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Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 8. Dün Meclist~ izahat Verdi 
Romanya 
İntihabatı 

--<>-

Romanyadaki intihabat bu 
memleketteki siyaset an'anesine 
uygun bir netice verdi. Romanya • 
daki an'ane tudur: Memleketi i • 
dare eden hükumet, ademi itimat 
reyi almaksızın istifa eder· Meclis
teki kuvveti pek az olan bir hüku
met iktidara gelir. intihabat bu ye 
ni hükUınetin idaresi altında yapı
lır ve daima hükUınet lehine bir 
netice elde edilir. Bu hükumet te 
değitecektir. iktidara geldiği za • 
manki siyasi tabiye tekrar edilir: 
Durup dururken iktidardan çeki • 
lir. Yerine bir ekalliyet hükumeti 
geçer ve Romanyadaki fırkalar 
devleti böyle münavebe ile idare 
ederler. 

Milli köylü fırkasına istinat e-
"den Vaida hükUmeti meclisin ek· 
ıeriyetini haiz olduğu halde geçen 
ay an11zın istifa ebnişti. Yerine M. 
Duca'nın liberal hükumeti geçti. 
Dünkü Ajans telgrafları, liberalle
riıf intihabatta kahir bir ekseriyet 
temin ettiklerini bildiriyor. Filha • 
kilı:a liberaller üç yüz küsur azalı
ğm iki yüzünü kazanınıtlardır. Dün 
mecliste oldukça büyük bir ekseri 
yet tetkil eden Milli Köylü fırkası 
intibabatta ancak 29 azalık temin 
edebilmi,tir. 

Yakın zamanlara kadar Roman 
yanın siyasi hayabnda başlıca üç 
lmil vardır: Biri Kral ve ikincisi 
Liberal fırka, üçüncüsü de Milli 
Köylü fırkası. Romanyayı müna • 
vebe ile idare eden iki fırkadan 
hangisi Kralın teveccüh ve itima • 
'dını kazanırsa, iktidara geçerdi. 

Son zamanlarda bu amillere 
'dördüncü bir unsur daha karışmı~ 
tır. Bu da Fa~ist fırkalarıclır. Söy· 
lendiğine göre, Vaida hükfuneti • 
nin nikbetine ba,Iıca sebep, Fatiat 
zümrelerine kartı fazla mümatat 
göstermesi olmuştur. Kralın bu 
zümrelere kartı asla müsamahası 
olmadığı malfundur. Hükiimet 
Kral ile geçinemediği içindir ki bir 
ay kadar istifa etmitti. 

Şimdi neticelenen intihabat 
Milli Köylü fırkasının kahir bezi • 
meti ile neticelendiği gibi, F aşiat 
zümreler mühim muvaffakıyet kay 
dedemediler· Bununla beraber, 
bu fırkaların Romanya siyasi ha • 
1atmdaki ehemıniyet ve rolleri in
tihabatta temin ettikleri kuvvetler 
De ölçülmez. lntihabattan evvel Li 
beral fırka da atağı yukan ayni 
vaziyette idi. 

Liberal fırkanın temin ettiği ek 
seriyet geçen ay iktidara geçen 
Duca bükıimtine uzun bir ömür te 
min etmek lazımdır. Ancak Ro. 
manyada bir fırkanın mağlubiyeti 
uafınm ölçüsü olmayacağı gibi, ga 
libiyeti de kuvvetinin derecesine 

delilet etmez, Duca hükfuneti, 
Kral ile istinat ettiği fırka ara

•ındaki münasebetleri tanzim et • 
tiği müddetçe iktidarda kalabilir. 
Gerçi timdilik bütün zevahir Kral 
De Liberal fırka arasında ihenk 
olduğunu gösteriyor, Fakat bunun 
ne dereceye kadar hakiki olduğu 
Yaziyeti ise ne zamana kadar de • 
Yam edeceği de bir meseledir. 

Romanyanm harici siyasetine 

gelince; Romen milletinin bu nok 
tada büyük bir siyasi olgunluk gös 
terdiği anlaşılıyor: Yunan komfU • 

m=da olduğu gibi, Romanyada 
da harici siyaset fırka politikasına 
filet olarak kullamlmayor. Fırka • 

lar değiştikçe harici siyaset değit • 
miyor. Bu defaki hükumet değitme 
•İnde Hariciye nazırı bile değişme 
miştir. Esasen M. Titulesco, fırka 
mücadelelerinin üstüne yükselen 
ve Romanyanm milli harici siyase
tini tedvir eden bir devlet adamı 
Vaziyetine geçmiştir. Harici siya • 
•ette vuzuhun ve istikrarın çok e
bemıniyetli olduğu bir zamanda 
)'atıyoruz. Dahili politika sarsıntı

larına rağmen, Romanyada Başve
kil M. Duca'nın da itaret ettiği gi

bi, bu vuzuh ve istikrar vardır. 

Ahmet ŞOKRO 

Tecavüzün tarifi hakkında 
imzaladığımız mukavele 

1 

Hariciye Vekili dün mecliste suallere 
cevap verdi. Mukaveleler kabul edildi 

f 

Hariciye veküi T evlik Rü~tü B. 

ANKARA, 23. A.A. - B. M. Meclisi 
nin bugünkü ruznamesinde hükiimeti
mizle Çekoslovakya, Romanya, Sovyet 
sosyalist şuralar cümhuriyetleri ittihadı J 
ve Yugoslavya hükiimetleri arasında te 
cavüzün tarifi hakkında 4 temmuz 933 
de Londrada imza edilen mukavelename 
ile yine hükiimetimizle Efganistan, Es
tonya, Iran, Letonya, Lehistan Roman
ya ve Sovyet Sosyalist ıuralar cümhu
riyetleri ittihadı hükumetleri arasında 
tecavüzün tarifi hakkında 3 temmuz 933 
de Londra' da imza edilmiı olan mukave 
lenamenin kabul ve tasdikine ait kanun 
layihaları bulunuyordu. 
Tecavüzün tarifi ve Yunanistan 

Bunlardan Türkiye, Çekoslovakya. 
Romanya, Sovyet sosyalist furalar cüm 
huriyetleri ittihadı ve Yugoslavya hüku 
metleri arasında tecavüzün tarifine dair 
aktedilen mukavelenamenin müzakeresi 
münasebetiyle söz alan Kocaeli mebusu 
Sll't"I Bey, bir kısım devletlerin tecavÜ· 
zün tarifine ait bu mukavelenamelere il 
tihak ettikleri halde diğer bir kısım dev• 
Jetlerin böyle bir tarife iştirak ebne
melerinin neden ileri gelmekte olduğu
nu ıormut ve bu meyanda dost Yunan 
hükiimetinin böyle bir mukaveleye itti 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ltalya ile ticaret 
Numan Rif at B. gitti, Naki 

B. bugün gidiyor 

Numan Rilat ve Vasıl Beyler 
Haydarpafa istasyonunda 

ltalya ile memleketimiz arasında ya 
pılacak ticaret anlaşması için müzake -
rattl. bulunacak heyetten Hariciye müs 
teıarı Numan Rifat Beyin riyasetindeki 
heyet ılün Ankaradan gelmiıtir. Nu -
man Rifat Bey ak§amkİ ekspresle Roma 
ya hareket! etmi§t:r. Ticaret umum mü
dürü Naki Bey bazı işleri çıkbğından 
bugün Romaya hareket edecektir. Ro -
mada cereyan edecek müzakeratın pek 
uzun sürmiyeceği ümit edilmtktedir. Her 
iki memleket te bu müzakere için hazır. 

Karada, denizde fırtına ve j~~;~;;;;:maktadır. 
kar devam ediyor Türk muhipleri 

Karadenizde vapurlar Ereğliye iltica 
etti, Boğazdakiler iyi hava bekleyor 

Boğazda bir vapur diğerine bindirdi 

·- _ --...._ _ 

Her gün mahşer yeri gibi kalabalık olan köprü üstü 
lırtınaaı'ntl an tek ve tenha idi .. 

dün kar 

Karakıt, olanca tiddetile hükmünü 
sürmekte devam ediyor. Bq ırün evvel 
lıııılayan kar, dün de ak§ama kadar ek 
seriyetle ke.if tipi lıalinde ve kıAa fasıla 
)arla yağmakta devam etlmiıtir. Soğuk. 
lar, bir gün evveline nisbeten tiddetini 
arttırımt. lfl'hrin muhtelif semtlerinde 
ıular donmuı, etraf ve tenha meydan 
ve ıokaldar on santimellreden fazla İrtİ· 

fada karla bembeyaz örülmüttür. Dün 
ak§'UDa doğru en itlek caddelerde bile 
birkaç santimetre kar vardı. Tramvay 
tirketi, dün sabah yollara tuz dökllüre • 
rek hat güzergabındaki karlan eribne· 
ğe çalıımıştır. Şirket, dün muhllelif sa
atlerde önünde karı hattın iki tarafına ati 
mağa yarayan demir süpürge teri.\lbabm 

(Devamı 6 mcr sahifede) 

Costes iyi hava bekleyor 
Eskişehirden avdetinde Bükreş, Belgı at 

Milano yolııyla Parise dönecek 

Selanikten bir harp tayyaresile 
şehrimize geldiğini yazdığımız 
Fransız tayyarecisi Costes Eskite· 

hire gitmek için havanın iyileşme
sini beklemektedir. Fransız tay
yarecileri dün öğle yemeğini Fran
uz sefarethanesinde yemitlerdir. 

Ak9am üzeri Union Française
de şereflerine bir ziyafet verilmit· 
tir. 

Dün öğleden sonra Tayyare 
Cemiyeti İstanbul şubesi reisi Ha
san Fehmi Bey T okatlıyan oteline 
giderek Fransız tayyareciye kartı
nı bırakmıştır. 

Costes, gazetecilere vaki olan 
beyanatında demiştir ki: 

- Seyahatimde bir fevkalade
lik yoktur. Bildiğiniz veçhile bir 
propaganda seyahati yapıyorum. 
Yunanistanda dört bet gün kal
d ·n1. Buradan Eskişehire gidece
ğim. Avdette Bükreş, Belgrat, Mi
lanoya uğrayarak Parise dönece, 
ğim.,, 

Gazi Hz.ne kıymetli bir 
kılıç hediye ettiler 

Japonyada teşekkül eden ve Türk • 
lüğe muh" p olan bir cemiyet tarafından 
Gazi Ha:zrel!lerine Japonyada Samurai 
denilen ve asilzaılelere ve saray muha
fızlal"llia l.uahaus ve kıymetli ta !arla iş 
lenmiş kıymettar bir kılmç hediye edil
miş ve limanuruza gelen Japon bandı • 
ralı Tooyo Ka Maru vapurunun kap • 
tanile tehrirnize gönderilmiştir. Kaptan 
ayni zamanda cemiyet\ tarafından gön • 
derilmiş bir de mektubu lı8.mjl bulun
maktadır. Kılmç gümrükte bulunmakta 
dır. Bugün muameleoi ikmal edilerek 
çıkarılacakbr. 

Kastamonuda 
Yeni zelzeleler 
Ilgazda yirmi dört saatte 

yirmi zelzele oldu 
KASTAMONU, 23 (Milliyet) -

Bu gece biri 4, biri de 2 defa daha 
zelı:ele oldu. Hasar yoktur. 

KASTAMONU, 23. A.A. - Bu sabah 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

M. Zarhi'nin 
Sanaryosu 

Sanaryo beğenilmedi, yeni 
bir film çekiliyor 

J nlalabımıza ait bir film çevıirmelı: ü
~e J?elen Ru• Ajnema. senaristi M. Zar· 

M. ZARHl 

hi memleketine dön 
müıtür. Aldığımız 
nlalılınata göre M. 
Zsrhi'nin tertip et
i!iği senaryo inkıla
bımızı tam b;r ıekil 
de ifade edecek kud 
rette bıılunmadığnı 
dan bu fıilmin çev • 
rilmesinden vazge • 
çilmiştir. Bunun ye 
rine şimdilik Cüm
huriyet onuncu yıl 

bayrarrunr göster • 
mek üzere Ankara
da b:r film çevrile
eekl~r. 

aııınııı•ıa._.. 

Yedi güreşte 
Beş şampiyonluk 
Kazandık --

ikinci 

Komisyon. toplanıyor! 
Yangından sonraki vaziyetin ıslahı 

çaresi ehemmiyetle aranıyor 
Kenan, Memduh, Meki Hikmet Beyler Vekaletin 

davetile Ankaraya gittiler 
latanhul adliyesinin dağınık ve 

perişan hali devam etmektedir. 
Mahkemeler faaliyetlerini meh

maemken devam ettirmeğe çalı§Mak
ta iseler de muhtelif dairelerin biri
birlerinden uzak ve ayrı ayn yerler
de oluş.lan bilhassa ashabı mesalihin 
gikayetlerini mucip olmaktadır. 

Avukatların kazanç vaziyetleri 
çok bozulmuştur. Bir taraftan bir 
çok iş aahipleri yangından sonra avv. 
katlarına müracaat ederek ıeneler
denberi takip ettikleri itlerini takip
ten vazgeçtiklerini aöylemekte, diğer 
taraftan adliye daireleri muhtelif bi 
nalarda çalı§tıkları, bunlar biribirin
den uzak o.!duklan için her iti taki
be vakit kalmıyacağından avukatlar 
fazla iş alami'maktadırlar. 

Baronun yaptığı toplu tikayetler
den maada bir çok avukatlar da 
münferiden müracaat ederek Anka
rada Adliye vekaleti nezdinde vazi
yetten Jikayet ebnişlerdir. Esasen ve
kalette de yangından sonrası için İs
tanbul adliyesinin vaziyetinin ıslahı 
meselesi etrafında bir çok çareler te• 
emınül edilmiı, ve nihayet adliye bi
nasının yerleıtirilmesi, icap eden ted. 

Meki Hikmet ve Memduh B. ler 

Kenan Bey 
birlerin ittihazı ve yapılacak ıeyle
rin tesbiti için bir komisyon teıkil e
dilmesi kararla§bnlmışbr. 

Bu komisyonlara vekaletten, tem
yiz mahkemeainden bir çok zevat bu· 
lur.acağı gibi lstanbuldan da müd
deiumumi Kenan , birinci ticaret re .. 
isi Memduh ve baro ikinci reisi Me
ki Hikmet Beyler bulunacaklardır. 

Kenan ve Memduh Beyler dün 
vekaletıt:en derhal Ankaraya hareket 
ebneleri için emir alınıtlardır. Baro
ya da bu komisyon için bir aza gön
derilmesi tebliğ edilmiş, baro da Me
ki Hikmet Beyi İntihap etmi§tir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

M. Piyos izahat veriyor 
Ünyon sigorta müdürüne niçin 
"Lejiyan Donör,, nişanı verildi? 

Sigorta şitkeıleri mümessili M. An- ı 
tuvan Piyos hakkında, şebr:mizde çıkan 
bir mecmuada bazı neıriyat oldu. Bu 
neıriyatta, Fransa tebasmdan olan M. 
Piyosun umumi harp esnasında Lejiyon 
dönör niıanı aldığı, bu nitanı, Türkiye 
aleyhindeki hareketlerinden dolayı ka • 
zandığı iddia edildi. M. Piyos, kendi.si
ne tevcih edilen isnat ve hakaretlerden 
dolayı !>u mecmua aleyhine Cümhori • 
yet Adliyesine müracaat ederek dava aç 
tı. Bu dava, tabii ve kanuni ıeyrini ta
kip ediyor. Fakat, Fransa hükılmeti tlt
rafuıdan M. Piyosa Lejiyon dönör ni§a 
ru verilmesinin aaıl sebebi ve hakikati 
hakkında kendisinden izahat almak iste 
dik. IMl. Piyos eledi ki: 

" Sualinize cevap verebilmek için 
harhi umumiden evvelki günlere doğru 
geri gihnek lazımdır. O vakit Pariste bu
lunuyordum. Bir gün - habrlryorum 
24 Temmuz 1914 tarihi idi -, Onyon 

hayat ve Ünyon harik kumpanyalar Di
rektörleri beni davet ederek harbin gay
ri kabiii İçtinap olduğunu ve şayet Fran• 
sa da harbe girecek olursa bu iki kum
panyanın ecnebi memleketlerdeki mua
melatını talik ebnek mecburiyetinde ka
lacaklarını beyan ettiler. 

Böyle bir tedbire büyük bir kısmı Türk 
tebaamdan mürekkep olan müıterilerl
miz tarafından hakiki bir kaçamak na
zariyle bakılacakb. Binaenaleyh bütün 
kanaatimle muhalefet ettim ve bu fikri
mi teyit eden sebepleri Direktörlere ar 
zettikten sonra bana enmiyet ebnelerini 
ve hayat ve harik kısımlarının Türkiye 
de i§lemesi mes'uliyetin.i tamamiyle ba 
na tevdi etmelerini istedim. Bunun üze
rine muhataplarım daha ziyade iarar et• 
meyip muamelata devam etmeğe beni 
mezun kıldılar ıu prtla ki kendi vesai
timle itleyecek ve merkezi idareden hiç 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

Belediye de kapanma saa
tinin 23,30 olmasını istiyor 

Daimi encümen yarın karar verecek 
Belediy.enin VeAk~lete müracaatı, Avni Beyin izahatı, 
Beledıyedc bakım olan kanaat 23,30 un lehinedir 

Daimi encümen azasından 
Avni Bey 

Sinema ve tiyatroların, gece seans
lannın azami saat 23 te kapanmaları 
lıakılmıda Dahiliye vekaletinden ııelen 
tezkere dün vilaye~ten belediyeye gel • 

"!İ~tİ~. Belediye daimi encümeni yarm
ki ıçtimaında bu meseleyi tetkike batla 
yac:Jı: ve kat'i b:r karar verecekl&r. Dün 
aldgumız malılınat kanilerimizi ve ala -
kadarları tenvir edici mahiyettewr. Fil· 
vaki Dahiliye vekaleti gönderwği teb • 
liğde saat 23 Ü kapanma saati olarak tes 
bit ebnektle iae de, bu, derhal tatbikı la 
2!Imgelen bjr emir mahiyetinde telakki 
edilmemektedir. Vekalet gönderdiği Lla 
mimde, ıon belediye kanununun bu 
mevzua temas eden mevzu alıkamr dai· 
res~d~ .kapanma saatlerinin yeniden 
tetkikinı ve karar verilmesini tlıvsiye 
ebnektedir. Ancak, verilecek kararda 
gönderilen tamimin esas ve ruhunda~ 
mülhem olunmaır ve kazanılmak iste • 
nen gayenin kaybolmamasına dikk:aU e
d!lmesi bildirilmektedir. Vaziyet bu ıe 
kilde olonca, daimi encümen, belediye 
kanununun verdiği hak ve salahiyetleri 
istimal ederek meseleyi tetkik edecek ve 
bir karar verecekJ.ir. Belediye zabıtası 
tatimatnamesinde sinema ve tiyatrola • 
nn kapanma saatleri 23,30 olarak tesbit 
edilmiıtir. Daimi encümen, vekaletin 
son ~azını fili tatbik sahasına koyduğu 
tlakdırde, zıwbıtai belediye talimatname -

.(Devamı 7 inci sahifede) 



Midilli' nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: M•hm•t HAUT Yazanı Bahri Mül<izunıeuu•li "Don~" 
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Düşman üzerine ilk atılış! 
Zonguldak dönüşü Moskof filosu 

bir faciadır •• • • 
ıçın 

Sinir ve heyecan buhranı ıçın· 
deyiz: 

- Hala mı harp yok? 
Gene mi düşman gemilerile kar

tılap.mıyacağız? 
Bütün donanma ve efrat zabita· 

m muhakkak ki bu his altında. He- j 
le Midilli'lileri bombardıman, nak· 
liye gemilerini himaye, Novrosis
ki yangını, Poti enkazı hiç tatmin 
etmiyor? .• Düşmanın üzerine atıl
mak, boy ölçüşmek, denizciliğin 
ve barpçiliğin bütün heyecanım 
yaşamak istiyoruz. Bunun tek ifa· 
desi: 

- Deniz muharebesidir .• 
Nihayet o gün de geldi çatb. 
17 tetrinisani 1914. 
Bu tarih bir perşembe gününne 

rastlıyordu. lstanbuld~ idik. Pazar 
yerine cumalar da bizim umumi ta· 
til günümüz olmuttu. Hepimizin 
ayrı ayrı arzularımız vardı. Biz iki 
arkadaş: 

- Akf8.Mdan çıkar, lstanbulda 
~öyle yirmi dört saatlik bır dinlen
me ve eğlenme yapanz .• 

Diyorduk. Nöbetçi zabitine çık· 
tık: 

- Bize bu akf8.lll izin veriniz. 
- Hayır .. 
Demedi. Meımıunduk. H::men 

gittik, giyindik, göverteye çıkma· 
ğa hazırlandık. Fakat, vardiya bir· 
den bire çevirdi: 

-Yasak. 
-Neden?. 

Dedik, izin kağıtlarımızı gös
terdik. Gene her nöbetçinin o ma
Hlnı ve mahut tek kelimeıi ile ce
vap verdi: 

- Yasak!. 
Tabii döndük Ve.. haberin bü

tün gemi içinde çalkalanması çok 
ııünnedi. Kısa bir tebliğ hem her 
fCyİ anlatıyor, hem de herkesi va· 
zife başına çağırıyordu: 

"Rus donanmasından 19 parça 
gemi Trabzonu bombardıman edi
yor. Yavuz ve Midilli hemen istim 
tutup, Ruı filosunu yakalamağa çı· 
kaçaklardır. Mecidiye ve filotilla 
da beraber ... ,, 

••• 
iki aaat sonra hazırdık. 
Boğazdan ve torpil tarlalan için 

tlen bir yılan gibi sürünerek çıktık. 
fstikamet "Sivastopol,. du. Şimali 
tarkiye seyrediyorduk. Moskofun 
yegine harp limanı önünde en Ja. 
sa zamanda bulunacak, filonun 
Trabzon dönüşünü bekliyecek ve 
onları harbe icbar edecektik. 

