele derhal mahzene koşmuş ve 
iki adamın enkaz altında kaldığını 
görünce derhal enkazı kaldırmıya 
çalışmışlardır. 

Fakat enkaz pek fazla olduğu i
çin buna muvaffak olamamışlar, bir 
taraftan zabıtaya, diğer taraftan 
itfaiyeye haber vermişlerdir. 

ltiaiye müfrezesi geldiği esnada 
nöbetçi müddeiumumisi Ahmet 
Muhlis Bey de tabibi aali ile birlik

(Devamı 7 inci sahifede) 

Rıhtım antrepolarında 
kaybolan efya 5 milyon 

lirayı buluyor 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 

Rana Bey dün öğleden .evve.l ve s~n 
ra inhısar ıdaresı· 
de bundan sonra 
da lstanbul güm • ı 
rükleri baş müdür 
lüğünde mefgul ol 
mu.tur. Aldığımız 
malUmata nazaran 
Rana Beyin tehri -
mizde metıul ol • 
duğu meselelerden 
ba,lıcasını Rıhtım ı 
antrepolarında kay 

Ali Rana B. bolan efya mesele-
si teşkil etmek -

tedir. Bu e,yanın nasıl kayboldu
ğu,, nereye gittiği esMh bir mevzu 
tetkil etmekte ve bir teftİf heyeti 
senelerdenberi uğratmaktadır. 

Şimdiye kadar kayboldu~ teı
bit edilen etyanın kıyınetı .~ 
milyon lirayı bulmaktadır. _Dıge_r 
b . 1 de gene nhtrm 4ırketı-
ır mese e ş· k . 

ne taalluk etmektedir. ır etın 
hh t .. · ntrepolar intasını taa üt et ıgı a 

temelleri atıldığı halde on !ene
denberi o ,ekilde kalmı,tır. 

Komisyoncular birliği d.~ r~?
tım •irketinin işlerine ait gumruk 
ve i~hisarlar vekaletine verilmek 
üzere bir muhtıra hazırlamaktııddı~. 
Bu muhtıra bugünlerde ikmal e •· 
lecektir. 

Fransada tasarruf k r rna
rnelerinin tesirleri görülüyor: 
Posta memurları hükumet 
aleyhinde nümayişler yaptılar 

T l • ( Müdür: 24318, Ya:ı.ı i,lıeri müdür~: 2-1319. 
e • idare •• Matbaa : 24310 . 

• 
I nkılap Enstitüsünde 

Hikmet Bey dün 1922de 
geçen hadiseleri anlattı 
Dahiliye vekili Fethi Beyi İngiliz 
Başvekili ve Hariciye vekili kabul 
etmeğe tenezzül etmemişlerdi 

Afyon taarruzundan sonra kendileri mür:-:::ıat ettiler 
Maarif Vekili Hikmet 
Bey dün aktam lnkı -
lap tarihi enstitüsünde 
dersine devam ede -
rek 1922 senesinde ce
reyan eden siyasi ve • 
kayii anlatmıftır. Hik- · 
met Bey dünkü dersi
ni verdikten sonra An 
karaya avdet etmi tir, 
Bu akşam inkılap ta -
rihi enstitüsünde eski 
Adliye vekili Mahmut 
Esat B. derslerine de
vam edecektir Hikmet 
Beyin dünkü dersini 
aşağıya yazıyoruz: Hikmet Bey deraini takrir ediyor 

Hikmet Beyin dersi 
1921 senesinin vakalarını göz -

den geçirdik. Şimdi 1922 senesine 
girelim. Vaziyet ,öyle idi: Milli 
hükumet iki büyük devlete misa • 
kı milliyi kabul ettirmişti. Biri Rus 
ya, diğeri Fransa idi. Rusya ile ga 
yet sıkı ve yakın bir dostluk var • 

dı. Dahilde vaziyet gayet iyi idi. 
Millet azami fedakarlık yapıyordu 
Bu, siyasi vaziyettir. 

Askeri vaziyete gelince: Yunaıı 
lılar Sakaryada mağlü~ olı~ıuştu. 
Fakat lzmir, Afyon, E..kıfe~ır ha t 
tına hakimdi. yani timendıferler 

(Devamı 7 inci oahifede) 

İnsull bugünAmeri asefa 
retine teslim edilecek mi? 

Sefir dün Ankaradan 
gazetecilere izahat 

geldi 
verdi 

ve 

Mevkufun teslim olunması için Amerikadao beklt:'-
talimat ve salahiyet dün sefarete bildirildi •or 

:Amerika seliri gazete muhabirlerine izahat veriyor. 

VAŞiNGTON, 8 ( A.A.) - Reu· Selir Ankaradan geldi 
ter Ajansı bildiriyor: Birlqik A • 
merika hiikiimetleri cümhuriyeti, 
Türkiye hükiimetinin l•tanbuld":. 
'Amerika viskonsoloaunu M. lsnullu 
tevkile memur ettiğini telgrafla 
büdirmi,tir. Bu vesika M. Ruzvelt 
tarafından imzalanmıştır. M. lnıu -
ll'ün gelecek halta Şikago'ya hare
ket edeceği ı;annedilmektedir. 

250 yataklı 
Hastahane 

-o-
Fakülte hastahanesinin 

yeni kadrosu 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

Barem kanununa bağlı 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat Vekaletine ait kıs
mında bazı tadiller yapılması hak
kında hükumet Meclise bir layi
ha sevketmiştir. Bu layihaya göre 
Haydarpa~ada bulunan fakülte has 
tahanesinin tam teşekküllü ve 250 
yataklı bir hastahane olarak açıl-

<Devamı 7 inci sahifede} 

Amerika sefiri M. Skinner dün
kü trenle Ankaradan tehrimize 
gelmiıtir. M. Skinner'in fsta~ula 
gelİfİ, müflis banker lnsull'ün ın -
desi ile alakadar olduğu söylen • 
mektedir. 

M. Skinner, dün şehrimizdeki ec 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni değişiklik
ler olacak 
Birkaç komiserlik yapılıyor 

AN KARA, 8 (Tele/onla) - Na
fia Vekaleti latanbııl imtiyazlı Şi,... 
ketlerin müraka • 
be•i için bir baş· 
komiserlik ihdası 
na karar vermiş • 
tir. BQ4komiaerli •• 
ğin bir bürom ola 
cak ve büroda lü· 
zumu kadar tek • 
nisyen ve memur
bulunacaktır. Is • 
tanbul baıkomi • 
serliğine kimin ta 
yin edileceği pek NURi BEY 
yakında anlaşıla -
caktır. Diğer taraftan öğrendiğime 
göre Şark Demiryolları Nafia ko
miseri Nuri Beyin tekaüde sevki ta 
karrür etmiştir. Devlet Demiryol -
ları ve limanlar umum müdür mu· 
avinliğine diğer bir zatın seçilme
si derdesttir. 



• 
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TARiHi TEFRiKA: 6 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VES,IKALARA GORE) 

--HARİCİ HABERLER 
Fransada galeyanı· 
Posta memurları nüma
yiş yapmağa başl~dılar 

Ali Kemal de Pariste !. 
Prens Sabahaddin - Damat Mahmut Nedim 

Paşanın oğuHarı ve Abdülhamit .. 
Türkiye tarihinde hiç bir zaman 

silinemiyr~-ek kadar kara bir leke 
bırakarak öbür dünyaya giden Ali 
Kemal dahi 1896 senesine doğ.u 
Suriyeden Fransaya kaçmıştı. O lıı
tanbulda.ki uygunsuz harekatından 
dolayı Halebe nefi edilmi,ti. Ora-. 
dan bir çaresini bularak kapağı 
Parise abnı,tı. Fakat oradaki tar
zı hareketi ve arkada.tlanna 
kar,ı oynadığı çirkin oyunlar ken
disinin nasıl bir akibete 
duçar olacağını daha o zamandan 
belli ediyordu. Karilerimiz Ali Ke
mal'in ne tınette bir adam olduğu
nu, me,rutiyetten evvel Avrupada 
nasıl yqadığmı ve hangi tarafta 
menfaat görürse nasıl o tarafa der
hal meylettiğini o devirlerde yazıl
mıs olan mektupları da okuyarak 

iken Londra sefareti ikinci kitabe
tine tayin olunarak üç buçuk sene 
orada kalmı,tı. Ondan sonra me
muriyefnden infisal ederek lstan
bula dönmütlü. Bu defa kendisi 
Viyana sefareti katipliğine tayin 
edilınitse de kabul etmediği iç'n 
Babıali hukuk mütavirliği muavin
liğine memur edilmitti. Bu esnada 
ne,rettiği (Sergüzett) namındaki 
romanı da nadir asarı edebiyeden 
addedile ıek büyük bir rağbete 
mazhar olmuttu. Sezai Bey bun
dan sonra türkçede ilk defa olarak 
(Küçük teYler) namındaki küçük 
h kayelerini nefretmiş ve bunu da 
(Rümuzüledep) isimli diğer bir 
kitabı takip eylemitti. 

anlayacaklardır. 

Pariste arzı endam eden zevat 
arasında tabii Prens Sabahattin 
Bey de vardı. Prens Sabahattin 
ve Lütfullah Beyler Damat Mah
mut Nedim Patanın oğullarıdır. 
Mahmut Nedim Paşa Abdülhamit-

'Ali Kemal 

ten bir imtiyaz istemif1i, fakat bu 
imtiyazı alamamıttı. Bundan muğ
ber olduiu için A vrupaya kaçmıt
tr. Oğulları da berabeı:inde idi. Bu 
aile :çinde ittihat ve Teıikki tari
hinde büyük bir rol oynamağa mu-
Ia' ti< olan Prens Sabahattin Bey 

., ur. Onun tevsii mezuniyet 
-;'t.mi merkeziyet meseleleri et-
~da dönen münakafaları sıra

,. geldikçe o zamanlarda yazılmıt 
olan ınektuplardan ve netredilmif 
olan beyenoaınelerden anlayaca
ğımız için kend:sini timdilik kısa
ca tefrikamızın kahramanları me
yanında takdim ediyoruz, 

Pariste (ittihat ve Terakki) ile 
berabe:1 çalıfaD (Şurayı Oınmet)in 
İntİfannda büyük hizmeti doku
nan nezih 11' malardan birisi de 
Edip Sezai Beydir. Sezai Bey Os
manlı devleti ricalinden Sami Pa-
5anm mahdumudur. 1854 senesin
de lstanbulda doğmuştur. Pederi
nin nezareti altında hususi mual
limlerden ders alarak tahsil etmit
t r. Henüz 18 yıqmda iken netret
tiği bazı edebi makaleler o zama
nın pek ziyade nazan dikkafi cel_P 
etmit ve (Çamlıca) ünvanll bır 
edebi tasviri bilhassa takdire maz
ha11 olmuftu. Sezai Bey gene o es
nada (Şir) namile bir tiyatro k'ta
bı yazını~ ve bastırmıttı. 

Sezai Bey henüz yirmi Ya.tında 

Hitlerciler --
Bir Çekoslovakyalı 
Zabiti kaçırdılar 

PRAG, 8 (A. A.) - Telegraf 
gazetesinin haber aldığına göre 
hudut civannda gezinti yapmakta 
olan Çekoslovakya'lı yüzbaşı Kri
vonik, 20 kadar Hitlerci tarafından 
otomobil ile Almanyaya kac;ırılmı~
lır. 

Bu hadisenin evvel.den tcl.arriir 
ettirildiği muhakkaktır. Zira, Nev
~en Belediye reisi, zabiti beklemek
te olup gelir gelmez, tevkif etmiş
tir. Milli Müaafaa Nezareti, bu hu
sustal<l tahkikatın neticesinı bek
lemekte olduğundan bu haberi res
men teyit etıremektedir. -------

Sezai Bey bu dört eserile o de
virde kendisini birinci sınıf edip
ler derecesine kadar yükseltmeğe 
muvaffak olmuştu. Fakat lstan
bul matbuatmdaki sansörün tazyi
kinden dolayı uzun müddet bir sey 
yazamamıftı. Nihayet zulüm ve is
tipdat içinde çırpınan \'atanın 
dan ayrılmağa mecbu11 olarak Pa
rise gitmit ve (Terakki ve ittihat) 
cemiyetine iltihak eylemitti. Cem;. 
yete intisabından sonra cemiyetin 
trükçe rtafİri efkarı olan (ŞW-ayı 
Ommet) gazetesin'.n batmuharrir
liğini deruhte etmif, cemiyet erka
nı esasiyesinden olmut ve Türk 
matbuatı kısmına riyaset eylemit
ti. Ahmet Riza Bey gibi Sezai Bey 
dahi Abdülhamidin yüksek teklif
lerini ayaklarile çiğneyerek uzun 
müddet bu cemiyet mesleğine de
vam cylem~ti. 

Selanikte tefekkül eden (Osman 
h Hürriyet Cemiyeti)nin Paristeki 
cemiyetle müttereken hareket etti
ğini yazmıttık. Bu cemiyetin mües
sis azası yüz kitiydi. Bu aza meya
nında methur hatip Ömer Naci B. 
de bulunuyordu. Hiç bir yerde u
zun müddet oturamıyan ve daima 
dola~mak isteyen bu zat ta metru· 
tiyetin ilanından bir iki sene evvel 
bir gün Selan'.kten vapura binerek 
Fransaya kaçmıt ve Parise giderek 
oradaki müstakbel ittihatçılara il
tihak eylemitti. Fakat Ömer Naci 
oralarda da uzun zaman kalama
mış ve Abdülhamidin istipdadına 
kartı mücadele etmek için Batum 
tarikile İrana kadar gitmitti. Ömer 
Naci Beyin bu seyahatleri e&nasın 
da Paristeki ve Seli.nikteki arka
datlarına gönderdiği mektupları 
sırası geldikçe okuyarak onun da 
neler yaptığını ve yapmak ;,ııtedi
ğini öğreneceksiniz. 

Pariste uğ;"afan ve çalıtan, so
nuna kadar sebat eden ve Abdül
hamide inanarak memleketine geri 
dönen, timdiye kadar ölen veya 
sağ kalan zevatı birer birer aay
mağa ve lanrtmağa imkan yoktur. 
Onun iç n bir çoklarını sırası gel
dikçe zikretmeğe mecbur kalaca
ğımız yalnız &Onuncu olarak Dok
tor Bahattin Şakir Beyden bahse
derek ondan sonra Avıupadaki 
genç Türklük vekayiine, (İttihat 
ve Trıikki)ye, bunun neden dolayı 
(Terakki ve lttihat)a münkalip 
olduğuna, metrutiyete kadar de
vam eden hadisata ve m~rufyetin 
ilk senelerinde geçen vak'alara 
naklikeliim edeceğiz. 

-Bitmedi-

Zelzelenin tesiri --
Roman yada 
Kayan arazi 
BÜKREŞ, 8, (A. A.) - Son 

günlerde, Romanya' da birçok arazi 
kaymaları müşahede edilmiştir. 
Vaslui ya'kınındaki bir köyde, ev
ler, adeta bir yerden diğer bir ye
re seyahat etmişlerdir. Y af tehri
nin bir mahallesinci'e müteaddit ya
rıklar hasıl olmuşhır. Bu hadiseler, 
son zelzelelerle ve yer altından sı
zan bazı sularla alakadar görülmek 
tedir. 

Hüsuf günü 
-o-

Rusyada bir stratosfer 
İtalyanın balonu uçurulacak 

Y • k •• } • LENINGRA T, 8 A.A. - Stra-ent ruvazor erı tosfer lAlkikatile meşgul olan kon 
ROMA,8 (A. A.) _Bu ayın 22 ferans mesaisini bitirmitt'r. Kon-

ferans Sovyet Rusyada to::ıla • 
sinde, 5 parça yeni kruvazör, mu- nacak beynelmilel bir stratosfer 
lantan merasimle harp bayrakları-

kongrt'ı inin içtimaa davet edilmenı tesellüm eoeceklerdir. 
Bu mün:ı ebetle, diğer 15 parça sine karar verm'ştir. 

harp gemi~. Venedik'te toplanacak Kongre, güne.in 1936 da lam 
tır , tutulması sırasında toplanacak . 

Nümayişçiler international marşını söylemişler 
ve Dumerg hükumetini tehdit etmişlerdir 

Fr221stz bütçesindeki 'ıçığı kapatmak için Mösyö Dumerg 
memur bütçesinde tasarruf yapmağa karar vermİf ve bunun 
iç'.n emirnıunele~ haz.ırlamıftı. Bu emirnamelere nazara? 
Fransada 60,000 memurun tekaüde sevkedilmesi lôzım gelı
yordu. Bu hunıstaki kanun geçen günü ilan olunmuıtur. Bu 
suretle iki milyar 760 milyon franklık bir tasarruf vücuda ge
tfrilmektedir. Halbuki mevcut bütçe açığı 4 m 'lyar lrankhr. 
Geri)•e kalan 1 milyar 240 milyon fr.ank diğer suretlerle te
min edilmektedir. Yeni tasarruf feklinin ilk aksi teairleri dün
den itibaren görülmeğe bllflamıf ve evvelce de bir ihtimal 
olarak yazdığımız gibi gayri memnunlar nümay·,ıere t"leb
büs etmiflerdir. Bu sefer yalnız posta mcmu~lan aıasınd!'_ baf
layan niimayiflerin d f;er memurlara da urayet edecegı mu
hctkkak telakki olunmaktadır. Dün bu mese!e etrafında fU 
telgrafları aldık: 

Posta memurlarının nümayişleri 
PARIS, 8 (A.A.) - Merkez 1 

postahanesi memurlarının nüma -
yİfleri münasebet' le posta ve tel
graf nazLU, evvelisi gün ve dün, 
hizmette vuku bulan teehhürün te
lafi edildiğini beyan etmittir. 

Nazınn ifadesine göre, nüma
yişe i,tirak eden 1800 memurdan 
ancak 30 kitinin mÜfevvik vazİ· 
yetinde bulundukları ve bunların 
ötedenberi maruf bir komünist 
zümresi tefkil ettikleri tebeyyün 
etmİf&e de bir hadiseye sebebiyet 
vermemek için bugünlük bunlar 
aleyhine cezai hiç bir tedbir alın
mamıttır. 

Muhtelif tubeleri yekdiğerin
den ayırmak ve ezcümle tela'z mer 
ke:ı:ini tecrit etmek üzere merkez
de lazım gelen tertibat alınmıf -
tır. 

PARlS, 8 (A.A.) - Umumi 
sendika, direktif olmaksızın icra
sına teşebbüs edilen ve tahsi tard 
mücazatma müncer olabilecek o
lan muhtelif harekata i•tirak et
memelerini kendi azasına tavsi -
ye eylemittir. 

Maamafih, evvelki gün oldu • 
ğu gibi, postahaneden ın" d<kep 
mühim bir gnup, dün öğle akti, 
posta avlusunda toplanarak mu-

Kral Karol ---
Nazırlarına olan 
İtimadını söyliyor 
Kralın huzurunda y1ıpılan 

bir kabine içtimaı 
D'vanı harbin M. Ducat'nın 

katillerine nirbeten hafif bir ceza 
vermesi ve Demir Muhafız tefki
lôtını beraet ettirmesi Romen ef
karı umumiyesinde hükiimetin 
nasyonal sosyalizm aleyhinde ta
k 'p ettiği siyasetin mağliip oldu
ğu kanaatini tevlit etmifti. Kral 
dün bu dedikoduların önünü al -
mak üzere nazırlarını sarayda top
lamı~ ve kendilerine itimadını bil
dirmi~tir. 

Bu hareketle efkarı ıımumiye
deki kanaatin her halde esaslı su
rette t.;beddüle uğrayağaı mu • 
hakkaktır. 

Dun aldığımız telgraf fudur: 
BOKREŞ, 8 (A.A.) - Kral 

dün ~ar.ıyda toplanan nazırlar mec 
!isine riyaset etmi,tir. Bu mü
nasebetle ziraat borçlarının tah
vili hakkındaki kanunu imza et
miştir. 

Ba,vekil M. Tateresko bıt et -
tiği nutkunda bu çetin meselenin 
kat'i lıalli demek o!an kanunun 
memleket için ehemmiyeni gös -
lermiştir. Kral cevap vererek a
lacaklıle ı ile borçlular arasında 
tükenmez münakaşalara nihayet 
verecek olan kanunu imza etmekle 
bahtiyar olduğunu bildirmişt' r. 

Kral ılemittir ki: 
"Bütün memleket, bu ka.mnun 

semerelerini ve efka" umumi -
yenin istediği uzlafmayi bekl'yor. 
Bu uzla,ma şimdiki hükümetin 
başlıca hedefi olmuttur . Bugün 
tahakkuk ettirdiğiniz müsbet eser, 
s · ze olan itimadımı takviye ede
cektir. 

Resmi gazete tahvil hakkında
ki knıwnla devlet müdafaası hak 
kındaki kanuna netretmistir. 
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tır. 

Konferansın mesaisi neticesi 
rusça ve İngilizce olarak tabedi
lecek ''e stratosfer tetkikatı için 
b:r mehez olacaktır. 

M. Dumerg 

vakkat kanunlar aleyhine nüma
yişte bulunmutlardır. 

Nümayitçiler, nezaret'n cüm
le kapısına kadar &0kularak ve 
sokakta biriken kalabalığın göz
leri önünde, enternasyonal mar -
şını çağırmıflar ve tehditler savu
rarak Dumerg hükümetini tezyif 
etmi~lerdir. 

Silahsızlanma 

Fransız notası 
Ve İngilizler 
Nota Londrada büyük 
memnuniyetle karıılandı 

CENEVRE, 8 (A. A.) - Kon
ferans reisile M. Agnidia, Londra 
ve Paris'ten buraya gelmi§lerdir. 

Milletler Cemiyeti mehafili, kon
ferans bürosunun salı günü, bu fik
ri terviç edeceğini ve gerek Sovyet 
Rusyaamm ve gerek Küçük itilaf 
devletleri mümessillerinin buna mu 
zaheret edeceklerini tahmin etmek 
tedirler. 

P ARiS, 8 (A. A.) - M. Hen
denon ile M. dartu dünkü müka
lemeleri esnasında silıihsrzlanma 
konferansı umumi komisynunun 23 
tarihinde içtimaa davet edilmesini 
ehemmiyetle derpiş etmişlerdir. 
Franaa'nın 17 mart tarihli notası, 
konferansı sevkeuen prensiplerin 
terkedilip edilmiyeceği hakkında 
alakadar devletlerin ittirakile yal
nız umumi komisyonun karar vere· 
bileceğini bildirmekte idi. Bu 23 
mayıs içtimaının ehemmiyetini göa 
termektedir. Bu kadar yakın bir 
tarihin tespit edilmiş olması, me
selelerin cereyan etmekte olan nok
tai nazar teatisine devam suretile 
altı haftada kafi derecede tenvir e
dilmesi mümkün olacağım gösteri
yor. Fransanın son şifahi notası 
Londra ile Paris arasında muhte
mei mukavelenin esası hakkında 
müzakere açmaktadır. M. Suvitin 
yakında Londra'da lngiliz nazırile 
görüşecektir. 

Bu görüfmelerin umumi komis
yonun akıbeti hakkında bir karar 
venneğe davet edilmesinden evvel 
neticelenmesine intizar edilmekte
dir. Büronun salı günü bu noktai 
nazara iştirak edeceği anlaşılmakta 
dır. 

Gazeteler ne diyor? 
LONDRA, 8 (A. A.) - Bu sa

bah Fransız notasmın vurudunu 
müteakıp resmi mehafilde hasıl o
lan memnuniyet hissine, pazar gü
nü intişar eden başlıca lngiliz ga
zeteleri tercüman olmaktadır. 