Hepimiz heyecandan boğuluyo
ruz: 

- Y aşasm harp!~ 
•• * 

Gecenin koyu karanlığı içinde 
sessiz kayıp gidiyoruz. Hamidiye 
en önde. Torpitolar arada ve istik
.afta. Yavuz önümüzden gidiyor. 
Karadenizin köpüklü ve dev dalga· 
l:ı.nm yara yara akan koca Yavuz 
ıuya iyice gömülmü, gibi aramızda 
400 metrelik bir ara var. Kalple
rımiz dunnadan çarpıyor: 

- Dü9man filoıu gözüktü mü? 
Harp batlıyor mu?. 
Acaba nerede muharebeye tutu

v ., 
şacagız •.• 

Bu anlarda Yavuzun i,aret fene • 
ri parladı: 

" - Midilli Sivastopola doğru 
en önden gitmelidir. Karaya gözük 
memeğe dikkat edecektir. Yavuz 
yann Sivastopol önündeki toplan
ma noktaıında bulunacaktır 1 " 

Ve .. derhal kaptan köprüsünden 
kumanda yükseldi: 

- Makineler büyük seyr ile ile
ri !.. 

Ve. • hemencecik makinelerin 
homurtusu çoğaldı, civatalarm gÜ· 
rültüsü makine dairesinden lafına· 
ğa ba,ladı. 

Gidiyoruz. Kofllr gibi, uçar gi
bi, rüzgar gibi! .. 

istikamet ve hedefte değitiklik 
yok: 

- Sivaıtopol!" 

• • • 
Yavuzu çoktan geride bırakmış

tık. Birdenbire i,aret feneri t im9ek 
çfı!akliğile tekrar yandı ve durma
dan ihbarlannı yapıyor. Hepimiz
de gene ayni merak: 

- Dütman gözüktü mü? 
Biraz aonra hepimiz öğreniyo

nu:: 
- Ha9metlu Kayser Cenapları 

Midilli'nin Karadenizdeki aon akrn 
larım haz ile öğrendiler. isimleri 
yazılı zabitan ve efrat ikinci sınıf 
demir salip nişanı ile taltif edilmit
lerdir. 

Ve bir ıürü iıim sıralanıyor. Za
bit, geı.likli, küçük zabit, efrat ve 
ate,çi adları. 

Bu haber Karadenizin aonsuz kıı 
ranhğı içinde: 

- Her 'ey vatan için .. 
Diyen V«' ölüme bir cigara yak· 

mak kadar bile ehemmiyet verme
den ko,an insanlar için yeni bir gö
ğüs kabartısı oldu ve... karanlığa 
daha çok atıldık, daha çok gömül
di.ık l 

Yedi güreşte beş Balkan 
şampiyonluğu aldık 

Bu akşam Türk ve Balkan güreşçi1eri 
arasında serbest ~üreş yapılacak 

Balkan gÜref şampiyonasmm üçüncü perdesi. 
Dekor: Gene Asri sinema salon ve sahnesi. 
Seyirciler ilk günden a z eksik, ikinci günden 

çok fv.]a. 

r edi ırüreıte '"'f fampiyonlulı 
itirazlı bir maç 

İlk müsabaka 56 kilodan Yuaoa
lav Tot ile Yunanlı Biris arasında 
ve Amel Fetgeri Beyin minder ha· 
kemliği altında yapıld ı. Yunanlı da· 
ha fazla teknik görünüyordu. ilk on 
dakika beraber" neticelendi. ikinci 
devrede bu tekniilioi daha faz la gi>ı· 
teren Yunanlı güzel bir oyunla I.> 
dakika 16 saniyede t~ ·a galip re!• 
di. 

Yan lıakemler'nin bu tuıu gör• 
memif bulunması hu.ıen Yuzoslav i· 

kazanan SÜl'•fçilerimüı 

darecilerin itirazını mucip oldu. Hal· 
buki Yugoslav mükemmelen mağlup 
olmuştu. Bunı.tıı üzerine Yugoslav ;. 
darecileri itiratlannı daha fazla ilk 
on dakikada beraberlik verilmit ol
ması teklinde tevil ettiler. Nihayet 
mağlubiyeti kabul ettiler de ikinci 
mac .. geçebildik. 

Sempatik • Antipatik mücadelesi 
61 kilodan Yugoslav Mogulyak 

ile Yunanlı Salia gene Ahmet F otee· 
ri Beyin hakemliği albnda karıılat
tılar. Yuca.lav her ıuretle Yunanlı· 
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HARiCi HABERLER 
Sir John Simon 
Neler görüşüyor? 

--o-

Fransız ve İngiliz nazırları 
beynelmilel vaziyeti 

görüştüler 
PAltlS, 23. A.A. - Havaa aıanom 

dan : Fransız-İngiliz görü§meleri ne• 
lİcesindc neşredilen tebliğ Noel tııtili 
için C:aıı ri ' ye gitmekte olan Slr Johıı 
Simon"un Pariden geçerken boqvekil 
ve hariciye nazınnı ziyaret etmek ftr• 
.a t•n• .,lde ettiğini bildirmektedir. 

ı:ransız ve lngiliz nazJTlan gunC.n 
beynehni:el mesele.teri hakkında dos
tane ve tam bir noktai nazar le.ıli· 
sinde bulunmuı!ardır. Ve bu arada 
sil.> lı lan bırakma konferansı me•ai
ıinin t~krar batlaması için yapılac~k 
anla~ma tasavvurlarım tetkik et.n.ıt
Jerdir. 

Her iki nazır milletler ce ·"~yetinin 
otoritesir.ın kendisine halel gelirilnıe· 
d en muhafazu.ı ehemmiyetini taı.!ik 
etmi§ler<i!r. 

P ARiS, 23. A.A. - Havaı aj:ın· 
sından : M. Paul Boncour ve Sir John 
Simon dün aabah M. Chautempı M. 
Tyreli, M. Leger ve M. Muaiglinln hu 
zurlar:!e gÖriİfmÜ§lerdir • 

Bu ilk ı:crüşme umumi mahiyette 
bir noktai nazar teatisi §eklinde oldu. 
C.ö~medcL aonra M. Pıusl Boncour, 
Sır John !>iınon"a bir öğle ziy.U<.ti 
verdi. Bu ziyafette M. TyreU, M, A· 
vena:, 1\.1 Chautempa, M. Sarraut "e 
M. Cot b"'••nmutlardır. Ziyafet aaat 
15 te bitti. 
Öğleden :ıonra sabahki zevatın hu· 

zurile h·kraı bir rörüşme oldu. 

Safıaa.ı t yin, muhtelif meaeleicrin de 
rinden de•i.ıe ancak öğleden a.;nra 
tetkik ediı.,....eği söyleniyordu. 

Her ik ı hariciye nazrrın.ı.n heraber 
tetkik edec.ekleri meaelelerin A.lman· 
yanın tekrar ailahlanma taJeb ·. ,\_ :. 

manyarun komıularile ademi tecavüz 
misakları ıır. .ı.alamak teklifi ve ltal
yanm milletler cemiyetinde lolnbat 
yapılm,,ı• projesi olduğu ı...a1Umdur. 

Irak Asurileri 
25000 Asurinin Brezilyaya 
nakledileceği bildiriliyor 

LONDRA, 23 (A-A.) - Millet
ler Cemiyetini doğrudan doğruya a• 
!&kadar eden meselelerde ihtisaı IA• 

bibi olan "Spectatör., iaimli büyiik 
İngiliz mecmuası, Aailrilerin Brezil· 
yaya nakilleri husuaunda l&zııın se
len mali yardımm yapılması için ln
giltere hükümetine hararetli bir mü· 
racaatta bulunmakta.dır. 

Gazete, bü18.sa olarak ''bütün di
ğer ınanniler ortadan kaldırılmııta " 
diyor 

Brezilya gibi yeni muhacirleri ka· 
bule ve kendilerine topraklar bulma· 
ğa hazırdır. Patrik bu planı tasvip 
ebniştir. Ve 25,000 Aıuri bu mi.a· 
f irperverlikten biran evvel istifade i· 
çin acele etmektedirler. Fakat lngtl• 
lerc lıükı'.lıneti para bulmazaa kiııue 
bunu yapamıyacaktır. 

Halbuki bir taraftan lngiltercnin 
Irak üzerindeki mandasının bitme.ı 
ent\işesi, diğer taraftan da lrakın is· 
tik'. ılline sahip olur olmaz ortaya çı· 
kan hidiselerde bize düıen mes'uli· 
yet hiııe&İ göz önüne getirilırae öde· 
mekten biran çekinmemiz icap edc·n 
bu borcun albna girmit bulunuyo-
ruz.,, 

ya faikti ve gayet ııüzel oyunlar tııt· 
bik ediyordu. Buna mukabil Yunan• 
lı hır haydi favul yapıyordu. 

ilk on dakikayı Yugoslav galip 
bitirdi. Çok güzel oyunlar tatbik et• 
Mesine ve haıınıı üstünde çok iyi ça
htmasma rağmen Yunanlının müt ... 
madi fuüllerile kolu sakatlanan Yu· 
goal av, aon Üç dakikayı tek koila 
güre§ti. Yunruılı bu kıutı ve fena 
U.rzile ne kadar intipati kazandıyıa 
Yugoslav hem halkın sempatisini, 
hem de hükmen maçı kazandı. 

Güzel bir kala kol 
66 hi ,ccıa Panagc plos (Yunanlı) 

ile Şehter (Yugo•lnv) arasında yapı· 
ian üçüncü maç Sadullah Beyin ha· 
kem'iği altında cereyan etti. 

Yusuf Aralarun bir asabiyet ve 
tela, neticesi kendi oyuniyle yenil
oiği bu Yugoslavı, Yunanlı güzel bir 
k a fa kol kaparak 4 dakika 12 sani· 
yede tuşla Y"~-li. 

Zorlu Nuri 
79 Kilodan Nuri ile Yunanlı Marİ• 

nokis ara11ndaki dördüncü mtlıaba· 
ka Macar Görginin hakemliğile ya• 
pıldı. Daha mindere çıkar çıkmaz 
tiddetli bir alkıf toplayan Nuri, zor• 
lu kuvvetile Yunanlıyı altma aldı 
Vb mütemadiyen ezerek tehlikeden 
tehlikeye sürükledi. 

Y unıınlı bu tehlikelerin her bİ· 
rinden güzel köprülerle sıyrıldı. Fa· 
hat nihayet Nuri dokuz dakika 42 
saniyede hasmının ıırtıru, yıqa Nu· 
ri aealeri ""'"ınnda, yere ~etirdi. 

Ahmet tuşla galip 
87 kilo..a Ahmetıe Yunanlı Stra1fo0 

dakis kaqdaştılar. Ha:kem Dr. Pollıtk 
idi. Yunanlı aalto yapmak istbrken Ah
medin hemen yiiklenmesi, Straı:ludakisi 
2 dakika 26 saniyede tuşla yenin dütür· 
dü. 

Eksprea Çoban 
Çoban l\'ıeumet, basını Bulgar Cor· 

ciyefi 32 saııiyed.e yere vurarak mutatl 
alkıılan, yqalan topladı. Bu suretle bu 

Van der Lubbe 
İdam edilecek 
Diğer maznunlar için be

raet kararı verildi 
LEIPZIG, 23 (A.A.) - Van der 

Lubbe idama tnahkum edilmİ§tir. Ö· 
tekiler beraet etmi§lerdir. 

LEIPZIG, 23 (A.A.) - Havas a
jansı muhabirinden: 

Y ağınur ve ıiae rağmen saat -
kizden i.il>aren Reichslag' kundakçı• 
lan maznunları muhakemesi aon cel• 
sesinde bulunmak üzere muhakeme 
etrafında büyiik bir kalabalık vardı. 

BugÜn poliı tedbirleri hususi bir 
tiddetle tedbirler al mıştı. Ve mah
keme salonunda bile halk ile mah· 
keme heyetine mahsus yer arasında 
12 kiıilik bir polio kordonu yapılmıı, 
böylece muhtemel bir tezahüre mani 
olmak için tedbir almmı§b. 

ilk ceıloede olduğu gibi bir kaç fo
toğrafçı ile sinema operatörleri bu 
me§hur davanın aonuncu aafhasını re
sim ve plak Üzerine almak üzere 
salonda bwı.tııuyordu. 

Maznunlann bir avukatı tevkil 
edildi 

SOFYA, 23 (A.A.) - Reichstaa 
yangıru davasında maznun sıfatile 
dahil üç BuJgan müdafaa edip evvel· 
ki gün Sofyaya avdet eyleınit bulu
nan Bulgar avukat "Y eçnef., dün Sof 
ya zabıtası tarafından tevkif olun· 
muıtur. 

Polia müdürlüğii bu tevkife -
bep olarak Yeçnefin Bulgar hududu
nu pasaportauz seçtiğini aöyılemek· 
tedir. 

LEIPZIG, 23 (A.A.) - Havas a
janaı muhabiri bildiriyorı 

Bu sabah saat dokuzu yedi geçe
rek dördüncü ceza dairesi re~i Van 
der Lubbenin idamı ile Torglerin ve 
üç Bulgar maznunun beraetlerim 
mutaz•mmm karan alenen tefhim et• 
tiği esnada İmparatorluk mahkeme
sinin büyiik içtima.• ıaalonunda mu~ 
lak bir ıükun hüküm sürüyordu. 

Van der Lubbe mahkilmiyetin ha· 
ad ettiği tesiri kaliyen ihsas etmemiş 
ve bütün celııe müddetince hiç bir ha· 
rekette bwunmamı§tır. 

Merkum karar okunurken heyeti 
hakimeye, batta §Öyle bir b&kıı da· 
hi atfetmemi~tir. 

Ağır ve hüzünlü duran Torgler, 
yakın ve 9üpheli bir istikbale rağ. 
men bir ferahlık hiui ifade ediyor. 
Ve komüniot fırkasının siyaııetine mÜ• 
teallik fıkralar okunurken Dim.itrof· 
la beraber notlar alıyordu. 

Dinleyiciler karann okunınaoını hiç 
bir aksülamel göstermiyerek d.kkatle Da 
kip etmiılenlir. 

Haftalardan beri bot duran hüku· 
met erki.nına mahsus yerler dolu idi; 
Fabt propaganda nazınnm mümeaai• 
li ge!memiıti. • 

Dinle1icilere mahsus sıralarda, Dı· 
mitrof"un annesile kız kardaşları ve 
Mad~m Torgler .sevinçten aalayorlar• 
dı. 

Saat 10 da reis kararın kıraatini bi 
tirmiı celseyi tatil etmiıtir. Mahkeme 
heyeti Dimitrofun söz talebine muva• 
fakat elmeksizin çekilmittir. 

Halk derhal hapishaneye iade e t!;. 
len maznunları son 'bir defa daha 
görmek için koridorlara hücum eJ::'.İf 
tir. 

Romanya intihabatının 
kat'i neticeleri 

BOKREŞ, 23 (A.A.) - lnt!lıabatm 
resmi ve nihai neticeleri ı 

Hükilınetçi liberaller 200, Milliyet • 
perver köylüler 29, Dupu fırkası 11, 
Bratiano 1 benllerü 10, Hıriıtiyan mü • 
dafileri 9, Macar fırkası 9, Çiftçi racii • 
kaller 6, Arge\loinn grup 50 mebus. 

l 
akıam da üç müsahakaclaıı üçünü de 
tu§la ka7andık. 

Balkan şampiyonları 
56 Kilo Biris Yunan 
61 kilo Yaşar Türk 
66 Kilo Şehter Yugoslav 
72 kilo Saim Türk. 
79 Kilo Nuri Türk 
87 Kilo Ah~ Türk 
Ağır Çoban Mehmet Türk 

Bu akşam Türlı ve B!illıan muh· 
te/iti arasında serbest güreş 

yapılacaktır. 
Dün İçtima u.letı llaıkan güreş kon• 

gresi mukarreratına göre üçüncü Bal • 
kan şampiyonasının Ağustos 1934 te ge 
ne lstlanbulda yapılman kuvvetle muh· 
temeldir. 

Kongre murahhaslan mutabık kala• 
rak bu akşam saat 21,30 da Asri sine • 
mada Türk ve Balkan güreşçileri arasın 
da serbest güreş müsabakaları yapılmaaı 
na karar vermişlerdir. 

Bu akşamki sebest güreılerden batlı· 
caları ıunlardır: 

Yunan Papadakis. Yusuf Arslan 
Yunanlı Salis • Y a~r 
Bulgar Balkanıki • Saim . 
Yugodav Palkoviç. Çoban Mehmetf 

s. Galip 

ikinci ve UçUncUler 
56 Kiloda Tat Yugoslav .ik"nci, HÜ• 

aeyin üçüncü. 61 Kiloda Magolyak Y u • 
goıl:ıv ikinci, Halis üçüncü. 66 Kiloda• 
Yugoslav eŞhter birinci Kanagopuloı 
ikinci. Yuauf Arılan üçüncü. 

Bu üç güretçi de müsavi puvan al • 
mıılarılır. Fakat nizamname mucibince 
üçü de tarblarak sikell itibarie derece 
verİmİitİr. 

72 kioda T raharya ikinci, Yan es üçün 
cü. 79 kioda P'rpiç (Yugosav) ikinai 
lstiratodaki (Yunan) üçüncü. 

87 kioıla Y uhaı (Y uiosav) ikinci. Ma 
rinaki (Yunan) üçüncü. 

Ağır sikettb Halkoviç Yugo lav) 
iı.lnci lstociyef (Bulıırar) üçüncü.'. __ 

Mulıtarlıkların ilgasından sonra 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Belediye tfıflıilôtı olan yerlerde 

mrılıtar ve ihtiyar heyetleri vazifelerinin hangi dairelerce ila oluna• 
cağına dair olan nizamname bugünkü resmi gazetede neıredilmip ve 
mer'iyete girmiştir. 

Yahya Kemal Bey mebus namzeti 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Yahya Kemal Beyin münhal meb'ua 

luklardan birine namzet gösterileceğini haber aldım. 

On beş vilayet lağvedilecek 
'ANKARA, 23 (Milliyet) - Yeniden liiğvedüecek viliiyetlerin 

on bfıfe ibliiğ edilmesi nwtasavverdir. Ancak bunlardan bir kısmı he
nüz tesbit edilmemiştir. 

Beykoz kaymakamlığı 
'ANKARA, 23 (Milliyet) - Görülen lüzum üzerine Beykoz lıay

malıamı iman Bey vekiilet emrine alınmıftır. 

Yeni kontenjan kararnamesi bugün 
Resmi gazetede çıkıyor 

'ANKARA, 23 (Telelonla) - Yeni kontenjan lıararnameai yar.ın• 
izi re.mi gazetede çıkacak, pazartesi günü lstanbul gümrüklerine teb 
liğ edilecektir. 

14,859 "1Yılı kararnameye bağlı listelerde fU iliiveler yapılmııtıı: 
Tarilenin 216 pozisyonuna yalnız Sirako dahildir. ikinci üç ay İ• 

çinde 450 kilo verilmiptir. Tarifenin 213 B pozisyonunda ikinci üç ay 
için 200 bin kilo, 474 pozi.yonunda yalnız biliirdo tebfıfirleri dahil· 
dir. ikinci üç ay için 150 kilodur. Bu devreye ma/ıaııs M listesinde ta
rifenin C 324 po:ı;iayonu için Fenliiruliya hükumetine 28 bin kilo ve 
tarifenin B 328 pozuyonu için 20 bin lıilo kontenjan konmuıtur. 

ikinci üç aylılı M. listeainde tarifenin C. 324 ve B. 328 pozisyı:>nun
dan lıveı; hükilmeti için ayrılmlJ kontenjanın mütenazıran 67/j(J ve 
675 kilodan 20,250 ve 2025 tir. 14859 ıayılı kararnameye bağlı kon• 
tenjan listesinde fU tashihat Yqpılmıştır: Kontenjan umumi listesinde 
yazdmıf 1 B. 421 pozisyonu 1 C. 421 olarak tashih edilmiıtir. A· lis
te.inde B. 234 pozisyonu D. yapılmıştır. 

Aıağıda yazılı müesseseler tarafından hariçten getirilecek eşya lk
tıııat vekiiletinin emriyle kontenjan harici ithal edilecektir. 

Bunlar: 
Mühendis Kadri ve Sait Beylerin Bflfikttıf kurıunkalemi fabrika· 

il için getirtecekleri makineler, Bakırköy İnfaat malzemesi, Turhal şe
ker fabrikası aliit ve edevatı, Sıva• erkek liaesi pavyonu için liiobratu· 
var ve tuvalet eşyası, Vakit ve Akşam gazetelerinin linotip makinele
ri, lzmir. Kasaba demiryollan için Franaadan getirilecek aliit ve ede· 
vat, Ankara Hulıuk mektebi taralından tıetirilecek rozetlerdir. 

Ergani istikrazı tahvilleri 
'ANKARA, 23 (A.A.) - Milletin tasarrufu ile yapılmakta olan 

Ergani bakır yo!u için çıkarılan ikinci tertip yüzde beş taı.zli ve 
ikramiyeli istikıaz tahvilleri memleketin her tarafımla büyük bir aıa. 
ka ve rağbet ğörmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan aatıf miktarı bir milyon lirayı bulmuştur. 
Alınan bu netice istikrazın kiinımusani İptldalarında tamamen !ı.ı 

panacağını ümit ettirecek mahiyettedir. 
Bu net:.Ce, ha'.lıımızırı tamamen m~li bir eser olarak meydana 5ef. 

mekte olan Ergani hattının mJıvaf lakıyetle ilerlemesine bizzat işt.rak 
sure(ile gösterdiği yüluek ıuur, ayni :ı;amanda müli ve iktısadi kal· 
kınma davasına karşı duyduğu bağ.ılığın da kuvvetli bir tezahürü o
larali görülmektedir. 

Kubilay ve arkadaşlarının hatırası 
dün Menemende taziz edildi 
MENEMEM, 23. A.A. - Kahraman Kubilay ile ledakiir arkad<lf 

lan bekı;i Hasan ve Şevkinin şehacletlerinin y_ıldönümü münasebetiyl~ 
lıasabamı:ula muazzam bir ihtifal merasimi Yapılmıştır. Bu merasime 
İftiralı etmelı üzere Manisa ve lzrr İr ve Kasaba ile civar kazalardan hq 
susi trenlerle ve diğer nakil vasıtasitalariyle kafileler halinde kazamı 
za gelmişlerdir. Böylelikle istasyonda içtima eden binlerce halkın if• 
tirakiyle tepekkül eden ihtilal alayı önlerinde üç bando muzikanın 
çaldığı matem havasiyle doğruca Kubilay ve arkadaşlarının mezarla
rına gitmişlerdir, Mezarlara otuzdan fazla çelenk konulmUftur. fi.le
zar başında Müliizim Celiil Mahir, lzmir erkek muallim mektebinden 
Abdulkadir Karahan ve Manisa gençlerinden muallim Behzat Bey• 
ler gayet veciz hitabeler irat ederek Kahraman şehitlerin hatıralarını 

yat ve tebcil etmişlerdir. Buradan 4.lav. Kubilayın fehit edildiği Cüm 
huriyet meydanına gelmiftir. Bur. da Menemen lfalk lırlıası reisi 

Rıfat Bey, Bozalan köyü muhtarı Mehmet Ağa birCT nutuk söylemişi 
lerdir. Bir ağızdan Cümhuriyet marfl söylendi. 

.Nahiye müdürlerinin tayini sureti 
hakkındaki kanun çıktı 

ANKARA, 23 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reio vekili Hasan Be· 
yin riyasetinde toplanarak, 1933 ee
nesi müvazcnci umumiyeıine dahil 
bazı daireler bütçelerinden 104 bin 
209 liranın indiri:erek bu miktardan 
elli b in 209 lirasının bazı daireler 
bütçelerine ilavesi ve 500 liraaının 
diyanet iıleri rei.s~iği bü~çeainin eski 
seneler borçları faıılına, 53 bin 500 
lirasının da Adliye vekaleti bütçesinr 
de yanan İstanbul mahkemelerile ic· 
ra dairelerinin yeniden kunılması i
çin icap eden biliimum maarafları kar 
ş1lığı adıyla yeniden açılacak fasla 
konulmasına dair kanunu müzakere 
ve kabul eylemi§tir. 

Hükilmetimizle lran devleti ara• 
sında 1932 senesi ikinciteşrin ayında 
Ankarada imza edilmit olan dostluk 
muahedesinin tasdikine dair kanunun 
müzakeresinden aonra birinci mad .. 
desini değiıtiren layihanın müzake
resine eeç.ilmiıtir. 

Nahiye müdürleri 
Bu münasebetle aöz alan bazı ha• 

tipler nahiye müdürlüklerine orta 
mektep mezunlarile polis komiserle· 
rinin tayini keyfiyetinin aleyhinde 
bulunmuılar ve halkın temaa ettikle
ri birer idare makamı olan bu yer • 
!ere münhasıran yüksek tahsil gör· 
müı memurlar getirilmesi hususunu 
müdafaa eylem:~lerdir. 

Bu itirazlara cevap veren Dahi· 
liye vekili Şükrü Kaya bey, nahiye 
müdürlükleri.ne yüksek tahsil i'Ör• 
müı memurlar ııretirilmeıinin öteden. 

\ 
beri göz önünde tutulan bir nokta 
olduğunu ve bu maksatla tam te~ek, 
küllü nahiyeler yapı!makta bulun· 
duğunu ancak bütçe -. • .ı ure!:İ dolayı· 
aile bunların adetlerini arttırmak 
nıümkün olmadığını söy!iyerek bu ka 
nunla teklif edilen §eklin bugünkii 
§erait içinde hasıl olan bir zarure. 
tin ne ticesi bulunduğunu ilave eyle
nıiştir. 

Bu müzakereyi müteak1p veriJen bir 
takrir üzerine Dab11iye encümeninin tek 
lifi yerine hükumeilin teklifi reye konu 
!arak kabul edilmiştir. Kabul olunan ka 
nunun ana hallan şudur: 

(Nahiye müdürleri, Mülk'ye, Hukulı 
m•lııtebi veya lise, veya yedi senel:ik iy· 
dadi veya orta mektep mezunlanndan 
ve polis komiırlerinden vazifelerinde m• 
vaffak olanlardan tayin olunur." 

Meclis paurteıi rrünü torııl::ınC\c,.kti'"l'. --De Valerayı ö .dürtecek 
miydi? 

DUBLlN, 23. A.A. - M. de Val&o 
ra'yı teşvik töhmetile O Dufiy, bir 
divnnı harp huzuruna çıkanlııc:ıl<tır. 

Bu ilhama sebep, Duffinin Balliı 
Hannan' da irat e :mi§ olduğu nutuk· 
h.:r. 

Mançuko imperatorluğu 
TOKIO, 23.A.A. - Genç İmperator 

Henry Puyi'nin Mançuko İmperatorıu· 
ğuna tayini ıayiası buraca tekzip edil· 
mektedir • Bununla beraber bunun biı 
zaman meselesinden başka birıey olma. 
dıjiı telakki ediliyor. 



Kar ... 
Sevilir amma soğuktur •.• Ve en 

büyük kusuru da budur. Eğer kar 
biraz sıcak olsa idi, dünyanın en se· 
vimli teYi olurdu.. Sevilir ~a ·~
!anır •.. Eğer su!arunasa da oldugu !!''" 
bi kalsa, ne güzel ıeydir ••• Yere du
ter sertleıir ..• Dikkat.ü yürümeli •.. A
yak albna diiftü diye hor görmeye 
gelmez.. Adaının ayağını kaydırır. 

Kar politikaya benzer. Fırbnaaı, 
tipisi adamı boğar, vapura, trene 
yolunu ıaıırbr ve nihayet unıulma
dık zamanda adamın ayağı kayar .• 
Beyazlığına, pamukluğuna İnanma· 
malı ••• 

Alınanyada kısırlık! 
A!ınanyada kısırlık kanunu diye 

bir kanun çıktı.. Deli, ıağır, b~•l:-· 
lıklı elhasıl çocuğıma geçecek bır ıl· 
Jeti olanları kıaır.latbrıyorlar. • Böy
lece irai illetler gelecek neale ııeçm.İ· 
yecek. Böyle b~ kanun .laz~. mı de· 
ğil mi diye diifunınek bıze duıme~ .. 
Çünkü Almanya buna karar vermq, 
timdi tatbikatına geçiyor •• Gazetele
rin neıriyatma bakılırsa Almanya~~ 
böyle kııırlaıtınlacak 400,000 kıtı 
varmış.. Dehtetli bir f<!Y 1 Bunlann İ· 
çinde zengin alanlan da vardır el· 
bette •. Onlann yakın akrabası tim· 
di bir hay.ti sevinirler .•• 

65 milyon nüfuı içinde 400,000 
kitinin kısır olmaoı bir tehlike t~.f~ 
ebnez değil mi yal .• Yalnız en buyuk 
tehlike Almanyada bu kısırlattırma 
kanunu korkuıile bir fikir kısırlığı 
ba.ıamasıdır. Bu olursa Almanlara 
yazık olur. Kısırlık kanununun Al. 
manyadaki tatbikatı bundan mak· • 
sat hastaları mı, fikirleri mi kısır· 
Jqbnna olduğunu ııören gözlere 
ıöaterecektir. 

Gece, meyhane, hapishane ! 
Dahiliye vekaleti ıinemalann, ti

yatrolann, kahvehanelerin on birde 
kapa.nmaamı emrebnif... Bu emrin 
tatbik kabiliyeti veya iaabeti mese
lesini tetkik edecek değilim. Yalnız. 
bu emre dahli diğer bir noktaya iti· 
raz edeceğim. O da barların ikiye 
kadar açık olması ve isterlerse ağır 
vergi vererek aababa kadar da açık 
kalabilmeleridir. Ben buna bütün 
kuvvetimle mutaarnzmL. Barlar, on 
birde kapanması istenen sinema ve 
kahvelerden daha mı az zaraıılıdır) 
Sinemada ve kahvede gece yarısına 
kadar kalanlar nihayet uykularını 
kaybeder biraz dedirııin olurl~r .• 
Bir müddet sonra o da itiyat balıne 
ııirer; tesiri olmaz. Lakin bar, yani 
meyhane böyle midir? Oraya alıJ&n
ların ilk istasyonlan hapiaanedir. 

Bence meyhaneler, barlar yani 
içkili eğlence yerleri gece yanaından 
sonraya kalmamalıdır. Bu, aile ba
yab namına, cemiyet hayatı namına 
muzırdır. Zaten halkın tiki.yetlerini 
anlamak için flll'ktlarma bakmalı· 
yız •• 

"K•b<lfl meyhane, asmadandır 
irap ısı. 

Ben gö>ıiime aldırdım, on beı aene 
ma/apusu,, 

Diycın ıarkı meyhanelerin, bar· 
tann İn•anlan nereye aüriiklediğini 
ııöaterir •• S?>emalan, tiyatrolan,. k.ah· 
veleri on bırde kapabp barları ıkiye 
kadar açmca ııecelemek iıtiyenler 
kah,.eden çıkıp meyhaneye, bara gi
derler. Bu daha mı iyidir? •• 

Bizde gece eğlentisi denince maa
lesef timdi bar imıini aJmıı olan ka· 
dmlı meyhaneler cevap verir. Bura
lan da pek amma pek az istianasile 
bqtan ,...iı çirkef, sefahat ve cü
rümle i.ludedir •• 

Barların yüksek verııi verinC'!I &a• 

baha kadar açık bırakmadaki bik· 
meti bir türlü anlıyamadnn... Barla
rın kapalı olmaaı bir zabıta iti, bir 
umumi sıhhat iti Ye bir halkın iati· 
rahati itidir. Bunların aleyhine ola
rak sabaha kadar açık bırakılan 
barlardan alman vergi bu zararlan 
acaba ne suretle ta:mıiı:ı edecek?!. 
Cece, meyhane ve hapishane... Bun
lar biribirini takip eden karanlıkJar
dır. Biz halkı gece meyhaneye git
mekten alıkoyarsak. hapishaneye 
gibneaine de mani olmuı oluruz. 
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ŞEHiR HABERLERi 
Tiftik günü 

·Tiftik ticaretimizi koru
mak için bir tedbir 

Ticaret odası tiftik ticaretirn'.z bak -
kında genİf bir tetkik yapmııtlr. Oda 
bu te!lcikab neticesind:e tifl!:k istibsalat 
ve t. caretimizi korumak için ıenede bir 
gün (Tiftik günü) yapılmasını ve o gün 
tlftikten mamiıl kulD"f sarfiyatının teı -
vikını hükilmete teklife karar vermif -
bir. Tiftik ibracabnın takasa tabi tuüıl
duğu anlerde memlekette 40 bin balye 
stok illik bulunmakta idi. Takas bütün 
bu tiftiklerin satılmasını ve piyaaanm ha 
fiflemesini temin etmİ§tİr. Fakat bu ha 
fiiflik Uıkasın teıirile olduğundan gayri 
tabii teli.kki edilmektedir. Takaam kalk 
mnıile, senelerin geçmesile •e isbnaala· 
tın artmasile stok mikdan ymden ar
tacak.lı. Oda bunun için tifbik sürümü
nü temin edecek tedbirler aramaktadır. 

Sovyetlerin Yımanistandan 
mubayaatı 

Yunanistanla Sovyet Rusya araımda 
ticaret anlaşması üzerindeki çalııma • 
!ar tebrimiz il< 1 sadi mahaf !inde büyük 
bir alaka ile takip edilmektedir. Bu an 
la:ımanın bir kııım ihraç eı y •.ı:nız Üze • 
rinde yapabi~eceği tesirler hakkında 

muhtelif tefa 'rler yapılmaktadır. Ruı • 
lar Yunanistandan incir, üzüm, zeytin
yağı alacaklardır. 

Hamallardın şikayet 
Şehrin bazı kmmlanncfa çalışan 

baınrnallardan Ticareı! odasına yeniden 
tikiyetler vaki olmuş.tur. Oda bu tiki • 
yetlerin bepaini topbyarak eanaf letek· 
küllerine bakan f caret müdürlüğile te
mas el!:neğe ve bu işi kökünden hallet• 
meğe karar vermiştir. 

Viyana panayırı 
Viyana panayırı bu sene 11 Martta 

açılacak ve 18 Marta kadar devam ede 
ccktir. Ticret odaoına panayır idaresi • 
nin gönderdiği bir mektupta bu sene 
panayıra 72 milleıfn iştirak ettiği bil
dirilmektedir. 

Oda bU!çesi 
Ticaret odası idare heyeti dün fev

kali.de bir içtima daha yapmıt ve 934 
bütçesinin masraf kmmnı tetk'k etmİf· 
tü-. Oda mecEsi çarşamba günü topla • 
narak bütçenin müzakereıini yapacak· 
br. 

Yeni ölçU ders'eri 
Kocamuıtafapa'I"' Ha!k Fırkası 28 İn 

el ve 29 uncu ilk mekteplerde yeni öl • 
çü kanununu halka ve etrafa öğretmek 
için dcnler açrnııbr. Derslere dün ak • 
tamdan itibaren başlanınışl.kr. 

ihracat yapılmadığı halde 
fiat artıyoa 

Ticaret müdürlüğü lkbaat Vekale
tine portakal ticaret" nin son günlerde 
aldığı vaziyet) hakkında dün bir rupor 
ııöndermiştir. Bu r.porda son hafta zar 
fında lstanbula 30 bin sandık portakal 
geldiğüni ihracat yapılmadığı halde fi • 
yatların bir hafta içinde sandık batma 
5 kurut yükseld:ği ve vaziyetin ebem· 
miyelle tetkik edilmekte olduğıı yazıl
maktad:ır. 

Aydın pamuk reko'.tasi tehlikeda 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti

mizin her tarafında tiddetli ve SÜ· 
rekli yağmurlar devam ebnektedir. 
Bu yüzden son defa toplanması ~a
zım gelen bir çok kozalar toplana· 
ınıyor. Eğer havalar açar. ve birkaç 
gün günctli giderse bunların bir kıs
mını kurtarmak kabil olacaktır. Ak
ai takdirde taıılalarda mabvolacak!ar 
ve bu suretle pamuk rekoltesi yüz. 
de 25 noksan elde edilmiı olacakbr. 

Aydında tahvil satışı 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayeti

mizin her kö~esinde Ergani tahvili 
büyük rağbet görüyor. Herkes A t<.r
tibinde aldığı numaraların B tertip
lerini de almaktadırlar. 

Ziraat ve it Bankalannın 30 ku
ru§ taiz alarak taksitle tabvıl .ialına· 
!arı tahvillerin daha çabuk satılma.• 
aında büyük fayda temin elmi~tir. 

A tertibi tahvillerin aatııında Zi· 
raa.~ Bankası taksitle muamele yap· 
madığına ve vilayetimizde Nazilli
den baıka bir yerde it bankaaı fU• 
besi o.lmadığından A tertibi tahviller· 
de taksitle muamele yapan bankalar 
~ ay için 2 lira gibi fahif fa.iı: ve ko
:nisyona almıılardı. Bu defa bu ko
];ıylıgı yalnız Ziraat ve it bankaları 
ııöstermekledirler. 

Aydında afyon 
AYDIN, (Milliyet) - Vilaye

timizde evvelce afyon ekilmezdi. 
Dört bef senedir Sırbistandan hic 
ret ederek Aydın ve köylerinde 
yerlefen yurttatlarımız, vliayeti
mizde afyon ekimini tamim etmit 
lerdi. Vilayetimizde yetiten af. 
yonlarm, morfin derecesi itibarile 
lzmir ve lstanbu] pazarlarında iyi 
bir mevkii vardı. 

Son kanun üzerine vilayetimiz 
de de afyon ekimi menedilmiştir. 

Mahkemelerd• 

Komünistlerin 
Davası bitti 
Çoğu mahkum oldu, fakat 

aftan istifade ettiler 
Ağır ceza mahkemesinde muhakeme 

edilmekte olan komünistlerin muhake
meaı ikmal ...roımiı!.Cr. Bunlardan Şev
ket oğlu lamail Hakkı, izzet oğlu A • 
ziz Ali, Jv.bhmet oğlu Ha:il, Halil oğlu 
Hüseyin, Rıza oğlu Kadri üçer acne dör 
der ay ağır hapse mabkUm o~U§lar~. 
Bunlann 3 senesi al kanunu ile affedil 
mit. mütebaki dörder ayını yabnıf ol -
duldan için tahliye edilm tlerdir. Ma • 
rangoz Mehmet, Kadri oğlu Haaan, J?e
de Ramazan, Hüseyin oğlu Şerafeltin, 
Dr. Hikmetin annesi Münire H. da cl6r 
der sene ağır hapse mabkılm olmuılar • 
dır. Bunlann da 3 senesi affe ti.bi tutul
mut. birer sene bapae konulmalarına ka 
rar verilmişt r. Ha'il oğlu Mehmet, Re
cep oğlu Yaşar, Yahya oğlu izzet ile CÜ 

rümleri &abit olmadığından beraet et -
milft"dir. 

Emin Vafi l?ey 
Ankara caddesinde iki sene evvel vu 

kua gelen bir otomobil kazası neticesin 
de bir yavrucağızın ölümüne, bir kadı • 
nın da ağır auret~ yaralanmasına se .. 
t...p olan Emin Vaf' Bey uzun zaman 
cloevam eden bir muhakemeden sonra a• 
ğır ceza mahkemesi tarafından iki bu • 
çuk sene hap•~ mahküm edilmişti. Emin 
V aru Bey bu karara itiraz ebniı ve ka
rarı temyiz eylemişti. Bu arada af kanu 
nu çıkmıJo, Em"n Vafi Beyin mahk•'\mi
yelli de af kanununun tümulü dahilin • 
de olduğundan temyiz mahkemesi taki
babn devamına mahal görmemitıir. 

Karako hr la hl-zır'ık tah'<i katı 
Ceza mahkemelerinin yanan doaya • 

!arının yeniden tesisi için polis karakol 
larında yapılan hazırlık tahk"ktı ikmal 
edilmek üzereı!ir. Hazırlık Uıhk"katı bi
terek istintak bakimlerüne sevkedilen eı 
ki davalardan 6 5- 70 kadarnm ilk tab
k;kaıı da ikmal edihniş ve bunlar mah
k"lllelere ıevked"bnek üzere hazırlan • 
mış bulunmaktadır. Yalnız mevknflara 
ait olan ve hazırlık llahkii:ab yeniden 
başlayan davalann adedi befyilzden faz 
ladır. Ağır ceza mahkemesinin eaaa def. 
teri hiç nokaansız olarak yeniden teoiı e 
dilmiştir. 

Neşriyat davaları 
Cereyan gazetesi aleyhine açılan 

müstehçen l'rşr yat davasına dün üçün
cü ceza mahkemesinde dvam edilecekt!. 
Fakat nep-iyat mücliriyetine teb,igat ya 
pılama.chğı anla§ıldı, ihzar edilmesine 
karar verilec•k muhakeme baıka güne 
bıraluldı. 

Oçüncu cezada davalar 
Dün üçüncü ceza mahkemesi 120 

ye yakn davaya bakmııtır. Bu davalar
dan 12 kadannın durupnuı yapılmıı, 

muhtelif sebeplerle başka güne bırakıl 
mışllır. Mütebakis:nin de yangm günü 
ve yangından sonraki günle.re muallak 
davalar olduğundan yeniden günleri ta 
yin edilmiş ve al~katrlır!anna yeniden 
celp varaklan keıilınİJtİr, 

Kızıitoprak cinayeti 
Kızıltoprakta Karakat lbrahimi öl· 

düren Karanfil oğlu Rifatm muhakeme
s'ne dün ağır ceza mahkemeainde de • 
vam edilmittir. Rifabn sabıka kaydı ıo
rulmuı, fakat henüz cevap gelmediği 
anlaııldığınJan tekit müukkeresi ya • 
zılınak üzere mahkemesi başka güne bı· 
rakılmı§br. 

Hırsız hizmetçi 
Yanında çalışmakta olduğıı Ziya Bey 

isminde bir zatın 100 lirasını çalarak 
Trabzoncaki köyüne kaçan San!ye iamin 
deki hizmetçi köyünde yakalnnuı, latan 
bula geJ:rilmi§> Adliyeye teslim olun -
muıtur. S ıniye ikametgah sahibi olma• 
dığmdan ıulh mahkemesi kararile lev • 
k f edilmiştir. Hizmetçi kız bu parayı 
alacağı olan maatlarını venued.ikleri ve 
ınaaıı da yÜz lira tutuğıı için aldığ>nı 
ve köyüne gittiğini söylemektedir. 

Kabahat vapurda 

••l•dlJ•d• 

Yeni Belediye 
Talimatnamesi 
Muhtelit encümen dün 

ilk içtimaını yaptı 
Yeni zabrtai belediye talimatna

mesi projeaini tetkik etmek üzere 
tefrik edilen muhtelit encümen dün 
belediyede ilk içtim:ımı yapmı§br. 

Dünkü içtimada projenin heyeti 
umumiyesi itibarile tetkikine baılan
mııtır. Proje a.li.kadar bir çok mües· 

1, aeselere gönderilerek fikir ve müta
lealan alınınııb. Gelen bu cevaplar~ 
dan da iatifade edilerek proje Üze
rinde bazı değitiklikler yapılacak ve 
ıubat devresine kadar tetkiki ikmal 
edilerek umumi mecliae sevkoluna· 
caktır. 

Noksan tartan aletler 
Yeni ölçüler kanununun ki.nunu• 

sani birden itibaren tatbikine batlan
maaı dolayıaile bir çok ölçü amille
ri piyasaya çeşit çeıit ayar ve ölçü 
aletleri çıkarmaktadırlar. Yapılan ih
barlarda bunlardan bazılannın nok
san ve eksik tarttıkları bildirilmiıtir. 
Belediye müfettişleri bu hususu tel· 
kik etmeğe baılaınışlardır. 

Maarifi• 

Hukukta 
Sınıfta kalanlar 
Harçlarını verirlerse kayıt

ları tecdit edilecek 
Hukuk fakültesinin muhtelif •ı· 

nıflannda bir kaç aene kalanların ka
yıtları, yeni lctkili.tıa terkin edilmıı· 
ti, sınıfta kalan talebe ya devamaız
lık ederek imtihana girememekte, v.,_ 
ya imtihana girerek muvaffak ola·. 
mamaktadır. 

Bir defaya mahsus olmak üzere 
bu gibi vaziyetle olan taJebeler için 
muvakkat bir talimatname vücuda ge 
tirilmiıtir. Talimatname ahki.mına 

riayet ebnek ıartile, kayıtlan terkin 
edilen talebenin tecdidi kayıtları ye
ni sene bqma kadar yapılacaktır. 

Birinci sınıfta iken fakülteden 
kaydı terkin edilmit olan talebe, Iİ· 
se veya yüksek mektep mezunu ise, 
fakiiltqe girdiğinden kaydının ter· 
kin edildiği zamana kadar olan barç
lan ödemek §&rlile yeniden kaydc· 
dileceklerdir, 

ikinci ve üçüncü sınıflarda ı927 
senesinin tqriniaan.iainden aonra ka· 
yıtlan terkin edilen talebe de keza, 
birikmi§ bütiin barçlarmı ödemek 
tartile kayıt.lart yenilenecektir. An
cak bu gibiler, fakültede yeni ibdaı 
edilen bütün derslerden imtihan ol· 
mak mecburiyetindedirler. 