Meseli, Sandey Taymis gazetesi 

Pasaport harçları arttırılıyor 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Mecliste bugünlerde konu1ma mevzula 

rından birisi de pasaport harçlarının çoğaltılması için encümenlerden 
geçen liiyiha olacakhr. Bütçede müvazeneyi temin için aranan varidat 
membaları arasında para kıymetleri üzerinde uzun senelerden beri vıı 
kua gelen değifikliklere rağmen hiç bir kayda tabi tutulmamı'! olan pa 
saport harçlarının arttırılması hükumetçe zaruri görülmüftÜr. 

Yeni l{iyiha ile bir senelik pasaportların harçları 25 liraya çıkartıl • 
maktadır. Tahsile gidecek talebelerden harcın yarısı, ameleden t.e bir 
lira alınması kararlllfmıştır. Vç aylık pasaportlar için 20 lira ve bir se
yahatte mahsus olarak mühtaçlara verilen pasaportlar için be'! lira harç 
tesbit olunmuflur. 

Maruken kaplı pasaportların basma masralrna karşılık olarak ay -
rıca bir lira alınması kararlaşmıft r. 

M emleketmize tteyyah gelmesi ine mani olmamak için vize harçla11 
aynen muhafaza edilmiftir. 

Gümrük kanununun13 Üncümaddesı 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Gümrük kanununun 13 üncü maddesi 

hükümleri mucibince gümrüklerde adet ve rees üzerinden reııim veren
lerden gayri ithalattan ticaret eşyaaından kap hapına 10 ve döküm ha· 
linde bulunanlardan tonilato başına 20 para olarak alınmakta olan re· 
sim ücretinin kaldınlması hakkında hükumetçe hazırlanan layiha mec 
lise verilmiştir. 

Yeni lıatların inşası için 
'AN KARA, 8 (T elelonla) - F evzipaşa - Diyarıbekir ve Irmak - Fil 

yos hatlarını inşa eden şirkete zarar ve fazla masraf mukabili ola • 
rak 108 bin lira tediyesi zarureti hasıl oldıığundan bu paranın münaka 
le suretile verilmesi hakkında hüümet Meclise bir layiha vermiştir. Şir 
ket bu İn'!aah 1935 senesi kanunuevelinde ikmal etmiş olacakhr. 

Devlet matbaası tevsi edilecek 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Devlet matbaaııının tevsii için hükıi • 

met bir layiha ile M ecli&ten tahsis at isteyecektir. 

Bütçe encümeninde müzakereler 
'ANKARA, 8 (Milliyet) - Bütçe encümeni Kocaeli Vilayetinde 

Karasu isimli bir kaza te?kiline dair layiha ile mülga Darülfünundan 
açıkta kalan müderris ve muallimlere açık maaşı verilmesi hakkında 
Universite kanununun iki maddesinin tadiline dair olan lavihayı ha• 
bul etmiştir. 

Almanlarla ticaret itilaf namesi 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Almanlarla yapılmakta olan ticaret iti 

lôfnamesi müzakereııi ilerilemistir. Müzakerenin ay sonuna kadar ik -
mali muhakkaktır. · 

• 
/ zmirde bir katil idam edildi 

IZMIR, 8 (Milliyet) - Melek Hanım namında bir kadını parasına 
tamaen öldürmek suçundan ölüm cezanna mahküm edilen Ali oğlu Hü • 
seyin bu sabah saatkulesi önündeki meydanlıkta idam edilmiştir. 

Hüseyin cürüm ortağı mahkum Zehraya Kuladaki evini ter ketti • 
ğini bildirmiftir. 

•• 
Uç soyguncu gaka/andı 

IZMIR, 8 (Milliyet) - Torbalının Çapakköyü ile Sahipler köyü a 
rasında bir soygunculuk hadisesi olmu1tur. lzmirli kasap Mehmet El. 
Çabaktan Sahiplere giderken önüne çıkan üç kişi kendisini kamından 
yaralamı1lar, kırk lirasını alm~lardır. 

Derhal takibe çıkan jandarma mülrer.esi soyguncuları yakalamıştır 
Bunlar Çabak köyünden çoban Be kirle arkadllflan Ômer ve lbrahim 
namında üç şerirdir. Soyguncular cürümlerini itiraf etmişlerdir. 

Amasyada istisal edilen şakiler 
AMASYA, 8 (A.A.) - Hapiıuıneden kaçarak vilayet dahilinde 

şekavet yapan Karsanlı Hasan iandarmalarırnır.la yaptığı müsademe • 
de öldürülmüştür. Şekavet arkadaşı Caynak Hasan diri olarak ele geçi
rilmiftir. 

Buğdagı koruma layihasında bazı 
değişiklikler yapıldı 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Bütçe ~hncümeni buğdayı koruma la· 
yihası üzerinde tetkikattnı bitirmiş ve layı a ruznameye alınmı~hr. 

Bütçe encümeni ekmeklerden alınması mukar:re.r resmin yalnız bele 
diye hudutları içindeki fırı >tlarda yetiştırelen ekmeklere 
inhirar ettirilmesini ve mahalleler arat -ı fırınlarda ye• 
tiştirilen ekmeklerden resmin alınmasını zaruri görmüş ve layihada 
ona göre değişiklik yapmıştır. Ceza hükümleri arasında pulsuz her 
ekmekten alınacak bir lirayı ağır gören encümen bunu yarım liraya in· 
dirmiftir. 

Bundan baska encümen hem resmin ziyaına meydan vermemek ve 
hem de halkın ;ıkıntıya uğramamasını temin ~tmek maksadile herhan• 
gi bir sebeple pul bulunmayan yer~er~e beledıye encümenlerinin, bele· 
diye teşkilatı. olmaY.an yerlerde de ıhtiyar heY_etlerinin. her gün etsbit. e; 
decekleri ihhyaç mıkdarında çıkarJacak ekmeklere aıt pul bedellerıtıı 

Ziraat bankası fUbe sandıklarına veya malmüdürlüklerine yatırtmak tJe 
bilahara yatırılan bedel mikJarında pul imha edilmek ~rtile pulsuz elı 
mek çıkarılmasına mezuniyet verilmesini münasip görmüştür. Encümen 
bu kanunla Ziraat Bankanna oldukça mühim bir vazife ve külfet tah • 
mil edildiğini görerek buna mukabil icabında Ziraat Bankasına mi.inil 
sip bir komiryon verilmesi hususutıda hükumete salahiyet verilmesi 
ni kararlaştırmıştır. 

diyor ki: 1 
"Bu nota, silahları bırakma hak

kındaki müzakerelerin heyeti umu
miyesini yeni ve mühim bir safhaya 
sokmakta ve bir mukavele aktinin 
imkanı ümitlerini kuvvetlendirmek 
tedir. 

"Fransız notasının İngiltere siya 
seti üzerine ilk tesiri şu olacaktır 
ki lngiltere hükümeti, silahların 
m~ayyen hudutların berisinde tes
piti için Avrupai bir itilaf aktinin 
mümkün olup olmıyacağmı araştır 
mağa fırsat bulacaktır. lşaa edil
diği gilii, garbi Avrupa için hususi 
bir misak derpiş etmek mevzuuba
his değildir. Tasavvur edilen, umu
mi bir mukavele dairesinde birta
kım müteselsil muahedeler aktidir. 
Esa~, Avrupai mukavele, Sovyetler 
de dahil olduğu halde, Avrupa'nm 
heyeti mecmuasına şamil olacaktır. 
Bu mukaveleye, Japonya bunu im
zadan istinkaf ettiği takdirde, Rus
yanın Uzak Şarkta silahlanmasına 

imkan ve müsaade bahşedecek bir 
lahika ilavesi mümkündür.,, 

Amerika ve silahsızlanma 
VAŞİNGTON, 8 (A. A.) -- ~ 

Hül, silahlar meselesine müteall! 
beynelmilel her hangi bir minlcı 1 

lal edenlere kar§ı alınacak ze<-1 

tedbirler hakkındaki vaziyetiııe 
dair Amerika hükumeti namına lı 
bir resmi taahhüde girİ§İlmediğİfl 
beyan etmi§tir. , 

Mr. Norman Davis, Amerika lı• 
kümeti namına taahhüdata giritll' 
ğe salahiyettar değildir. 

Amerikadaki grev 
NIONTOVN (Pensilvonya), t 

(A. A.) - Fayet mmtakasıııd•, 
maden havzasında grevciler, Jışl 
şıklıklar çıkaımıtlardır. Dört y~r 

1 I' lı vardır. Birçok bombalar atı fil f 
tır. İşlerine gitmekte ohn madc 
ciler grevciler tarafınd ln fer.a il' 
amelelere maruz kaim.şiardır• 
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HABERLERi 

-

Doktorların kazancı 
Vakıa araaıra: 

- Allah ellerine düfiırmeain! 
eliyoruz amma, ağızlarını bıçak aç 
madığı bugünlerde doktorlar lehi
ne bir iki •Öz yazmağı insaf vazi
fesi bildim. Hadiae fUdırr: 

Doktorlar aanatlerini icra ettik-' . . 
leri yerin bina vergiaine eaaa ıttı • 
haz edilen kıymeti üzerinden yüz. 
ele yüz kazanç verecekler, oturduk 
lan yere verdikleri kiranın ehem
miyeti yolr. HükUmet kazanç ka -
nununu değiftirirken bu kira me • 
selesinin maaleaef hileye pek mü
.ait olduğunu görmüş rıe eskiden 
bazı vergilere esaa tuttuğu kirayı 
bertaraf ederek binanın gayrüafi 
iradını kazanç vergi.ine uaa ola • 
rak kabul etmiftir. Mesela b~r ;ı:e • 
rin eski tahrire göre - •enelık ıra
Jı 100 liradır. Bugünkü vergi ka • 
nunlanna göre bunu 6 ile zarbedip 
kiiğıt paraya tahvil etmemiz lazım 
'Jır. O zaman 600 lira eder. işte bu 
binada doktorluk. eden adam buh
ran zammı hariç olarak aenede 600 
lira vergi verecektir. 

Bu niabet az mıdır? Çok mu. 
'Jırr? Burasını tetk•k edemiyece
'ğim. Yalnız ayni kanun kendi evin 
de icrayi aanat eden doktorlardan 
yalnız doktorluk. ettiği kısmın gay 
mali iradının yüzde el/iaini aldı -
ifna nazaran evinde çallfanlar, ay 
rıca kabine açmış olanlardan çok 
'daha az vergi verecek.tir. 

Ben yalnız bu noktayı ortaya ata 
Cağım. Dok.torların kazanç vergi -
anin artmasına az çok biz, yani 
lf'!zeteciler aebep olduk. Dizim di
zım aparhman resimleri koyduk. 
Türlü türlü karikatürler yaptık, 
makaleler yazdık. ve nihayet mem
lekette, doktorlar çok para kaza • 
nıyor,, diye bir kanaat husulüne 
sebep olduk. Bu kanaat dog"ru mu 
'ti ··ı ., egı mı. Orayı da arastırmıyo • 
~ L~kin. ort~a muh.akkak ve 
bul bir nısbetsizlik. var. lstan • 
.,,.

1 
da ç~~. par~ kazandığı iddia e· 

. ~ en butun buyük. doktorlar ken • 
~ ev~erinde hastaya bakarlar. Hiç 
kü :;:; ay~ kabines! yoktur. Çün· 

ar pıyaso: yennde kabine a
~p ha.ta beklemeye tenezzül et • 
ınezld. Hastalar onları Edirneka
pısın a otursa gider bulurlar 
'Halbuki niabet- - L_:__ I • • ~ .. - H<Ua11an ar ve 
'!/JYaa_a~a çalıflp mevkiin fere/in • 

en u!ıladeye mecbur olanlar ay. 
, n kabıne açarlar. 

Bug" ._ .. ka , unRU zanç kanunu evlerin 
.~a11f"'! bu mefhur ve büyük he
/ı,a enmızden esk.iıinden çok da
belht ;:.ergi alırken, evinde çalıfsa 

ıç kazanamıyacağı için pi • 
~Yerinde kabine açmaya mec

ur olanlardan daha çok vergi al • 
maktaıcl ır. 

.. Onun içindir ki böylelerinin ü • f: ~ördü bir araya gelip bir tek 
bıne açıyorlar. Yeni kaz.anç ka

nununun henüz tatbik. edilmeden 
evv~I yaptığı birinci tesir bu. Ayrı 
kabınesi olan hekimler için doğru
l~ manzara pek neşe verici değil
'dır. 

\ FELEK 
Karilerimizden Osman Beye 

ı ~lı ~talan olan mektul>unuzu 
.(Millıyet) an mutedil mealeğ~ pek 
11Yaun cörnıed1iimizden netredeaıe -
dik. Hürmetler efendim. 

Urfada Ali Maksut oğlu Salih 
Efendiye; 

Mektubunuzu l..tanbulda sun'i İıza 
:raPan bir sanatkara verdik. O size 

0ııniiracaat edecektir efendim. 
F. 
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MAHKEMELERDE 

Deli mi, 
Değil mi? 
Hastane deli değil.. diye 

iade etti 
Amasyada Hatrce Hanım ismin

de bir muallimi öldüren ve evvel
ce erkek iken bir ameliyat netice
sinde kadın olan Süreyya Hanım 
müşahede altına alınmak üzere 
1stanbula adli tıp iıleri umum mü
dürlüğüne gönderilmişti. 

Adli tıp işleri umum müdürlüğü 
Süreyya hanımı deli olduğu ka
rarile ve tedavi olunmak üzere Ba
kırköy emrazı asabiye hastahanesi
ne göndermiştir. Fakat dün hasta
hane Süreyya Hanımı, deli olmad'ı
ğı iddiasile, adli tıp işleri müdür
lüğüne iade etmiştir. 

Niçin ve nasıl öldurmUş? 
F atih'te Yani isminde birisini öl 

dürmekten suçlu elbise boyacısı 
Lambo'nun muhakemesine dün a
ğırceza mahkemesinde başlanmış
tır. Fatih'te sulh hukuk mahkeme
ıin~e. bir alacak davasından çıkan 
bu ıkı hasımdan kaitl olan Lambo 
mahkemede demiştir ki: 

- Yani bana "seni süründürece
ğim! bak sana neler yapacağım,, 
dedı, ben de kendimi kaybettim. Ü
zerimde daima silah taşırdım. Ne 
yaptığımı bilmiyorum. 

Katilin bu ifadesinden sonra sulh 
mahkemesi zabıt katibi Müker
rem Hanım şahit olarak dinlenmiş, 
katilin ve maktulün o gün mahke
meye geldiklerini, mahkemeden 
sonra cereyan eden vekayii bilme
diğini s\)yleıniştir. 

Şahit sıfatile dinlenilen Lambo'. 
nun karısı Katina Hamın da: 

- Yani beni kandırarak elimden 
600 liralık bir senet almıştı, sonra 
da beni "Lambo seni boşarsa ben 
seni nikahlarım,, 

Diye kandırdı. Li.mbo ile arala
rında münaferet vardı. Sonradan 
işittim ki Lambo Yaniyi öldürmÜf. 

Dedi. 
Vergo ismindeki kadın da Yani' -

nİn daima Katina'yı takip ettiğini 
söyledi. 

Katili yakalıyan polis Asım E
fendi ile katilin ifadesini alan polis 
Asım Efendi de şahit olarak din
lendikten sonra maznun: 

- Vekil tutacağım, dedi. Bu is
tek kabul edildi. Muhakeme iddia 
ve müdafaa için başka güne bırakıl
dı. 

Kumkapı cinayeti 
Kumkapı' d'a şoför Nuri'yi öldür

mekten suçlu bekçi Adil'le bu hadi
aeye iştirakten suçlu sabık komiser 
Mucip Beyin muhakemelerine dün 
ağırceza mahkemesinde devam ei"I 
mittir. Muhakeme başlar başlam; 
Mucip Beyin Vekilleri haklarında
ki gıyap kararına itiraz etmiş, za
bıtta ve karar tefhiminde saat 13 30 
olarak kaydedildiği halde saat İo 
datml uha~eme yapıldığını, bu su-
re e venlen g k d • 

1 d 
_ ıyap ararının agru 

o ma ıgın ·· ı · 
• 

1 50! emış ve kararın ge-
n alınmasını ısteınişt"ır B k . 1 nd · u arar 
gerı a ı ıktan sonra ke• "f 

,__ %1 raporu 
oıu~nmuştu.r .. ~efİ_f raporuna bekçi 
Adıl efendı ıtıraz etmiş: 

- Nuri bana pıçakla hücum et
ti, ben de canımı kurtarmak için ha
vaya bir el ıilah attım, demiştir. 

Muhakeme, iddia makamının ev
rakı mütalea ederek iddiasını der· 
İneyan etmesi için 15 nisana bıra
kılmıştır. 

Sinemacılar ısrar ediyor 
Sinemacılar, dün, Ticaret Oda

sında gene bir içtima yapmışlardır. 
Bu içtimada Oda tarafından kendi
lerine belediyenin sinemacıların ta
leplerine ka111 verdiği ve dün net· 
retmiş olduğumuz cevap okunmuş
tur. Cevap sinemacılar arasında he
Yecanla karşılanmıştır. Bazı sine
macılar bu cevap için belediyeyi 
protesto etmeğe karar verilmesini 
istemişlerdir. Neticede sinemacıla
rın Darülacezeye a;t taleplerinin 
Üzerinde ısrar eailmesi noktasında 
birleşilmiştir. 

Beklenen Al~an seyyahlar 
!u ayın on beşinde 500, on altı

sın ,. 450 Alman seyyahı tehrimi
ze gelecektir. 

Kadınlar birliği kongresi 
Kadınlar Birliği tarafınd t . d"I .. . an er 

tıp e ı en uçi.ıncü konferans Hal-
kevinde ayın 13 ünde Dr. Akil Muh 
tar Bey tarafından verilecektir. 
Cennet Hanım da bir konser vere
cektir. 

GUMROKLERDE 

Piyasayı dolandırıp 
Kaçan adam 
Atinaya kaçan komisyoncu 

nereleri dolandırdı? 
Gümrüklerde tüccar komisyon • 

cu namı altında iş yapan bir tahıın 
piyasadan ehem -
miyetli bir meb • 
lağ dolandırarak 
Y unanistana kaçtı 
ğını yazmıştık Dün 
bu hususta yaptığı 
mız tahkikata na
zaran Kostantin 
Y atro isminde olan 
bu adamın piyaaa

...,."'-'""''---' dan dolandırdığı 
para on bin lira • 

Donlandıncı dan fazladır. Bun 
lrari dan batka bu a-

dam hakkında gümrük daresi tara 
fından bir iplik kaçakçılığından 
tevkif kararı verilmi,tir. Kostantin 
piyasada iplik tüccan Yat0va, tüc 
car Aram, fabrikatör lbrahim Na
im, Tahsin lbrahim, fabrikatör Mih 
ran, İplik tüccarı Y ervant ve tüccar 
Vahan efendilerden muhtelif te • 
kilde para almıştır. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Gümrük muhafaza teşkilatı iz • 

mir vapuru taifelerinden birini ka
çakçılık yaparken yakalaınıftır. 
lskenderiye hattından cuma günü 
limanımıza Devlet Denizyolları i
daresinin İzmir vapuru cumartesi 
günü rıhtıma yanruımıttır. Bu aıra
da rıhtıma çıkan tahmil ve tahliye 
amelesinden 63 numaralı Murat 
oğlu Ali pek nazarı dikkati celbet
ınit ve üzeri aranmıthr. Alinin 
üzerinde beline aarılmıt iki ipekli 
Ç&rfaf bulunmuftur .. Suçlu ihtisas 
mahkemesine verilmittir. 

o•-------
Romanyadan gelen 

seyyahlar 
Köstence'den Principeasa Maria 

vapuru ile ıehrimize geldiklerini 
yazdığımız Romanya'lı seyyahlar, 
dün müzeleri, camileri ve diğer gö
rülıneğe değer yerleri gezıniıler· 
diP. Romanyalı misafirler, tehri
mizde cl'ört bet gün daha kalacak
lardır. 

Regel Karo! vapuru ile gelen 
Yunan Üniversite talebesi de dün 
şehri ge:mıiılerdir. 

Bugün, sabah saat 9.30 da hep 
•bir arada Taksim meydanına gele
rek Cümhuriyet abidesine çelenk 
koyacaklardır. 

ŞiRKETLERDE 

Haliç şirketinin 
Devri meselesi ----Mukavelenin feshi talebi 

nasıl karşılandı? . 
Belediyenin Haliç 'irketinin 

imtiyazının feshini istemesi lstan
bulda ve tirket mahafilinde alaka 
ile kartılanmıttır. Halbuki beledi
ye tirketin feshini isterken tirket 
te fena vaziyetinin kurtarılması 
için hükumetten ve belediyeden ye 
ni yeni taleplerde bulunmuftu. Bu 
taleplerin batlıcası da Haliç vapu 
rları biletlerinden resim alınma -
mMıdır. 

Alakadar mahafilde şirketin bu 
günkü vaziyette ziyan etmekte ol
duğu kabul edilmekle beraber şir
ket hissedarları ve idare meclisi 
azalarının tirketten menfaattar ol 
madıkları noktası katiyen kabul 
edilmemektedir. Söylendiğine gö -
re tirket hissedar meclisi idare aza 
lan şirketin ziyan etmesine rağ • 
men Ticaret kanununun 327 inci 
maddesinden istifade ederek şir • 
ketle bizzat ticari muamelede bu • 
lunmakta ve kar temin etmektedir 
ler. Diğer taraftan tirketin bütün 
vapurlarına iyi bakması ve imti -
yazın hitamında belediyeye tam 
bir şekilde devretmesi lazımgelir -
ken bugün şirketin 4 vapurunun 
atıl bir halde olduğu şirket komis 
yonunun raporile anl-.ılınıttır. Ma 
amafih tirketin belediyeye devri 
tirket .mahafilinde bir itiraz sesi 
yükseltmemittir. 

Nekadar tütün satıldı? 
inhisarlar idaresi 933 sene&i tü

tün mahsulünün tartılarının netice
sini almı~ ve kat'i rekolte bu suretle 
tespit edilmiştir. 

933 rekoltesi 40,094,094 kilodur. 
Satış fiatleri uımmıiyetle zü1Taı 
memnun edecek ıekilde olmuştur. 
İzmir mıntakasında ancak yarım 
milyon kilo tütün kalmıştır. Bu 
miktarın da bu hafta içinde satıla
cağı m~aJ<kak görülmektedir, Bu 
tekilde lzmi;' de 933 mahsulü kal
mamıştır. Samsun mıntakasında 

§İmdiye kadar tüccar -, 160,000, in
hisar 520 bin kilo tütün mübayaa 
etmişlerdir. Trabzon'un inhisar i
daresi 500,000 kilo tütün almıştır. 
Bursa' da tüccar ve kumpanyalar 
900,000 kilo tütün almışlardır. in
hisar da 50 bin kilo mübayaa et
miştir. , 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Dünkü Ajanı telgraflarında 
~u garip havadis vardı: 

ltalyada huta bir kadının röi • 
sünden ziya büzmeleri fıfkınnak • 
tadır. Bu kadm uyuduğu zaman 
meme&inden parlak bir ziya inli • 
far ediyor. 

Hadisenin hbbi ve ilmi mahi
yetini bilmiyoruz. Fakat fikirle
rine müracaat edilen doktorlar 
bunu imkannz telakki ediyorlar. 
Binaenaleyh bu cihet bu fekil • 
de taayyün ederse meselenin di
ğer cepphesi kalır: O da ifin din 
ve iman noktasından tetkikidir. 