Halbuki 1927 senesinden evvel 
ikinci ve üçüncü ımıftan kayıtları 
terkin edilen talebe ise birinci ımı· 
fa tekrardan kaydedilebilecekler ve 
birikınİ§ bütün harçlanru ödeyecek
lerdir. 

1932 • 1933 ders senesi içinde 
birinci aınıfta dönen talebenin de ka· 
yıtlan silinmiıtir. Bunların tecdidi 
kayıt muameleleri bu muvakkat ta
limatnameye göre yapılacaktır. 

Bu suretle tecdidi kayıt muame
lesi yaptıracak olan talebenin mik
taı·ı (500) kadardır. Bu muvakkat 
talimatnamenin tatbik edilmesindeki 
gaye Hukuk fakültesindeki talebenin 
tasfiye edilmesidir. 

Avrupaya tahsile gidecek talebe 
Tahsil için Avrupaya gidecek 65 

lise mezununun tehrimizden hareket 
ebneleri hakkında dün Maarif ve
kaletinden emir gelmiıtir. 

Talebeler seyyahat bazırlıklannı ik
mal ederek üç gün sonra muhtelif 
Avrupa memleketlerine hareket ede
ceklerdir. 

Köymekteplerinde yıltaşı tatili 
Köy mektepleri erken imtibanla

nnı yapıp tatil oldukları için yılba
fl tatili yapmamaları Maarif müdür· 
lüğü tarafından köy mekteplerine ta-
mim edilmiıtir. 

Köprü hem hasara uğradı, Adliye meslek mektebi mezunları 
hem geç kapandı Adliye Meslek Mektebinden me-

Cuma günü köprünün ııeç kapan
dığı hakkında bazı tik4yeller vuku 
bulmustur. 

lstAnbul Deniz Ticaret müdürü 
Müfit Necdet Bey, dün kf'ndiıile ııö
rüşen muharririmize §U beyanatla 
bulunmuİtur: 

"- Köprünün aon zamanlarda 
lam zamanında açılıp k,lpa.tılmasına 
gayret edilmektedir. Cuma gününe 
ııelince, köprünün tam kapatılacağı 
aırada, evvelce izin ki.ğıdı almamış 
bulunan (Şerefnur) vapuru, Halice 
girmeğe teıebbüs ebniıtir. Bu sıra
da köprü dubaaı da kapanmak Üze
re bulunduğıından vapur, dubaya 
çarrımıı, hem kl>prünün hasara uğ• 
ramasına, hem de 20 dakika geç ka
patılabilmesine sebep O:ın.nştur. 

Hilafı uaul 'le mera.im bir ıekilde 
Halice girerek köprünüıı geç ka
panmaaına ve hasara uğr1'maaına se .. 
bebiyet veren vapur hakkında liman
lar kanunu mucibince takibatı kanu
niyeye tevessül edilmişlİı' Kop\'Ünün 
~uma günü geç kapanması, bundan j .. 
!eri gelmiştir.,. 
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zun olanlar cemiyeti dün senelik kon
grelerini halkevinde yapmıt)ardı. 

Kongrede bir senelik faaliyet ra
poru okunmuş ve yeni idare heyeti 
intihap eclilmiıtir. 

llkmekteplerde sıhhf muayene 
Maarif vekaleti, Maarif müdürlü

ğüne gönderdiği bir tamimde bütün 
ilk mektep talebelerinin sıhhi mua
yeneye tabi tutularak neticelerinin 
aıiratle bildirilmesini tebliğ etmiıtir. 

Sıhhiye müfettiıleri mekteplerde 
muayenelere batlanuılardır. Çocuk
ların, bilhassa göz, kulak ve ciğer 
muayenelerine itina edilmektedir. 

Anneler Birliğinin 
faaliyeti 

Himayeietfal cemiyetine bağlı Anne
ler birliği azası geçen hafta verdikleri 
bir karar mucibince, süt c!amlası ta
rafından annelere verilen sütlerin ço -
cuklara içirilip içirilmediğini tetkik için 
bazı evleri dolaımışbr. Birlik pazartesi 
;'.inü mutat içtimaını yapacaktır. 

lnhlaarlarda 

Tütüne renk 
Bir Ermeninin bulduğu 
mayi tecrübe ediliyor 
Apik efendi isminde biri çürük 

tütünlerden, tütüne renk verecek bir 
mayi elde ebneğe muvaffak olcfuğıı. 
nu beyan ederek inhisarlar Umum 
müdürlüğüne müracaatla bunun kabu 
lünü ialemİftİr. 

Yapılan tecrübe neticesinde bu 
mayün tütünlere ayni zamanda ar-
2.U edilmiyen bir koku da verdiği an
latılnu§br. Bunun mahzurlu görün
mesi üzerine Apik efendi ayni mayi 
in kokusuz olanını da imal edebıie
ceğini aöylemi§tir. 

Apik efendinin imal edeceği yeni 
mayi matlUba muvafık görüldüğiı 
takdirde tetkik edilecektir. 

HOsno bey giıti 
lnhiaarlar Umum müdürü Hüsnü 

Bey dün aktamki trenle Ankarayu 
gilmiıtir. 

Hüınü Bey Ankarada inhisarlar& 
ait itler hakkında inhisarlar ve C.üın 
rükJer vekaleti ile görütecek ve ou 
meyanda Amerikalı müıehaasıslann 
tavsiyeleri Üzerine inhisar ar ıdareı i 
nin tatbik edilecek değişiklikler hak 
kında veki.letle temas edecektir. 

vıı•1•tt• 

Milli emlak 
Dosyaların tasnifine 
devam edilmektedir 
Yeni teıkil edilen milli emlak müd\ir 

lüğü m ili emli.ke ait bihlin dosyalan 
tasnif etmektedir. Milli emlak idaresi 
bu işleri bitird"kten ıonra bir kısmını sa
tılığa çıkaracak'&-. 

Bundan başka milli emli.k müdürlü 
ğüne öteden beri bazı metrUk emlak ol 
duğu da ihbar edilmektedir. Bunlar hak 
kında tal:ı.k kat yapiJınlmektadır. Bunun 
la beraber bazı ihbarlann aab çıkmamak 
tadır. MetrU.k emlikten ve bilbaaaa men 
kul olan C§yadan bazı qbaam elinde bu 
Iunduğu ela haber verilmektedir. Bu gi
bi qya aranmaktadır. 

Mülkiye teftişleri 
Mtilkiye müfı!liişleri poiıteki teftiş. 

erine devam etmektedir. Veznedar Şük
rü Bey Mülkiye müfettiıliğince görülen 
lüzum üzerine riliye!l emrine almmıştır. 
Yerine bet inci tubc başkatibi Nuri Bey 
vekil eten ve N wıi Bey.den münhal ka 
lan beıinci tubc başkatipliğini de muha 
aebe lıeıJ<itibi C.lıit Bey vekaleten ida
re etmektedir. 

Fuhuş yerleri 
lstanbulun dört semtinde 

açılması muhtemel 
Zührevi hutalıklarla mücadele ko 

misyonu pertembe günü Sıhhiye mü
dürü Ali Rıza beyin riyaseti altında 
ikinci içtimamı yapacakbr. 

Geçe> içtimada verilen karar mu
cı'bince emniyet müdüriyeti umumi 
evlerin açılacağı yerleri tetkik ettire
rek komisyona bir rapor verecekti. 
Umumi e,.Ierin henüz nerelerde açı· 
lacağı maJı'.im olmamakla beraber, 
ikisinin Beyoğlunda, birinin Kadıköy
yünde ve birinin de lstanbul cihetin• 
de olmak üzere dört umumi fuhuı 
mahalli ittihaz edileceği eöylenmek
tedir. 

Zabıtai ahli.kiye memuıılan züh. 
revi hastalıklarla mücadele nızam
namesi mucibince umumi kadınlarla 
mücadeleye devam etmekte ve siz· 
li randevu evlerini meydana çıkar
mak için tıkı bir faaliyette bulun
maktadır. 

Halen mevcut umumi evlerin ev
Telce olduğıı ııibi kadınlar muayene
ye aevkedilmekledir. 

Tifo, difteri 
Söylendiği gibi, ziyade

leşmiş değildir 
Şehirde tifo ve difteri haatalıkla

nnm ziyadeleıtiği söylenmekte idi. 
Bu huauata Sıhhiye müdürü Ali 

Rıza bey diyor ki: 

- Tifonun fazlalatbfı doğru de
ğildir. Ancak tek tük vak'alar ııö

rülmektedir. Hastalık görülen civar
larda vasi miktarda afi tatbik ediyo
ruz. Hastalık olmadığı halde tifo 
mikrobu lafıyarak temas ettiği adam
lara hastalığı bula§lırmaaı ihtimali 
bulunan portörleri ar&§tmyor ve bun
lan temizleninceye kadar nezaret al
tında bulunduruyoruz. 

Bu icraatımız hastalığın azalıp 
çoğalmasına tabi değil.dir, daimi su
rette takip ettiğimiz bir itim.izdir. 

Difteri ise; §&yanı zikir bir dere
cede olmamakla beraber, elimizde 
aşı gibi mühim bir koruma vaaıtau 
bulunduğundan, ilk mekteplerde 
mümkün mertebo fazla talebeye aıı 
yaptırmaktayız. 

HaılaJıkların önünü almak için 
açık l&ğun ve ıu yollarmm tamir ve 
ıalahlan için icap eden makama mü
racaat ederek li.zon gelen itleri yapo 
tırmağa çalışıyoruz.,. 
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Ölçüler kanununun tatbi
kına başlanırken ... 

Yeni sene başmdan itibaren yenr 
ölçülerin tatbikatına başlanacak. 
Şimdiden yeryer müfettişler tayin 
edilmiş ve tatbikata geçilmek üzere 
her şey ihzar olunmuştur. Buraya 
kadar işlere diyecek yok. Y anhz 
anlayamadığımız bir nokta var ki, 
o da bu müfettişlerin vazifelerinin 
kanunun her tarafta tatbikini mu
rakabe mi, yoksa bu arada halkın 
gafletinden istifade edecek olan 
bazı açıkgöz esnafın hilelerinin 
de ayni zamanda önüne geçmek 
midir? 

Bu itin, halk alışana kadar açık 
göz esnaf elinde bir bile vasıtası 
olmasına asla tecviz ve müsamaha 
edilemez. Çünkü bugün okka11 30 
kurup satılan bir pirinci esnaf, ok
kanın kiloya tahvilinden bilistifade 
29 kuruşa venneğe kalkarsa bu a
rada halkın menfaati bariz surette 
haleldar olur. 400 dirhemi 30 ku
rut olan bir pirinci 312,5 dirhemi 
kaç kuruş tutuyor ise, okkanın kilo
ya tahvilinde sabf fiatının bu olma· 
aı lazımdır ki, halkın menfaatini, 
bir takım açıkgöz esnafın elinde
velev müvakkat bir müddet için 
de olsa •• baziçe olmasın. Ticaret 
8..leminde mazbut tacirler olduğu 
gibi havadaki nemden ve gökteki 
buluttan ve hülasa her fırsattan 
halkın aleyhine olarak kabaca isti
fade eden bir kısım esnaf ta maa
lesef mevcuttur. 

Mesela benim bakkalım, bugün 

patatesin okkasını 10 kurup verir

ken, yarın aabfm kilo ile yapılma
ğa batlandığı zaman, onun müba

yaa fiatı ancak 7 kuruf 30 para 

olabilir ki bunda esnafın aleyhine 

ve halkın _lehine bir kaç santim 

fark vardır. ölçüler kanunu tatbik 

sabasına geçtiği zaman, envaı bu 

kadar müteferrik olan havayici za. 

ruriye fiatlarmm bugünkü iştim be 
delleri kimin hatırında kalabilir 

ki yarın hileye sapmak istiyen es
nafın bu hareketine mani olunabil

sin? Bunun hatırda kaldığını bir arı 
için farzetsek bile aramızdan böyh 
santimi santimine bu işi hesaplrya

cak kaç babayiğit çıkabilir? •• 

itte bu gibi noktalarda, bu gibi 

çapratık işlerdedir ki halk lehine 

devlet ve belediyenin mürakabe ve 

müdahalesi bir zaruret hükmünü a 
lır. 

ölçüler kanununun tatbik: arİ· 
fesi sırasında bulunduğumuz fU 
günlerde bu mühim noktaya teması 
sadece faydalı değil, lüzumlu da 
bulduğumuzu söyleriz. 

Salôhattin ENiS 

Pollate 

Süvari polis 
lstanbul dışında suvari 
polisler vazife görecek 

latanbul emniyet müdürlüğü teşkili.
tında süvari polialerden azami istifade 
temin edileceği clüş.ünülmüı ve yapılan 
tletkikat neticesinde on sene evvel liğve 
dilen süvari polis tetkiJi.tınnı ,.,ruden 
ihyasına karar verilmiıtir. Yeni süvari 
le{loilab lstanbul vili.yetine merbut ha
rici kaza ve nahiyelerde kullanılacakbr, 
Şimdiye kadar bu kaza ve nahiyelerde 
jandarmalar vzife görüyordu. Süvari po 
lia lctkili.b ilk defa 300 ki§ilik bir luıd
ro ile;!" ba§lıyacalc 1.r. Lüzum ıröriilür. 
ae bu kadro genİ§letilec€ktir. ilk polie 
t"fkili.tınm Mecidiye köyii, Sanyer, civı 
n, Mevli.nekapı, Topkapı, Edirnekapı, 
Kazbçeıme cinn Eyüp, Rami, Ka
ğıthane ve Bakırköy civarında kullanıla 
cağı anlatılmaktadır, 

Bir hırsız kumpanyası 
lsmail, Kör Hasan, Oaman i&minde 

ÜÇ kafadann kurdukları bir luraızlık ıe 
bekeai meydana çrl<arılmııtr. Hır112ların 
üçü de yakalanımıdır. Adliyeye verilece) 
!erdir. 

Bir ev yandı 
Evvelki geca Şebzadebaımda Fevzi

ye caddeaindıe oturan Sım Beyin evin
den yangın çıkmıfbr. Yangının ıebebi 
hakkında tahkikat yapılmi.kbıdır. 

Kumbaradaki paralar 
Ortaköyde Zinciri kuyu ıolıağmda 

11 numarlı dükkinda kurabiyeci Muı • 
&.fa Efendiye ait kumbarayı arkadaşı 
Emin kınnıt ve içinden 35 linını al<I• -
ğmdan yakalanm"br. 

Roma sefirimiz geldi, 
Romaya gitti 

Roma aefirimiz Vasıf Bey Anka
radan ıehrimize gol.mit ve dün ak
tamki ekspresle Romaya hareket el· 
miştir. m- Zekat ue .Fıtrenizi-

1··- Tayyme Cemiyetine 
_ Veriniz 
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lhtuas meselesiı 1 
!lir iıte ihtısas, bir sanatta ihtısao in
da kültüre mani olur mu olmaz mı? 

insan bir sanatı iıleye iıleye kendili
ğinden ı uurauz bir halde çalııan bir ma
kineye dönmez mi? Bu mesele hakkmda

. fikirler biribirine benzemiyor. Herke
se yaradılııındaki kabiliyete göre mün
hasıran bir sanata nefsini vakfedip te
kemmül ve ihtısaı etmeğe tavsiye eden 
büyük mütefekkirlerden Goethe bu tav
siye ile beraber, tecessüı hissTmn tıilıdit 
edilmesini istemiyor. Bir devlet adamı
nın, bir şairin vazifesi kendi görüı ufuk
larını tahdit etmemektir'diyor. Bu müte
fekkirin mülahaza.ama göre, eğer orta sı· 
mfa mensup bir adam, her ıeye teıebbüs 
etmek, her şeyi anlamak hususundaki ar· 
zusunu tahdit etmekle mükellefle, bu bir 
akli lırfzrssıhhat kaidesi olduğu kadar İç· 
timai nizamdan mütevellit bir zarurettir. 
Y üksck bir zihin bu mecburiyetten, 
mahzursuz olmasa bile, kendini kurtara
bilir. Oyle bir zihin her hangi sanat olur
sa olıun, onu i~lerken yüksek bir kültü4 

rün unsurlarını bulabilir. Fakat bunu 
yalnız o yapabilir. Ehliyet ve kabiliyeti 
adi derecede olan bir adam ise kendisi
.,;, işlediği sanatta ancak kendisinden 
i•tifade edilebilir bir bale koyabilir. 
Dağınık hayattan korunmak 
ve zamanda iktısat: 
Diyelim ki bugün serbestsiniz, vakti

niz müsaittir, bu vakti faydalı kitaplar o
kuyarak geçirmek, aklınızm terbiyesine 
hizmet etmekle geçirmek istiyorsunuz. 
T uvalctini:zi bitirince, kitaplarınıza sarıl
mak arzusundasınız. Fakat bir ıey unut
mamış olmak için evvela cebinizdeki 
muhtıra defterine bakıyorounuz. Görü
yo,.unuz ki bugün tanıdıklarmızdan Ah
met Beyin kızı Mibrünnisa Hanımla Sü
leyman Beyin Beyoğlu Belediye dairesin
de nikahları kıyılacakmış, oraya davetli 
imişsiniz. Bir müddet düıünüyorsunuz, 
gitmek lazım, diyorsunuz. Fakat daha 
vakit var. Onun için masa baıma geçip 
yeni Türk tarihini okumağa baıbyorsu
nuz. Ama aklınız bir defa o nikah işine 
takılmrt olduğu için okuduğunuz teyi 
derin derin düıünmeğe muvaffak olamı-

orsunuz. Arasrra ·•acaba öğle yemeğini 
evde yedikten sonra mı gideyim, yoksa 
daha erken çıkıp Galatada mahallebici 
Recepte bir tavuk ıuyuna çorba mı içsem 
daha iyi olur,, diye dütünüyorsunuz. "A
caba davet yerinde kimlere tesadüf ede
ceğim? Pakize Hanımı da çagırmqlar 

? Ya hoşlanmadığım fili.o adama da 
rada rastgclirsem nasıl davranayım? Se

lam vermesem obnaz, Tatlı bir yüz gös
ersem bu riyakarlık canımı sıkacak. 

Zihniniz bu endiıelerle meuulken gözÜ. 
üzün önünde duran o kitaptan ne anJı .. 
acaksmız? Ne lezzet bulabilirsiniz? Ni
ayet "yann daha rahat çalııırım,, diyor
unuz, Fakat gazetenizde görüyorsunuz 
İ oturduğunuz apartımarun kiracdarın .. 
an Gültekin Bey vefat etmiş, yarın saat 

kişmeyi ıcap ~ttirir. Bu takdirde ortahal
li olmak mütalea ve tetkik için belki en 
muvafık bir ıarltır. Fakat, bu meselede 
mühim olan gelirin miktarı değildir. Bel
ki akhn oldukça bir iıtidadıdır. Sade ha
yat, sadelik ruhunun tenıik ettiği tarzda 
yaıayııtır. Sadelik ruhuna gelince; bu 
esaıb ıeylerden teferrüatı ayırmak, esaıı
h olan ıeyler için yqayıp ondan baıka o
lan ıeyleri bir yana atmak hususundaki 
azimden ibarettir. Sade bayat demek, in
sanın her ıeyi birden yapabilmesi müm
kün olmıyacağına, eğer bir ıeyi tercih et
mezsek, hem harici ahval ve bidisat t.,. 
sirile hem kendi ahenksiz arzıılarmıızm 
i\casile her cihete ıürükleneceğimize, ve 
bu intizamsızlıktan iyi hiç bir şey çıkmı
yacağma kanaat etmektir. imdi, sade 
hayat insanın kendJ. içini açık görmeğe 
azmetmeıinden, ne istediğini bilmesin
den, derin ve medit bir irade ile İstediği 
bu ıeyden dolayı ileride nedamet hisset
miyeceğini takdir eylemesinden ibarettir. 
Sadelik ruhu, inıanın kendi kabiliyet ve 
ehliyetinin icaplarına mutavaat eyleme
sidir. Biliyoruz ki eıyadaki ehemmiyet 
biribirine müsavi değildir, manevi mÜ· 
kelefiyetlerimizin kıymet ve mertebeleri 
bir değildir, bunların arasında bir silsile 
vardır, bunları doğru olarak hissetmek, 
ve bazı elzem feragatlere razı olmak ıa
de hayat demektir. Hiç bir büyük adam 
yoktur ki hayatında ıadelik ruhu tecelli 
etmiı olmasın. 

Descartes: 
Bu hususta maruf bir misal olmak üze

re, muasır felsefenin babası addolU'Dan 
Deıcartea'ı hatırlatacağım. Bu büyük fi
losof bir Fransız asılzadesi idi. Bir me
muriyet veya her hanııi bir ticaret veya 
hizmet ifasile maiıetini temine mecbur 
değildi. Zira babaımdan kendisine ol
dukça mühim bir ıervet kalmqtı. Pariıte 
bütün büyük konaklarm kapısı ona açık
tı. Kadın ve erkeklerden bir çok hayran
ları ve perestitkirları vardı. Bir çok mev
ki sahibi nüfuzlu adamların tevecciı'hünü 
kazanmrıtı. Fakat o kimıeye sokulmak 
istemiyordu. Vaktini ülfet ve muhabbet 
meclislerinde kaybetmek itine gelmiyor
du. Nihayet sükı'.in ve huzur içinde VP. lıiç 
bir taraftan taciz edilmeksizin çalııabil
mek için Holandaya hicret etıniıti. J:'akat 
bunun manası dünyadan nefret etmek de
ğildi. Descartes'rn tenhalığı sevmesi bir 
keıiıin inziva ve izleti gibi değildi. Zira 
Endegeest'te oturmak için küçük fakat 
güzel bir tato kiralamıtb. Bu ıato Ünİ• 
versiteye yakındı, denize de yakmdı. Şa
tonun etrafı zümrüt gibi yeıil çimenlerle 
meyveli ağaç habçelerile süslü idi, Bura
dan sabahleyin La Haye'e kadar gidip 
ııezmek ve akşam gene tatoya dönmek 
mümkündü. Descartes'rn maiyetinde bir 
çok temiz gİyİnmif ve sağlam vücutlu biz 
metkarl11r da vardı. Demek ki Descartes 
insanlardan kaçmıyordu. Yalnız serbest 
ve rahat düşünmek çaresini aramıtb. Zi
ra o vakit Pariste taassup sahipleri her
kesin serbest düşünmesine henüz müsa-

ade etıniyordu.F akat filoaofumuz daha yir 
mi bet Yatında genç bir zabit iken, ve 
Almanyada Duc de Baviere'in ordusun
da vazife başında kıır geçirirken, kendi 
kabiliyetini ve yapabileceği iıin ne olaca
ğını derin derin düıünmeğe b&flamııtı. 
Onun ilim dünyasında o kadar maruf o
lan ye o kadar mühim ve geniı keıifleri 
t~n e.~':? met~~ bulabilmesi işte bu 
derın duıunmelerırun semereıi idi. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali AYN[ 

on birde cenazesi kaldırılacakmış. Oraya 
da gitmeli. Ondan sonra Galatasarayın
da açılm:ş olan yerli mallar pazarını da 
g!_dip ıı:~mel~. Nihayet o alqam üstü Kü
çıık klube ugrayıp akıam yemeğini oTa
da yemeli, diyorsunuz. lıte sevgili oku
yucum. Eğer vaktiniz bu gibi şeylerle 
g~çecekse kültürü. filan hiç düıünmeyi
nız. Yok eğer hakikaten kültür istiyorsa
nız hayatınızı dağınıklıktan koruyunuz. 
Ahmet Beyin kızmm nikahına gidenler 
çok olur. Ona siz bir tebrik mektubu ya
:zarıanız da it biter. Gültekin Beyin ce-
nazesinde varsın akrabası bulunsun. Ga.. -•11ıanwww•ını: '"" " "'" ""'"• 

taaarayındaki yerli mallar pazarım gör- r~ 1 H Hf' · ··· • 
esen de biç bir ıey lazımgelmez. Siz L...;J "'"""'''" """- • 

vaktinizi koruyunuz, Gücenmesinler di- ı ~ '' ...,. ' 'TL[nl 
Ye kadygu~anmaynuz. Zeki adamlar böy- .::.::..::: Q G U ~ 
e .~e enı merasimden çekinen tetkik ve -

utalea adamlarını mazur görürler. Bat
kalannı hesaba katmağa da lüzum var 
mı? 

Sade hayat: 
Hakiki bir akli çabtmarun ıartı bayatı 

aad~leştirmektir. Fakat bunun manası, 
fa~~ane yaıamak, konforu atmak, ipti
daı ınsanın YB§adığr gibi her rahatlıktan 
imah"!"' b~ şekil~e yaıamak değildir. 
Maddı ı;ndııeler zihni inal eder, bayatı 
•adeleştirmek değil müıkülatla, engel
l?'le dol~urur. Büyük bir servetin idare-
11 de aynı derecede zihni İ§gal eder· mü
emadi bir uyanıklığı, uğraşmayı .;e çe-

insanlık hali 
insan hiç bedbin olmamalı, vakıa va

ki.~ler .. feı;ı~d~ı f~~t bundan ne çıkar? 
Çunku bm11 fakirlik ve sefalet içinde kıv
ranırken diğeri zenginlik ve bolluk için
de cansıkmbsı ile esner durur. Bir talmn 
talihi yaverler iıten.çahşmaktan kurtul
duklarına sevinirler. Diğer taraftan vak
tin geçmediğinden, cansıkıntıaından ıiki
yet ederler. 

Ahval insanlara, saadet getirmekten 
pek ~zaktır. insan ancak sıhhati yerinde 
ve afıyetıe olursa yüzü güler. lıte o za-

Milliyet'in edebi romanı: 78 --
,; :' . "' . 
,.}KIR (l(lf.I 
' BURHAN CAHIT 

_\lDlnlip Komanı, 

Bizhize kaldık. 
Çok yorulmuftum. Sabahtan ak

şama kadar ayakta kalmıflmı. 
Kadri Bey aktam sofrada tarap 

açtırdı. 
- Artık bu akşam bol bol içebi

liriz çocuklar, dedi. 
Hepimizin kadehine adeta zor

la bir kaç kere tarap doldurdu. 
Kendimi bu ailenin içinde hiç 

yeni bir yabancı gibi saymıyorduın. 
Hepsine o kadar alıtmıftım ki •• 
Kadri Beye hiç tereddüt etmeden 
baba diyebildim. Sekiz on yaşmı
danberi dilimin unuttuğu bu keli
meyi söylemeğe ne kadar ilttiya
cnn vardı. Bugüne kadar hayatım
da tesadüf ettiğim, iyliklerini gör
düğüm yaşlI insanlara baba sevgi
sile ellerimi uzattığım halde bana 
dişlerini gösterdiler. Şimdi göğsü
mü gere gere Kadri Beye baba di
yor ve baba sevgisile sevebiliyo-
ruın. 

Bö 

1 smı ne kadar özlemittim. Ömrü
mün en taze mevsiminde kaç gece
ler yabancı insanların hizmetçile
rini yatırdıkları köşelerde içimi çe
ke çeke sabahı beklemiştim. Kaç 
günler ne olacağımı düşüne düfü
ne ümitsiz, gönlü kırık akşamlan 
etmiştim. 

Bana yedirdikleri her lokma ek
mek için dişlerini etime geçirmek 
istiyenleri gördükçe bütün erkek
lerden nefret etmeğe başladığım 
anda hayatımda yepyeni bir güneş 
doğuvermitti. 

Bu çiçek dolu, şefkat dolu, sev
gi dolu sofra başında gülüp konu
şurken biran içinde hayatımın bu 
~alim ~evsiml~ri hayalimden ge
lıp geçtı. Bu kabuıu görmemek i
çin etrafımdakilerin kahkahası
na karışarak ben de kadehimi bo
şalttım. 

Yemeğin sonunda Kadri Bey aya 
ğa kalktı: 

•" 1 • ,,._ ... ~ •• 
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Vasiyet 
Her halde yalnız gitmiyeceksin 

zannederim. Karından mı utanıyor
sun? Yirmi ıenedir evliyiz, bir gün be 
ni almadan ııitmedin. Sonra ben seni 
utandıracak Dir kadm mıyun sanki .• 

Peki.la, boyum poaum yerinde .• 
Hem ne diye ahıtığnnız bir f"Yİ de
ğiıtiriyoruz. Seni yalnız görenler kim 
bilir neler dütüniirler. Aramız bozul
du diye ortalığa bin bir dedikodu ya
parlar. Ah, bari bir çocuğumuz olsay 
dı, haydi neyse.. Evde ben çocuğun 
yanında kaldım diye bir mazeret o
lurdu. Fakat çocuğumuz yok. Spnra 
ben evde yalnız kalmak istemem. Kor 
karım. 

ikbal Fuat Hanım söyliyor •• Söyli
yordu. Uzunca boylu, zayıf, kırkına 
yanaımıı bir kadındı. Fakat belki de 
uzunca boylu ve zayif oluşundan mı 
nedir, giyiniti hiç te fena değildi. Tu 
valetlerini peki.la kendisine yakıştırı 
yordu. 

Kocası pencerenin kenarında kol
tuğa oturmuı, kanSI mütemadiyen 
.&ÖyJerken, o hiç okuduğu gazeteden 
kafasını kaldınnak istemiyordu. Karı 
smı dinlemiyordu, Fakat ne .söylediği 
ni hissediyordu. Böyle hiç cevap ver
meden, gazeteden kafasını kaldırma
dan uzun müddet oturabilirdi. 

Zaten ne cevap verebilirdi 7 Yir
mi sene evlilik hayahndan sonra artık 
oöyılenecek bir ıey kalmamıştı. Evet, 
bir gün onun da kafasında bir yuva 
kurmak arzusu yer etmeğe baıladı. 
O zaman taırada memurdu ve .• Yal
nızdı. 

Arkadaflarma derdini anlatır: 
- Evlenmekten ba§ka çare yok, 

derdi. 
Ötekiler de ali.kuız: 
- Eh, evlen, biz de bir çorba iç

meğe geliriz, diye cevap veriıılerdi. 
Evet, neden evlenmea.in? 
Bu sual kafasında yavaş yavaı bir 

proje halinde tekeınmül etti. Bir gün 
babası oldukça zengin bir kızla aı·a
yı bulanlar oldu. Kız o kadar güzel 
de değildi amma, ne zararı var. El
bet niki.hm d.,. bir · kerameti olur. 

Kızın adı ikbal Hanım •. O da yal
nızlıktan bıkmıı olııcak ki, hemen 
söz kesi.idi ve düğün yapıldı. 

ikbal düğün gecesi kocasına: 
- Artık ölünceye kadar beraberiz 

değil mi? Diyordu. 
- Evet, beraberiz ve herkes bizi 

beraber görecek. 
Fakat bu teminat geline ki.fi gel

miyordu. Daha sıkı kalmak için: 
- ikimizin bir gölğesi olacak, di 

yordu. 
Daha ilk günden birbir.!.el'ine böy

le bağlanarak, uzun bayat yoluna a
tıldılar Tali, yahut idari raruretler 
ikbal Hanımın kocaOlru latanbnlda bir 
memuriyete gönderdi. ArOJ. ·kolkola 
ıehri geziyorlar, kolkola sinemalara, ti 
yatrolara gidiyorlardL lk'sıi hir arada 
olunca, hiç bir ıeyden korkuları yoktu. 

Konu komıu gıpta ediyorlardı. 
- Bu ne muhabbeti Diyorlardı, bi

rinden birini yalnız gönnek ne müm. 
künl 

Filhakika öyleydi. Bir ırlqam tebdili 
memuriyet eden daire müdürüne bir 
veda ziyafeti verilecektl. Fuat Bey, bir
az da muhterizane karsnna dedi ki: 

- Seni oraya götüremem. Çünkü zi 
yafete geleceklerin hepsi de erfcek.. 

O zaman kanır isyan etti: 
- O halde sen de gİtımezıin. Daire 

de çalrıırken ıanki benihı wde yalnız 
kalıtmı yetmiyormuı gibi .• Bir mazeret 
uydur, gillme •• 

man 11krntı11 ve sefaleti hafifler. Bir gün 
sonra idama mahkiım olanların §en ve ıa
tır ıarkı söyledikleri, izdivaç ayininde ni
ıanlıların güldükleri görülmüştür. 

Hakikat ıudur ki; insan keyif ve neıe 
hali gösterir fakat çok defa sebebini ken
disi de bilmez. 

Kurbanlık yolunda insanları feda ettik
leri için vahtileri pek fena gözle gören 
bizler, iki kelime ile izdivacın kutsiyet 
ve mahremiyetine hükmederiz. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

tık, nikahınızı yaptık, düğününü
zü de artık siz yapın! 

(Narin) gene şeytan gibi lakır
dıya karıştı: 

- Değil mi, baba. Ben zaten bu 
gece Çiçek'i odama alınıyacağım· 
Ne hali varsa görsün. 

Ve babası görmeden beni çim
dikledi. 

Her zaman yemekten sonra sa
londa oturur, konuşurduk. (Narin) 
babasile tavla oynar, ben biraz pi
yano çalardım. 

Bu gece bilmem nasd oldu. Kad
ri Bey elini yıkamak bahanesile 
yukarı çıktı, Narin ortadan kaybol
du. Suat Beyle kartı karşıya kal
dık. ilk defa farkında olmadık. 
Fakat vakit geçtikçe aranmağa 
başladık. İkisi de meydanlarda 
yoktu, hizmetçiye sordum. 

- Küçük hanım oda.sına gitti 
dedi. ' 

Suat Bey güldü: 
- Bize oyun ettiler. Babam da 

Narin gibi çocuk oldu, dedi. 
Önüme baktım. 
Suat Beyle ilk defa böyle uzun 

bir zaman yalnız kalmıştık. İkimiz
de sıkdıyorduk. Onlarla beraber
ken ben Suat Beyi adeta bir arka
dat gibi görüyordum. Fakat bu an
da her şeyi değişiyordu. 

Fuat Bey sesini çıkarmadı. Fakat 
ertesi gün arkadaılarile birahanede bir 
az fazla kaldı. Eve döndüğü zaman, 
sofra çoktan ha:znlanmııtı. Karısı bek
liyordu. Fakat gözlerinde patlamak ü
zere olan bir fırtınanın ilk alimetleri 
seziliyordu. Bu ıerait altlmdo. Fuat Bey 
ziyafete gidemedi. 

Bir kaç hafta aonra, bekar arkada§• 
)arından biri, kendisini evine davet et
miıti. Fuat Bey kansına telgraf çekti, 
o akıam yemeğe beklememesini bildir
di. 

iki arkadaı yemekten sonra çıkıp 
bir bara ırittiler. Fuat Bey ancak saba
hın ikisine doğru eve döndü. Sokağın 
köıesine vardığı zaman, kansının hala 
lamba ıırğı akseden peµcereden kendisi 
ni beklediğini gördü. içeriye girdiği za 
man, karısını mahzun ve ağlamaklı bul 
du. Fakat ikbal Hanım bir §"Y söyle-
medi. · 

On sekiz ayda üç defa Fuat Bey bu 
tecrübeyi tekrar eti.&. Fakat her defasrn 
da daima mahzun ve daima sessiz bul
du. 

Kadın içini çekiyor, belli etmeden 
gözünü siliyordu. Maamafih pencereyi 
kaparken de: 

- Ob, nihayet g..ıt'oildin, diyordu. 
O zaman Fuat Beye bor aconak gel-

di. Kadın galibiyetim anlar anlamaz, 
ardık kocasını yalnız bırakmamak için 
elinden geleni ypıyordu. 

Seneler geçti. Fuat Bey daireıııinde 
fef, fakat ayni zamanda da melankolik 
bir adam olmuıtu. Buna rağmen, konu 
komıunun gıptası hiç te eksilmiJ değil, 
artmııtı. 

Bir aonbahar günü Fuat! Bey Ambo 
!iden gürledi. lld>al Hanım aon derece 
meyuıtu. Kocasmm elbiselerini kaldır
mak ıiçin ceplerini yoklarken, eline bil
yük bir zarf g~ti. Zarfm üzerinde §U 

cümle vardı: «Olümümden sonra açıl
mak üzere vasiyetnamem»-

Zarfı, ölüm haberini alıp eve gelen 
akrabaamdan Lirine verdJ. ve zarfı aça
ı·ak ıu satırları okudular: 

«Evim, evdeki C§yam, bankad..ıö 
mevduatım kamilen sevgili zevcemin o
lacaktır. Hayatımı bu kadar ıefkatle 
dolduran kadına son vazifemi yapıyo
rum. :o 

Gözlerde yaııJa serkes: 
-Vah zavallı Fua~ vaıh zavallı Fu

at, ıen ne iyi adamdın. 
Vasiyetname devanı ediyordu: 
«Arkadaılarmı, dairedeki meslek

daılarnn, eıim dostum, hepsi itlerinden 
vakit bulurlarsa, beni medfeni ebedime 
kadar takip eclebi\irler. 

Şimdiden kendilerine tetekkür ed&. 
rim. Fakat •. » 

ikbal Hanım telaıla sordu: 
- Fakatl mı ... Ondan sonra? 
ikbal Hannn hemen vasiyetnameyi 

akrabasının elinden aldı ve kendi oku
mağa b&fadı: 

" Fakat bu, benim son ve kati arzum 
dur. Sevgili karımdan canezemi tat.ip 
etmemesini bilhassa rica ederim.» 

Bu cümlenin altına eıhemmiyetinl 
gösdermek için kırmızı kalemle bir çi2-
gi de çekilmiıti. 

1 kbal Hanım ıaıırclı: 
- Allah Allah, nasıl olur? 
Fuat Bey, bu kararınm kati sebebini 

de vasiyetnamesinde §Öyle izah etmiıti: 
« •• Çünkü hiç olmaaa o gün evden 

yalnız çıkmak istiyorum.• 
SEM 

Nişanlanma 
Şehit miralay lıkender Beyin la

zı Nebahat Hanmıla fabrikatör Ka
sım zade Muatafa Beyin oğlu Ihsan Be
yin nitan merasimi evveılki gün Ka
dıköyünde Süreyya salonunda yapıl· 
mı§tır. Gençlere saadet dileriz. 

Açık Teşekkür 
Ansızın aramızdan aynlan muh

terem ve kıymetli babamız Hilal o
tobüsleri sahibi Süleyman Beyin ölü
mü yüzünden duyduğumuz acıya or
tak olan ve kendisini metfenine ka
dar götürmek Üzere bizlere arkadaı
lık eden bütün aevdiklerine candan 
teşekkür ederiz. 

Merhumun ailesi efradı 

Her zaman konufacak bir çok şey
ler bulurken bu gece kekeliyor. 

Garip şey •• Ev halkı bize boykot 
ettiler galiba •• Biraz sonra ortada 
ne hizmetçi kaldı, ne ahçı .• Hepsi 
odalarına çekildiler •• 

Suat Bey sinirli, heyecanlı bir 
gülüşle: 

- Bari bizde gidelim! Dedi. 
Yüzüme kan çıktı. Yanaklarım 

yanıyor, boğazım kurur gibi oldu. 
- Siz çıkınız Suat Bey, dedim. 
Yanıma geldi, elimi tuttu, ya

vafça: 
- Bu Narin şeytanı .muhakkak 

bir yere gizlendi. Biri gözetliyecek. 
Sonra da alay edecek. Ona fırsat 
vermemek için gayet ciddi, şundan 
bundan konuşarak yukarı çıkalım, 
dedi. 

Ben bunu nasıl akıl etmedim bil
mem.Yapar mı yapar· Sonra da ya
rın ağabeyim böyle söyledi, Çiçek 
böyle cevap verdi, diye oturur, ba
basına anlatır. 

Suat Beyin hatırlatı,ı İyi oldu. 
Pek eski bir karı koca gibi, ha

vadan, sudan bahsederek yukarı 
çıktık. Her tarafa dikkat ediyor
dum. Birdenbire önümüze çıkıp: 

- Sizi çapkınlar sizi, nereye böy 
le! Diyecek sanıyordum. 

Bizim daire bir koridor üzerin-

'KARA YILAN_ 
.... 

Heyecan - Aşk ve kıskançlık filmi. Oynıyanlar: ~ 
KA THLEEN BURKE (Panter Kadını):::'. 

r""_ .. _A_L_K_A_Z •• A.R-·s•ımN_E_M_A_S_l_N_D_A_ 
Bu lıafta 

GÜN DOGARKEN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

filmi, t!• •n t11\· c ııll· r ve lt: krar go rı1 ci. isteyenler için son fırsat 

Bugünkü Program 
ISTANBULt 

17,30 Gramofon. 
18,30 Orkestra ve Türkçe tangolar 

19,30 Kemani Retat Be ve arkadaıları, 
21 Gramofon 
21,30 Bedayii Muıiki Hey'cti, 

ANKARA: 
12.30 • 13.30 Gramofon.. 18 Orkestra: Ros• 

sini Ouerlure Semiramis. Kalrnan Potpourri, 
Bayader. 18,45 Alaturka saz. 20 Ajans haber· 
leri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16.20 Orkeatra, 17 Çocuk programı, 17,30 

Plik Yülc.ıek artistler, 17,45 Müaababe. 18,20 
lyi haber is imli rnusi.kili temsil. 19 Müsahahe, 
19,40 Tagannili konıer, 20,05 Muhtelif 1Ö::1• 

ler, 20,SO Senfonik orkeatra konıeri. 21,SO 
Haberler, 22 Konferanı, 22,15 Konserin de· 
vamı, 23 Net'eli neşriyat~ 24 Müaahabe, 24,05 
Plik 24 Noel neıriyab Kili11eden naklen. ' 

BUDAPEŞTE 550 m. 
13,30 Opera orkeatraaı, lS Odeon plakla· 1 

n, 16 Zirai tavsiyeler, 16,SO Çocuk ıarlaları, 
17,30 Mektep neıriyat:ı 18 Skeç, 18,30 Spor 
18,40 Orkeıtra, 19,30 Pi.ile: i.le konferanı, 20 
Kiliae canları, 22 Londra radyoau vaaıtaaile 
Beytülhamt'tan naklen_, Noel duau, 23,SS NGel 
neıri1ab:. 

B0KREŞ 394 m. 
10 Ruhi neıriyat. 11,30 Keza, 11,45 Ruhi 

1 
musiki. 12 Plüı:: 1 13 Pi~ 14 Habt!ırler, 14.15 
Plak, 17 Köylü neşriyatı, 18 Jean Marco ta• 
kım.ı, 19 Haberler., 19,15 Jean Marco ta'kımı· 
nın koa•erine deYamı, 20 Oniver•İta ra.dyOıu, 
20.,20 Pli.k, 20.45 Konferans, 21 Taaan.n.i 
Noel havalan, 22,45 Son haberler. 

BRESLAU 394 m. 
17 Hafif musiki Radyo orkestraıı, Haberler_, 

19 Muıikili Noel netriyatı, 19,30 Noel çan• 
ları, 19,40 Kimseıiı:lere aöre Noel,20 Konfe .. 
ranı, 20,15 Nord-O•t· Süd ·Veat İ•irnli bir 
neıriyat , 21 Noel farlularr, 21,25 Taaanni.U 
Koro orkeıtra konıeri, 22105 Musahabe , 23,15 
A..-rupanın en aüzel Noel ıarlnlan, 24,05 Mu· 
kaddes geç iaimli tarlalı neıriyat_, 1: Ta•aa. .. 
nili ora konıeri, 2: Son.. 

V 1 Y A N A 6ı8 m. 
17,35 Gürcü Korosu'nun Noel ba..-a.lan. 

18,05 Pl.i.k hafif muıikl, 18,20 Müu.habe, 
19,SO Kuintet konıeri, 20,20 Saat ayan, 20,30 
Karıttk neıriyat , 21~0 Noel •ohbeti, 21,50 
Ruhi Ye sulh hakkında neıriyat, 22 Beetül· 
hamt'tan naklen ruhi neıriyat Londra vaııta· 
aile nakil, 22,15 Pl.i.k ile Noel havalan, 23 Ha 
herler, 23,15 Akıam konseri Radyo orkeıtra· 
sr, 23,50 Kiliıeden nakil, 1 Stephau Ki1iaeıin• 
den nakil. 