Yirminci <mr medeniyetine me 
şale hizmetini gören Avrupanın 
bazan böyle, bir kadını göğsün
den fıfkıran z.iyalardan nur al • 
mağa inanacak kadar zayıf ta • 
rafları vardır. Zaman zaman ge· 
len telgraflar, havadiıler bunu 
teyit etm~ mi? .• 

Bundan takriben bir sene ev • 
vel Belçikada, papas cübbesi gö 
re göre gözleri kararan birkaç 
toy çocuk Beauring civarında se 
mada Hazreti Meryemi gördük
lerini ve hatta kendiaile konuf • 
tuklarını •Öylemişlerdi. - Hazre· 
ti Meryem f~ansızca bilir miydi 
acaba? O ciheti bir tarafa bıra
kalım - bunun üzerine Beauring, 
katöliklerin bir nevi içtimagiıhı 
oldu. Memleketin her tarafın • 
dan her gün yüzlerce katar bu 
küçücük köye doğru hareket e • 
diyordu. Bunun İçin hususi oto • 
büs serviıleri yapıldı.. Diğer 
memleketlerden de yığın yığın 
hacılar gelmeğe ba~ladı. 

1 
Netice ne oldu? Beaurlng'de 

metre murabbaı bef franga satı
lan yerler 100 franga lırladı. 50 
•antime aatılan bir fincan kahve 
3 franga yiikııeldi.. Otobüaler 
kazandı, trenler kazandı. Klise 
para kırdı ve Hazreti Meryem so 
nunda birkaç milyoner yarattık
tan ıonra bulutlara bir tekme 
attı gitti .. 

Bütün bu inanı,ın sebebi ne • 
dir? Taassup! 

Avrupalılar bir de Şarklılara 
mutaassıp derler. Halbuki Av • 
rapada hergün katarlar mutaas· 
sıp orduları tUflr .. Bunların için
de türlü tarlü her cins mutaaf • 
arplar vardır. Çünkü taaasubun 
birçok nev'i mevcuttur. Taassup 
bir fikri aabite körük.örüne sap
lanmaktır. Binaenaleyh herhan
gi fikir oluraa olsun ona • vuurla 
değil • körükörüne saplanan a • 
dam mutaaaaıptır. later dine ol • 
mn, ister herhangi bafka bir fik 
re olsun. M eaela, eski Roma im
peratorlarının tt.-Veasü hakkın • 
daki emelleri ve gayretleri milli 
fakat şuur•uz bir taasıuptan 
ba,ka bir vey değil miydi? 

Maamafih bizi ltalyadan ge
len son telgraf biraz teaelli et • 
mistir. Burada gördük ki Haz -
reti Meryemin bafında parlayan 
hale yava' yaV4' h~ta .bi~ kadı
nın göğsüne kadar rnmıfhr. Ef · 
karın tekamülü ile belki bir da
ha iner ve yakında bir kadının 
pembe topuklarından çıkar ve 
gider. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

MAARiFTE 

Umumi yokla
maya başlandı --
ilk tahsil görenlerin vazi

yeti tetkik ediliyor 
Memleektte ilk tahsil seviyesini 

anlamak üzere ilk tahsil yapan va 
tandatların umumi bir yoklamaya 
tabi tutulmaları dün baflamı,tır . 
Yoklamaya 3, 5, 8 sene evvel ilk 
mekteplerden mezun olan vatan -
da,lar tabi tutulacaktır. Köyl~rde. 
ilkmektep mezunlarının sevıye&J 
tetkik edildiği gibi, ,ehirlerde de 
millet mektepleri mezunları tet • 
kik olunmaktadır. Dün Maarif mü
fettişleri bet seneden beri millet 
mekteplerinden mezun olan vatan 
da,ların umumi bilgilerini yokla • 
mağa batlamı,Iardır. Dün, fabrika, 
imalathane gibi umumi yerlerde 
çalıtan birçok vatandatlar toplu 
bir halde gözden geçirilmitlerdir. 
Bu yoklamalar bir hafta sürecek -
tir. Netice raporlarla Maarif veka
letine bildirilecektir. Bilhassa köy 
!erde bazı vatandaşlar enditeye 
dütınütlerdir. imtihanlarda muvaf 
fak olamıyanlar, herhangi bir te • 
kilde muahaze veya tecziye edile -
cek değildir. Mesele yalnız ilk tah 
sil yapmıt vaziyette olan vatand14-
ların bugünkü seviyelerini tetkik 
etmektir. 

Hususi mektepler hakkındı 
tahkikat 

Aldığımız malumata göre Maa
rif vekaleti fehrimizde iki hususi 
lise hakkında tahkikata batlamı9-
br. Bu iki hususi lise, talimatname 
ye muvafık hareket etmiyerek di • 
ğer mekteplerde sınıfta kalan bazı 
talebeyi kabul etmitler ve bu tale
beyi layik olmadıkları sınıflara çı
karmıtlardır. 

Askeri liselerde imtihanlar 
Mayısta ıukeri lieelerde bal<a • 

)orya imtihanlarına b_,Jaııacalctır. 
Şehrimizdeki lise müdürleri dün 
Maarif müdürü Haydar Beyin de 
i•tirakile toplanarak askeri liseler
deki imtihanlarda mümeyyiz inti • 
hap elmitlerdir. 

Maarif vekAleti hesabına 
tahsilden dllnenler 

Maarif vekaleti hesabına Viya
naya tahsile giden muallim Kaya 
ve Münir Rruıit Beyler tahsillerini 
ikmal ederek dün memleketimize 
dönınütlerdir. Viyanada pedagoji 
tahsil eden genç muallimler yakın 
da yeni vazifelere tayin edilecek
lerdir. 

Tokatliyan~a çay ziyafeti - Ti
caret mektebı koopenotifi dün aza 
sı terefine T okatliyan oteİinde bir 
çay ziyafeti vermiftir. 

--o--

Tevfik Kamil'Bey geldi 
Sabık Sof ya Sefiri Tevfik Ki.mil 

Bey, Sofyadan şehrimize gelmiş ve 
dünkü trenle Ankaraya gitmi~tir . 
Tevfik Kamil Bey, birkaç gün An
karada kalacak ve yol hazırlığını 
ikmal ettikten sonra, Madritteki ye 
ni vazifesinin ba,ına gidecektir. 

Tarihi 
Mezar taşları 

Eyüp - Y edikule asfalt yolunun 
in.-sı münasebetile bir kısmı yola 
alınan kabristanlarda Türk ve Os
manlı tarhine yarayan bazı n;ıezar 
ta,ları zuhur etmektedir. Bu meyan 
da T epedelenli Ali Pa.-nın kesik 
kafasının gömülü olduğu mezarın 
tatı da vardrr. Bu tqın üzerinde: 

"Otuz aeneyi mütecaviz. Arna • 
vutlukta teferrüt eden Y anya san
cağı mutasarrıfı sabıkı meflıur T e
pede/enli Ali Pa,anın ıeri maktu • 
udırr 1231,, 

Yazılıdır. Gene bu mezar tafı • 
nın yanında bulunan diğer bir laf
ta da : 
"Sabıka Yanya •ancağı mutaaar 

rıfı maktul Tepede/enli Ali Paşa • 
nın oğlu olup sabık Tir.Y.-ıje aanca
ğı mutaaarnfı olan Velı Ptlf'lnın 
seri malıtuudur. 1231., yazılıdır .. 

Gene Ali Patanın oğlu Avlonya 
mutasarrıfı Miritniran Muhtar Pa
,anın, diğer oğlu Baht sancağı mu 
tasarrıfı Salih Paşanın, Veli Pata· 
nın oğlu Mirimiran Mehmet Pa,a
nın kesik kafaları üzerine dikilmif 
taflar da bu meyandadır. Bu kabil 
tarihi tatlar muhafaza altına alın· 
mıt ve müzeler idaresi tarafından 
numara altına alınmıttır. Bunlar 
müzeler idaresi tarafından Topka • 
pı müzesine nakledilecektir. 
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Kurtuluş yolu 
-1-

Bekiri Mustafa'nın niçin haykır 
dığını unuttum. Fakat meydanın 

. ortasından durup: 
- Ulan teresler! 
Diye bağırınca her kapıdan bir 

yobaz başının çıktığını ve bunu gö
ren Bekir'in de: 

- Amma da çok.mu1 ha! 
Dediğini biliyorum. Bu fıkra ha

yalime fÖy/e bir ,ey getirdi: Ken
dine güvenen, zorlu, zarplı bir mah 
keme reiai. Cübbesini kUfan•a, kii
lahını geçirse, gözlüğünü takıa da 
dünyanın or taaı olan üatüva hattı
nın tam üstünde duraa. Biz de At
la. dağlarının cintlorugundan sey
retıek. Reis dört bir yanına güm
bür gümbür haykırsa: 

- Ulan Staviıkiler! Ulan lnsül
ler! 

Acaba dünyanın be1 kıtası nice 
olur ki? 

""' "" "" insanlar ve insanlık ıoyuluyor. 
Dünyayı en yüksek diplomalı soy
guncular kaplamıftır. Bu •OYffUn· 
culann hepai de bir tek soyguncu
luk enatitüaünden çıkmıılcrdır. 

Bu enstitünün adı: Geçen harbi 
umuminin cephe gerisidir. 

Bu ıoyguncular, sitajlarını, o 
harbi umumi yıllarında görmü~
lerdir. 

Ve aaıl vazifelerine siilh dediği
miz su (silahsız harp) yıllarında 
b"fl~mıslardır. 

l naanİık.ta bir çöküntü var. 
Çökmiyenler, çökmek iatemiyen· 

ler bu korkunç çöküntüyü durdu
rabilmek için nazariyelere dalma
sınlar. Hak "m, müddeiumumi, jan
darma, ve zindan bunun önüne ge· 
çemez. Böyle Jü~ünenler ~·e ~aya· 
le inananlar için yapacak bır !ey 
vardır: Dünyanın dört lıöşeaıne 
(Burası hapishanedir!) levhala-
rını aamak. . 1 • k 

Bu çökmekte olan ~.nsaı;ı ı ' ' ~r
tarmak için çare: Çokmıyenlerın 
omu:Jandır. Omuzlarla dayan ıp , 
böyiik çö ......••.• 

Fakat insan om uzu bu ağırlığa 
nasıl dayanabilir? 

Kolay: Om uz.da taşınamayan ko· 
ca kaya parçaaı; kırılır, kıyılır iste
nildiği tarafa tcmnır. 

Bu koca kayayı kim kıracak? 
Belli: Yeni bir harbi umumi 
Ne diyoraun? Sen çıldırdın mı? 
Çıldırsaydım mes'ut olurdum. 

Çıldırmadım, lak.at inandım. 
Hakikatin her zaman ve heryr.r 

de hakikat olmadığına inandığım 
lfİbi inandım lıi: 

Ne em,,_-~ın doymam•f· 
farını doyurmalı için; 

Ne eak.i muahedelerin yenJen 
tetkik ııe tahlili için; 

Ne yeni bir dünya coğrafyası ve 
ailah rekoru yapmak için; • 

Ne .. Ne bileyim ben daha ne ı· 
~; 

Bir harbi umumi olmıyacaktır. 
Fakat bir harbi umumi olacak 

hr. 
Bunu diplomatlar değil, in.anlık 

yapacaktır. 
ln•an insanlara müjdelerim: 
ln-.nlılt, in.anlığını kurtarmak 

için bir harbi umruni illin edecek
tir. 

Çünkü insanlığın bu kadar maJ. 
di soyguna ııe manevi hakarete 
tahammülü k.almamıffır. 

Bunu görmiyenler, kurumuş çöl 
çalınna yepl camlı gözlükle ba· 
kanlardır. 

Aka GUNDUZ 

Halkevinde toplantı 
ve konser 

Tıp Talebe Cemiyeti 11 nisan 
çarşamba günü akşamı saat 17.30 
da Halkevinde bir toplantı yapa· 
caktır. Bu toplantıya fakültedeki 
bütün ecnebi profesörler de davet o 
lunmuşlardır. 

Toplantıda Profeaör Tevfik 
Remzi~ey, "Tıp mesleğ!,, mevzu· 
kı bir konferans verecektır. Bundan 
llOllra konservatuvar muallimlerin· 
den Seyfetti~ Asaf, Sezai Aaaf, fer 
di Beyler bir konser vereceklerdir. 

Bundan sonra gençler zeybek o
yunu oynıyacaklardır. 

Ruhsatsız şöför böyle 
yapar 

Karaağaçta mevaddı infilakiye 
fa.brikasına ait bir otomobil dün 
Karaağaç caddesinden geçerken 
Abdülkadir isminde bir çobana 
çarpmıştır. Abdülkadir otomobilin 
altında b;rkaç metre sürüklenerek 
batından ağır surette yaralandı·, 
gibi karnı ve kaburga kemikleri 
de parçalanmıttır. Yaralı çoban 
ölüm halinde hastahaneye kaldırıl 
mıtlır. Kazaya sebebiyet veren o • 
tomobilin mezkur fabrikada katip 
ve toförlük ehliyetnamesi olmıyan 
Faik Bey isminde biri tarafından 
idare edilmekte olduğu anlatılar~ 
Faik Bey yakalanmıftır. 
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Çocuklar ve dilencilik 

. Ankaranın eski,ehir kısım.arın
da dol~anlar sekizle on iki yat a
rasında, oldukça muntazam giyin
mit çocukların intacı ve müz'iç ta· 
kiplerine uğramıtlardr.1. Ve it'n in
sanı en fazla hayrete dütüren tara
fı bütün bu küçük dilencilerin~ 
merhamet ve insanlık hislerini is
tismar için kullandıkları cümlenin 
harfi harfine ayni olutudur: "Elen 
di, aen ço güzel! Karnım aç, ek
mek alacağım.,, 

Bu bozuk türkçeli cümleyi bu ilk 
mektep y~ındaki çocuklar nere
den ve nasıl tahsil etmi,lerdir. Ba
zan kaıanlıkta yüzünü bile farke
demedikleri insanların fizik mezi
yetler. nden bahsederek onların te
fehhür hislerinden kendi hesapları 
na hisse ayırmak usulünü bu yav
rulara kim öğretmi,tir? Hem mes
leki vokabulerleri bu cümleye de 
münhasır değildir. Herhangi biri
ni durdurup sorun: Mutlaka tafra
dan yeni geldiğini, babasız ve ana· 
aız o!duğunu bir uzak tanıdığının 
yanında kaldığını öğrenirsiniz ve 
kendilerine küçük bir if teklif eder 
~eniz alacağınız cevap mutlaka 
menfidir. Dünyada her •eyin stan
darlaftığı bir sırada bizde de bir 
atandardizasyonu ilk tatbik eden 
dilene ler oluyor galiba. Ve bu 
standardize çocuklar acaba gen~ 
bir d lencilik şebekesinin veya kor 
porasyonunun birer küçük organi
midirler? Müthit bir sual fakat ha 
tıra gelmemesi müınkün değil. 

Memlekette ilk tahsilden daha 
büyük b ir verim elde edebilmek İ· 
çin tedbiı.ler aldığımız fU sıralar
da bu b~ı bot çocuk sürüleri üze
rine bilhassa dikkati çekmek iste
rim. Yarının tash hi iınkansız pro
fesyonel dilenci ve apatlannı tem
sil eden ve gittikleri fena yoldan 
yegiine geri çevrilecekleri yatta her 
hangi bir alakadan tamamen aza
de bir tekilde seyieler:ne devam 
eden bu yavruların memlektin ya
rını için tefkil ettiği yarayı b ilmem 
ki kafi derecede hissetmek kabil
mid \ı ? 

Bütün dinlerin zayıf tarafı olan 
merhamet miskinliğin dilenciliğin 
inki,afına iimil olacak bir şekilde 
tecellisi artık yalnız şarka mahsus 
kalmıt ve mutlaka cemiyetin için
den sök ülüp atılması lazııngelen 
sakim bir itiyattır. 

Di!enc:Iik yalnız şar!;ta mefru 
bir meslek sayılmıttır. Bu itibarla
dır ki hiç bir ramazan ve bayram 
flraalını kaçırmayarak davul ve 
zu: nasile ve biribirini takip eden 
kafileler hal"nde kapısına dayanan 
dilencilere her ev sahibi para ver
mekle kendini mükellef bilir. Ve 
halkın rahatsız edilmemesi için a
ra sıra yollardan dilencileri topla
yan polis, ayni dilencilerin bir da
vul toknıağile kafasına vurra vura 
ev sahibinden bir hak talep eder 
gibi para İstemes 'ne almadan ora
dan ayııılmamasına karşı ses çıkar-
maz. 

Doğrudan doğruya halkı dilen
cilikle müspet bir tekilde mücade
leye alıftırmak lazımdır. Fakat di
lencilere para verilmemesini temin 
etmekle de ~ bitmez. Bu tufeyli 
yatama tarzına alıtmıt olan İnsan
ları tekrar müspet ve faal hayata 
döndürmek çok güç bir iştir. Ve bu 
itle metgul olmak üzere içtimai 
bir büronun ihdası mutlaka lazım
dır. 

Küçük çocukları, merhameti da
ha kolay celp edebilecekleri dütün
cesile dilenmeye göndererek ken
di hesaplarına istismar eden ana 

KU&..A.& - .......... r••• 
Bağıran yılan! .. 

Arkadaşlardan biri, dün burnun
dan soluyarak içeri gireli: 

- Eııimde rahatim kaçtı bira-
der .. 

- Hayrola, ne ııar? 
- Bir yılan hikayesi.. , 
- Nasıl yılan hikayesi •• 
- Dur anlatayım •• 
Ve anlattı: 

- Elendim; bizim hanım, bugün
lerde bir eııhama kapıldı: Bu evde 
yılan ııar ! .. 

Gece, uyurken bizi sokacak! .• 
Bütün ikna kudretimi toplıyarak 
kendisine teminat verdim: 
~ Yepyeni apartıman.. Taş dı

varlar, beton arme zemin •. Pen
cereler, kale gibi sağlam •• Yılan 
buraya nereden girebilir? 

Fakat o kalasına koymuş bir ke
re: 

- Yılan var da yılan var! 
- Canım, seninkisi de beyhude 

tela, .. Diyorum ama, meram anlat
mak ne mümkün •• 

- Peki .. Nerden hükmetmif yı
lan olduğuna? 

-Seaini i,itiyormuf. Dün gece 
yatakta beni uyandırdı: 

- ı,te, dedi, gene bafladı ba
ğırmağa? •• 

Kulak ııerdi.m Vakıa, iare sesi
ne benzer birı tıkırtı duydum. Fa
kat bunun bir yılan olmasına o ka
dar az ihtimal ııerdim ki hiddetle 
homurdanarak başımı öte tarafa 
çevirdim. Bu yılan hikayesinden 
de artık adam akıllı usanç geldi 
bana .• Bilmem ki, ne yapsam .• Yı
lanla mücadele için aklınıza bir ça 
re gelmiyor mu? 

Ben dedim ki: 
- Tedbirini almaktan geri kal

ma ama, şunu da bil ki bağıran yı
landan korkulmaz! .. 

Çünkü sokacak yılan bağırmaz, 
aokar! .. 

Ben, bu kısseden şimdi aize bir 
hine de çıkar'lrdım ama, arif olan 
anlasın daha iyi •. 

M. SALAHA TIIN 

Ankara 
"Hakimiyeti Milliye,, refikimi

zin fransızca nüshası olan haftalık . 
(ANKARA) gazetesinin üçün
cü sayı11 ıehrimize geldi. 

ilk iki sayısında olduğu gibi bu 
sayıda da memleketteki siyaset, ik
tıaat ve kültür hareketlerinin tam 
ve doğru bir teşhiri vardır. 

Gazete resimli ve sekiz sayfadır. 
Müvezzilerden arayınız. 

.. --• Dr. Nuri Fehmi---• 

Göz Hekimi 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 

1826 
,. ........................................................... . 
ve babalarına rağmen korumak İ· 
cap edecektir. Ve bu çetin bir mü
cadele olacaktır. Fakat her feyden 
evvel mücadelenin hatlaması la
zımdır. 

lçt:mai bir yara, karfımızda göz
le görülür biı tekilde bü:;-ümekte 
deva mederken elim iz kolum uz 
bağlı duramayız. Mutlaka hareke
te geçmek ve kar,ılayıcı tedbirler 
almak lazımdır. Hutalığı müzmin 
ve artık ıslahı imkansız bir hale 
girmeden önleyemezsek yarın bu
nun acısını büyük bir nedametle 
çekmeye mahkUm olacağız. 

Yaşar NABi 

Milliyet'in edebi tefrikası: 42 

KANLI SIR 
- içeri gir, Hilmi Efendi! 
Hilmi Efendi, kapıyı y.,atça aç 

tı ve korkak bir tavırla selam ve -
rerek içeri girdi, elindeki mektubu 
uzattı. Bir 'ey söylemiyordu. Üstü 
pullarla dolu zarfını aldım. 

Hilmi Efendi, tereddütle yüzü • 
me bakıyor. 

Zarfı, hemen açamıyorum: 
- Peki, Hilmi Efendi? 
Hilmi Efendi, gene tereddütle du 

ruyor: 
- Bir emriniz var mı, beyefen-

d· 7 1 • 

- Estağfurullah ... Eğer sana ih
tiyacım olursa, Durmıq ile çağırtı
rım. 

- Peki, Beyefendi, bendeniz, · 
konağa döneceğim. 

Gayriihtiyari baktım. Hilmi Efen 
dinin çizmelerinde çamur yok: 

- Atla mı geldin? 
- Evet, Beyefendi. 
Hem onun gitmesini i3tiyorum, 

hem lakırdıya tutuyorum. Elimde
ki zarf parmaklarımı yaktyor. 

Yazan: Ma.'ırnut YESARi 

- Yağmur yağıyor mu? 
- Hafif hafif çiseliyor ..• 
- Peki, Hilmi Efendi! 
Hilmi Efendi, hürmetle selam 

vererek çekildi, kapıyı kapadı. 
Ben, mektup elimde, ayakta du

ruyorum. Dıtanda rüzgar uğulda
yor ... Sessizce kapanmasma rağ • 
men evin kapısının sürgü sesini du 
yuyorum ... 

Islak toprakta tırıs giden nal 
sesleri var. 

Kapı açıldı da, oda soğudu mu? 
Sırtım ürperiyor. 

Ocaktaki ateş küllenmiş .. 
Üşüyorum ..• ÜfÜyorum.. ÜfÜyo-

rum .... 
- Durmuş .. 

Taf avluda, Durmu' nalçalı 
kunduralarını sürüyor: 

- Buyur beyim! 
- Odun getir ...• 
- Peki beyim! 
Oda, çok sıcaktı, birdenbire na

sıl soğur? Acaba hava mı değişti? 

MLLY PAZARTES 

HİKAYE 
mektuplar 

Yirmi yaıında idim ki, ilk defa ola 
rak imzaaız bir mektup aldmı. 

Gazeteciliğe yeni bqlaınııtnn. Ev
veli. memleketin tanmmıı muhtelif 
aiınaları il:! mülakat y:ı.parak, her bi 
rinin mealek.tıerinde kazandıklan mu 
vaffakiyetin sırlannı kendilerinden 
öğrenmeğe çalıııyor ve kalemim dön 
düğü kadar yazıyordum. Bir aktam 
poatadan namıma açık bir kartpostal 
çı.l<tı . lmza yoktu. Yalnız ıu iki keli
me: " HayTan herif.,, 

Mürı.elim, kelimelerin altma da, 
eh-.miyetini göatennek için mi ne
dir, çizği çeloniıti. Kartpoatalı yıı<

bp alacaklım. Fa.kat öyle yapmadım. 
Tuhaf değil mi? Sakladım. 