25 kanunuevvel pazartesi 
ISTANBULı 

l 7,30 Gramofon.. 
18 Franıı:1.ca der• (lerlemiı olanlara). 
18,30 Senet Bey tarafından konferan-.. 
18,45 Mahmure Handan Hanıın. 
19,30 Bedayli Muıiki He7'eti Belma Ham .. 

mın iılira.kile. 
21 Gramofon 
21,30 Kemal Niyazi Be7 ve arkada.ılut 

2ö hanunuevvel salı 
ISTANBULt 

17,30 Gramofon. 
18.30 Orkestra. _ 
19.30 Eftalya Sadi Hamm ve arıııı:adaılarr. 
21 Gramofon 
21,Jo Belkis Hanımın iıtirakile BedayÜ 

musiki he7'cti. 

.--• Dr. IHSAN SAMI--· 
'J.'ıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratilo hastalıklarına tutul· 
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza deı:ıotannda 

l•--•bulunıır. -~I056J)41--
9171 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir . -
ABONE OCRETLERl: 

3 aylığı 
6 

" 

Tü, kiye için 
L. K. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç için 
ı.. ıc. 
8-

14 -
28-12 " 

~--~~~~~~~~-
Gelen evrak seri verilmez:.- Müddeti 

geçen nii.thalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyet. mil· 
racaat edilir. Caz:etemi.z ilinların m••'u• 
liyetini kabul etme&. ' 

Ramazan: 6 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 36 16 45 

---------·· 
27 kanunuevvel çar~amba 

1 S TA N B~U~L~•-----
~17,30 Gramofon.. 
18,45 Şehir Tiyalro•u artistleri tarafmdall 

tem•il. 
19,30 Bed.ayii Mu•iki Hey'eti. 
21 Gramofoıt 
21,30 Kemani Reıat Bey ve arkadaılan. 

28 kanunuevvel per~embe 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon. 
18 Doktor Ali Şükrü Be7 \arafınd&.n. kon• 

ferans. 
(lıt&b.a.aız çocuklann bcslenmeıi lıakkında) 

18,30 Orkestra ye türkçe tanaolar. 
19,30 Kemal Niya..zi Bey .,. arkadqlan. 
21 Gramofon 
21,30 Belkia Kluın Hanımın i1tirald.7le Be' 

dayii ınurikl he7'•ti. 

29 kanunuevvel cuma 
)STANBUL: 

12,30 Alaturka plik neıriJ'atı.. 
17 ,30 Gramofon.. 
18,30 Orkeatra. 
19,30 Hanımlar Hey'etL 
21 Gramofon 1 
~ı ~ Süheyla Bedri Hanımın iıtirakl-,le 

Bedayii mwiki bey'etL 

;:su kanunuevvel cumartesi 
ISTANBULı 

17 ,30 Gramofo11. , 
18,30 Fransızca dera (Müptediler• mahıuı) 
ıs,30 Bellılı Hanını. 
19,30 Refik Beyler Hey'eti. 
21 Gramofon _ 
21,30 Belma Hanımın iıtirakiJ'l• beda7lt mU! 

ıilıl hoT' ctL 

ve ---
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kilin 
O N Y O N StGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bila.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

- ÜNYON 

' 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 
. . . .. ... . . . . , ..... 

kapısı camlı. 
Suat Bey baktı. Üzerinde anah

tar yok. 
- Muhakkak Narin almıştır, de

di. 
Halbuki sofadan geçerken gör

düm. (Narin) in lambası yanıyor
du. 

Suat Bey: 
- Olabilir, dedi. O lambasını 

yakar, kapısını kitler, sonra balko
na tırmanır, bu tarafa geçer. 

- Batka bir şey yapalım. 
- Nasıl? 
- Her tarafı arayalım. Sonr.a · 

koridor kapısının arkasına ağır 
bir kaç eşya koyalım. 

- Bravo. 
Üç odayı, banyo dairesini altüst 

ettik, yoktu. 
Nihayet koridorun kapısını ka

padık Arkasına bir şey koymak 
lazımdı. Koridorda eski, boş bir 
küçük gardirop vardı. Suat Bey 
sordu: 

- Bunu götürebilir miyiz. 
- Hay hay, beraber sürükliye-

lim. 
Herkesi uyandırmamak için ya

Vaf yavaf konuşuyorduk. 
Suat Beyle gardirobu gürültü et

meden götürmek için güçlükle kal
dırdık. 

nun tuttuğu taraf yükseliyor, be
nim tarafnn birdenbire baş qağı 
gelince gardirobun içinde büyük 
bir gürültü bir ıey devrildi ve bir 
anda (Narin)İn sesini duyduk: 

-Aman çocuklar, bırakın, başı
mı vurdum. 

Hayretler için gardirobu yere 
bıraktık, kapıyı açtık, Narin içeri
de elile başını tutmuf, gülmekle ağ
lamak arasında komik bir vaziyette 
korka korka bize bakıyordu. 

Suat Bey: 
- Seni kafir seni, dedi. Başın 

çok acıdı mı. 
O şeytan gibi dışarı fırlamıt ba

na Çılafıyordu. 
- Bunun aklına geldi .• Gardiro• 

bu kapıya çekecek ne vardı. Bari 
çarpıtmasaydınız.. Bilseydim, sıkı 
dururdum. 

Suat Bey gülüyordu: 
- Şimdi sana bir ceza yapaca• 

ğız. 

Şaşkın şafkm yüzümüze bakıyor• 
du. 

- Girdiğin bu dolabın içine ıe• 
ni tekrar sokacağız ve., 

Ben tamamladım: 
- Ve kitliyeceğiz ! 
- Sonra! 
- Sonra gidip yatacağız. 
-Oh! , ...... • •• • 



Malatya da 
Meyvacılık 
Meyva gecesi Halkevinde 

tesit edildi 
MALATYA, (Milliyet) - Fırat 

boylarmm incisi adiyle ıöhret bulan
Yetil Malatyaıun merkezile civannda 
ki büyük köylerde <.( li bin vatandat 
Yalnız meyvecilikle geçinirler. Türki
ye meyveciliğinin belli batlı meyveci 
lik merkezi burasıdır. Meyvcj ,ere arız 
olan hqeratın öldürülmesi için müca 
dele müdüriyeti ihdao edildiği ıribi, 
aon senelerde kuraklık yüzünden bü
Y'Ük zararlara maruz kalan meyveci
! erimizin bu mütkül vaziyetinden kur 
tanlmaaı için sular idaresi de teıek
kül etmiıtir. 

Her iki fenni tetkil&tın batında 
kıymetli mütehassıslar vardır. Hava
ların soğumasına rağmen mühendisle 
rimiz Derme suyu civarmda kurulan 
o;adırlarda geco i gündüzlü çalıımak
tadırlar. 

Cümhuriyet hükümetinin bu bü
yük ve kıymetli himaye ve müzahere
tinden son derece minnettar kalan 
halk dünkü gece Halkevi salonlann• 
da saba.ha kadar bayram yaptılar. 

Evvelce de bi dirdiğim veçhile bi· 
rinci Kanunun on dördüncü günü Ma 
latyanın kaysı günüdür. MuhteHf ha 
tipler meyveciliğimizin ne suretle in
kiıaf edebileceği hakkında kıymetli 
konferanslar verdiler. Alımanyada 
meyvec>ıik tahsil eden mütehauıs Ö
mer Liitfi Bey: Malatyada gördüğü 
liacr Halil oğlu kaysiaiyle kokulu e '.· 
nıayr ve tüysüz teftaliyi değil Türki
Yede; Avrupaıun hiç bir tarafında da 
görmediğini söyledi. Batka mem.leket 
!erde imi ve fenni çalrımalara rağ
men elde edilemiyen bu kıymetli mah 
aullerin bugÜnlı:ii fen ve ilim dairesin 
de ıala.hma çalıtddığı takdirde Ma; at 
Ya için büyük bir servet membaı ola
cağını uzun uzadıya izah etti. Meyve 
utihsal ve sabt kooperatifi hakkın· 
da kuvvetli bir cereyan uyandı. Kon• 
feranalarm hitamından sonra davetli 
ler salonda ihzar edi en meyvelerden 
bol bol yediler. Halkevi Güzel sanal· 
lar tubesi bu gecenin ıerefine güzel 
bir konser verdi. istiklal marıile bat· 
hyan konser bilhassa mahalli tarkılan 
tercih etti. Milli oyunlar oynandı. Bu 
auretle meyve gecesi halkın üzerinde 
unutuhnıyacak teıirler brraktı. Önü· 
müzdeki ıeneler zarfında meyve günü· 
nünün daha büyük mikyaıta tesit edi· 
leceği muhakkak görülmektedir. 

Samsun ticaret odasında 
esaslı ıslahat 

SAMSUN, (Mlıllyet) Samsun 
Ticaret Odası 1934 bütçesini yapmıı
br. Bütçede ıayanıdilı:kat noktalar 
vardır. Esnaf cemiyetleri mürakipliği 
tetlı:ilab tensikata tabi tutulmuıtur. 

Baılı:iltibin maaıı 160 liradan 60 lira· 
ya indirilmiıtir. Ayni zamanda vekil· 
!etten liıana aıina yeni bir baıkatibin 
icap ediyorsa tayini istenilmiıtir. Bu 
karar vek&letçe de tasvip edildiği tak· 
dirde Samsunda esasen yeniden yapı· 
Jacak ohan Ticaret Odası itlerinin da
ha normal ve faal vaziyete ırirece~ine 
fÜphe yoktur. 

Samsunda nakliye işleri 
SAMSUN, (Milliyet) - Büyük fır· 

bna tabribab dolayısile vapurlarda 
tahmil itleri gü.;j eımiıtir. Ayni zaman 
da Samsundan Knradenlzin 8,. .... ı . ~ 

yılanna motörler ile yapılan sevkıyat 
ta dunnuıtur. Motor.J..~r n\Wıu ___ ... , 
hem de motörlerle aevkıyat yapılması 
teh ikeli sayılmaktadır. Bu yüzden 
Cümhuriyet vapuruna Oaıye, Fatsa, 
Ordu, Gireaon için Samsundan çok 
yük yüklenmiıtir. Bu suretle ekaeriyet 
le öğleyin limandan kalkan vapur bu 
sefer akıama kadar kalmak mecburi
yetinde bulunmuttur. --

Giresonda kadınlar hAIA 
peçeli ! 

GiRESUN, (Milliyet) - Şehrimiz 
nafia ambar memuru Saffet B. tara· 
fından meb'usumuz Musa Kazım Be· 
ye bir mektup gönderilmİ§tir. Münde
recatı itibarile dikkate ıayan olan bu 
mektubun bir kısmında fU yazılar 
\'ardır: 

" .•• inkılap tarihi hiç ıüphe yok ki 
Giresun için de ayrıca aayıfalar tahsis 
edecektir. Bu hareketlerde çok güzel 
ve büyük hizmeti görülen bu yeıil 
Yllrt, yalnız kadınların peçesini kal· 
dıramadr, yeni hayatın icaplanna hiç 
bir ıuretle uygun olmıyan ve ancak 
demagoji yapan kafalanla yer bulan 
bir muhafazakarlık zihniyetidir. Biz 
iatiyoruz ki memleketimizi ıerefle 
temsil eden kıymetli meb'uslanmız, 
b14ta siz olmak Üzere, kadmlanmızı 
dünyayı kara görmek betbahtlığından 
kurtaracak en cezri bir hareketin pit
"Va.sı olasınız ••• ,, 

Saffet Bey, bu mektubun birer su
retini de diğer meb'uslarımıza gön
derecektir. --Çocuğun elinde bomba 

BANDIRMA, (Milliyet) - Bandır· 
Dıanın Danca nahiyesinde 10 yaşların· 
da Sefer isminde bir çocuk bayırda 
bulduğu küflü bir bomba parçasını de
Dıir zannedip oynarken bomba patla
llııı, zava.llı çocuğun ellerini parçala
tlııttır. 
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Y ayaköyde bir gün 

Bu zeytin, tütün ve palamut nahiye
miz bugün ne halde bulunuyor? 

Ordu halkı, fakir talebeye 
sıcak yemek veriyor 

Eskişehirde 
İçilecek su 

Dört yüz bin lira sar
fına ihtiyaç var 

AKHiSAR, (Milliyet) - Geçen 1 
cuma &'ÜDÜ Maniaa vili.yetinin çok 
güzel bir kaaabaaı olan Akhisarm na• 
biye ve köylerinde gazetemiz namına 
bir tetkike çıktım. Bindiğim araba 
Yaya.köye doğru Akhisardan ayrıldı. 

masraflann knrtılıjiına belediyenin 
bakayada kalan halk üzerindeki ala. 
cağı da teberru suretile terkedilmit
tir. Şimdiki mektep binaaı ihtiyaca 
her ne kadar kifayet etmiyorsa da ye
ni b:narun tesellümüne kadRr talebe· 
nin ders seneaıni kaybetmemesi ıçln 
burada tedrisata devam edilmektedir. 
Bet dershaneli olan bu mektepte bir 
baımuaUim ve üç te muallim vardır. 
Talebe miktan 18S tir. Geçen sene 
kayıtlı talebeler ise 250 yi geçiyordu. 

12 yaşına gelen kızların hemen çarı•· 
fa büründürfüerek mektebe devamına 
mani olunması talebe miktannı azalt
mııtır. Bu fena adetin önüne geçilme
si için alakadarların nazarıdikkatleri· 
ni celbederiz. 

İlk sofra Halkevinde kurulmuş, çocuk-
lar neşe içinde karınlarını \ 

doyurmuşlardır 

ESKiŞEHiR, (Milliyet) - Bura· 
da soğuklar bütün tiddeti ile devam 
etmektedir. Hararet sıfır altı 12 • IS 
araoındadır. Hemen her gün katla ka 
rışık yağmur yağıyor. Halk Fırkası vf 
Halkevi fakirlere yakacak ve yiye
cek temini için bazı hayırlı teıebbüa
fere giritnıittir. Odun ve kömür ge• 
çen aeneye niıbetle çok pahalıdır. Bir 
araba odun altı liradır. 

Tren hattını geç-
tikten sonra önü-
müzdeki '°"" bir
den bire kayboldu. 
Dalgalı bir denizin 
dalgalan arasında 
bulunuyormuıuz gi 
bi arabamız boca
lamağa baıladı. 
Tam yirmi kilo
metrelik bir yol o
lan Akhisar • Ya
yaköy bağlantısı 
yaz gününde bile Yayaköy nahiye 
geçilmesine imkan müdürü Ba&ri B. 
olmıyan bir halde. 
dir. Civarında bir çok köyler olan ve 
mühim varidat membaı bulunan Ya
yaköy Nahiyesi halkının kııın yağmur 
ve çamur altında kaza merkezine na .. 
sıl geldiklerini düıünmek, lstanhulda 
bir gazetecinin batır ve hayalinden 
geçmesine imkan bırakmıyacak kadar 
fecidir. Buna rağmen Türkün hakiki 
efendisi olan temiz yürekli köylümüz 
sabırla kendi dertlerinin büyükleri ta
rafından defedileceğine kanidirler. 

Palamut nahiyesinin merkezi olan 
Y ayaköy aenede bir milyon liralık zey 
tinyağı ihracatı yapar, bir o kadar da 
tütün ve sair toprak mahsulleri yetit· 
tiren kıymetli araziye maliktir. Bu gü
zel verimli diyarın kıt mevsimi pazar· 
lar irtibatı daima kesilir. Adeta mah· 
sur bir kale içindeymiıler gibi kalır
lar. Manisarun kıymetli valisi Murat 
ve Akhisar Kaymakamı Cavit Beyler
den acil bir tedbir istemek yurdun ha· 
kiki sahibi olan köylü efendilerin ye
rinde bir dileği olsa gerektir. 

Yolda, yukarıda anlattığım gibi, 
bin müıkülatla Yayaköye kah araba
da, kah toprak ve çamurlar içeriıinde 
yaya olarak dört buçuk aaatte vara
bildim. Vakit te geçti, ertesi sabah 
erkenden Nahiye Müdürünü, beledi
yeyi, Halk Fırkasını ziyaret ettim. 
Y ayaköy Nahiyesi köylerile beraber 
8700 nüfusludur. 17 parça köyü var
dır. Baıhca mahıulleri tütün, zeytin, 
palamut ve sair hububattır. Y ayakö
yün salamura zeytinleri nefasetinden 
dolayı yabancı diyarlarda büyük rai~ 
bet kazanmıttır. 

MEKTEP 
Nahiye merkezinde bet sınıflı bir 

yabmektebi yeniden yapılmaktadır. 
Mektep iki katlı, 17 oda ve muhtelif 
aalonlan, yatakhaneai, .müsamere aa· 
lonu bulunmak üzere mevcut eski bir 
binadan tadilen halkın teberruu ile 
inıası kuvvci karibeye gelmittir. Vila· 
yet huauai bütc~ Vı\r~ım f .... ı, ... ,..J ... ,, hin 
lira tahsisat verilmiıtir. Mektelıin in
ıaat ve levazımı dersiyeye müteallik 

BELEDiYE 
Belediyenin bütçesi 1693 lira ıs ku

ruıtur. Bir reis ve katip tarafından 
muamelat tedvir edilmekte olup bu 
dar bütçe ile gene nahiyenin noksan
lan bilhassa tanzifat ve tenvirat işle. 
rine ehemmiyet verilmektedir. 
Z/1lAI KRF.D/ KOOPERATiFLERi 

Kooperatifin ortak adedi 132 kişi· 
dir. "'aı sermayesi ti360 ve yüzde 10 
]ardan tevkifat 3095 lira ki ceman 
8453 liradır. Ortak taahhüdatı ise 
1193S lira olup bu aene ortaklarma 
kooperatifin tevziatı 19600 liradır. 
Kooperatif nahiyede epeyce varlıklar 
göstermit ve halkı murabahacılar elin 
den kurtarmıttır. Nahiyenin Arabacr 
Bozköyünde de bir zirai kooperatif 
vardır. 

ASAR/AT iKA 
Akhisar • Y ayaköy yolu üzerinde 

eski Lidyaillar zamanından kalma 
(Harlak) namile bir çeıme mevcuttur. 
Nahiye Müdürü Basri Bey geçen sene 
bu çeımeyi esaslı bir ıekilde tamir et
tiımittir. Nahiyenin gündoğusunda 3 
kilometre mesafede Lidyalılara ait va
si bir tehir harabesi eserleri mevcut. 
Nahiye Tanzimattan evvel Karaosman 
oğuliannm merkezi İmi§. Bu aileye 
ait müteaddit camiler ve musanna çeı 
meler, nefis Türk sanatım taııyan iki 
büyük konak var. Bu konağın birisini 
gezdim. Türk aanatınm inceliklerini 
ve oymacdıklann envaım burada gör
düm. 

TEŞEKKÜLLER 
Fırka teıekkülü burada da kuv· 

vetli bir halde. Fırkanın himayesinde 
ve binası dahilinde bir spor klübü var. 
Klübün nyrıca güreı ve avcılar ıubesi 
de mevcuttur. Güreı tubesi Türkiye 
bııtpehlivanlanndan Rifat pehlivanın 
riyaseti altındadır. Klübün açılması· 
na Nahiye Müdürü Basri ve fırka re
isi Hasan Hüaeyin Beylerin büyük 
gayretleri dokunmuştur. Y ayaköy genç 
liğinde varlık ve canlılık göze çarp· 
maktadır. 

MOESSESAT 
Nahiye merkezinde 600 ev, 180 dük 

kan, 1 han ve hamam, üç büyük zey· 
tin yağı ve un ( abrikalan ve iki zeytin 
yağhanesi vardır. 

Fakir çocul<lara Ordu Hallr.evinde 

ORDU, (Milliyet) - Vilayet mer 
kezlmizde bet ilk mektep vardır. 

Bu mekteplerdeki yetim ve yok
sul talebenin miktan aeluen dörUilr. 
Tam gıda almaktan mahrum ve gi
yimleri noksan bulunan bu yavrucuk 
lann bakım ve konınmalan için her 
mektebin himaye heyetleri pek ali.lı:a 
göstermektedirler. 

Geçenlerde himaye heyetlerinden 
birer murahhas ile Maarif müdürü ve 
baımuallimler Valimiz Adil Beyefen 
dinin reisliği altında toplanarak fa.. 
kir talebelerin korunma itlerini gÖ· 
rütmütlardir. Bu heyet tU karan ver 
mit ve derhal tatbikine batlanınıı· 
br: 

Her mektebin yoksul çocuklanna 
öğle tatillerinde sıcak ve iyi yemek· 
ler yedirilecektir. Bu yemekleri hali 
vakti yerinde olan talebe velileri sıra 
ile pİfİrte«:ekler ve mekteplere gönde 
receklıerdir. 

Baımuallim Beyler, zaten mektep 
!erde mevcut olan yemekhanelerde 
fakir talebeleri için de aynca masa
lar hazırlatmıı, yemek takımlan te
darik etmiılerdir. 

öile yemeli ;yedirilirken •• 

kir talebelere hitap ederek onlann 
kınk gönlünü bot edecek sözler söy 
lemiı ve bu yoksul yavrucuklann 
sıhhatlerini, lı:imaesizliklerini düıüne
rek yükaek himaye ve ıaflı:atlerini e
airgemeyen Ordu halkına, himaye he 
yetlerine ve Maarif Müdürü ile Baı
muaUim beylere tetekkür etmİ§tİr. 

Etli fasulye, pilav ve Halkevinin 
hazırlattığı baklava tatlısmdan ibaret 
olan bu yemek bol ittah ile ve derin 
neıe içeriıinde yenildi. Bu insani itin 
yarattığı vicdan hazzı her yüzde ba
riz bir ıekilde okunuyordu. Y eıneğin 
sonunda Maarif Müdürü Kemal Bey 
söz alarak, bu günün öğlesinde mide 
!erini ııcak ve mugaddi lokmalarla 
dolduran yokaul talebe namına Ordu 
nun hamiyetli halkına ve Maarif itle 
rinde daima değerli yardıml&nnı o
sirğemiyen Vali Beyefendiye ıükran 
duyğulannı ıunmuıtur. 

Talebe yavrucuklar, kendilerine 
karıı gösterilen bu mütfik ali.kayı ta
mamen aezdiklerine delalet eden ılık 
ve cana yakın bakıtlarile herkesi se
limlamrılar, tevinçli l>ir gicliıle ulo
nu terketmiılerdir. 