Bu, halkm, daha doğruııu okuyı>
cularnrun hakkonda izhar ettikleri 
hialerinin ilk tezahürü idi. Hiç te le
himde olmamakla beraber, dedim 
y-, bu kartpc»talı sakladım. 

Artık o günden iböaren her oın 
bq günde bir imzasız bir mektup alı· 
yon:lum. Benimle bu kadar alakadar 
olan bu meçhul zat, muayyen saatini 
geçİnneden daima bir kaç nadide kü
fürle haldcımdalci iltifatlarını eeirge

mezıü. Belk:i mektuplan beı yÜzÜ 

geçti. Hepsi de ayni acenıi ve kaim 
ca bir yazı ile yazılmq. Hepsinin ka
ğıtları çizgili idi. Zarflarında.ki pulla 
rınd& latanbulun hemen bütün semt
lerinin posta damğaaı vardı. Hatta 
Bursa.dan, İzmitten, lzmirden, Ban
dınnadan, Gemlikten gönderilınif 

]mektuplar bile almqtını. 
itiraf edeyim ki, evveli. kızmıt

tını. Mektuplar ettikçe, liiddetim ar
tıyordu: 

- Şu herifi bir yakalasam da, ağ 
zmm payını versem, diye dİİ9Ünüyor· 
dum. 

Bu çizi'li mektuplan ete do&ta da 
gösteriyordum. Belki biriai tanır da, 
bir ip ucu veııir diye.. Fakat gimioi o
muz silkiyor: 

- Adam sende, ne ehemmiyet 
veriyonun, yırt at, deyip geçiyordu. 

Hani içimden aca.ba yazan bu 
mektuplan gönderdiğmı e§ do•tlaı<
dan birisi mi diye §Üphe geçmiyor de 
ğildi. Kimisi poli..., kimisi posta idar 
resine müracaatı tavsiye ediyordu. 

Sonra dÜ§Ündüm. Hoıuma gibne
mek için olsa bile demek ki, her gün 
takip ve taraaaut edecek, roman tef
rikalar mı, hlkB.yeler mi, nesirler mi, 
hüliaa bütün yazılar mı kelimelerine 
kadar dik.katle okuyacak derecede 
dünyada. benimle yakından alakadar 
olan bir adam var. Demek ki, ben bu 
adamın bu kadar hayatını doldurabi
liyonun. 

Artık o zamandan itibaren kendi· 
mi yalnız hiHetmemeğe başlmruıtmı. 
Hatta ben de onunla beraber meşğul 
oluyordum. Mektuplarını grafojiden 
anladıklarnu iddia edenlere göster
dim. Bana bu adamm: "Münzevi, sa
mimi, miikeclder tavrrlr" ye tuhaf de 
ğil mi, (iyi bir adam) olduğunu söy
lediler. lyi de olsa, kötü de olsa bu 
adam artık benim için bir i§iııa ol-

• muttu. Y a.zısıru nerede göraem ~ 
men ta.nmm ve hakkımda yeniden 
neler "ketfetti" diye merak ederek, 
acele ıtarfı yırtarım. 

Hani ara sıra lisanmı değiıtirip na 
zik ve hazan da hayrihah cümleler 
kullandığı da yok değildi. M~li.: 
"Sevgiliniz Necile Hanuıı dün uzun
ca boylu, lacivert kostümlü bir genç
le kol kola filan yerde geziyorlardı. 
Bafka.lan bu vaziyeti görüne sizin 

Kar mı yağmağa batladı? Fakat 
Hilmi efendi, hafif hafif yağmur 
çiselediğini söylemiıti? Peki, ben, 
ne diye bu kadar üşüyorum adeta 
katılacağım. ' 

Durmuı, bir kucak kütükle o
d~ya girdi. O~ağın küllenen ateti
nı karıştırdı, ilci yağlı kütük at
tı. 

- Kapıyı kapa, Durmuı, üşü
yorum. 

DurmUJ, yüzüme taaccüple ba
kıyor, kapıyı kapatıyor: 

- Hava o kadar soğıık değil, 
beyim ! 

Çatırdayan dişlerimin arasın
dan sesim ıslık gibi çıkıyor: 

- Bilmem! .. ben, üşüyorum! 
Durmuş, emir bekler gibi du

ruyor. 
- Gidebilirsin, oğlum! 
Durmuş, çıkıyor. Mektup elim

de, hala ayaktayım. 
Ocakta neşeli çıtırtılar başla

dı .. Dışarıda rüzgar, hep bir tevi
ye uğulduyor ... 

Yol uğrağı olmadığı, kimsenin 
geçmiyeceğini bildiğim ve hiç bir 
gece ört~eğe lüzum görmediğim 
pencerenın perdesini kapatıyorum .. 

Rüzgar ve koyu zifiri karanlık
tan da mı çekiniyorum? 

Küçük tahta masayı ocağın ke
narına çektim; lambanın fitilini aç. 

gibi i&tikbali açık, paruız bir muhar 
rir için. neler demezler?" 

Bazan da §Öyle derdi: 
"Son yazınızla ne demek i&tediği

nizi anlıyamadnn. Bahsettiğiniz mev
zu üzeııinde mü.bet, menfi hiç fikri· 
niz yok. Y azacakaaruz, bari anlama
dığınız §e)'lere hiç teınaa etmeyiniz." 

Arttk bu meçhul adam yazı· 

!anında bana istika.met te tayin edi
yor, yaptığım gafları, hem de bir te
kini kaçırmadan SW'a!:ıma vuruyordu. 
Eğer botuna giden bir yazımı okur
sa : :Aferin, diyordu, biraz terakki 
göriiy<ınmı. Y av.at yavq olğun ve dol 
ğun bir muharrir olabileceğiniz anla 
ıllıyor.'' 

Mealek~lanm, yalancıktan, sırf 

bana !..,. görünınek için bir yazımı 
beğendikleri zamanda m.eçhul muha· 
birim, ayni yazı için gayet ağır ten
kitler yağdırıyon:lu. 

Hususi hayatımla da yakından ali. 
kadardı. Evlendiğim zaman bile bir 
alay küfür gönderdi. Doğrusu da pa
rasma tama ederek ihtiyar ve çirkin 
bir kadınla evlendiğlnı için kabahat 
ta bende değil miydi? Daha sonralan 
arkadatlarua hangi meyhaneye gitti
ğimi, kaç kadeh içtiğimi de bu sefer 
karıma yazmağa baılamaz mı? Hat
ta bir aralık bana yazdığı mektuplar 
da da karundan para srzdınnak isti
yen adamların isimlerini ve adresleri 
ni de haber vermekteydi. 

Bakton olmıyacak, nihayet karım 
dan aynldını. Çünkü hakikaten arka 
datlarla §Öyle bir yere ııidemez ol
muıtum. Erteai gÜn kumun bunu ha 
ber alacağma ve bittabi evde kıya

met kopacağına emindim. 
Bu mektuplar böyle &enelerce ne 

reye gittim&e adresime geldi. Niha
yet bir iki ay evvel arl<ası kesildi. 
Za.nnederim ki, bu meçhul muhabi
rim öldü ve itiraf ederim ki onun ö
lümünden derin bi ristırap duyuyo. 
rwn. Çünkü Anlıyorum ki, ben timdi 
hakiki bir doatumu kaybetmit vazi-
yetteyim. SEM 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL' 

18,15: Plik netriyatr. 18,45: Franarzcıa. 
derı. 19,16: Türk muailıti netriyatr. (Elcrenı 
B. Ruten B. CeYdet 8. T ahıin B. Şeref Saim 
B. Vecihe H. Selma H .. J 20,.30: Münir Nuret
tin 8. lconaeri (Meaut Cemil 8. Ruten Ferit B . 
Udi Ne•rea B. Kanuni: Vecihe H .) lttiri.k e
decektir. 21,20: Ajanı •• borıa haberleri. 21.30 
Necip Yakup Bey orkeatraaı tarafından muhte
lif eıerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17~5: Hafif musiki konseri. 18,50: MGaahabe. 
19: Konferans. 19,20: Pli.le (Salon musikisi.) 
21,05: LitTanya maai.kiainden mürekkep sen
fonik kon.ıer, 22: Müıababe. 22,15: Hafif mu
ı iL:i . 23: Danı muaikiıi. - MiiıahaDe. - Da.na 
muıikiıinin. de•amı. 

B O K R E Ş, 364 m. 
13, Plak . .14' Haberler. 14,20, Plak. ıs, Rad

yo orkeıtraıı. 19: Haberler. 19,20: Radyo or
keıtraır. 20: Uoiyerıite radyoıu. 20.20: Plü 
20,45: K.onfer .. a. 21: Koro konaeri. 21,30: 
Konferana. 21,45: Viyolonsel Lconıeri. 22,15: 
Tasaanili Romen pıu.aikiaj. 22,45: Haberler. 23: 
Hafif auaaiki . 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,15: Josef Lanner. 18.3$: Yeni aanatkir· 

lar tarafından lr.on.aer. 19,05: Müaahabe. 21,45: 
Aktüalite. 22: Schuhert'in eaerlerindea. mürek· 
kep konaer. 23: Son haberler. 

B U D A P E Ş T E. 550 m. 
18,30: Sahibinin Seai pl&klarile popüler, me· 

lodiler. 19,30: Alnı.anca dera. 20: Flüt kon•eri. 
(Pa.J Tihor) 20,30: Müsahahe. 21,10: Lehar'rn 
eserlerinden mürekkep filh.armonik talunu la· 
rafmdan lcoaıer. 23,10: Haberler. 23,30: Riıo 
Sican takımı. 24,20: Trio (Hetenyi • Buday • 
Sebö). 

B R E: S L A U, 318 m. 
17: Hafif musiki. - Mü.aaltabe. 19,05: Aktü· 

alite. 20: Popüler mu•iltiai. - Müaahabe. 22: 
Ne4eli muai.ki (Sillaya heateki.rlarının eserlerin 
den.) 24: Gece konseri. 

tım. Geyik postunun üstüne bağdat 
kurdum. 

Zarfı bir hamlede açtım. Halim 
Siretin yazısını hemen tanıdım. 
Bu, beni şaşırttı. Halim Siretin 
mektup yazacağını ummuyor • 
dum. 

Evet, herkesten umuyordum. 
Fakat yalnız, ondan ummuyor • 
dum. Yengem yazabilirdi. Hele 
doktor Nüzhet Süleymandan da
ha fazla ümit ed iyordum .. Avukat 
Şerif Bak• de, beni hatırlayabilir
di. 

Halim Siretin yazdığına bakılır
sa, bu mektup, bir kara haber, de
ğildi. Belki bati dara geldi, benden 
yardım İstiyordur! 

Ne boş, ne vahi düşünce! tik 
satırlar, kalbimi biraz ferahlatan 
zannı öldürüverdi... 
Halim Siret Beyden Hüsreıı Beye 

Hüsrev, 
Senin bu kadar vefasız, katı YÜ· 

rekli olduğunu hiç sanmamıştım. 
Meğer sen karagün dostu değilmiş 
sin! Bizi, en müşkül, en acıklı anı
mızda bıraktın, yakandan silktir· 
din ... 

Ne acı gi.inler geçirdik bilsen .• 
"Bir kaç gün,, diye savuşmuştun, 
halbuki haftalar geçti, senden ha
ber gelmedi ... 

Mesture, son demine kadar. 

1 . ·- . ,,;; 

ÖııDmüzd~ .... ; Çarşamba M ELE K Sineması 
akşamı 

4 an güzel film müsabakasınııa 3 üncüsllnü 
takdim edecektir. 

Mac!ame BUTTERFLY şah; s~rinin unutulmaz yıldızı 

SİLVIA SİDNEY 
ta!afından tamamen Fraıasızca olarak temsil edilen 

GENNY GERHARDT 
( Hayatını aşks Feda eden kadıa ) 

. ... . ·.. .~ . 

j Aakarf teı.ııoıe.- =ı 
Fırka Aakerlik Daireainden: 
1 - 934 Nisan celbinde Piyadeye 

aynlmıı olanların 327 doğumlulara 
kadar sevk olunacağı ilin olunmut 
idi. Bugün Jıasıl olan ihtiyaca mebni 
328 doğumlular ve onlarla muamel&
ye ti.bi piyadeler de celp ve ı.evke ti. 
bi olduklarmdan toplanma günü olan 
15 Niaa.n 934 tarihinde ıubelerine mü 
racaat1a.rı. 

2 - Bu doğumlulardan bedel vere 
c:eklerin de 14 Nisan 934 aktamma 
kadar bedellerini vermek Üzere daha 
evvel ıubelerine müracaatları rica o
lunur. 

Kısa hizmetler için 
Fırka Askerlik Dairesinden: 
1 - Sıhhiye, Baytar, eczacı ve d.it

çi amıflarma ayrılımı olanlar hariç 
yükı.ek ehliyetnameliler 326:329 (da 
hil) doğumlularla muameleye t&bi ve 
daha evvelki doğumlulann bakaya.aı 
bu celpte 1 Mayış 934 te İhtiyat Zabit 
mektebine sevkedileceklerdir. 

2 - 326: 329 (dahil) doğumlular 
ve bunlarla muameleye ti.bi olanlar • 
la daha. evvelkıi doğumluların bakaya 
s.ından askeri ehliyetnameaizlerden 
Deniz sınıfına ayrılanlar müstesna di 
ğederi 1 Mayu 934 te hazırlı~ krtak 
nnda bulunmak üzere sevkedılecek -
!erdir. 

3 - Bunlardan orta ehliyetname • 
liler 1 Temmuz 934 de. Ta.m ehliyet. 
nameliler ise 1 Eyh'.il 934 te hazırlrk 
kıtalarında bulunmak Üzere sevkolu
nacaklan:lır. 

4 - Yukarıda 1 ve 2 maddelerde 
1 Ma.yıs 934 te mektepte ve kıt'ada 
bulunmak üzere •evkedilecek efendi
lerin fubelerde toplanma günü 25 Ni 
san 934 tür. Orta ehliyetnamelileriıı 
25 Haziran 934 te ve tam ehliyetna
melileııin 25 Ağustos 934 de mukay • 
yet bulunduklan veyahut mıntaka • 
amda bulundukları şubelere müracar 
at ehneleri lazımdır. 

5 - Bili. mazeret vaktinde daveti 
ka.nuniyeye icabet ehniyen mükellef
ler hakkında Askerlik mükellefiyeti 
kanununun ceza maddeelri tatbik olu 
nacağı maJUın olmak Üzere ili.o olu • 
nur. 

* * • 
Oaküdar askerlik tubesinden: 
1 - Şube mıntakaaında bulunan yer

li ve yabancı son yoklama gönnüı ihti<I 
yat zab~ti yetiıecek ima hizmetlilerden 
328 ve 329 doğumlu ve bunlarla mua
mele görenlerle daha evvelki doğumlar
dan her hangi bir sebeple timdiye kadar 
kalnuı olanlar 1 mayıs 934 de hazır
lık kıtaaı ve ih~iyat zabit mektebinde 
bulunmak üzere berveçhiati sevk edile
ceklerdir. 

A - ihtiyat zabiti yetitecek kısa hiz
metlilerden (329 doğumlular dahil) yük
sek aıkeri ehliyetnameai olanlann kiffe
ai. Y alruz bu celpte askeri ehliyetname
lilerden tabib, baytar, kimyıııııer, ecza· 
cı, ve diıçi sınıflan sevk edilmiyecek· 
tir. 

B - Muallim olsun olmaam 328 ve 
329 doğumlu ve bunlarla mıumıele gö
ren Ye daha evvelki doğumlardan tim
diye kadar kalımı olan ehliyetnamesiz· 
ler 1 mayıa 934 de hazırlık !atasında bu
lunmak üzere sevk edileceklerdir. 

2 - Bu sevk olunacak efendiler için 
İçtima günü 25 nisan 934 tür. Bugün 
bila mazeretı ıubede bulunmayanlar hak· 

hep ümit içinde yaşadı: 
- Hastalığımla Hüsrev beyi 

bıktırdım .• 
Diyor, bir daha demiyordu. 

Bu ölüm haberi, sana da acı ge
lecektir Hüsrev. • Zavallı Mestı> 
re, seni çok aradı. Sağlığında da, 
hastalığında da, sen onun dert or
tağı idin. 

Sen, benim gibi değilsin Hüsrev; 
sen, ey adamısın. . . Evet, baricin 
ve etrafın bütün iddialarına rağmen 
sen, ev adamısın. • Senin · evden 
dışarıda yaşamalarını, serserilik te
lakki edenler var. Halbuki sen, her 
gittiğin, otur,duğun yerde, gene, ev 
sahibisin ..• 

Ben, bunu bilmiyordum, Hüsrev. 
Seni, bana, Mesture tanıttı ... Evet, 
zavallı yavrucuğum, insanları oka
dar iyi tanırdı ki .•• 

'1' '1' '1' 

Pencerenin perdesini açtım. Ça
murlu, yapışak toprakları kirli bir 
sabah kırçıllığı yalamıya başlamış
tı. 

Uyumuş mu idim, yoksa hep u
yanık mı durm•~tum? Hiç farkın
da değilim. Bütün vücudumda, bir 
bayılma sonu gerginliği var. Dişle
rim, yumruklarım sıkılı, kirpikle
rim diken diken ... 

Kafatasımın İçinden beynimi çı
karıp almıslar l!'ibi ••• . 

-[15520J 

YENi NEŞRIY A.Tı 

Yeni adam 
(Yeni Adam) m 15 inci aayraı ç 

Bu &ayıda hayatın menşei denizi 
Büyük artiatlfl', Zonguldakta itçi 
yatma dair tetkikler, Bernard Sh•~ 
dan tercüme edilen bir makale, l'd, 
tafa Şekip Beyin ankete ceYabı, 
ler, karikatürler, tenkitller v , 
Dünya bilgi ve sanat yeniliklerini 
renmek isteyenler "Yeni Adamtt ı 
halde olrumabdırlar. 

ileri mecmuası 
İleri iominde, aylık ilmi, içtimai. 

yui, edebi bir ~ua inti§llr& 
lanıııtır. ilk sayısını bugün miivd 
!erden isteyiniz. Bu mecmuada Ali 
mi, Hüseyin Siret, Suphi Nuri, Ot 
man Nuri, Sadettin Nüzhet, M 
izzet, Tahir, Fethi Sezai, Rasih 
İhsan Beylerin güzel yazılan v 
Karilerimize tavaiye ederiz. 

Acıklı bir ölüm 
Matbuatın emektar muharrirleri' 

den O&man Cemal Beyin refikaaı 
man Harum pek uzun aüren bir 
tabktan sonra henüz otuz b"f ya • 
olduğu halde dün Tanrmm rabıtıel! 
ne kavu§Uluttur. Cenazesi bugün 
nekapı dııanıımda Otakçılardaki bl 
nesinden kaldmlacak ve cenaze ,
mazı Eyüpte kılmdıktan sonra E • 
pıda Tokaktepedeki aile mezarlı 
gömülecektir. Arkadat11J1Jza be 
taziyet ederiz. 

Dr. 1 H S A N S A M l 

OKSOROK ŞURUBlJ 
Oksürük ve nefes darlığı boğmaca 1' 
kızamık öksürükleri için pek tesiJ 
ilaçtır. Her «zanede ve ecza defi' 

laruıda bulunur.~15172 4'. 
;::.! 

Adapapzan Türk Ticaret ~ 
sının 31738. 31739 No. lı 2 hisse~ 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdaıı_4 yi hiaselerin hükmü y<>!'tur. Ada!'1 
n Sanerciler mahalleaınde lunaı.!,. 
1 u terzi Hayri Ef. ( 4~ 

Vefada acele ucuz satılık a~ 
70 metredir. Ayasoiyada > 

lemdar sinemaH kartnında s' 
kal Y orgi efendiye müracaa~ 

'1lillif~I 
Aınn umdeai "MiLLiYET" ~ 

ABONE ÜCRETLERİ 1 

Türkiye için Hari~ i. 
L . K. L. 

3 •ylıiı. • • • • • • . • 4 - 8 / 
6 " • • • • • • • • • 7 50 14 ,, 

12 " ••••••••• 14 - 28 ,., 

Gelen e•rak ı•ri verilmez,- Müd ti 
seçen nüabalar ıo kuru1tur.- Cazeı
matbuya ait İtler İçin müdiriyete illi. 

cut edilir. Cuetemi-. ili.nların meı'oli 
tini kabul etmez. 

kında ahkô.mı kanuniyenin 
ceği. • .J 

3 - Deniz sınıfına menaup ihlİli 
zabiti yetiıecek kısa hizmetlilerin bd 
te sevk eclilmiyeceği. 

Fakat ne rahat yarabbi, ne r 
Gözlerimde, hayata karşı, ·· 

süz, biçkiaiz bir bol ahenklik 
Bu, ince İnce yağan kıt yağııı 
taze çiçek kokulu bir nisan ya 
ru oluverse; ezik toprakların " 
de gelincikler, fulyalar, mine~ 
çıverse, hiç hayret etmiyeceit" 

Neden kış, bahar, oluverın, I 
Madem ki baharlar, kış olabilıt 

Allaha isyan ediyorum! N, 
bana, gülmek kuvveti ver1111 

Halbuki ben, gülmeğe, kahk 
la gülmeğe muhtacım! .• 

Evet, gülmeli! Halim Si 
mektubuna ancak gülünür. 
kadar okuyamadım. Daha, 
yazdı? bilmiyorum! t~ 

Kim bilir, neler yazdı? Fak'; 
rak dahi etmiyorum. Okumad 
okumıyacağım da... ~ 

Halim Siret, Mesture'nin öl 
ne, çok acımış! Hem, ne çok a 
Mektubunda bana, benden ba 
yor; felsefeler yürütüyor; lı'f.d 
kendine göre, nükte de Y11f,ıı , 
"Zavallı yavrucuğum, insaıı .e 
kadar İyi tanırdı ki ... ,, ~ 

"Zavallı yavrı:cuğum" !.. . jo 
Mesture! ıır.d 

Nasıl gülmem? nasıl olur d' ~ 
kahalarla gülmek istemeın? J4 
S. ,. " il - "' ıret ın zava ı yavrucugu · 

-Bitmedi' 
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Şurup 
Şurupta üçte iki nisbette teker 

vardır. Şurubun esasını te,kil eden 
mayi ekseriya su olursa da, tarap 
ve sirke kullanarak turup yapanlar 

Bulgaristandada Türk 
kadını boş durmayor 

r da vardır. 
Şurup soğuk veya sıcak olarak 

iki suretle yapılır. Bir turup tam 
kıvamında kaynatıldığı zaman u
zun müddet dayanır. iyice kayna
tılmazsa tahammür ederek bozu
lur, fazla kaynatılırsa •ite kenarın 

Varnada Ebeveyn ve Muallimler cemi
yeti kadı~lar şube~i canlı bir varlıktır 

!....---' da teker billuratı bırakır. 
Şurupta asil olan "kıvam" dır. ı 

Bunu da anlamak için bazı usuller 
vardır. 

11 
çık', 1 - Şurubun üezrin~ ~f~endi-
- _M ği zaman, sathında zar gıbı bır teY 

.ıer-
ıfÇi lı' hasıl olur. 
Sh•~ 2 - Bir katık ucuyla biraz fU
r. 'Mı'! rup alınarak ka9ığı doğrulttuktan 
ı reli# sonra yan tarafa döküldüğü za
. ~ man inci gibi bir hal alır. 

t>' 3 - Ba, ve tahadet parmakla
' rı arasına biraz •urup alınarak bu 

parmaklar be' altı milimetre açıldı 
ğı zaman iplik gibi ufak bir teY ha 

• ; sıl olur. 
bal Maamafih bazı gözlükçü dükkan 
• j(I larında ve eczayı tıbbiye mağaza-
Ot larında şurup derecesi denilen bir 
~ derece satılmaktadır. Bu alet ,uru 
~ ~ bun içine sokulduğu zaman 30 de-

r~ receyi gösterirse şurup kıvam hali 
ne gelmiş demektir. 