Germencik fırka nahiye kongresi 

llk öğle yemeği, himaye altına alı 
nan yoksul talebelerin hepsine bir
den, geçen Pazartesi günii Halkevi 
aalonunda yedirilmittir. Bu yemefe, 
Vali ve Belediye reisi Beylerle talebe 
velileri ve muallimler de İ§tirak etti
ler. Y emefe baJlanınadan evv..ı piya 
no ref"1<a.ti ile letiklal IDM'ft okundu. 
Ondan sonra Vali Adil Beyefendi fa 

Bu talebelerin elbise, kitap ve kl· 
ğıt kalem ihtiyaçlan da temin edil .. 
cektir.Bu hususta mektep himaye b .. 
yetlerile Halkevi içtimai yardım tU
ebai ve mekteplerdeki Hili.Iia.hmer 
gençlik dernekleri bep beraber saht
maktadırlar. Temsiller ve müsamere
ler tertip olunarak hasılatile yokıul 
çoculı:lann eksikleri tamamlanacak
tır. 

Antalya gün geçtikçe güzelleşiyor 

Germencik nahiye 

GERMENCiK, (Milliyet) - Na
hiyemiz fırka kongresi toplandı. 
Kongrede mütahit olarak vilayet 
idare heyeti reia vekili Netet ve 
Dr. Nafiz Beyler de bulundular· 
Kongre reisliğine Nefet, ikinci re
isliğe Dr. Nafiz, katipliklere Os
man Hilmi ve Hüseyin Beyler seçil
diler. idare heyetinin faaliyet rapo
ru okundu. İttifakla kabul edildi ve 
kon&re heyeti çok çalıttıklarmdan 
idare heyetine tefekkür etti. Avu
kat Netet Bey de fırka tetkilitımız 
için de çok çalıfllll ve muvaffakıyet 
li neticeler elde eden idare heyeti
ne takdirlerini söyledi. Hesap hüli
sa cetvelleri ve 934 senesi bütçesi 
kabul olunarak dileklerin müzake
resine batlandı. Geçen seneki dilek
ler hakkında Netet Bey izahat ver
di. Yeni sene dilekleri tespit olun
du. 

ikinci celae Dr. Nafiz Beyen re

isliğinde açıldı, idare heyetine Mu

zaffer, Tabir, Cemil, Hüseyin Avni 

ve Tevfik Beyler mümessiliklere 

kongre.inde bulunanlar 

de Dr. Nafiz, Tabir, Cemil ve Tev
fik Beyler seçilerek kongreye son 
verildi. 
-------·---·----

Aydın • Yenipazar yolu 
DALAMA, (Milliyet) - Vila

yetimizn bir çok nahiye ve kazala

rı arasında gidif geliti temin eden 

Aydın • Yeni pazar yolunun nahi

yemiz sınırı içinden geçen kıamı 
köylülerimiz tarafından daima ta

mir olunmaktadır. Bu defa da na

hiye müdürümüz Sami Beyin ğay
retile tahnalı köyü altındaki ça· 

murluk yerlere yapılacak döteme 
için köylülerimiz 1500 araba tat 
çekmişler ve hazırlaınıtlardır. 

Nafiadan yollanacak dötemcci 
ustaları gelince ite batlanacaktır. 

Sivasta baro 
SiVAS, (Milliyet) - Sivasta baro

nun teıekkül ettiğini geçen mektubum 
da b~ldinniıtim. ilk vücuda &'elen baro 
~azı ve ismet Paıa Hazretlerine ta· 
zımat tel&'raflan çekmitlerdir. 

'Antalyada Çocuk bah~esi. 

ANTALYA, (Milliyet) - Antal-ı çesinden ayrılamıyor. Parkın her 
ya,._YWDUfak iklimi, zengin ve bol ıene bir kısmı yapılacakbr. Şimdi
ta~u .~anzaralarile Türkiyenin ye kadar, geçen senelerin tahsisab 
(Nıce )ı ':"~~mmdadır. Burada ile genit bir Bulvar açılınıf, mü
~ıf yok gıbı~ır. Her taraf yemye- him bir kısmının da toprak seviyesi 
tıl, hava. ~aı~": açık ve berraktır. düzeltilmittir. Bir sene evvel b&f
ltte bu. latıf iklıme malik tirin An- lanan çocuk bahçesi de meydana 
talya bır taraftan da mütemadiyen gelmittir. 
İmar edilmektedir. 

Daha on sene evvel yıkık kalele

rile Kurunüvusta fehirlerini andı. 
ran Antalya, bugün tamamen de

ğifmittir. Bu viran kalelerin kapı. 
larile biribirine geçen karanlık ve 
dar caddelere artık tesadüf edil. 
miyor. Kerpiç ve ahfap irili ufaklı 
barakalardan ibaret Çllrfllı yerine 
muntazam ve bir model üzerine 
yapılan mağazalar inta edilınittir. 
Antalyanın İmar programına ö

nümüzdeki senelerde kısım kısım 
yapılacak asri bir park ta daihldir. 

~n~ böyle genit bir halk bahçe
sının meydana gelmesi için lüzum 
olan para vilayetin bir senelik büt-

Akdenizin ılık ikliminde yata· 

yan, adeta kıt görmiyen Antalya 

yavrularının böyle bir oyun bahçe

sine çok ihtiyaçları vardı. 

Bu suretle her sene biraz daha 

güzelleten Antalya bir kaç sene 

sonra Türkiyenin kıtlık bir seyyah 

tehri olabilecektir. 

Sinaya mUIAkatı 
SOFYA, 21 (Milliyet) - Yakın bir 

zamanda BuJırar ve Romen krallan Si
nayada görüteceklerdir. Buradaki ıiya
si mahafile göre, bu mülakatta Dobruca 
d~ki Bulgar ekalliyeti ile Bulgar·a';lında 
~ R~en ekalliyet mektepleri ve Tuna 
uzerınde yapılacak köprü meseleıı.i gÖ • 
rüıülecektir. 

lçilecelr. su .• 
Gazi Hazre• ıeri geçen yıl Eskite. 

bire teref verdikleri zaman Belediye 
reisi K&mil. Beyefendiye nüfusu alt• 
mıt bine çıkmağa namzet bulunan ka 
sabada en birinci vazifenin iyi bir İç· 
me suyu bulmak olduğunu beyan bu· 
yurmutlardı. Eıkitehir Belediyesi bu 
yüksek iıaretten istifade ederek, he· 
men bir su mütehaaıaı getirtti. 

Bu mütehaaaıa uzun araıtırmıüal' 
dan sonra Kaplangı dağlarmda gÜzel 
ve bol bir su buldu. Suyun derecesi 
ikidir. Oç gün evvel suyun tehre geti 
rilmeai için bir istikşaf münakasaaı ya 
pıldı ve lstanbuldan gelen bir Fran
aız ıirketi mümesal i bu istiktafı mec 
canen yapmağı deruhtr tti. Anadolu 
hattı Üzerinde birinci -erecede evsa· 
fı haiz alan bu au tahminen dört yüz 
bin lira ile Eslı:itehire getirilebilecek· 
tir. 

Eskifehir için su meselesi bir ha
yat ve sıhhat meaeleai olmuştur. Bü
yük Reisin bir iıaret ve irıadı ile bu 
me..l 'e de halledilmit ve Eskiıehir Be 
lediyesi bu suya Gazi Suyu admı ver 
miıtir. Tesisata ilkbaharda baılana• 
caktır. 

Aydın fırka salonunda 
AYDIN, (Milliyet) - OrtamelC

tep üçüncü sınıf talebeleri tarih 
ve yurt bilgisi muallimi Hulusi Er
doğan Bey, fırkamız salonuna gel· 
di. Hulusi Erdoğan Bey, salonda ta. 
!ebelere siyast fırkalar ve Cümhu
riyet Halk Fırkasının programı ve 
esaslan hakkında ders vermif ve 
tasarruf haftasının batlaması dola
yısile ders sonunda fırkamızın ik· 
tıaat siyaseti hakkında da n:alupıat 
vermittir. Derslerden ıonra 1 O tale
beye fırka idare heyeti bürosu gez• 
dirilınit ve çalıtma itleri hakkında 
kendilerine izahat verilmittir. 

Bursa soyguncularının 
idamları isteniyor 

BURSA, -Yazın Bursa ? Orhan• 
eli yolunda soygun yapan ve yakala• 
narak Buraaya getirilen haydutlar 
hakkında yapılan tahkikat bitmiı vo 
evrak müddeiumumilikçe tetkik edi
lerek iddianame tanzim edilınittir. 

Bu iddianamede ıalı:i!erin Türk 
ceza kanununun 450 nci maddesilo 
''bu maddenin yazdığı ceza idamdır., 
lüzumu muhakemeleri talep edil· 
mit ve evrak; son tahkikatın açılma· 
sı için birinci istintak hakimliğine 
verilmittir. 

Gazinin HalKevlerine armağanı 
TRABZON, 23. A. A. - Büyük mü" 

tidimizin bizce cihan değer armağanlan 
bu akf&ID Halk fırkasmda ve Halkeırin
de toplanan Trabzon halkının kalple· 
rinden ta tan tezahüratla F rrka ve Ev 
salonlarma asıldı. Bu toplantı münasebe 
tile Aziz Kurtarıcımıun büyük ıözleri 
ve hitabeleri okundu. Kendilerine vf 
arattığı ulu eıere kartı Trabzonlula

nn gönül bağWığı tekrarlandı. 

D IY ARBEKIR, 23.A.A. - Gazinin 
elyazılanla imzalı olarak Halkevine ar
mağan buyurduklar tografileri bu akf&DI 
merasimle Evin salonuna asıldı. Hazır 

bulunanlar tarafmdan sevgi ve saygı te• 
zabüratle alkıılandı. Toplantıda birim:! 
umıuni müfettit Hilmi, vali Faiz beyler• 
le Kofcı.rdu Kumandanı Kenan Pata, Be-
lediye ve le.Jekküller reisleri ve büyüle 
halk , kütleıi ~bulundu. Bu münaıe
betle Tabıin Calıti Bey tarafından bü· 
yük rehberin yaptığı " yarattığı esero 
dair bir nutuk söyleneli. Merasimi bir 
konıer takip etti. Hazır bulu"'3nlar in• 
cir ikram edildi. 

Sivas mUftUIUğU 
• SiVAS, (Milliyet) Münhal bulunan 

Sıvas müftülüğüne Zekeriya efendi ta
yin Q UDmUf ve vazifesine baf]alDiflır 

Koçarlı belediye isteyor 
KOÇARLI, (Milliyet) - Ko. 

çarlıda evvelce belediye tetkilatı 
vardı. Fakat nüfusun 2000 den a. 
fağr olmasından Belediye kanu
nunun meriyet mevkiine geçtiğin. 
den belediye tetkilitı kaldırılmıt· 
tı. Bugün nüfus 2000 ni geçtiğin. 
d~'! halkımız tekrar belediye tef· 
kilatı yapılmasını dileyorlar. 

Kırktan falza köyü olan ve 
muntazam bir belediye binası O· 

lan ve gün geçtikçe büyük umran 
ve ilerleme eserleri görülen Ko
çarlıda belediye tetkilatının gene 
kurulması çok isabetli olacaktır. 
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M. Piyos 
• • 
izahat verıyor 

(Ba~ı 1 inci ııahifede) 
bir muavLn...-:le intazar eyJ.iyemeyecek· 

tim. 
10 Ağustos 1914 tarihinde lstanbula 

avdet ederek Ünyonun idaresini ele al· 
dmı. 

Tecili düyım karan çıkmışb. Bu ka
rardan hiç bir veçhile istifade ebnedim. 
Bilakis esnayi gaybubetimde muallak kal 
mıı olan bütün hayat sigortası tazmİ· 
natlannı temamiyle tediye ettim. Ve sİ· 
gortalılarnnız arasında isteyenlere gerek 
avans vermekte ve gerek poliçalar.nı sa 
bn almakta devam eyledim. Halbuki bir 
çok kumpanyalar bu tecili düyun kara
rından bilistifade lstanbuldaki acentala 
nnı kapayarak taahhütlerini harbin bit
mesine bıraktılar. 

Vaktaki 3ll tqriniıani 1914 tarihinde 
ıirketlerin teftitine dair olan kanun neı 
redildi, Ticaret nezaretine davet edil
elim. Orada Ticaret Müdiriyeti Umumi· 
yesi bana iki tık teklif etti. Bunlardan 
biri ya kanuna tevfik hareket ebnek için 
icap eden muamelatı ifa ebnck yani bil
hassa bir teminat akçesi yabrmak ve ya
hut acentanın muamelatına hitam vennek 
ten ibaretti. 

Bu teklif Ünyon kumpanyasının ra· 
kiplerini aevindirdi. Bunlar kumpanya. 
mn teklif edilen bu mecburiyeti ifa et• 
meyecğine kani olduklarından terkede
ceği işleri aralarında taksim ebneğe ba
zırlanmışlardL 

Böyle bir hal önünde lakayt kalamaz. 
dmı. Sigortalılarımm gayet mühim olan 
hukuk ve menafii ve kumpanyanın bay
ıiyet ve şöhreti bu yeni müşkitab berta 
raf etmeğe beni mecbur edivordu. Bi
naenaleyh kanunun emrettiği temiınat 
•~;esini teşkile muvafakat etmesi iç.n t>i 
r ektör Baron ( Cerise) Serisden hararet• 
le istedim. Bu Direktörün verdiği c~
vap katiyyen menfi b'.r mahiyeti haizdi. 
Direktör beyanı teessüf etmekte ve an
cak harbin bibnesinden sonra T eminal 
akçesinin dört mislin vermeğe amade ol 
duğımu beyan eylemekte idi . 
Şu halde bir karar Yermek iktiza e

diyordtL Ya ben;ebatabat kanuna uy
mak veya acenlat't kapamak. Bir müd
det tereddüt ettim. Bu ilci şıkkın ilonciıi 
Paristeki Müdiriyetimizin noktai naza
nna muvafık bulunuyordu. Fakat neti-• 
cesi vahim olacaklL Ünyon kumpanya
sının şöhreti mahvolacak, rakip kumpan• 
yalar onun yerine geçecek, otuz aene da 
kazanılan ıöbret kayp olacak ve harbin 
hitamından sonra yeniden iıe ha§la
mak iktiza edecekti. 

Büyük bir müellifin dediği ribi lnhııf 
içinde bir fırtına vukua gelmitti aksü
lamel gecikmedi. Direktöre verdiğim 
ce•apta kanuna tevfik hareket ebneği 
üzerime aldıium ve teminat akçesini ya 
tıracağımı Ye acentanın temamiyle me
s'uliyetim altmda olarak yürütyeceğini 
bildirdim. Ve bunu yaptmı. 

Harbin de...amı müddetince bapt n 
JBDgm tazminatları her kesin memnu
niyetini mucip olacak ıurelte tediye e
dildi. Bunun için Cibali, Vefa barikini 
zikrebnem kafidir. Bu yangında (30.000) 
otuz bin Türk lirası için alakadar bulu
nuyordtL Rakiplerim bu parayı tediye e
demiyeceğimi ve kumpanyamm bu su· 
retle mab•olacaimı ümit etmekte olduk 
ları halde mebıq, mezburu kimilen te
diye eyieclim. Ancak b zamanın Ticaret 
Müdiriyetine YUkubulan müracatlarım
da pek büyük sübuletlere mazhar oldu
iwnu burada söylemeyecek olursam en 
esaslı nzifemin ifumda kusur etmit o
lurum. 

Dijer cihetten ı~..ta ıirketlerinin 
teftiıi içni bir kanun li,yihuı tanzimi 
ımnnmcla bir komiayon tqkiline karar 
Yerildiii zaman bu komia:rona ua ta
Jİıı edilelim. Komisyon her hafta Iİgor
la müdürü Mu•....,_ Rafit Beyin riya
eeti altında Ticaret nezaretinde top1-
makta idi. 

Harbi umumi bitiyor silıi göründüğü 
all'Bda T ürkiyenin yeniden bir bamiyyet 
eseri ibraz ederek cerihalan iltiyampe
ıtir olacağım ve istikbalinden emin ol
mak lizımgeldiğini hi11etmiştim. lıte bu 
kanaatlerdir ki 1918 aenesinde " Jttib,._ 
dı Milli " anonim Türk sigorta ınetini 
tesis ebnek fikrinde buhmdum. Bu ıir
ket 15 senedenberi itlemekte ve cihan 
buhranının sigorta sana'tine iras ettiği 
müıkitata rağmen muamelatı aeneden se 
neye tezayüt eylemektedir. 

Muharebe bitip le Avrupa ile :reni den 
muamelata baılarur ha§lanına:ı: harbin 
devam ettiği dört 1Cneye ait evrak ile 
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Karada, denizde 
(Başi 1 inci sahifede) 

llı§yan tı-....... •i ·•" , • .....-...-aı. raylan te 
mizlebni§.tir. Otomobiller, kamil en te • 
kerleklerine :ı:incı:r takmııtır. B'. rçok yer 
lerde kar buz ~.ıttuğundan dün sokak
larda ıık ıık kayarak dütenler görülii
yodu. Kardan şehir civarmda aç kalan 
iri çoban köpek'.erinin gece tenha ,aaat• 
!erde kenar semtlere indikleri görülmüt 
tür. Uzak ıeıntlere kurt indiği rivayetle 
ri de vardır. Dört gün mütemad:yen 
yağan kardan lirçolı: eski evlerin dam • 
)arı dolmuıtur. Bu llazyik altında Kuz • 
guncuk civarında ufak tefek bir ;ki ku
lübe ve birkaç drvar kısmen yılnlmı§obr. 
Muhtelif kenar soıntJerde de inıııuama 
meyyal bazı çürük çank, ahfllp binalar 
da teck :kat yapılmaktadn. Bunlardan 
tehlikeli olduklan görülenler tabl:ye et 
tirilmiııir. 

Anadolq ve Trakya 
Kar, lstanbul civarında olduğu gibi 

Anadolu ve Trakyada da biifün §İddeti
le devam etmektedir. Oıküclar • Şile yo 
lu kardan kapannııt. otomobiller dün 
Kı,ıkt.dan ileri gidememişlerdir. Anka
ra, EskiJehir, lzmit, Sivas, Sinop Ye Kon 
pda mebzul mikılarda kar yağdığı ha • 
ber verilmektedir. Bu haberler cümle
ainden olmak üzere Sinopta saatte 80 • 
100 kilometre sün.tinde karayel fırtına. 
ıı hüküm sürdÜğÜ ve Çanalckalede rüz
ginıı saatli, kırk kilometre ıüraıle esti
i' ili.ve edilmektedir. Bulgarisanda da 
çok kar yağmıştır. Bu yüzden dünkü 
ekspres yarım uat teabbürle gelmit
tlr. 

Dünkü hava vaziyeti 
Kancl:lli rasathanesinden aldığımız 

ma!Uma.ta göre, dün saat 7 de ve 14 te 
yapılan rasati!arda tazyiki nesimi 761 mi 
limere olarak kaydedilmiştir. Hararet, 
dün sahalı saat yed de - 4,8, en az -
5,2, saat 14 ~> dııanda - 4,8, azami 
- 3,8, asgari - 5,8 idi. RÜZgi.r dün de 
fimalden esınit ve azami süratıi saat 14 
te saniyede 12 met!reyi bulmuştur. Dün 
saat 14 e kadar yağan karın irtifaı 13 
ııanimetı-eyi geçmİfıi. 

Kar fırtınası denizlerde de biitün tid 
detile devam emekedir. Ayın 20 s nd 
Ayvalığa gi~eai lizsmgelen Vaourcu'uk 
,;rketinin Saadet YBpuru, kar tipisi yü 
zünden bir gün teabbürle gidebiımiştır. 
Evvelki gün Karadenizden r manımıza 
gelmesi icap eden Devlet Denizyollan 
idaresinin Cümburiye1! vapurile Mu dan
yadan gelecek olan vapurculuk ıirkeıi • 
nin Tayyar vapuru fırtmadan gelcme
mittir• 

P erıemhe gecesi linwnımızdan Ka • 
raden" de hareket eden DeYlet Denizyol
lan idaresinin Karadeniz vapuru knak 
!arda kabnıt ve ancak cuma günü saaıl 
16 da Boğazdan çıkabiLniıtir. Karade
nizde tiddeüi bir fırbna vardor. 12 Türk, 
6 Yunan ve bir 1 ngiliz vapuru Ere ili li 
manına iltca etmİflerdir. Karadeniz bo 

neticeyi Paristeki kumpanyalarıma tev
di eyledim. Hayret edildi(. 

Direktörlerim Onyon acentasmm Tiir
lı:iyede ipkaımdaki isranmm ne kadar 
bakb olduğunu anladılar. Bu acentayı 
mükemmel bir halde bulmalannm sebe-. 
bi sırf benim iarar ve idaremdi. Keyfiye 
ti meclisi idareye arzeylediler. Bu ıuret 
le meclis idare 28 ıubat 1929 tarihinde 
bana bir tqekkür karan gönderdi. Ayni 
zamanda Meclisi idare kumpanyan.ıı 
Müdürlüklerine yazdığı birer mektupta 
keyfiyetten Fransa Cümburiyeti bülnl· 
metine mal\imat ita ebneleri lüzumunu 
bildirdi. Bu mektuplarda harp esnaımda 
Fransa menafüne yapdan h.zmet.-...r..ı....;n 
Ye bu ıuretle bir Frans12 kumpanyumm 
Şarktaki bayaiyetinin ipka edilmit ve 
töhretinin tezayüt etmiı olmaaından ve 
bu kınnpanymım yeniden bir gayret ifa. 
siyle Türkiyede icrayi sen'at eden kum· 
panyaların cümlesine tefevvük etmiı ol
masından babsile Fransa bukumeunın 
memnuniyetinin reamen talep edilmesi 
bu iki kınnpanyanm Müdiriyetlerinden 
btendi. 

Bu teıebbüı kmnpanyalarnn tarafın.. 
elan 1919 aeneıinde yapıldL Sonra da 
latanbul Fransız aefaretince muhtelif 
tarihlerde teyit edildi. Bu yüzdendir ki 
"Lejyon Donör" nipnmm ıövalyelik 
rütbesi uhdeme tevcih elundu. itte sor
pnuzun bir az uzun kaçan ce•ahL Uma 
nm ki verdiğim izahat "Lejyon donör" 
nitanım niçin ve hangi sebeplerle aldı
imıı iyiden iyiye ıösteriyor. Bu izaba
tmun mezkllı- niımn oıldığmı zaman bak· 
knnda Defrolunan bethab._ ısözlerin 
toptan asılsız olduiunu iıbata medar o
lacağı fÜpbesizdir. 