Şuruplar berrak olmalı ve ıyı 
tekerle yapılmalıdır. Şekeri süz· 

eri' ıııek için en güzel vasıta tülbent
JJ tir. 

::::J Soğuk olarak ,urup yapmak i-
. ı;in yarım kilo suda bir kilo tekeri 

f) hallettikten sonra on iki saat ka
. hl dar bırakınalı ve sonra süzmelie.,.. dir. 

r~ Ev eczanesi . 
er" Her evde küçük mikyasta hır 

!..-""". ~z~ane bulundurmak farz olmuf 
4IJ gıbıdır. Çünkü bazı hastalıklar 
lJ vardır ki, bunları biz doktora mü

~ racaat etmeden kendi kendimize 
ıca., tedavi ederiz. Gene bazı hastalık
..... '.ar varduı ikı;, evce vakit ve za-
.,yr maniyle tedavisine batlandıktan 

1 ~ sonra doktora müracaat halinde u 
ki zun uzadiya tedaviye mahal kal
,'J ma:t. Ufak tefek kazalar vukuun

~aı>; da hemen müracaat edeceğimiz 
aı>1 yer ev eczahanesidir. Evde bulu
aıl nan ufak tefek ilaçlarla bir çok 
428 ha•talıkların savufturulduğu mu

-' hakkaktır. Yalnız bazı hastalıklar 
11'1 hatif bir rahatsızlıkla başlayıp ta 
a '}ı 'lı.ı adan ağırlaşırta vakit kaybet
s.t m·~den doktora müracaat etıneği 

de l 0atırdan çıkarmamalıdır. Ba
tzod hu&us _çocukların bir çok hastalık-

ları agız, gögüs, boğaz, bağırsak 
h~stalıklarıdır. Çocuğun uzviyeti 

.. korp.e ve rakik olduğundan dokto 

.Jt ru hıç ihmal etmeyiniz. Evvelce 

.,, kullanılacak ilaçların mahalli isti-
tifo Dıalini bilmek şarttır. Bilinmiyen 

bir teyi yapmaktansa, doktora git 
1 : mek lazımdır. 

rJç f, ilaçların tutarı ile hesabı mü•-
8 _.,kül olduğu için evlerde ekseriya 
4 _.,takribi olarak tayin edilir. Mesela 

"" di kahve ka9ığı 5 gram, tatlı ka
nğı 10 gra~ yemek katığı ıs 
.. ~ram, parmak tutamı 5 gram, bir 
ulif'&VUÇ tutarı (orta) 40 gramdır. 

Buruşukluklara karşı 
Birçok kadınlar için ekseriya 

~yle söyleriz: "Vücudu güzel a
na, yüzü nafile!,, 
~ Nede~ çe~ı:_~ ~u kadar çabuk so

;ı. 'f..Yo_r, guzellıgını ve tazeliğini kay
bd ııedıyor? Vücudun diğer aksamın-

lan fazla haya maruz olufundan 
1; Belk_i. · · .. T ~rlada Y&fayan ve 

-..tal fan bır koylu kadınla •ehirde 
r'."~tta .. .. b k T oır_. yuzune a ınıyan bir kadını 
~ukayese etmek buna bir misal 
~~k!I ~debilir. Kadının pudra ve 
:~ı •?~•yacı buna bir misal teşkil 
l"'.ıebılır. Acaba eskide kul 
"'--· k d' • n peçe -~~nmad • knıd olmaktan ziyade, bi-
~·~ 1 me enk . ~ ının yüzünü muhafa

etme ıçın mi idi? 
Yüzde burufuklann pe d 1 k d Yaou-
~ . eve~anmın yav&flaınasm-

N.~ .;ııı •• - ıleŞr~ gdl_ıyo~ ~ilt kendini bıra
ı ıyol r:. ''?d ıye ka ar yüzde buru

ıuk ugu gı erme veya geciktirm k 
_.çin en ziyade müracaat edilen :_ 

,,.jiil masajdı. Fakat timdi buna kar 
ıP"JI yeni bir serom bulunmuştur. Bu 
ıı'ıerom öküz, kuzu, dana ve bilhaa. 
/.: genç atlardan alınmaktadır. 

·~ ahçelerde~i lüzumsuz otlar 
..-_ 100 kısım au bir kabın içinde 

jjll",":aynatılır. Bunun içine 10 kısım 
. nme~it kireç ve bir k131m kü
~ çıçeği atılarak süt gibi bir 

lı'~d alıncaya kadar kaynatmakta 
P''.;·~v~~ edilir. Elde edilen mahlu-
ı,ıi udn ıçıne tekrar 10 kısım su ilave 

e erek mah d ·ı . . ·ı t .İta d. ve ı mesı ıstenı en o • 
r ~tlın kıplerine dökülür. Bu suretle 

Jd alr endiliklerinden kuruyup ı:i· 
~ er er. 

Şubenin verıliği kostümlü baloda cemiyet azası 

VARNA, (Milliyet) - Bulgar 1 
istihla11 gününün akfamma tesa
düf eden bir gece Varna Türk ka
dınlığının şükranla hatırlanacak 
sevimli bir müsameresine iştirak 
etınittim. 

Yabancı bir diyarda milli bir 
toplantının zevkli saatlerinden zi
yade baloyu tertip eden "Ebeveyn 
ve Muallimler Cemiyeti Kadınlar 
Şubesi" nden ve hu teşekkü:ün tak 
dire değer mesai ve programından 
bahsedeceğim. 

"Ebeveyn ve Muallimler Cemi
yeti Kadınlar Şubesi" 1931 birinci / 
kanununda Varna kasabasında 
ilk toplantısını yapmıt, resmen las
tik ınuameleiinin ikmali ve sair 

Bahar fapkalarından 
sebeplerle faaliyetini tehire mec
bur kalmıfb. 1932 birinci tetrin ta
rihi cemiyetin bu kıymetli 9ubesine 
asıl mebde tetkil etmittir. 
Hem~n Varna'nın güzide Türk 

kadınlıgını m':'hitine ithal etmiş bu-ı 
lunan bu cemıyetin gayesi kasaba
~ın Türk fakir çocuklarını i~e ve 
ılbas, onların fikri ve h · • t b' 
1 . . "nk' ıssı er ıye-
ermın ı •tafına yardım etm kt' 

T t
. .•. e ır. 

er ıp e~ıgı müsamerelerin ha
sılatı, aza aıdatı, ufak tefek teber
rüat, bu değerli maksadın kıuası
nı ikdar eden kuvvetin membaları
dır. Bulgar belediyesinin verdiği 
10,000 leva Milli Bulgar Bankası, 
pamuk fabrikasının da ayrıca zik
re değer yardımları vardır. 

Bu suretle temin ve idare edilen 
mini mini bütçesile cemiyet 1932 
senesinde mekteplerde ~evcut 
Tü!"k yavru_I_armdan muhtaç 96 ço
cuga her gun muntazam öğle ye. 
mt>ğİ vermi,tir. Bu yavrular senede 
iki bayram kunduradan fapkaları
na kadar çamatır ve elbise tedarik 
edilerek giydirilmittir. 

Muhterem cemiyetin bu maksat 
için verdiği baloda çok cazip ve sa.
mimi eğlenceli bir gece geçirildi. 

Biz Türklere aleyhtar hisleri gı
cıkhyacak bir günün gecesinde, sa
lonun muhtelif masalarını kasaba
nın mümtaz Bulgar ailelerinin it
gal elmit olmaları memnuniyetle 
hatırlanacak bir manzara idi. 

Cemiyetin kıymetli veznedarı 
Gülbiye Hanımefendinin türkçe 
bulgarca bir ba,langıç nutkunu es
'<i Türk padişahları hayatına ait 
· urçadan adapte edilmiş bir piyesi, 
'-,unu müteakıp Türk kızlarından 
-ıürekkep grupların bahriye bale
' i, oryantal balet, zeybek oyunu gi
İ.Ji numaralan takip etti. 

Türk amatör hanımların kısa bir 
, rovayı müteakıp sahnede göster
( ikleri liyakat dikkate değer dere
cede idi. Hekim rolünde Cafer B., 
nazlı bir hanım sultan olan Gülbi
:·e hnnım hemen hemen pürüzsüz 
<lenecek l::ıdar, ehliyet gösterdiler. 

Neticede bu güzel gece yavrula
rımıza lCOOO leva hediye etmit ol
du. 

Bulgariatanın diğer kasabaların
da tubeler açmak Türk kadınlığın
da, Türk yavrularını himaye ve tc
sahüp hissinin bütün milleti ihata 
eden şümullü bir duygu haline 
yükselmesine çalıtmak gibi ulvt 
gayeleri hakkında cemiyetin muh
terem reisi Fahriye Hanımın ver
dikleri izahatı ciddi bir minnet ve 
~ükranla telakkiye değer buldum. 

Cemiyetin muhterem azalarına 
bu kıymetli maksat uğurunda nıu
vııf afkıyet dilemeyi, ve onları ana 
vatan matbuatında hürmetle se
lamlamayı borç bilirim. 

Bahar fapkalarından 

Varna'daki Türk kadın ce • 1 • • 
mıye ının balet takımı 

Moda çıkaran yıldızlar Evlerde 
Sıhhi mürakabe 

" -o-- • k Çok eskiden olduğu gibi şimdi de sine-
Y uzde 88 annenın çocu J d . d J • .., • 
bakımı bilgisi noksan 1 ma ar a yenı mo el erı seyredecegız 
İstanbul Sıhhat Mücakabe Mer

kezinin bir senelik faaliyetinin is
tatistiki yapılmıttır. Bu istatist'ke 
göre, tatil günleri hariç, senenin 
303 gününde evlerde 201 veremli, 
112 keseli hasta ile 102 meme ço
cuklu anneler, 879 mektep yatına 
kadar çocuklar ziyaret edilmitfr. 

Hastalıkla:ıdan korunma ve hal
kın sıhhi terbiyesi hakkında 1147 
konferans verilmittir. Bin eve "a
nalara öğüt,, isminde propaganda 
brotürü dağılmıftır. Konferansları 
verenler ziyaretçi hemtirelerdir. 

Ziyaretlerde 660 meme çocuğun
dan 620 sinin anne sütü ile, 22 si
nin sun'i emzirme ile, 14 nün muh
telif sütle, bcıin · n sütannesinin sÜ· 
tü ile beslendikleri görülmüştür. 

1 Yatına kadar çocuk sahibi 640 
anneden 74 nün çocuk bakımı hak 
kındaki bilgisi yüzde 11 ,5 tur. Bil
gisi olmayanların yüzde 88,5 tür. 
Doğuran 654 anneden 6 aı ikiz 

doğurmuftur. Oçüne de tesadüf e
dilmemittir. Ziyaret edilen kadm-

' 'Joan Crawlord roplarında genit 11ulı.11lı, tüllü, gazlı 
roplan tercih ediyor .• 

Sıhhi Mürakabe Merkezi namı
na evleri ziyaret eden Vllet ve 

Fatma Hanımlar 

lardan alkol kullanan hiç birine "<\ 
sadüf edilmemittir. 

Bahar ,apltalarınJan 

Kadının ihtiyarlığı 
Hangi kadın vardır ki ihtiyarlık

la mücadele etmesin? İhtiyarlık er 
geç hepimizi mağlup edecek büyük 
bir dütmandır. Fakat mücadele ile 
bu n;ukadder mağlubiyeti gerilete
bıliriz. 

S:hhati iyi, hisleri kuvvetli, ada
leleri hamurlaşmamıf, kameti dik 
h~r kadın hangi ya,ta olursa olsun 
ihtiyar sayılamaz. Saçlar beyazla-
9ah'lir, fakat kalıp genç kaldıkça, 
mide iyi hazmettikçe, ayaklar tit· 
remedıkçe, ihtiyarlık zamanları he
nüz gelmit değildir. 
Altmı~ına gelen kadın evvela 

manevi bir hıfzıssıhha takıip etme
lidir. Arlık gençliğin geri gelme
sine imk.\n olmadığına göre, ken
dini zorla gençletl0 rmeğe çalıtıp 
gülünç olmamalıdır. Bilakis kendi 
yatının azamet ve hatmeti ile u.i.i · 
tenasip bir kadın olmıya çalıpoa · 
lıdır. 

Zeki bir kadın kendi kuvvetle
rinin fevkinde her şeyden vaz ge
çer. Hareketsiz ve münzevi kal
mamakla beraber, sükı'.inu ve isti
nlıati arar. Vücudunu ve zihnini 
tahii bir idmanla yatına uydurur. 

Soğuk, yatlı insanların en bü
yük dütmanıdır. iyi bir ate,, ılık bir 
oda ooldr için bir lüzum ve ihtiyı-ç
tır. Allmıtından sonra artık sof
rada abur cubur yoktur. Bilô.ki• 
hazmı gayet kolay sade yemekler 
vardır. icabında cümlei asabiy~,.e 
ve kan deveranına tesir etmiyecek 
ilaçlar kullanılabilir. B?brekle.r:n . 
vücutt.ıki zehirleri tasfıye vazıl c!Sl 

ihtiyarlarda yavaşlaınıttır. 
Gençliği ve güzelliği muhafıua 

için en ıyi çare, kadının kendi ken· 
disini "tasarruf" etmesindedir. Ya · 
ni kuvvetlerini ölçmeli ve bunu 
lüzumsuz yere ıarfetınemelidir. En 
azamive en az miktar kuvvet >Ml•

fetmef;,]ir. Bilhassa nefe uzun ha-

Sinemanın insanlar üzerinde J 

tesir bıraktığına fÜphe edilemez. 
Bu tesir iyi olsun, kötü olsun, onu 
burada münak~a edecek değiliz. 
Şu var ki, giyim bahsinde artistle
rin tuvaletleri bütün kadınlarımı
zı alakadar ediyor. Harpten evvel 
sinema daha acemilik devrinde İ
ken beyaz perdede modeller gös-
teriyordu. Şimdi buna ihtiyaç kal
madı. Eğer sinema yıldızlan bu
gün her hangi bir ıaç tuvaletini ve 
ya elbise modasını ortaya atıyor
sa öyle mangenler ı(ıbi elbiselerini 
tethir ederek değil.. Doğrudan 
doğruya kendi rollerini oynarken, 
seçici kadın gözleri belki de artis
tin rolünden evvel üzerinde tafıdı
ğı elbiseye dikkat ediyor. Onun i
çin sinema yıldızları eğer bugün 
ortaya bir moda çıkarıyorlarsa, bu 
nu böyle bir isteklerinden yapmış 
olmıyorlar. Yapan sinemaya giden 
kadındır. 

Marlene Dietrich erkek panto
lonu giymif, kravat ve yakalık tak 
mıt olduğu halde sokağa çıktıktan 
sonra, Avrupa ve Amerikanın bir 
çok yerlerinde kadınlar ayni kıya
fete girmediler mi? 

Atlantide filminde Antinea ro-

Tayyörler 
Bu mevsimde tayyör kadar giyi

lecek pratik rop olmasa gerek.. 
Bahara girdiğimiz için tayyörleri 
dütünmek zamanı ırelmittir. Hava 
lar ılıklatınca kıtın o kadar zevkle 
içine büründüğümüz mantoları çı
karıp atmaktan gene 'o kadar zevk 
duyuyoruz. 

Mevsim başlangıcında lacivert 
tayyorların bu sene daha rağbet 
görmesi muhtemeldir. Maamafih 
gri ve bej renginde tayyorlar da 
gözden dütmüt değildir. Hatta a
çık kırmızı ve ye,il tayyorların da 
zevki oktiyacağı muhakkak.. İn
san kalabalığı içinden sıyrılıp ön 
safi:& görünmek için keskin r-;nkle 
re ihtiyaç var. Tayyörlerde bıle .• 

Zeytin yağı kuru 
Baraakları temizlemek için en 

iyi vasıtalardan biri de zeytinyağı 
kürüdür. Bu küre on gün devam 
etmek lazımdır. Her üç ayda bir 
de yenilemelidir. Yapılacak teY 
sabah aktam on gün bir ka,ık te
miz ve iyi cinsten zeytinyağı iç
mek zeytinyağım aldıktan ronra 
yarım saat kadar istirahat etmek-
t:r. • 

irmik köftesi tatlısı 
100 gram irmik, bir kilo süt, 

100 gram vanilalı teker, sekiz yu
murta karıttırılıp bir tencerede yir 
mi dakika kadar kaynatılır. Kay
nadıktan sonra mermer üzerine dö 
küle;ıek soğutulur. Arzu edilen te
kilde kesilip yumurtaya bulanır ve 
döğülmü• pekaemet içinde yuvar
lanarak teryağında kızartılır. So
ğuduktano sonra bir tabağa kurları 
lır. Oezrine istenirse kaysı veya 
çukulata salçası konur. 

yalın emsalsiz alametidir. Nikbin
lik, manevi kuvvet, uzviyetin mu
hafazasında lüzumlu tartlardan
dır. 

llıti:ı-nr kadınlar, ihtiyar olduıda
rı için kamburlaşmazlar, kambıu • 
!attıkları için ihtiyar olur!&»-

lünü alan Alman artisti Brigitte 
Helm'in saçlarını hatırlarsınız. 

Balolarda kadınların çoğu saç• 
larını o tekilde kıvırttılar. Bunla
rın mİ•alleri çoktur. Sağa sola fÖY· 
le dikkatle bakılsa, fU kızın veya 
fU kadının hangi artisti kopya et
tiği pekala anlatılır .. Aramızda ne 
Greta Garbolar, ne Joan Crano
ford'lar, ne Lily Daınita'lar dola• 
tıyor.. k" 

Zengin fakir, ifÇi, patron, OY• 
lü tehirli 'herke• sinemaya gidi. 
ydr. Nasıl ol"! da gözlerinin önün 
de geçit resmı yapan tuvaletler bu 
kadar seyirci üzerinde tesir bırak. 
masın?. 

Bunu anlıyan Amerikan sine• 
macıları, hu cepheden de istifade. 
yi dütünmüşlerdir. Şimdi Hollyvo
od' da sadece modalanse etmeğe 
mahsus stüdyolar bile kurmutlar· 
dır. Yıldızlar bu stüdyolarda gİ· 
yindirilmektedirler. Madem ki, si• 
nemanın kadın tuvaletinde bu ka• 
dar tesiri var, neden istifade etme• 
meli? 

Gelen haberlere bakılırsa bu ya 
k•nlarda, ainemanın acemilik dev .. 
rinde olduğu gibi, Ekranda gene 
bir çok modeller seyredecefiz. 
Hem de renkli.. ' 

İrmik podingası 
100 gram irmik, bir litre süt, 

100 gram vanilalı şeker ve sekiz 
yumurta bir tencerenin içine ko
nup karıttırılırve yirmi dakika ka • 
dar atette kaynadıktan sonra bir 
tabağa çekilir. 

Yumurtalı ıspanak 
Ispanaklar ayıklandıktan ve au 

da haşlandıktan sonra iyice k'Yt'- . 
lır ve biraz tereyağı ile ateş üze., 
rinde bir müddet kanttırıldıktan 
sonra tabağa çekilir ve üzerine çıl ı 
hır yumurta konur, kenarlarına da , 
yağda kızartılmıt ekmek parçaları 
bir kordon dizilir. 

Bahar tayörlerinden 
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Insull bugün 
teslim 

Amerika 
edilecek 

sefaretin 
mi? 

(Başi ı inci sahifede) ı Müddeiumumilik te evrakı 
nebi gazete muhabirlerini kabul e- - - - -
derek, ~endileri!e lnsull'.~n vaziye 1 yor. 
tine daır kısa hır hasbuhal yap -
mıtbr. 

M. Skinner, Türkiye cümhuriye 

suya ne vakit kavuşacak? 
meclisinde münakaşalar 

Azapkapı - Kasımpaşa - Yenişehir -
r aksim tramvay hattının da müstacel 

1 

ti hükumetinin ln~~!l'? Amerikaya 
iadeye karar verdıgmı, ancak ban
kerin ne vasıta ile hangi gün 

' Amerikaya iade edileceği he-

Gerek üçüncü cezanın, ge 
ğır cezanın talebi üzerine m .. 
umumilik te Adliye vekaleti 
racaat etmiş ve her iki mah 
nin evrakı istediğini bildi 
Adliye vekaletinin müddei 
)iğin bu talebine ne cevap Şehir ..- nüz maliim olmadığını, ls-

inşaat arasına alınması isteniyor 
latanbul Umumi Meclisi Sadet

tin Ferit Beyin riyasetinde iki top 
Jantı yapmıştır. Geçen toplantının 
zaptı okundul-tan sonra ruznameye 
geçilmiştir. 

Heybeliadad·a verem sanatoryo
muna ilhak olunmak üzere istimla
kine karar verilen araziye vaki olan 
itirazın tetkikine dair İstanbul sth
hat ve içtimai muavenet müdô.irlü
ğünden gelen tezkere okunmuş, 
mülkiye encümenine gönderilruiş
tir. 

Yeni yapılan apartımanların sıh
hi vaziyetleri hakkında daimi en
cümenin mazbataH okunmuştur. 

. Daimi encümen bunu, belediye 
sıhhat müdürlüğünün evrakı üze· 
rine tanzim etmiştir. Sıhhat mü
dürlüğü " yeni yapılan evlerin ve 
apartrmanların çek defa hentiz bit
meden kurumuş, hatta ıslak bir 
halde iskana tahsis olunması dola
yısile içinde oturanlar arasında bi
nanın yaşlığından mütevellit birçok 
sıhhi arızalar husule geldiğinden 
bu hususta bir takrm takyidatı ha
vi olarak hıfzıs11hha mütdtassısh
ğınca tanzim edilen üç maddenin 
zabıta talimatnamesine eklenme
ai ni istemiş t i r. 

1
Azadan Feridun B., bu hususta 

yeni maddeye lüzum olm.adığını, 
mevcut mevatla buna manı oluna
bileceğini söyledi. Avni Bey, it in 
bir kere kavanin encümeninden 
geçmesinin muvafık olduğunu ileri 
sürdü. Bu da kavanin encümenine 
havale edilde. Sonra heyeti umumi
yeye gelecektir. 
Bina ııe arazi tadiltıtı komisyonları 

Bina ve arazi tadilatı komiayon
lan mahalle azalan hakkında dai
mi encümen mazhata11 okundu. 
Muhtartıkların ve ihtiyar heyetleri
nin ilgası, evvelce muhtarlar ve ih
tiyar heyeti tarafından bina ve ara
zi tadilat komisyonlarına intihap 
edilen mahalle azalarının kanunen 
muayyen müddet zarfındaki vazi
felerine nihayet vermiyeceği Mali
ye Vekaletinden bildirilmiştir. Bina 
enaleyh umumi meclis, daimi encü
men tarafından bu komisyonlar i
çin yapılan İntihabın lüzumsuz sa
yılması zaruri görülmektedir. 

Bu mesele kavanin encümenine 
havale edild'i. 

Terkos firketi neler yapıyor? 
Bundan sonra İstanbul Sular İ

daresinin 933 senesi bilançosuna 
dair tetkiki hesap komisyonunun 
mazbatası okundu ve kabul edildi. 

Sular idaresi müdürü Ihsan 
Bey tirketin itleri üzerinde ızahat 
verdi: 

- Bu müeaseae halkın kendi mü
easesesidir. Öylece çalıştık. ve ça
lışıyoruz. Elimize geçtiği gün he
men fazla su verilmesi için faaliye
te geçtik. Hariçten malzeme resmi 
ve gümrük işleri uzuyordu. Fakat 

Tarihi roman: 107 

tirket zamanında muattal kalmıt 
bazı malzeme bulci'uk. Bununla işe 
başladık. Y edikule - Takaim şebe
kesini yaptık. Cümhuriyet bayra
mında 3 bin metre mikabı fazla su 1 . 

~er';{~k 34.500 metre mikibma çı- Eııoerm giin 'AtinaJan feTtrimize 55 Yunan talebesi gelmİftİr. Bu ta/e-
a~/fü ha d tık h d f beler Turing - Palm'ta oturmaktadırlar. Yunanlılar fehrimizi çok be -

bol 
u s şıkn~ suBaz .~r·k.. e. et ğenmifler ve f'l)ı'anı temafa yerlerini gezmİflerdir. Çarşamba günü tek 
su verme tır. ugun u vazıye A · ti d ki d' 

1 t b 1 1. ·· d"" l'" verı· rar tinaya aıı et e ece er ır. s an u a gece ı gun uz u su -
yoruz. Beyoğluna da geceleri on 
bire kadar ve hazan daha fazla ve- EKONOMi BELEDiYEDE 

riyoruz. Bu sene nihayetinde gece
li gündüzlü daimi su vermek müm
kün olacaktır. Bu suretle 40 metre 
mikabında su vereceğiz. Lakin bu, 
son hedefimiz değildir. Sokaklan 
bol bol sulayacağız. Bahçelere su 
vereceğiz. Mevcut ıebeke ile au 

:Şehir Mecliainden bir köfe 

yüzde otuz zayi olmaktadır. Bunu 
da indirmeğe çalıtacağız. Bütün f&
bekeyi fenni şekle koyacağız ve le
tanbul modern su tesisatına sahip 
olacaktır.,, 

Etem lzr.et beyin iki takriri 
Bundan sonra Etem izzet Beyin 

iki takriri okundu, 
1 - KasımpaJa deresi üzerinde

ki betonlar çökmüştür. Sür'atle ta
mir edilmesi. 

Belediye reis muavini Hamit B., 
makam namına izahat vererek bu i
şin süratle yapılacağını aöyledi. 

2 .- Hükfunetle Tramvay Şirke
ti arasında yeni ıebekelerin yapıl
ması hakkında müzakerat cereyan 
ettiğini ga:z;teler yazm.'1dadır. Bi
naenaleyh Taksim • Y enişebir, Ye
nitehir - Kasımpaşa, Kasımpata -
Azapkapı, Kası:mpata - Şişhane ,e. 
bekeııinin de müstacel hatlar me
yanında inşası üzerindeki halkın te
menniyatının vekalete ibliğı temen 
nisi. 

Bu takrir de heyeti umumiyece 
muvafık görüldü ve müstaceliyet 
kararile makama havale olundu. 

Bakırköy - Yedikule yola 
Bakırköy ile Y edikule arasında 

yolun ve oradaki geçidin fenalığı, 
derhal tamir edilmesi hakkında bir 
takrir okundu. 

Ali Rıza Bey, yolun hemen tami-

Tütün kongresine 
rapor 

Ticaret Odasının Ankara tütiin 
kongresine göndereceği raporu tet 
kik etmek için Oda tütüncülük en
cümeni bugün toplanacaktır. 

Öğleden evvel yapılacak olan bu 
içtimada encümen haricinde kalan 
diğer tütüncüler bulunacaktır. 

Tütün kongresine iştirak edecek 
olan İstanbul murahhasları .::umar
tesi gi.inü "areket edeceklerdir. 
Kongreye inhisar idaresi namılla 
Mithat ve Nesip Beyler iştirak ede
ceklerdir. 

Ne kadar Afyon ihraç edildi? 
Şimdi afyon ihracatında miışte

rek hareket ettiğimiz Yugoslavya, 
son neşredilen Yugoslav istatistik
lerine göre, 1933 senesinde aşağıda 
yazılan miktarlarda afyon ihraç .-t
mittir: 
Memleketler Kilo 

Avusturya 50 
Belçikaya 12 
Çekoalavakyaya 140 
fngiltereye 2041 
Fransaya 15660 
ltalyaya 200 
Macaristatıa 250 
Almanya ya ~ 
Norveçe 200 
Portekize 58 

Benzin fiatlarındaki yükseklik 
Ticaret Oda11 idare heyeti bugün 

toplanarak benzin fiatlerinde yapı
lan yükselmenin ibtikir olup olma
dığı hakkındaki kararIL• •erecek
tir. 

Belediye müdürleri 
Ankarada 

Belediye hukuk İşleri müdürü 
Muhlis Bey de Ankaraya gitmiş
tir. Muhlis Beyin Ankaraya gitme
si Tramvay Şirketi ile lıükumet a
rasında cereyan etmekte olan mü
zakerat ile alakadardır. Muhlis Bey 
bu hususta belediyece ihzar olunan 
ve malümatı havi olan dosyalan da 
götürmüştür. 1 

Birde kızlar için 
Belediye erkek çocuklara mah

sus olan Galatadaki mti
esaesenin yanında kız ço -
cukla:a için de bir bina kurmağı 
muvafık bulmu,tur. Belediye bu 
sene mali bir imkan bulursa mü -
esseıenin kız şubesini de açacak, 
imkan bulunamazsa gelecek aene 
bütçesine tahsisat konacaktır. 

Belediyeye bir teklif yapıldı 
Maruf tacirlerimizden birinin 

temsil ettiği bir Fransız grupu şeh
rimizde tiyatro binası, kömür cle
poları, stadyom ve büyük bil yap
mak üzere belediyeye müracaat et
mistir. 

Bu grup bu husus için tehrimize 
mühendisini göncfenniş ve mül~en
di.s dün stadyom yapılacak sahayı 
belediye harita şubesi müdürü Ga
lip Beyle beraber gezerek tetkikat
ta bulunmuştur. 

Belediye kömür dıepolannm Ku
ruçeşmede bulunmasım mahzurlu 
görmÜJ ve yeni depoların Kız.kulesi 
arkasındaki arazide yapılmasım 
muvafık bulmu9tur. 

Belediye, yeni tehir tiyatrosu bi-
-·---·-·---·· .. -·-····· naıı için en muvafık saha olarak 
ri lizımgeldiğini ve böyle giderse gene Tepebaşı bahçesini buluyor. 
geçilemiyecek bir hale geleceğini Bu takdirde _şimdiki ahşap tiyatro 
söyledi. Makama havale olundu. yıkılarak yerine yeni bir tiyatro bi-

Konservatuvarın 932 senesi he- nası yapılacaktır. 
sabı kat'isi hakkında tetkiki hesap Grupun mühendisi Parise dön-
encümeni mazbatası da okunup ka- müştür. Burada yaptığı tetkikat, 
bul edildikten sonra birinci celse k · d f bitti. grupun mer ezınce e muva rk gö-

rüldüğü takdirde o zaman grup be-
l kinci celsede lediyeye kat'i tekliflerini bildirecek 

On dllkika sonra ikinci celse tep- · 
landı. Mu~tafa Beyin bir takriri o- ...,ti_r_. _____ .... ..,.....,....,..,.....,....,....,,._ 
kundu. JI.', zarlık işleri hakkında i
zahat istiyordu. 

Bu aırada bazı sesler ·duyuldu: 
- Dünya işleri dururken ahiret

le mi uğraşacağız! 
Bu takrir de makama havale o-

Baykut nihayet kendi dilile ya
kalanmıftı. 

lundu. 
931 ıeneıi he9abı kat'fsi hakkın

da hesap itleri müdürlüğünün mü
zekkeresi konutulacaktı. Salı içti
maına bırakıldı ve celse beş dakika
da bitti. 

Baykut o gece Semira'nın evin
det yatmıtb· 

Güneşin Oğlu 
Semira manalı bir gülüfle Bay

kut'un yüzüne baktı: 
- Demek ki atetle çalı yan ya

na durunca, çalıları tutuşturmağa 
bir kıvılcım yetiyor, değil mi?! 

Gözlerini açtığı zaman g\inef e
peyce yükselmitti. 

Semirıa. hasta anasının odasında 
oyuyordu. 

- tfitay'ı ne çabuk unuttun? 
'dedi • onunla çok iyi görü9üyor
dun •. Daima beraber gezer, mey
'danda onunla birlikte at kotturur
'dun ! 

- Onunla biz ikimiz, iki kar
det gibiyiz, Semira ! Sertelli' ~~n 
gelirken, yolda Ulu Tanrıya soz
verdik.. ölünceye kadar kardeş 
kalacağız. 

Semira bu esnada ocakta yanan 
ateti karıftırmak üzere ayağa kalk 
mıttı .. Ocağa birkaç odun sürdü .. 
Atet üstünde bir şey .kayn~yordu. 
Henüz yemek yememışlerdı .. 

Semira ocağın kenarına hır ko
caman ince çalı parçaları bırak· 
mıttı. Bu çalılar ateften biraz u-· 
zakta duruyvrdu. Belki biraz son
ra, ateş karannağa başlayınca o
cağa atılacaktı. 

Semira tekra:• eski yerine .. Bay
kut'un dizinin dibine oturdu. 

- Karnın aç mı, Baykut? 
- Ne acıktığımdan haberim 

var .. Ne tokluğumdan. 

Yazan: lskender FAHREDDiN 
- Bugün birJey yemedin mi? 
- Sabahleyin yemittim.. 
- Ne yedin ... ? 
- Ceylan kızartması .. 
- Türkler ceylan yemesini çok 

seviyorlar ama, bu civarda istedi
ğiniz kadar bol ceylan bulamrya
caksınız ! 

Baykut konuturken birdenbire 
yerinden fırladı.. Ocağın yanına 
koftu .. Fakat, Semira kolundan 
çekti: 

- Ne var •.. ? 
- Görüyor mısın .. ? Ocağın ke-

narındaki çalılar tutuftu. 
Semira gülüyordu: • 
- Çalıları ateşten uzak bir ke

nara bırakmıttım .. Nasıl tutu,ıu, 
bilmem .... ?! 

Baykut telaş ve safiyetle cevap 
verdi: 

- Atetin kartısında duran calı
ların tutuşmasına imkan var· mı, 
Semira? Ateşten ne kadar uzakta 
durursa dursun, onlan tutu,tur
mai!a bir kıvılcım kafi gelmez mi? 

Baykut, genç kızın ne demek is
tediğini anlayarak: 

- Bizim için böyle dütünme, 
Semira! Dedi - timdiye kadar ne 
ben ate• oldum; ne o çalı. Aramız
dan hiç bir kıvılcım çıkmadı. Sana 
herteyi açıkça söyleyebilirim: Zi
par' da bir gece birdenbire damar
larımda bir gerginlik duymuttum. 
ikimiz bir odada, bir tavanın altın
da yatıyorduk. Fakat, o bana kartı 
hiç bir zaman dişiliğini hissetme
diği için, ben de onun gibi yaptım. 
Ve di,Ierimle damarlarımdaki pis 
ve kudurgan kanı yere akıttım. 
Sindim. Onun gibi uyudum. Bu, o 
gece, biribirimize karşı duyduğu
muz son erkeklik ve ditilik gece
siydi. O geceden sonra, bir anadan 
doğan ve bir tek kan taşıyan iki 
kardeş gibi birihirimize sarıldık. 

Semira'nın yüzündeki çizgiler 
derinleşti. 

Yav~ yavat ayni sözleri tekrar-
ladı: ı 

- İki kardeş gibi, biribirinize 
sarıldınız ha .. ?! 

Baykut yav&fÇa kalktı .• 
Ba.tı ucunda duran kraliçenin 

hançerini aldı .• Yava.t yavaş yürü
dü .• Bahçeye çıktı. 

Baykut kimseye sezdirmeden ev
'den uzakl8""'ak doğruca saraya 
gidecek ve reise bütün İfittikleri
ni anlatacaktı. 

Baykut temiz yürekli bir Türk
tü. 

O, ulularına canla başla çalıf
maya ve sadık kalmaya yemin et
misti. 

Bora'ya kartı hiç bir husumeti 
yoktu .. Ona gidip: 

- Saraydaki köylü kadın, Kral 
Osase:ı'in karısıdır. 

Diyecek ve Güneş'in oğlunu ö
lüm tehlikesinden kurtaracaktı. 

Bahçede yürürken, arkasından 
bir ses ititti: 

- Baykut, nereye gidiyorsun? 
Ve bafınr çevirince, Semira'nın 

çıçıplak bahçeye uğradığını gör
dü. 

Hamat dilberi, delikanlının ar
kasından koşuyordu. 

- Bana haber vermetl 

tanbul Amerikan viskonaü -
lü M. Berry'nin lnsull'ü te-
sellüme memur edildiğine dair ha
ber alınmakla beraber iade ve te-

l 
sellüm keyfiyetinin henüz tes~it 
edilmemit bulunduğunu söylemış -
tir. Öğrendiğimize göre, ~hrimiz 
Amerikan viskonsülü M. Berry, 
müflis banker lnsull'ü teaellüm i • 
çin Vaşingtondan talimat almış bu 
lunmaktadır. 

lnsull nasıl gönderilecek? 

Bu talimatın tekli ve mahiyeti 
malum değildir. Maamafih, lnsull
ün Amerika sefarethanesine tesli
mi mevzuu bahaolmaktadır. in -
aull'ün Nüyorkla latanbul arasın -

! da on beş günde bir ifleyen Ame
rikan ekaport Line şrlteti vapurla -
nndan birile doğruca Şikagoya sev 
kedilmeıi çok muhtemeldir. Mu -
tat seferlerini yapan bu vapurlar -
dan biri, lstanbula gelmek üzere 
yola çıkmıştır. Birkaç güne kadaı· 
imanımızda bulunacaktır. ·. 

lnsull lngliz mi? 

lnsull isminin Samuel olması -
nın da delaletile Musevidir. Fakat 
müflis banker, ~imdi de Yahudi -
!iğini inkara kalkışmış ve kendisi
le görüşenlere: 

- Ben Yahudi değilim, lngili -
zim, ortodoks mezhebindenim .. de 
mştir. 

Temyiz muamelesi ne halde? 

Diğer taraftan bankerin vekili ta 
rafından adli tetehbüslere devam 
edilmektedir. Üçüncü ceza mahkc 
mesinin kararının temyiz muame -
lesi lnsull'ün vekili Eaat Bey tara
fından ikmal edilmiştir. 

Esat Bey mahkeme reisliğine ha 
zrrladığı ( 1) sahifelik temyiz !iyi 
haamı vennit ve vilayet muhuebe 
ciliğine de on lira dipozitoyu ya • 
tırdığı için temyiz itirazı kanuni 
müddeti içinde yapılmıtbr. Esat 
Bey layihasma, suçun yeniliğine ve 
mahiyetindeki hukuki inceliklere 
binaen 305 inci maddenin hüküm
lerini izah edeceğim diye ba.tla • 
makta ve bu davanın temyiz kabi 
liyeti hakkında uzun tetkikler yap 
trktan sonra mahkeme kararı bak 
kmdaki itirazlarını yedi madde 
halinde tesbit etmekte ve sonun • 
da da bu kararın beynelmilel hu -
kuk ve kanunlara uymadığını söy
liyerek bozulma~mı istemektedir. 
Bu layiha ile temyiz muamelesinin 
tekemmül etmesi üzerine üçüncü 
ceza riyaaeti müddeiumumiliğe bir 
tezkere yazmıt ve evrakın temyiz 
n..ahkemesine gönderilmek üzere 
mahkemeye iadesini istemiştir. 

T eııkil kararına itiraz 

Tevkif kararına itiraz meselesi 
de dün yazdığımız gibi ağır ceza • 
nm dosyayı müddeiumumilikten is 
temesi ile bir tevakkuf devresi ge
çinnektedir. 

ye gidiyorsun, Baykut ? 
Diye bağırdı. 
Baykut JRşırmıttı. 
- Seni uyandırmak istemedim, 

'dedi, saraya gidiyorum. Günet'in 
öğluna tehlikeyi anlatacağım. 

Semira delikanlının kolundan 
çekiyordu. 

- Hayır, gitmiyeceksin! 
Dedi .• Baykut olduğu yerde mıli

lanıp kalmıttı .. Ne ileri gidiyor, 
ne geri dönüyordu. 

Genç kızın gözleri dönmüttü. 
- Haydi, içeriye gel.. Sana söy

liyeceklerim var! 
- Bir gece evvel bana kararga

ha kadar gelip reisin hayatı teh
likede olduğunu haben veren sen 
değil miydin? itte ben de timdi 
gidip ona haber vereceğim .. Üste
lik elimde bir de dedil var: Kra
lın hançerini kraliçenin elinden 
kendi elimle aldım. Bunu Bora'ya 
mutlaka anlatmalıyım, Semira! 
Bırak beni .. Gideyim .. Vakit geçer
se geç kalırım .. Reise yazık olur. 

Semira delikanlının kollarına 
çılgın gibi sarıldı: 

- Benim söylediklerimin hep
si yalandır, Baykut! Haydi, İçeri-

.. .. ' ye yuru ... 
Sana şimdi hakikatten bahsede

ceğim! 
Baku 

ği maliim değildi:-. 
lnmll bedbin 

lnsull'ün vekili dün de t 
neye gitmif, uzun boylu ko 
ve adli muamelenin ne aafh 
duğunu anlatmıftır. Söylen 
göre lnıull bedbindir ve mu 
nin seyri ne oluna olsun A 
ya teslim olunacağına ve t 
tesellüm muamelesinin yap 
günlerinin de yakla.ttığına 
Dün bir aralık vekillerine be 
de yorulduklarını söylediği 
yi olmuttur. 

Ecnebi muhabirler de lns 
kifhanede görütemiyecekleri 
lamıtlar ve artık tevkifhane 
ne gidip saatlerce bekle 
vqgeçmitlerdir. 

lnsull'ü kim teslim edecek 

Umumi kanaate göre lns 
nin artık adli cepheden hiç 
hası kalmamıthr. lnsull A 
viskonsolosu tarafından Is 
valisine müracaat edilerek 
lüm edilecektir. Maamafih d' 
fam geç vakte kadar vilayet 
mına bu hususta bir talimat 
mi.tir. Vilayet talimata ntiz 
mektedir. Amerika Reisicü 
nun imzaladığı evrakın Aıne 
dan gelmesi beklenmezse 
mevkufun tesellüm edilm 
muhtemeldir. 

Bu, yapılır şey 
4 asırlık bir ağaç bo 

ile yere seriliyor! 
Alakadar makaır-~ra bir 

neli ağaç) bulunduğu haber 
miştir. Bu ağaç Silivrikapı dı 
da mezarlıkların yola tesadüf 
kısmında, bir sakız ağacıdır. 
yete göre bir kaç asırlıktır. 
gövdesi üç metre muhitind 

Bu ağaç hakkında birçok 
vardır. Bilhassa Sultan M 
zamanında hazineye bir hı 
mit, çaldığı parayı götürıniifıl 
ağacın delik olan gövdesine 
mıtmış. 

Adamı tutmuşlar. Hapse 
muşlar. l~apisten çıkmış; f 
radan parayı çıkaramamış. 

Şimdi bu rivayetler canla 
tır. 

Esasen belediye burada yol 
tırmakta olduğundan ağaç k 
lacaktır. Fakat ağaç çok zor 
kesiliyor. Dört amele çalışı .: 
bomba ile yarabilmitlerdir. J' 

henüz paradan eser yoktur. 
maktadır. 

Yukarıdaki havadisi kemali 
sürle yazdık. Hiç bu kadar 
bir ağaca kıyılır mı? ·Buraya 
açılacak bile olsa bu ağaç yol 
sında bir göbek, etrafı bir pa 
rak muhafaza edilebilir. 
tehrin zinetidir. Bahusut 
gövdesi bomba atıldığı halde 
yarılabilen bir ağaç. Ağaç k 
memnudur. Fakat belediye 
ile ağaç yıkar. Yazık aaırdide 
ca! 

sesle bağırdı: 
- Beni niçin aldattın? 

lan söylemesini bilmem ve 
ıöyliyenlerden hotlanmanı-· 
gözümden düttün, Semira ! 
rin, beni kendine ne kadar 
mıştı •.. ! Bakı,lann beni, i 
gibi ve İstediğıin yere ıü ·· 
lirdi .. Eğer yalan söyleme 
saydın! 

Baykut genç kızın koJuıııJ 
rek ayrıldı .• Bir kaç adım 
Bahçeden sokağa çıkıyordılo 

Semira tekrar seslendi: 
- Pitman olacaksın, . 

Tekrar dönüp gelirsen, beıt1 

da bulamıyacaksın ! Sana 
söyliyorum ! Saraya gitme·· 
da seni ölüm bekliyor! Bu,.
beni işit! Şimdi bir kitinitı 
kurtarmağa gid:yorsun ! f 
zümü dinlersen, yarın Türlı 
tinin başına geçeceksin ... 
onun gibi, baş olacaksın.! 

Baykut bu sözleri itilince 
yemedi. 

Semira: -~ 
·- Ne düfünüyorsun? -~ 

yanma kottu - ülkem'zde ( 
ilahı) olarak ondan sonra. 
• •• J1 
nıdılar ... ! Bırak •. O.-ser ı . 
onu öldürsün. Bora'nın yeri 
geçeceksin! 



Hikmet Bey dün 1922 senesinde 
hadiseleri anlattı geçen 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
onun elinde idi. Milli hüklıınet c -

kı ~ linde Afyon - Konya hattı vardı. 

du !etki! edilecek, boğazlard~n ıeç· 
mek aerbeıt olacak ve boıi'azlaı gay
riukeri olacaktır. Bunhtı·ın idaresi 
c~miyeti Akvama bıralulacaktır. 

MiLLiYET PAZARTESi 9 NiSAN 1934 

250 yatakl: 
Hastahane 

(Başı 1 inci sahif.,de)' 

Yeni tramvay 
Hatları 

(Başı 1 inci sahifede)' 
vardır. 

Memlekette 

Hafik'te 
İmar işleri ---

1 -Balkan Hab,.rleri 

Balkan misakıbua ---
Milli hüklıınetin müdafaa kabiliye 

.-./ ti gayet kuvvetli idi. Fakat Afyoıı 
karahisarın İfgal edilcmiyeceğine 
dair lngiliz erkanı harbiyesinin ka 

Tra.kya taksim edilecektir. Tekir . 
dağı bizde kalaca.ktrr. Kırkkilise, Edir 
ne, Babaeski Yunanda k1'1acaktrr. iz. 
mir bize verilecektir. 

ması için yeni kadro•unun tasdiki 
İstenmektedir. 

Bundan ba~ka Sıvas, Erzurum 
ve Diyarıbekir nümune hastahan~
lerine yirmişer lira maaşlı birer 
başheıntirelik ilave ve Diyarbekir 
h:ı-st~h~nesine de 30 lira maaşlı j. 
kıncı bır eczacılık ilave edilmekte
dir. 

Bundan başka Nafia Vekaleti 
,irketten 24 temmuz 1926 tarihli 
mukavelename ile yeoi tramvay 
hatları İnşası için tezyit edilmiş o
lan 8 milyon İsviçre frangı ile şir
ketin e•ki sermayesinin ayni cins 
pa\'aya tahvilinden mütevellit neti
celerin iki tarafın hukuki noktaina
zarından tetkik ve tespitini istemit
tir. 

Üç senede tatbik edilecek 
bir program yapıldı 

Yunan ayanının 
Oynadığı rol 

-o-

Atina gazetelerinde çıkan 
şayanı dikkat bir yazı 
ATINA, 8 (Milliyet) - Atina'· 

nın muhalif gazetelerinde uzun bir 
mektup netrolunmaktadır. Bu mek 
tubu ileri gelen bir iyin azasının 
yazdığı söyleniyor. Muharrir Ayan 
Meclisinin Balkan minkı mesele
sinde Yunanistanı kurtarmıt oldu
ğunu beyan etmektedir. 

~rea iidl naati vardı. Harp yıpratma harbi 
~u şeklini almıf bulunuyordu. Bu vazi 
~~ Yet a,ağı yukarı Ru• ihtilalindeki 

~
. bir cephenin haline benziyordu. 

Fakat netice bü•bütün farklı oldu. 
1918 de Almanlar seYkülceyşi iyi 

bulaınamıt>ar, biz bu noktayı bula . 
bilmitt.ik. Alman kumandanlığı is" da 
ha kuvvetli orduya aahiptpi. 1918 de 
ılk.baharda Amerikalı ordulan gel -

,'f,_j ·~emi~ti. Buna rağmen Almanlar mai 
F. il' lup olmu~lardı. Çünkü Almanyada bir 
rııi Mu•taffa Kemal çılanamıtJı. 

dl Afyon muharebesi bir kumandnn 
~il muharebesidir. Scvkülcen ıyi idare 
ıı oJunmUflur. 
!aı' Taarruza hazırlanırken 

Taarruza biz hüınma1ı hir surette 
t~ çalrtıyorduk. Yunanlılar da hazırla _ 
ıld l'ıyorlardı. 1922 tuba.tından agustoıu 
~ Ul kadar iki taraf taarnıza ha.zırla 

e
j '.llyor ve bunu gizli tutuyorludı. Biz • 
J' '"aarruza hazırlanırken acaba bizim ta 

cJı a~z~uz ne dereceye k~dar bekle
myordu . Acaba bundan korkuluyor 
muy~fo? Eğer korkuluyorıa, ne gibi 
teraı~ ~l!mda sulh aktederler, misa _ 
kı m~ll.'yı .k:"bul ederler nıi?. 

.. Bız~ ı~ın bunları biln,elc mümkün 
d~. Ha~ıcıye vekili Yusuf Kemal Be
yı bu crhetleri a.nlattıak ÜYere Londra 
ya ve Par~ae gönderdik. RJ sefer ae 
htanbul hükiimeti, kendi Hariciye na 
zrn izzet Patayı bize habPr venneden 
Avnıpaya gönderdi 

Yenid n bir ikili
0

k oldu Yusuf Ke
mal Beyin Pariste ve Loncİrada kart•· 
laJhğı vaziyet •udur: 
~ ".akit Fransız llatvekili M. Poin

care dır. Gayet dor.tane bir vaziyet aJ
D'Hftı. ikinci üçüncü deercedeki F ran 
srz rical" b" · . . . ı ızı taarruza te~vi!c ettiler. 
Bınncı derecedeki diplomatlar çekin -
ge~. davrandılar. lngilterede ise, Baş· 
ve~ Lloy~ George idi. Harici~e nazır rd Gurzon idi.lngilizlcr bizim ya 

.. '!1 za .. nıanda taarruz etmemizi temin 
1
\:

10 ugraşıyorlardı. Yani b:zim taar -
2}umuzdan çekinrniyorl~rdr. Lord 

urzon demitti ki: 

pıl-;;: t akrnda •İze sulh teklifleri ya • 
lar! a .~•r. Harpten önce siz Yunanlı

a mutareke aktediniz .. 
Yusuf K I B · A ema ey cevaben· Öyle 

t# i:'ıili:~rolu(" t:ıhlire edirıiz demittir. 
Evvela .. ~-cıheti kabul etmediler. 1 ye d ~uza .. ere olsun, sonra tahli-
ma e ent z, de&iler. Neticede anla•ıla-

{) mış ır. ,. 
~ lngilizler "k" · 
" ile olan d j 1_?<' 1 nokta olarak Rusya 
t' almak i&t'oatrlugumuzun derec~aini an 
t ruz Yap ıyo ardr. Bir de lraka taar
~ isti~orl~~~·&::•yacağrmızı Oğn-nmek 
;ı zıyetini bi~ a.nde V: u!'anlrla~m va 
~ riyatta.n I Yorduk. Bılaha.rakı neş _ 
• mit>i d an aıılıyor ki Yuna.nhla.r ü • 

,1 ınis j' ':1~ek surette korku içinde i-
. nrı ızlere b" t . 1 

~ para ·ı .. h ır no a verm.ıt er ve 
_. nan a:ı : k'c~pha.ne istemıtlerdir. Yu 
•• At" ş e ılı de bu ande Londradan 

ınaya fifr r b" 1 f la . . t Bu 1 1 e ı ır te gr,a çe nı~tır. 
ord e grafta Anadolunun tahliyesini 
bın ubunlda bildiriyor. Ve lngiliz ceva . 

, d 1 ". .eırıeyin, diyor. Eger tahliye
' be gecıkıraeniz, çıka.cak feli\keıten 

,ı en tncsu) olamam, diyor. Loı d Gür-
:ı:on da Y una.n bafvekiline verdiği ce
İ~Ptap Yunan orduaunun kahraman .. 
ı?;ndan bahsediyor. Yani gôıiilüyor 

ı .. 922 tubatmda Yunan mahııfilinde 
rnuthit bir korku vardır. Gene bu an· 
de lngilizlerin harbe o kadar iıtihalı 
0~madıklan a.nla~ılır. Bu sırada Hin -
dıstanda.n Londraya çekilen bi~ tel . 
grafta, Hindistanda müslümanlarm 
Candi tarafına geçtiği ve Türkiye le
hine hareketlerde bulunmak icap et -
tiği yazılıyor. 

Bu meaefe<len aonra İngilte-re Hin .. 
distan na:zm ietifa ehnittir. 

ıf Bizimle harbe devanı ebnek iste -
yen taraf ekseriyettedir. A.k:ai fikir -
de olan nizır iıtifaya mecbur olmut • 

1 tur. 
Bizim heyet Avrupada iken mütte 

fik Hariciye nazırlannın müzakerele
~ ri bqlamııtır. 
~ Mütareke teklifleri 

2~ Mart 1922 de Yunanıatanla ya· 
Pd;ar.~z mütareke tartları tesbit 

1 ~-k mı,ı:.ır. Fakat bu teklifler iy:ce tel 
1 edıhrıc bu sulh müzakere]erin

den maksat, vakit kazaıunak olduğu 
nıeydana çıkar. Bu şartlar arasında Yu-
nan T"' k kıt' ~ l Ye ur a.ları arasında 1 O ki-
ke~rel.ik bir botluk vücude getirile

ce enı.yordu. Bundan başka ordu -
,ı lar takvıye ed.ilrn" k .. . 
ı: 1 d • · ti" •tın• ıyece , sevkulceyıfer egıf n ı}'ocek. 

Bunu tem.in etme'- . . ··ıt f.k d I I . • 1c ın mu e 1 
f eve l ~rı~ ~orniayonlan her ik: tara 
ın ~ep. ~ırun Reriaindc bulunP1cak ve 

' zıyetı &ontrol edecek! ., 1 k .. t k er, uç ayı 
ır rnu are e a1c.tedi1ecek ve bu müd

t zarfında aulh tartları anla 1 "t k .. ,;ı ama· 
an mu are e muddeti Üç ay d · h t 

dıt edilecek. a a em 
Yunonlılar bu teklifleri al ı· 1 k . B d .. . c ace e a 

bul ettıler. u a gosterır ki )' unan _ 
lılar artık harp taraftan de;;;ildil 

Biz ise kabul edemezdik. Falr.t 
b. .. k <a 

mutlak aurette ır mutare e teklifin· 
reddedemezdik. Gazi o zaman cephe'. 
de idi. Cepheden hükıimete bir tel . 
graf çekmiştir. Bu telıraf bizim o an. 
deki Iİyaaetimizi ~österir. ( Hilanet B. 
bu telgrafı okumuştur.) .. 

Bu telgrafta mütareke trklıfıne 
miitıbct cevap verilmeıi, ~ncak _ ~n~a • 
rın şeraitini kabul edemıyecegunız • 
d-;n. mukabil şerait dermeyan etme · 
" z b,ldiriliyordu. 

Bunun üzerin<' biz müttefıklcre de 
dik ki: Biz mütareke teklifini kabul 
".diyoruz. Fakat Anadoluyu J.-rhal tah 
l•ye edirıiz Fakat biz bu teklıfi ynp -
madan 26 ı·tta müttefik Hariciye 
n~zırları biz sulh şartlarını bildir • 
mı.;ılerdir. Bu aulha göre Türkiye<le 
ve Yunani•tandaki mütckabıl ek"lli • 
~etler Cemıy ti Akvam t~rafır>Ôan i · 

ara olunacak, tarkta bir Ermeni vur 

B.ize 85 bin aoker verilecek, (Sevr 
45 bin asker veriyordu) Maliye ko -
miayonu kalkacak, Düyunu umumiye
yi, tazminatı Harbiyeyi tanzim ede -
cek bir şekil bulunacaktll". 

Adli ve iktrsadi kaı>itüli.ıyonlar 
hakkmda bir komi&yon teı<ekkül ede
cektir. Tekliflerin e,....lan bunlardır. 
Araziye müteallik m~aelele:rden bat· 
ka asıl ırulh ..,-tlan büyiilt devletlerle 
aramızda olacaktır. 

T elclifin garabet noktası turası idi 
ki hem arazi cihetinden bizi aözde tat 
min ed.iyorlardı, diğer taraftan da or 
dumuzım da bir kontrol heyeti bulun 
durmak istiyorlardı. 

Sulh sartlarına cevap 
Bu sulh ta;.tlanna 8 Nısanda Is _ 

tanbul hükİı:"1eti cevap vermi~tir. Bu 
cevapta deruyor ki: 

.Anadoludan çıkacak . unan asker 
l~rı T raknya nakledilmeain. Mütıe . 
jıkl-:r Vt;r~ikleri cevapta, Anadolunun 
tahlıye&ını kabul etmediiclerini bildir
tlııer, 

Bu muhabereler cerey"n <>derken za 
man geçecek. ve kıt gel,.cekti. Vazi. 
yet te olduğu g>bi kalacaktı. 

Bu temaslar ve mü:zakereler 4u -
bat, mart ve nisanda olmıqtur. Niha
yet bu mıizakereler durdu. ilk b&!ıar 
yaz. geç~İ. B~z taarruza geçmedik. c) 
vakı~ m~ttefıklere tôyle bir kaoaa.t 
geldı: Turkler taarruz etmiyecekler, 
taarruz ha~ır~ıkları blöften ibarellir. 

Yunan hukımıet.i 29 T emrnuzda ır .. t 
tefiklerine bir nota vermi"-tı"r D" u 
k . T .. ki . ' . ıyor 

1 : ur en aulha icbar için bir t<.k 
ÇAM! \"a.rdır, lstanbulun beri tarafrna 
~ker_çıkarmak .. Filvaki bu ande Te 
kırdagına a~ker ~·~armağa batladılar. 
Bu ııota. yenıden ıht~li.flar çıkarmıştır. 
Bu t~l!f, Kar~enı.:zin ve Akdenizin 
en muhmı mevkılerı ola.n bir ye~i ln
gilıereye te~l.im etım'.'k demekti. F ran 
~-:' ltalya, ıtıraz ettılc:r._ İngiltere bu 
ıtırazlan durdurlımak ıçm, Harington 
müttefik ordulara dedi ki: Şayet Yu 
nan ordU$U lstanbula tecavüz ederse 
müttefik ordular mani olacaktır. 

Faka! bu cevap, o zamanki galeya 
nı yatrıtrnnak için idi. Yoksa lstanbu 
lu Yunanlılara i~ga !ettirmekten vaz. 
geçmemitti. 

Bu notadan beı gün sonra 14 A -
ğuatosta Loyd George Londrada, mec 
liste irat ettiği bir nutukta lstanbulun 
Yunanhlara iıgal ettirilme&i lazınıgel 
d-iğin:i aöylemiıt.ir. Derni,tir ki: 

- TW.klerle Yunanlılar harp edi
yor. Biz, bir tarafın payit&!ıtıru diğer 
ta.rafa kartı müdafaa ve himaye et · 
meemliriz. Bu f- bir §C'Ydir. Yunan 
lılan bırıJmıalıyız, lstanbula gelsin
ler. 

Sulbü Kemalistler kabul etmiyor -
lar, fakat YunıuJılarrn da harbetıne
lerine müsaa.de etmiyoruz. Yoksa harp 
devam etse, feci neticeelr doğacak .. 
tır. 

I stanbcıl Yunanlılara işgal ettiril -
mek iateniyor. 

Yani, Loyd George aa.rahateo Is -
tanbulu Yunanlılara. veriyor. Diğer ta 
rafta.n aleyhimize bir propaga.nda çı
ka.nlmıthr. Türkler Puntoata mezalim 
yapryorlar, dem.iılerdir. Bu, aleyhimi 
ze bir diişma.nlık havası uyandmnak 
i~indi. Keza . .Şarkta Ermenilere, Aau
rılere mezalun yaptrğnnrı: her tara.fi\ 
yayılnuttJr. 

Loyd George bir nutuk daha. söy
liyerek ezcümle deınqti ki: 

- Türkler lngili:z ve Frans.ızlarft 
ı..,.., nankörlük etnüttir. Bu iki dev -
let Türkiyeyi daima kon.ınıUf!ur. Türk 
ler b!zim ~ulh .tartlarımızı kabul et -
memıtlerdır .. !u~kler ne zannediyor -
lar,. f&)"et muıkul vaziyete dütaeler 
dahı aulb ~rtlan baı.,; kalau.ktrr. Ha 
yrr, bu kat!Yen doğru değildir. Sulh 
tartlarmı bır dah T'· ki . • · 1 a ur ere vennıy~ 
cegız. stanbulu itgal ett.irece. iz A-
na.doluyu abluka etti ,. g • 

Halbuk • rccegız.,, 

f d- L ~ Y~pılan teklifler her d<'-
a ana mua.art ı ord • 

loyd George aksi 0 uy . ~ Bu şefer 
1 b. . ne -yluyorcfu 
:'le ıznn ta..arnı:ı:unıuıd L: 

1 .. • an uıraz ev ve unıumı vazıyet bu idi t 1 _ L I 
Y __ 11 . . · • ar..uu u 
unaruı ara ıfgal ettırilmek iateni 
1 L'-" d Yor, a eynunıze propagan a yapılıyordu 

Taaruzdan biraz en'el milli bül<ı'.ı ~ 
met Fmsa ve Loodrayı bir daha yok 
laımak istedi. Dahiliye nazırı Fethi Be 
yi Londra ve Parise gönderdi. Fran
"" Fethi Beye mücadelekarane bir va 
ziyet göstermiş.tir. lngiltere ise hiç 
yüzüne b kmamıfbr. Başvekil ve Ha 
riciye vekili Fethi Beyi kabul etme -
m~tir. 

Royter 10 Ağıntoat" bir tebliğ 
ne1retmiı,ir: Bu t~b_liğdc !'ethi Beyin 
Londraya c.tınek ıçın Parıate vize is • 
tediği vakit Hariciye nazirile görüı _ 
mek istem<"diği ifade ediliyordu .. 

Görülüyor ki bizim müzakere İçin 
ııöoderdiğimiz adamı kabul etmeğe bi 
le te .... zzül ebniyorlar, hatta alay eder 
bir lisanla yalan bir tebliğ ne,rediyor 
!ardı. Yani aya.kla.nna. kadar giden 
bir nizır ile konu.-ııuvorJardı. 

lzmir zaferi 
Yunan Kralı Koetantin latanbula 

muzafferane .,-irmeok hülyası ici,,.,.fe 
vaşıyordu. Milli hükumetin inhi • 
lil etmesi b.,kJeniyordu. Bunlar ya 
Pıhrken bizim taarruz ba.-. 
ladı. 14 gün sonra lzmir alındı ve Yu 
nan ordusu yok oldu. Evvelce nazırı
m!~• kabul ehneğe te~zzül etıniyen 
~ttefik devletler, lzmirdeki konao -
d .... •';"n1n nereve gitmeleri li..zmıgel -
ıgını Anl..:ar.ada.n aordulan Ankara 

cev'!bmda ''Nif" e gitsinler, dedi. 9 
Eylulde de lnnir alındı. 

Y una.n İ•İ böyle temizlendikten 
sonra Anadolunun t1Lbliye nı.e1-el · 
kendi kendine halledilmiştir. şn:~i 
bizim ordun~ Tr~~yayı .alın.ası iti var 
dı. Fakat denız bızun elımizde değil 
eli. Boğazların muayyen bir nokta.,. 
nı zaptederek buradan Türk ordusu
nu geçirmek fikri olabilirdi. 

Loyd George zaferimiz üzerine n:ıüt 

h 
fat~nbul akliye ve asabiye hasta

~ anesı mevcudu 0800) ü buldu
g~nd~n burada mubassır adedi yir
mıye iblağ edilmektedir 

Çiçek aşısı müessesesi haziranda 
Ankaraya getirileceğinden bu mü-

Yani tirket sermayesinin altın 
franga tahvilinin hattın İftirası gi
bi hususlarda devlet tarafına şü
mul ve tesiri olmamasını istemiı
tir. 

HAFiK, (Milliyet) - Hafik'i i
mar için kaymakam Celal Beyin 
riyasetinde bir imar komisyonu te
şekkül etmi,tir. lmaıo itler:Je bu 
komisyon me•gul olacak ve azami 
gayretle çalıtacaktır. 
Kazayı güzell~tirmek ve bu 

hususta çalıfmak için kaymakam 
bey tarafından bir program yapıl
mı~tır. Bu programın esaslarına gö 
re üç senede kazada bütün köyler 
telefonla raptedilmiş olacak ve üç 
tane büyük yatı mektebi yapı'acak, 
50 köyün suyu getirilecek ve bu 
müddet zarfından bütün köy yolla
rı birib:rine 111ptedilecektir. 

essese bakter"ıyol ·· ·· · · OJt muessesesının 
hudut ve sahliler sıhhat umum mü
dürl.üğü~e raptı da ayni layiha ile 
teklıf edılmektedir. • 

Kararlcqan esaalar 
Vekalet ile tirket arasında pren

oip itibarile kararlaşan diğer esas
lar ise şunlardır: 

Bu mektubu yazan sözlerini te
yit için "Petit Parisien" gazetesi
nin verdiği malumatı netretmekte
dir. Bu malumata göre Yugoslav
ya Balkan misakını lastik etmek i
çin istical ediyor. Ve M. Y evtiç 
Belgrada avdet ettiği zaman Bal
kan harici bir devlet tarafından te
cavüze uğrayan bir Balkan devleti 
lehindeki askeri mukavele teraitine 
dair Y unaniatanın ihtirazlarını na
zarı dikkate almryarak misakı las
tik edecektir. 

~----~~··-~-~-~~ 

Japon misafirler 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

saat 14 te He)beli deni:ı: mektebi 
ziyaret edilecek ve çay ziyafeti ve
rilecektir. 

14 nisan akşamı gemi mızıkası 
İstanbul radyosunda konser vere
cek, Dağcılık kulübünde ıskrim 
talimleri yapılacaktır. 

Ayın 15 inde Amiral. Ankaradan 
dönecek ve merasimle karıılanacak 
tır. Ayni gün saat 13 te vilayet ta
rafından bir öğle ziyafeti verilecek
tir. 

O g~n saat IS - 17 arasında gemi
de Amıral tarafından resmi kabul 
yapılacaktır. 

' Gece Japon Sefiri tarafından bir 
ziyafet verilecek ve bunu suvare ta
kip edecektir. 

Misafirlerimiz ayın 16 sında gi
deceklerdir. 

Bir mahzen çöktü 
(Başı l inci ııahifede) 

le vaka mahalline vasıl olmuş ve 
e~kazın kaldırılmasını eınretmiş
tır. 

Enkaz saat 4 30 da tamamen kal 
dınlabilmiş, "e 'iki bedbaht amele
nin soğumuş cesetleri çıkarılmıı
tır. Yapılan rruayenede bunlardan 
biri•inin beli kırıldığı, diğerinin de 
kafası parçalanarak öldüğü anla
şılmıştır. 

Muhlis Bey tahkikata devam et
mektedir. Cesetler defnedilmek ve 
teçhiz ve tekfini yapılmak üzere 
hastahaneye gönderilmiştir. T ah
kikata vazıyet eden Muhlis Bey in
§aat sahibi Zeliha Hanımı isticvap 
etmiş ve muvakkaten nezaret altı. 
na almııtır. Tahkikat geceyarısma 
kadar devam etmişti~. 

hit kızm•ftı. Dört senelik siyaseti alt
üst olmuftu. loyd George'a ka111 hü
cumlu bqladı. O daha ziyade gaza
ba geliyordu. Loyd George için bir 
tek yol kalıyordu. O da bizim boğaz
lar mıntaka.ama girmemizi temin et· 
mektir. i4>yd George bu hllflUta müt
tefikleri kandırdı. Boğazlara. girme
mi ziçin bize tebligat yapıldı. Bu ka
rar siyasi idi. Loyd George bu kararı 
askeri mahiyete geçirmek istiyordu. 
Birçok devletlere müracaat ettik. Yar 
dnn istedi. Boğazlar mmtakaaına a&-
ker gönderin, dedi. Royter ajaıuı 16 
eylülde bir tebliğ ne§rebni4tir. Bu mü 
raca.atın sebepleri iza.h ediliyor. Bo
ğazlar mınta.kaaında Türk kuvvetleri 
ile harbedilecekti. Boğa.zlara ve Trak 
yaya Türk kuvvetleri aokulmayaca.ktı. 
Türkler ~ayet bütün istediklerini y•par .. 
laraa, Büyük harpte kazandıklanmıır 
kaybetmiş oluruz. Sonra Boiular mın
taka11nın Türklerin eline geçmesi bir 
çok cihan devletlerinin menafiini kay
~ett.irecekti. Burada kaybolacak en mü
h~m menfaat lngiliz menfaatleri idi. ln
ır>1 11te~ ke~di menfaatleri için birçok dev-
e! erı Yenıden ba-L - .. "'ki k . ıı· · d roe ıuru eme 11 yor, 
y~nı en umumi bir harp açıhyordu. ln
gıltere, devletlere müracaat ed k B 
-ık ··d· ere o-gaz .ara as er gon erılmeıini söylediği 
vakıt Fransa ve ltalya'ya danı§mamıttı. 
Fransa derhal lngiltereyi protesto etti. 
ltalya d!' .ay1Hn1 yaptı. Ye bu iki devlet 
a~kerJ~.nnı Trak~a'.ya. çektilel". İngiltere' 
nın muracaat ettığı bırçok devletler as
ker gönderemiyeceklerini bildirdiler.Yal 
nız Avustralya ve Yeni Zelanda asker 
gondereceğini bildirdi. 

Devletlerin müracaatı 
B~ sırada F ranaız fevlc:alide komiseri 

ve b~raz sonra ':ranklen Buyon lzmire 
geldıler. Harpsız olarak bütün Anado
lunun ve Trakyanın verileceğiıı.i söyle
diler. 

1 - Tramvay tarifelerinin ünik 
tarife e•asına göre bir veya üç kı-
11m üzerinden tespiti ve aktarmalı 
bilet usulünün ibta11, 

2 - Bugünkü tarifelere amil o
lan amele ücreti ve elektrik fiatinin 
tarifelerden tamamile kaldırılarak 
yerine Ticaret Odasınca her ay çı
kaulan bayat pahalı!ığı endeksi
nin tahavvülüne göre muayyen bir 
nispet dahilinde tezayüt veya tena
ku• edebilecek tekilde bir tarife tat 
biki ve bu tarifelerin senede bir ke
re tetkik ve tespiti, 

3 - İnfa ve itletme masrafların
da azami derecede tasarrufa riayet 
edilmesi. Yüksek dereceli memurla 
rın tayininde vekaletin muvafakati 
alınması. 

4 - Amele nakliyatını temin i
çin gidip gelme bilet ihlası. 

5 - Bilıimum mektep talebesi
nin bilaiatisaa yarım ücretle seya
hat edebilmesi. (Bu seyahl\t tale
benin ikmatgihı ile mektep arasın
daki mesafeye mahsu• olacaktır.) 

6 - Fazla miktarda yolcu alabi
lecek vüsatte yeni ara:balrın işletil
mesi. (Hiç bir zaman me"cut bi
rinci mevki arabaların aa'edi ikinci 
mevki araba adedinin üçte birini ge 
çemiyecektir.) 

7 - · Teknik cihetten istihdam
larına lüzum görülen ecnebi memur 
lar adedinin vekalet ve şirket ara
sında kararlaıması. 

8 - Paso miktarının nafianın 
muvafak..tile tespiti. 

Bu batlıca meseleler kat'i bir su
reti halle bağlandıktan .onra veki 
let şirketle İstanbul otobüs servis
leri hakkında müzakereye girite
cektir. 

Öğrendiğime göre tadile uğrıyan 
ve uğrıyacak olan mukavele ve mü
zeyyel mukavelenameler hükümle
rinden meriyette kalacak olanlar 
bir tasnife tabi tutularak Tramvay 
Şirketile Nafia Vekaleti arasında 
yeni bir mukavelename tanzim e
dilecekt', 

M. Veyi müzakereye devam için 
bir ay sonra Ankaraya a'önmı.it ola
caktır. 

Tramvay şirketi mııdıırıı geldi 
TramYay direktörü M. Veyi 

dün Ankaradan tehrimize gelmi•- · 
tir. M. Veyi, Perapalas otelinden 
dıtarı çıkmamıt, ziyaret te kabul 
etmemitfir. M. Veyi birkaç güne 
kadar Pari•e giderek tirket erki • 
nile temas edecektir. 

Salih Paşaya 
Ameliyat yapıldı 

(Başi 1 inci sahifede) 
Niseni hamil bulunan tayy;.re ha
vanm fenalığından Kayseride in
meğe mecbur kalmıttır. 

Bu suretle kolordu kumandanı 
Salih Pataya apandisit amel"ya -
tı yapmak için mezkur doktorlar 
Erzuruma gidemediklerinden ku -
mandana mahallindeki doktorlar 
tarafından ameliyat yaoı'mrştır. 

Gelen malıimata göre hastanın 
sıhhati normal bi:ı eeyir takip et
mekted ·T. M. Kemal Bey ve pro -
feaör Nisen yollarına devam ede • 
ceklerdir. 

, - Elektrik İp -
Kazaya ait programda yapıla

cak itler içerisinde bir de elektrik 
meselesi vardır. Bunun yapılması 
müşkül oldufu için çok dütünül
mekted r. Kazada feli1e olmadı
ğından ve kaza belediyesinin büt
çesinin müsaadesizliği ve halkın 
yardım edememesi bu ite engel
dir. 

Burada elektrik tesisatı kurmak 
timdil'k çok mütkül olacağı anla
ıılıyor. Kazanın Sivas elektriğin
den istifade•İ dü,ünülmü~ ise de 
36 kilomeb•e\ik bir mesafede bulun 
duğu için Sivastan Haf k'e elek
trik tesisab 30 bin liraya çıkacağı 
tahmin edilmiş ve bundan dolayı 
?a bu büyük yekun kartısında bu 
ıtten sarfı nazar edilmiştir. 

İkinci bir dütünütle Sivas "yeni 
hayat., sinemasındaki dinamonun 
Hafik'e alınması ve bunun mazot
la itletilmesidir. Bu dinamodan is
tifade tekli kat'ilefmİtfr. Fakat bu 
itin hayati bir zaruret olan kaza 
suyunun getirildikten sonra yapı
lacağını haber aldım. 

Programın bu senelik işleri ta
mamen tatbik edilm"t ve diğerleri 
de edilecekti.1. 

Harx.am yapılacak 
Kazada yapılan prog•amın mad 

delerinde bir de hamam iti var· 
dır. Ka.za halkı fimdiye kadar 
bundan mahrum bulunuyordu. Ha
mamın da inşasına yakında bas
lanacakbr. 

Diyarıbekir ---Suyu, tenviratı, umumi 
binaları, eski eserleri 
DIYABEKIR (Milliyet) - Di

yarbekir tchrl 31511 nüfuslu ve üç 
bin kusur hanelidir. Belediyesinin 
büt~i 141,344 liradır. 

Şehir •uları: Gözeli menbaın
dan tehre 14 kilomet.!C tulı'.inde ka
nalla gelmekte olan ve 24 saatle 
8000 metre mikıibr miktarını bulan 
Haınravat suyu fehre demir boru -i 
le İ•ale edilmittir. Şimdiye kadar 
500 masura su hanelere ve müeue
aatı resmiye ve gayri reımiyeye 
tevzi edilmi~ bir taraftan da talC"p 
vııkubuldukça bu tevziat iki bin 
masuraya kadar çıkarılabilecektir. 
Şimdilik 300 musluktan su akmak
tadır. Ve takriben 150 kadar hane
de havuz vardır. Suyun mikyası 
maı derecesi 9 dur. T eıisat bele
d iyeye aittir. Mahallatta 57 çe.me 
mevcuttur .• 

KanaliZ1Uyon: Birkaç mahalle 
mü•tesna olmak üzere tehr:n her 
tarafında lağım tertibatı mevcut
tur. Bu mahal!elerin bir kısmı mü
himminin bu sene lağımları yeni
den tesis edilmittir. Bakıyesi de i
ki sene zarfında ikmal ed lecektir. 

Tenvirat: Şah:f.n çarşı, caddele
ri 90 elektrik lambası ile ve şirket 
tarafından ve sokaklar 250 gaz 
fenerile belediyece tenvir edilmek-
tedir. . 

Mezbaha: Belediyeye ait eskı 

Mektup sahibi, Yugcılavyanın 
bu niyeti Yunanistanr endişeye dü
§Ürmektedir, diyor. 
Yukarıda zikrolunan mektup Y u 

nanistan siyasi mehafilinde derin 
akisler uyandırmı§tır. Bazı rivayet
lere göre bu mektubu M. Venizelos 
yazmış, fakat bu ane kadar bu ri· 
vayetler tahakkuk etmemittir. 

Bulgaristanda komünistler 
SOFYA, 8 (Milliyet) - Ko -

müni•tle'\ daha timdiden 1 ma
yıs bayramlarını büyük bir teza
hüratla kutlulo.mak için hararet -
le hazırlanmağa batlamışlardrr. 

Propaganda için neşred len i
lanlar ve beyannameler da.ha. bir 
ay evvel memleketin her tarafnıa 
dagılılmıthr. Zabıta fİmdiden bu 
propaganda netriyatınr ~ld.e et 
mek iı:in faaliyete geçmıftır. 

Atina ve Pire mua\\im\eri 
lstanbula geliyor 

ATlNA, 8 (Milliyet) - önü
müzdeki mekte pler tatilinde Atina 
ve Pire ilk ve orta mektep mual
limlerinden büyük bir kafile İs -
tanbula gelecektir. Kaf.lenin basın 
da üniversite muallimleri bulu • 
naraktrr. 

Bulgaristanda tayyarecilik 
SOFY A, 8 (MilliY.et) - Bul

gar tayyareci!: ğini inkitaf ettir -
m.-k ve halkı zehirli gazlardan 
ke>ıunmayi öğretmek maksadil 
1'urada bir cemiyet kundmu, 

tur. 
Cemiyetin ilk azaları arasında 

hir çok diplomatlar, ihtiyat zabit
leri, mühendisler ve doktorlar bu
lunmaktadır. Cemiyetin idare he
yeti reisliğine ceneral lvan Dodov 
intihap edilmiştir. 
~------------ ~ 

Ölüm cezası 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Ki

liate Sabit oğlu Yusufun ölüm ce
zasına çarptınlmaaı hakkındaki ev 
rak mecli&e gelmittir. 

Belediyenin borçları 
ANKARA, 8 (Milliyet) - ls

tanbul belediyesi ikt11at müdüri. 
Asım, hukuk işleri müdürü Muhli• 
muhasebe müdür muavini beyler 
geldiler. Belediyenin Perrier Ban
kasına olan borçları hakkında Ma
liye Vekaletile cereyan edecek o
lan müzakerelere iı tirak edecekler· 
dir. 

Deniz yollan işletme 
müdürü 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Dc
nizyolları işletme idaresi müdürü 
Sadettin Bey geldi. 

Ve bunun Üzerine Mudanya mütare
kesi akdedildi. 1 smet Pata milli hükümet 
muı·ahhaıı idi. latanbuldaki müttefik 
devletler kumandanları da müttefik dev· 
Jetler murahhaslan idi. Bu Loit C ···b·h· • orç 
ıçın agı_r ır ezımetti. Bir Amerikalı 

Alhn kaçırırken yakalandı 

tarzda fakat sıhhi ve fenni ~e::ı"ti 
cami suyu pek mebzul bir mezba
hası vardır. Kı, mevsiminde yaaa
ti olarak 100 koyun, keçi ve 10 sı· 
ğır yazın yevmiye 500 ila 600 ko
yun ve keçi 15 20 sığır kesilmekte 
dir. 

itfaiye: Bir arozöz, bir moto
pom, eski usul iki tulumba ve üç 
müstahdem bu hizmette ha:ı:ır bu
lunmaktadır. 

1">.yaer zamanında ikmal edilmİ\ 
olduğu Kamusu alamda münderiç 
ise de bazı biirçlerin ihtiva ettiği 
kitabelere nazaran Araplar, lran
lılar ve Bilahare Türkler zamanın 
de Tevaifi Mülük devrinde bir ta· 
kım aksamı imar ve tadil suretiyle 
kısmi intaat yapılmıftır. 

Aradaki rabıta duvarları hariç. 
olmak üzere 72 burçtan tetekkül 
etmi,tir. Dairenmidar takriben 8 
kilometre tülündedir. Burçlar ara
sında en ziyade kıymeti mimarive 
si ve cesameti itibariyle Evlü Be
den, 7 kardetler ve Keçi burcu na 
miyle maruf burçlar f&yanı tez
gi.rdır. Emeviler a:ı:manında yapıl 
mıt Dicle üzerinde ve tehre yarım 
saat meıafede 11 Gözlü br köprü 
vardır. Camiikebir namiyl maruf 
cami avlusu tark ve garp cephele
rinde Selçuklar tarafından Ro
men tarı:ı mimarisinde inta edil
mit, •Ütunlar ve kemerler ve divar 
!arın da hattı kufi ile yazılmıf ya. 
zıla.r vardır. 

~uharrır bunun için der ki: Hiç bir va
k!t Avr:upa, Asya karşmnda hacaletaver 
hır vazıyete düşmemiştir. 

1 ngiliz ricali bunun üzerine Loit Cor
ca karşı İıyan ctmitlerdir. Bütün rnuha
faz~k~r naz!"lar i•!ifa ettiler. Loit Corç 
ta ııhfa ettı. Ve bır daha o mevkie geç
mek değil, yakla~mıya bile mu•affak 0 • 

lamadı. Halbuki Büyük ha.rbi lngiltere e 
kazandıran Loit Corç'tur. Bugün Loi~ 
Cor.:un tara.ftarı ancak (10) meb'us var 
dır • ., 

Mahmut E:ıat Bey 
ESKiŞEHiR: (Milliyet) - Mah 

mut Esat Bey lstanbula geçti, pa -
azrtesi inkılap derslerine b14lıya. ! 
cak. 

Dün hareket etmek ü:ı:ere bulu
nan Prenses Maria vapuru yolcula 
rından biri sigara kutulan içinde 
18 altın Türk liraaı kaçırırken ya
kalanmış, suçlu mahkemeye veril
mi~tir, ---
Efgan sefiri Balıkesirde 
BALIKESİR, 8 (Milliyet) -

Efgan Sefiri bugün İzmirden şeh
rimize gelmittir. 

Şevki Bey Ankarada 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Ye

ni Sofya Elçimiz .Şevki Bey bugün 
sehrimize gelmi tir. 

Umumi binalar ve müuaneler: 
Bir lise, bet ilk mektep, bir san~t 
mektebi, bir nümune hastahanesı, 
9 hamam, bir zührevi hastalıklar 
dispanseri, 4 eczahane, bir kütüp
hane 15 kadar mağaza ve (1000) 
küsur dükki.n, 4 otel, bir buz, iki 
un, bir kiremit tabrikası ve bir 
hayli kıi.n kadim ipek tezgahları 
ve motörle müteharrik bir elek
trik fabrikası vardır. 

Eski eserler: Diyarıbekiri iha
ta eden surlarm intuına milattan 
evvel ba.lanmıt ve 155 senede altı 
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2,1/2 Jira ile 2Q0,000 lira kazanabiJirsiniz 
Son günlerden istifadeye koşunuz 

En büyük ikramiyesi 200,000 lira olan 
Büyük tayyare piyangosunun 6 ncı keşidHi için bir bilet alınız 
ve taliinizi tecrübe edinir. Keşide ganü 11 Nisandır. Bntün 
Piyango ıişelerinde satılmıktadır, 

Tayyare piyangosu serbayiliği 
(15436) 

Holantse 
' . 
Bank-Oni ~ N.V. 

-~--~ ..... 
Sabık Bahrıseflt Feıemen .. 
Bankası 

\st:anr>uı Şubesi 
' - -Galata Karaköy Palat. . , 
1 Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMf MDDOALDK: AMSTERDAM 
Şubeleri ; Amsterdam, Buenos Alres, 

lstanbul, Rlo de .Janelro, santos, Sao Pauıo. 

1841 

ŞCHAUB RADYOLARI 
Blltnn dnnyaca tenınmı~ olan 

Ş h b Fadrikası en mfişklllpesent Radyo c au meraklılarını memnun etmek için 

Mo .... el 
Bu sene 3 yeni model 

Velt Silper 34 
çıkarmışar. Fiatlannın ucuzluğuna rağmen verdikleri netice 

18 _ ıOOO met- Harikuladedir. Radyo almadan 
reye kadar bntiln ŞCHAUB Makineıini tecrllbe ediniz. Ba 

makiae ile dünyanm her bir istasyonlan alma 
haasa 11 btıynktür tarafını dinleyebilirsiniz. Tediyatta kolaylık yapılır. 
Fiatı 330 lira Peşin tediyede hususi lıkonto 
Model Bali 2 Sabf yeri • RİKARDO LEVI Sultan 

18-2000 metreye .. ~llil!l!'l•H•ı•m•a•m .. - •H•a•v•u•zl•u•h•a•n .. N•o•. •9·-~l·l-~-1 
kadar alır. Halk modeli 200 - 2000 metreye kadar ahr. 

Fiatı 200 lira Fieb 120 liradır 13932 1842 ... ________ ...... , ....... ______________ _ 
-· MATBUAT CEMiYETi MERKEZi 

İttihaz edilmek Üzere: 
TAKSİM ŞİŞHANE KARAKOLU 
TÜNEL arasındaki cadde ve yakın 

sokaklar içlerinde 

SATILIK. 
BİNA veya ARSASI OLANLAR ile böyle bir 
lııt.a~tı deruhte l edebilecek MiMAR veya 
MUTEAHHİTLERİN yazı ile 20 Nisana kadar 
Ankara caddesi Orhan Bey Hanı adresinde 

Iıtanbul Matbuat Cemiyetine 
Müracaatları rica olunmaktadır. 

TEL: 20087 -

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Başta ha betinden: 

. _ Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi müstahdemini i
çin açık münakasa ile 16 takım elbise ile 16 çift fotinin ihale
si 16 Nisan 934 Pazartesi gtinü saat ondörtte Galata'da Ka
ra Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezindeki mubayaa Komisyonunda yapılacağından şart
namelerini göı mek isteyenlerin Merkezimiz Levazım Dairesi 
ile mezkUr hastane İdaresine müracaatları. (1345)_ 

1863 

Beyoğlu Kaymakamlığındanı 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergisine 

(Hatta kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmıştır. Alakadaranm 15 Nisan 934 akşamına ka
dar Kaymakamhk binasında Hey' eti baytariyeye müracaat
la bayvanlarmı kayıt ettirmeleri ilan olunur. (1543), 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 

1982 

1 - Deniz vasıtaları için Donyağı, Conta, Şatarton, T ec 
tere ağzı, Amerikan makkap ve buna benzer "34,, kalem mal
zeme 14-4-934 Cumartesi günü saat on dörtte pazarlıkle. 
satın alınacaktır. 

2 - istekliler pazarlık şartlarını her gün komisyon
dan alabilirler. Ve örneklerini görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malin komisyonca tasarlan -
mış tutarının yüzde yedi buçu ğu olan "66,, liralık vezne 
makbuzu veya teminat mekh plarile gelmeleri. "1594,, 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şiı·keti 

(MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitaplan 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit R.oman 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilanları 

TABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir~ 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ş. Kitap kısmı 

Telefon: 24310 
.. 

.• ·ı ~. ·. ' ~· .. - ,_~,..,,:• 
-~ --- --

;-,. .. - . 
· ~ 

·1997 ., 

.. 
Deniz yo ları 

iŞLE T MESi 
Acenteleri ı Karaköy Köpriiba11 

T eL 42362 ,._ Sirkeei Mühiirdarııadc 

Haa Tel. 22740 ... -

Bartın yolu 
BURSA vapuru 9 Nisan PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh· 
tımmdan kalkacaktır. (1590) 

2016 

İskenderiye yolu 
1ZMiR vapuru 10 Nisan SALI 
11 de Galata rıhtımından kal· 
kacak doğru İzmir, Pire, laken· 
deriye'ye gidecek ve dönecektir 

(1591) 2017 

Trabzon yolu 
ANKARA vapwu 10 Nisan 
SALI 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Giditte Zongul· 
dalı:, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkelıir, Tra 
zon, Rize'ye . Dönütte bunlara 
ilaveten Sürmene, Ordu'ya uğ 
rayacaktır. "1609" 

I ........................ ~ 
i!Jlll .................... ~ 

Kiralık gazino 
ve 

MESİRE MAHALLi 
Boğaziçinde Büyük Derede "Al 

Ağabağı " demekle maruf mesire v 
derunundaki gazino kiralıktır. lst 
yenlerin: Nitanla§ı Meırutiyet ma 
hailesi Hacı Mansur sokağında 
numaraya mektupla müracaatları. 

-----ı 

Gedikpaşada Jandarma 
Satnalma Komiiyonundanı 

Nisanın On ikinci Perşenhe günü-saat on beşten on al
tıya kadar yedi kalem ahşap ders malzemesi pa:zarhkla aa
hn almacaktır. isteklilerin miktar ve evsaf ve . şeraitini öğ
renmek İçin her gün ve pazarlığa İştirak için de muvakkat 
teminat makbuzu ile birlikte pazarlık gün ve saatinde komis 
yonumuza müracaatları. "1572,, 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıp Fakültesi Fiziyoloji Ord. Prof. Dr. Kemal Cenap 

Beyefendi tarafından Fiziyoloji Laboratuvannda sırf etib
baya mahsus olmak üzere aşağıda yazılı günlerde verilecek 
olan bir seri "Demonstration,, lu konferanslara bilfunmn e-
tibbanın iştirak edebileceği ilan olunur. "1596,, 

Konferans günleri 
12 Nisan Perşembe: Vegetatif cümlei asabiyenin fonksi

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

tem. 
26 Nisan Perşembe: Vaso - sensibl mıntakalann fİşİyo • 

pathologyada rolleri. 
3 Mayıs Perşembe: Kalbin innervasiyonu. ' 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Senelik Müddeti 

kirası Sene 
Şişlide Tramvay deposu arkasında ve Etfal 60 3 
hastahanesi karşısında birinci Ayazma dere· 
sinde 2757 M. M. arazi: ' 
Ayasağa çiftliği müştemilatından Ayasağa 100 3 
köşküne bitişik 45950 M. M. arazi 
Beyoğlu: Yeniçarşı caddesinde Galatasaray 100 3 
polis merkezi altında 9 numaralı dükkan 79 
liralık tamiri kiracıya aittir. 
Galata ithalat Gümrüğünde merdiven altın· 150 ·1 
da su, şerbet ve soğuk mekfila t satış yeri. ı 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarında kira 
ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile 29 - 4 - 934 
Çarşamba günü saat 14 de kiraya verilecektir. isteklilerin 
pey akçelerile müracaatları. (M) "1536,, 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET, 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞIRKm 

1STANBUL ACENT ALICI 
Limon Han, Tclelon: 22128 

Kömür aktarması 
fatanbul limamnda muhtelif ıe

kilde yapdacak kömür aktarma İ§İ 
16 • 4 • 934 tarihinde fiat mll't'afık 

görüldüğü takdirde münakaıa ile bir 
müteahhide ihale olunacaktır. Talip
lerin şartnameyi gönnek üzere her 
gÜn ve müzayedeye İftira!< için de ta· 
rihi mezkıirde saat 14 te yüzde 7,5 
teminat akçelerile Sirkecide Liman 
hanında Vapurculuk T. A. Ş. müdü
riyetine müracaatları. 

- · Sabhk pyet 

MOHIM HUKUK KiTAPLAR 
Franaızca ve türkçe en ıon tahıl 

olan hukuk kitapları nisanın 11 inci 

§BIDba günü Çarııda Sandalbedeate • 

de saat birden itibaren müzayede ile 

blacağı ilan olunur • 

tıtanbul Asliye üçüncü hukuk m 
kemeıinden: Mahmure hanımın haleu 

bınetg&bı meçhul Haaan Bahri efe 

llleyhine açtığı boJanma davuının 
lıcikatı bilikmal evrakı dan müct 

heyete sevk edilmiı ve mahkeme ııü 

olarak 9 • 5 - 934 çu§IUJlba saat 13 
boyin kıhnrıufbr. Y enıvi mezk6rda g 

medıği takdirde gıyaben mahkemeye 

vem olunacağı ilin olunur. ( 155 

Ankara Asliye 
Birinci Hukuk 
Mahkemesinden 

Müddeialeyh: Iıtanbul 

hıluş mahallesi Kaytancı 

numaralı hanede Muradiye Han 

Kocana: Mebmeıı Zeki bey tarafınd 

ikame olunan talakın te&çili davası 

tablrikab 26 • 4 • 934 perıembe s 

10 da olduğundan i§bu ııünde gelme 

ve yahut bir vekil göndermeniz 

takdirde usulün 398 İnci maddesine t 

fikan mahkemeye 
natık davetiye ilanen tebliğ olunur. 

"t~ 

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

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükAfat vardır. 1838 

SATILIK 
Ambalajlık kiğıt 

Taliplerin idaremize müracaatları. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonandan: 

Beş talom hayvan tırnak numarası 12 - 4 • 934 Perşe 
r ~ günü saat on birden on iki ye kadar Komisyonumuzda. 
;.arlıkla sahn alınacaktır. Talipler mezkur günün gösterıl 
caatmda Komisyonumuza 2elmeleri. "1598,, 