Günesin Oğlu 
Yazan: lskender FAHREDDiN 

lora anasından ne istiyor?J diqer, o~! ~~i. U~ ki (A· 
t su) nun aoyledıgı kız, Hıtay' dır •• 

Güne9in oğlu, (Alageyik) !er- Yani buradan kaçan ve anası ölen 
den kendi yurduna dönünce, der• çoban kızıdır. 
hal atından indi .• Anasını buldu.· - Peki ama, bu ku: benimle 
(Asu)nun söylediklerini birer bi- döğüfecemiş .. Beni nerden tanıyor. 
rer anlatarak: Ben ona ne yapmıfım ... ? 

- Ben, gelecek bayrama kadar Ulun hatun oğluna her ,eyi an-
bir çoban kızıle evlenecekmişim, lattı: 
dedi, Asu yalan söylemezmi9. Aca- - Sürülerini kıtkırlmıfSm, oğul 1 
ba, bu çoban kızı, senin bulduğun Koyunlarının sırbndan yürüyüp 
kız mıdır? geçmitsin! O, yıllardanberi bunu 

- Belki de o kızdır, oğul! Kim unutmamıf .• Senden öç almağa ah-
bilir... detmit• 

Şimdi nerde oturduğunu söyle- - O halde benimle nasıl evle-
ı:nedi mi? necekti? 

- Bir akar suyun batında uyuk- - Senin kimin oğlu olduğunu 
layıp dururmut bilmiyordu. Burada gördü.. Tanı-

Benimle döğütecekıni9 .. Ve ben dı .. "Ben bu delikanlı ile evlene
onun ayağına dü,ecekmişim .. Gü· mem!,, Dedi .. Ve bir gün ortadan 
ne~in oğlu, kadın ayağına düter mi kayboldu. 
anacığım? Güneşin oğlu anasının boynuna 

Ulun hatun, oğlunun bahsettiği sarıldı: 
kızın Hitay olduğunu anlamıftı. J. - Ben bu kızı bulmak istiyorum, 
çini çekerek: anacağım! Asu'nun anlattığına ba-

- Öyle kızın ayağına herkes ktlırs20, tam benim istediğim gibi 

'
_ , . . . 
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fırtına ve kar Tecavüzün tarifi hakkında imzalad1ğım1z mukavele 
ğazmda birçok ıilepler, havanın biraz 
sükıinet bulma11ııa İıil!İzar ebnEkte ve 
hareket edememekteılıirler. Bartın posta 
sıru yap:ıca.k Devlet Denizyolları idare
sinin Seyyar vapuru da bu meyanda Bü
yükdere önünde beklemeld.iedir. Fırtına· 
nm devam ebnesi ve seferdeki vapurla
rın vaktinde gelememesi yüzünden dün 
Devlet Denizyollan idaresinin Karade
nize gitme.ine lilzııngelen üçüncü ara • 
mak postası kaldrnlacaktır. Köıtence 
civarında kaaya otıırım Yunan Yunan 
bandıralı Ağamemnun vapurq da, bu ıe 
rait dahilinde kurtarılamamııtır. Lima
nmıızdan vapurun imdadına giden Lani 
na talıli•"yesi, kaza mahallinde havanın 
biraz hafıfıemeaine Un..lzar .... n tat.ıha. ct....J~ 
liyesine ba§layamamııtır. 

Fırtına Akdenizde de devam ebnek
te ve seferdeki vapurlar çok müşkülat 
çekmektedir. Mannarada da, deniz çok 
tidde<..ıi ve clalgalıdır. 

Boğazda bir ı;arpıfma 
Fırtına yüzünden limanımızda ra bir 

kaza olmu§tur. Kılf:riı Doyker acente
aine menıup lngilix bandıralı Vinfilt 
Yapuru, tranıltl olandı: Karadenizden gel 
mit ve Büyülulerede önünden geçeriı:en 
fırtınadan ve sulann cereyanından Zon· 
suJdağa kömür almak için gibnek üze
re havanın djnmeaine intizaremı orada 
demirli duran Oen · zyollan idaresine ait 
Zonguldak YapUruDUD üzerine düfn.ÜJ• 
lt.ir. Bu çarpımıa neticesinde, lngiliz 
vapuru ha..,.... 11ğamq ve limanıımzda 
tamir için kalmqtır. Zonguldak vapuru 
nun rahneai ehemmiyetsiz&-. Nüfusça 
zayiat olmamıştır. 

Mütelerrikkazalar 
Futlııadan Emniyet .ancbğmm (Em 

U:yet Sandığı) ibaresi yazılı büyük len
Yİrat levhasının orta kısmı çökmüştür. 

Şehzadebaşmda Fevziye sokağında 
Sırn Beyin evinde evvelki akşam çıkan 
yangını ısöndürmeğe giden §Oför Ragıp 
Efendinin idaresıind : ki itfaiye imdal.' kla 
vuz otomobili, Beyazıttan gaçerken kar 
dan kızak yaparak oradaki Aptullah Ef. 
lokantasına tiddcllle çarpmışbr. Bunun 
netisesinde dükkinın kepenkleri kırıl • 
mıı, itfaiye efradından Ahmet Efendi 
ağırca yaralanarak Cerrahpaşa hastaba· 
neıine kaldırılmıt, Mıımdub onha§ı ve 
Hüseyin efendiler de hafifçe mecruh ol 
ml>§lardır. 

Odun ve kömür meselesi 
Kı§Ul piddetle hüküm sünneğe baıla 

muı üzerine, belediye odun ve kömür 
ibJ.kan olup olmadığını ehemmiyetle 
tetk k ettirmektedir. Henüz bir neice 
alınmmış olmamalda beraber, 9urada bu 
rada, kenar mahallelerde perakendeci • 
!erin fiyalan yük.selrJhleri görülmekte
dir. Belediye, ablrn yaptırdığı tetkikat 
neticesinde mar\b kadar şehirde, ihtiya· 
ca lıifi mahrukat istoku bulunduğunu 
te.t>iı ebn §ti. Bununla beraber, kömür 
acirlerinden bazılanı ticaret müdürlüğü 
nsıtasil.e lktısat vekaletine müracaat ede 
rek tehlrde isllok olmadığı için bir bu • 
çulı. milyon kilo kömürün kontenjan ha 
rici ithaline müsaade istemişlerdir. 

Maili inhidam evler 
Çürük ve maili inhidam olan evler 

lıaklonda belediye tetkikat& batlamı§ • 
ılır. Bu gibi evler büyük tehllkeler ar • 
zettiğinden derhal tabliye ettir. lecek ve 
ya yiumlacaktır. 

Memlekette havalar nasıl 
gidiyor? 

ANKARA, 23 (A.A.) - Ziraat Ve
kaleti meteoroloji müessesesinden aldı· 
tnnız malUma.ta göre, cenup ve cenubi 
ııarki Anadolu ile fWİ Anadolu ve Ka
radeniz kıyılan mıntakaları hariç kal· 
mak ,artile soğuk bava dalgası bütıin 
Türiüyeyi kaplamıı lııir halde olduğun • 
dan gece ıuhun•.li tamamen ve cündüz 
ıubuneti de kımıen ttfırm altında geç
m' ıtir. Trakya mmtakasmda Edirne ve 
Lüleburgaz ha valisinde kar yağlfı kesil 
mit buna mukabil tiddetli dolular başla 
mıftır. Bu sabah auhunetl derecesi Edir
nede 12, lıtanbulda 6, lzmitte 4, Çanak 
kalede 7, Manisa Ye lzmir 3, Orta Ana· 
doluda Kütabyada 11, EskifCbirde, Al • 
yon da 9, U ,.ı.ıia 8, Bey tehir de 7, Kasta 
monu, Konya ve Y <qatta 6 derecedir. 
Orta Anadolunun diğer yerlerinde bava 
suhuneti sıfım albnda birle bet derece 
arasındadır. En fazla kar lstanbulda 10, 
Kullıunonuda 16, Afyonda 15, Eskiıe
hir ve Kütahp<!a 13 santimetre yüksek 
liğindedir. C....41bi Anadoluba hava su • 
buneti srfırm on derece üstündedir. En 
fazla yağmur 26 milimetre olarak Dört). 
vo!ıle kaydedilmiıtir. Şarki Anadoluda 
Sa*·-şta karın irHaı 71 santimetreyi 
lıulmuı!J.ar. Tiirkiyenin en soğuk yeri o 

bir kız. .. Beniın gibi sırb yere gel
nıiyen bir erkekle döğü9mek isti
yen kadın, bana ölüncüye kadar 
dağ ve ev arkadqhğı yapabilir. 
Ben gelecek av bayramından evvel 
onunla evleneceğim. 

Ulun hatun, oğlunun onunla ev
lenmeğe karar verdiğini ititince 
sevindi. Fakat, Hitay'ı naıııl bula
cak, bulsa da bu kinci kızı oğluna 
nasıl alacaktı? 
Oğlunun omuzunu oktadı: 
- Onu kendi köyünde bulursun, 

yavrum! Benim her zaman oralara 
eitmeğe, onun Pefinden kotmağa 
gücüm yetmez .. Sen at ümmde her 
yeri dolatıyoraun ! Onun köyüne 
git •. Derelerde, yaylalarda, dağ e
teklerinde ara ve: "Hitay !,, Diye 
bağır .. Bu, onun adıdır. Arandığı
m ititirae, ses verir ve böylelikle 
bulutur, göriitürsünüz ! 

Hitay adı (Bora)nın botuna git
nıi,ti. 

Mütemadiyen onun adını aöyli
ypr, onu nasıl bulacağını dütünü
yordu. 

Bora o güne kadar hiç bir kadın 
sevmemif, hiç bir kızla batbata 
kalmamıftı. Şimdi, bu döğüşçü ço
ban kızile metgul oluyor; yüreği, 
onu bir defacık olsun görmek ar
zusile çarpıyordu. 

Bir gün yayladan geçerken bir 

(Başı 1 inci sahifede) 
rak eyleınenıiı bulunmas.nm del0.let et
tiği numarun izahını hariciye vekilinden 
istemi§tir. 

Hariciye Vekilinin beyanah 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü 

Bey bu süallere cevap vererek demiıı.r 
ki : 

" Arkadaılar, hepiniz çolı: eyi biliyor 
sunu:ı: ki bir çok devletler aralarında 
mütemadiyen senelerden beri birbirimi· 
ze tecavüz etmiyeceğiz diye kah iki ta• 
raflı ve kah bütün umuma tamiJ olmak 
üzre beynelmilel muahedeler aktettiler. 
Bu meyanda bu muahedelere en çok it· 
tirak eden ve belki en çok aktedenlerden 
birisi Türkiye cümburiyetidir. 

Bu devletlerin arzulariyle, rizalariyle, 
insani his ve emelleriyle memnu yap
mak istedikleri bu tecavüz teabbütlerin 
de daima eksik kalan, boı kalan bir yer 
vardır, o da mütecaviz kimdir, tecavüz 
nedir, bu nokta üzerinde Akvam cemi ye 
ti misakını imza eden devletler de kendi 
toplantılannda bir çok defalar mqgul 
ounuşlard.r. Senelerce bu nokta hukuk 
alimlerini ve siyasi devlet adamlarını ve 
mütebass11ların hepsini ayn ayn meı
gul etmiıtir. 

C.erek tecavüzü mana ve tarifin tayin; 
hususunda serdecUlen görüı tebalü' ün
den gerek devletlerin içinde bulunduk. 
lan şartlann ve yahut manbkların ken
di menfaat ve İcaplarından dolayi keıı.
'ilerini tatmin edebilecek bir tarife ve u 

ırıumu tatmin edebilecek bir lefebhüme 
varılamad ?ğ ından dolayi adeta Cenevre
yi muhtelif ziyaretlerde kendi kulağ-ın
la işittiğim gibi bu tarif olunmaz bir 
!eydir diyecek kadar meyus ve nevmit 
bi· '-Ald•. bunun içinden çıkılmaz bir me 
ıeledir diye kabul edecek surette ümit 
b'lhşolmıyan bir netice kabul olunmu§ 
gibi bulunuyorlardı. 

fakat diğer taraftan da yine gerek 
beynelmilel, milletler cemiyeti müesaese
si ve gerek devletler ayn ·ayrı hali. ba
'"lunmıyan bu iş.in halli çarıini ara • 
~..ı.ıa biç ıüpbesiz ısrar ediyorlardL 
Son seneler zarfında b!Iiyorsunuz silab
L,n bırakmak ve azaltmak ko"ferıtn11 
ihzari devresinden çıkmış, bütün dün
ya milletlerinin iştirakiyle toplanmıştı. iş 
tc o konferansın emniyet komitaa:nda em 
niyet bahisleri konuşulurken 932 ıene· 
s:nde büyük komşumuz ve dostumuz Sov 
yellerin çok kıymetli Hariciye vekili Ml. 
Litvinoff tecavüz {farifini, mütecavizin 
tarifinde aramak suretiyle lir yenilik 
gösterdi ve derhal dostu, Tül'kiye Hari-
• ..;ye vekili """tasile haberdar etti. 

Güzel bir buluı 
Haki.kateu nerk s.in senelerden beri 

-.,,ayıp ta çare bulmadığı bu mesele üu 
rine meselenin teklinıi l<İeğiftirmek gibi 
güzel bir bulutu ile bir yol akmasından 
tecavüzün tarifi yerine mütecav":ı:in tıı.
rifini aramak gibi meselenin ballıini ko
laylafotıracak bi ryol buluşu ile itin hal
line savaştığından dolayı kendis · ni der 
hııl tebrik el!tik ve konferansta ayni nok 
taİ nıwm müdafaa etmeke anlaşık. 

Konferansa teklif dtu1*1uğu vakit 
lronferansm umumi kıomisyonunda me • 
sele müzakereye kondu ve bu komisvon 
dan emniyet komitlesine havale edildi. 
Orada bu tarif çok ılvreler geçnür" ıtir. 
Ve batta zaman zaman tarifi ı.leklif e • 
denleri mü~eessıir ve batta meyus ede • 
cek derecedıı vakfeler geçirmiıir. Tabii 
anlatılanok, uğraılıarak nibaye~ dostu • 

!arak tanınan Erzurum ve Karsta bu aa 
bahki ıubunet zait bir olarak kaydedil
mittir. Kar piddetli dipi halinde devam 
ebnektedir. Karadeniz kıyılan mmtaka
ımda yağmmor devıımm etmelrtJ• olup 

· hava sübuneti en az Samsunda sıhr ve 
en fazla Trabzonda sıhrnı üstünde alb 
derecedir. Ankarada yağan kar 7 aanti 
metre yüluekliğindedir. Gece ıübunetli 
ııfırm altında 7, gündüz sübuncti de 11-

fn-m albnda 3 olarak rasat edilmi,tir. 
Hava kapanıklılığının tl!ıdıicen kalkaca 
it ve donun pddetıini arttıracağı l•bmin 
edilmelrtedir. 

ÇANKIRI, 23 (A.A.) - 24 aaatu!ın 
beri yağan kar dindi. Fırtına n aoğuk 
lar batbMlt. 

Kayseri, 23 (A.A.) - 25 günden 
beri mütemadiyen devam eden yağmur
lar dinmiş ve dün geceden beri ıürekli 
ı.ar başlamııtır. 

INEBOLU, 23 (A.A.) - Şiıl.dtli fır 
bnalar tlekrar baılamıştır. Üç günden 
beri kar yağıyor. Kastamonu, lnebolu )'O 

lu kapalıdır. Vapurlar limana uğrama • 
maktadır. Kara ve deııiz nakliyab dur
muftur. Şiddetli kar devam dmektedir. 

çoban kızının sürülerini kı9kırttığı
nı hatırlamıftı. Fakat kızın haya
lini gözünün önünde canlandıramı
yordu. Uzun boy)q, etli, canlı bir 
kızdı. itte o kadar .•. 

Batka bir tey hatırlayamıyordu. 
Gözlerinin rengi nasıldı? Bakıtı 

sert miydi? Yoksa (Sert· elli) kız. 
lan gibi tımarık bir yosma mıydı? 
Annesinin ve Asu'nun dediği gibi, 
sahiden, erkekle döğü9mesini bi
len bir kızmıydı? 

Hele bu son dedikleri doğru ol
saydı, Günetin oğlu ne kadar sevi
necekti. 

Anne.İpe: 
- Ben onun köyüne gidiyorum. 

(Hitay)ı arayıp bulacağım .•• 

muz Yunanistanm kıymetli murahhası 
M. Politis'in r .yasetindeki bu komitede 
mütecavizin ıkuUfi müzakeresi ilerledi ve 
mütebellir bir tekil aldı. Bütün bu mü • 
zakere safhalarında loolaylkıla tahmin e 
dersiniz ki Türk murabhaslan bu tari • 
fin ilerlemesinde elleinden eglen hizme 
ti göa!hmiıler.clıir. Hatta tarifin kndile
rince müphem kaldığını zannettiğimz 
bir nokta11nı da tarife bir madde tek'.if 
ederek ilave etl..nişlerdir. Bu ilave emni
yet komitaind.e kabul olunmuştur. O 
halde ki gelecek günlerde ve gelecek gün 
ler.n tarihlerinde daima Sovyetler uçin bir 
rerJ teşkil edecek olan bu mü!lecavizin 
tarifi teklifi neticede bu hususta her 
senaya bihalıkin lajÜk olan dostum M. 
LiJ,inof'un esas tezi tamamiyle mahfuz 
olmak tarl'.yle Türkiyenin ilave 
ettiği madde ile ikmal olunarak emnİ· 
yet komitesinden bu tarif çıkmı§!lrL Em 
niyet komiesinde email edilen devletler 
murabbaalan bu tarifi.n etlrafmda muh • 
telif noktai nazarlar il..,j sıirdıiler. Jju i
tibarla o devlellin tarifi etrafındaki nok
tıai nazarlan majiim oldu. Şurasını kay· 
da medMıruz ki bu arif ileri sürülür sü
riil.meız ilk olarak teki f sahibi olan Sov· 
yet Rusya ve llarıife iltihak ve bir ıey ita 
ve eden Türkiye onu bütün kanaatiyle 
müdafaa ettiği gibi ayni sıcaklıkla, ayni 
kuvvele Fransa devleti murahhasları ve 
onun yanında ılasvib nize arzolunan bu 
naikada imzalan beraber olanlarla 4 
temmuz 1933 tarihinde kenılıileriyle 
Londrada bu tarifi imza ettiğimiz Ro • 
manya, Yugoslavya murahhasları da bü 
tün lruvvet(eriyle bu tarifi korudular ve 
b"r neticeye varması için ellerinden ge
len gayretıi gösterdiler. Hiç şüphe yok 
ki böyle açık ve sarih olarak mütecavizi 
tarif ed.enler bu !lecavüz filini istemedik 
!eri ve tecavüz filin başkalarından öğ • 
renmek arzu etmedik~eri ve kendileri • 
nin de yapmamayı kararlaştırdıktan aa
rihtir. Ve ayni zamanda hukuku düvele 
bir çok devletlerin imza eli.nesiyle bu 
tecavüzün tarif: bir milsbet it ve beyne! 
milel bayatta sulhün baı1be zaferini !.O> 
min edici bir muvaffakıyet olarak gir • 
mittir• Fakat bu demek değildir ki _di • 
ğer devletler sulh ve harp meaelesınde 
mutlaka muhal f .c!:üşünüyorlar. Hayır, 
onlar da sulhün kimseyÜ burada ayırmak 
maksadiyle ısöz söylemediğimiz ve bir 
delile malik olmadğınmz için diğer dev 
!etlerin hepsi sulhün • takarrürüyle te
cavüzün tarif olunmasını ist:yorlar. An· 
cak bir kuım devletler ı l•cavüzün t~rifı 
ni bu kadar kat'i nasıl diyeyim, bu ka • 
dar ıuırib olarak her ı,.,...,., k ' 
mesinden ını.ıızur göniyorlar, bu kadar 
aerdolunarak kabulıinu doğru bwmuyor 
lar. Böyle içtihat edenler var. Halbuki 
bu vesikayı imza edenler b:takis bu &.ri 
fi tamamiyle doğru, kat'i ve biç bir ıüp
beye mahal vermiyecek surette vazıh ol 
masmı sulh için bir tecavüzü menetmek 
için lüzumlu olduğu kanaatinde bulunu 
yarlar. işte biz de o kanaatte bulunan· 
lann ön aafında bulunuyoruz. Silahlan 
bırakma konferansında emniyet kom· te
Iİ reisi akadatım M. Polıitis'in gayreti 
Ye lıimmeti Londraıla bunun bir madde 
feldine girmesine imkan ha2!rladı. 

Y unanistanm vaziyeti 
Doıtwnuz ve komıumuz Yunan dev· 

!etinin bu beynelmilel ahde i9tiraki ba
ıusuna gelince, hiç fÜpbe yok ki, biz da 
ha müzakerelerin ha§mda doıtumuzu her 
dakika geçen müzakere safhalarından ha 
berdar ediyorduk. Ve böyle yapmak va
zifemizdi. Ve yine biç ıüpbe yik ki, biz 
buna imza korken bizim imza koymamız
da dostlarımızın da muvafakab vardL 
Zaten bu tarafeynin kendi murabbaalan 
nın riyalelindeki bir heyetle tebellür et 
mittir. 

SiLi.blan bırakma konferım1ının inti
babile emniyet komiteııine riyaael elti· 
iini bildiğimiz M. Politis bu riya<ıeti 
devletlerimzin murahhası sıfatiyle itfa 
etmiı olmasa da nihayet kendilerinin ar 
:ınıau haricine çıkamazdı. Ve tabü çık· 
mamııtır da. Sulh için ıerefli bir it yap 
mqtır. Doatlarmwı: bu nıikaya henüz 
imza koymamıılaraa yine bildiğimize 
söre dostumwıun bazı mınbıkavi busu
aiyetlere riayet buıuıundaki menfaatle
rimizden ileri gelmİftİr. Bununla hem 
dostumuzun bu buıuıtaki bialerini ifa. 
de ~bnit oluyor ve hem de bu .ne.dede 
Türkiyenin yalruz kendi namına imza 
koyduğunu ve Yunan dostlarımız tara• 
fından böyle bir vekileti haiz olmadıiı· 
ID1ZI ve böyle itlerde bu suretle 
bir Yekiletin varit olmadığını da açık· 
ça arzetmiı oluyorum. Bu maruzatnnla 
meseleyi olduğu gibi nakil ve huzuru· 

Frat kabilesi reisinin (Mersa) 
isminde bir kızı vardı. 

(Bora) iki yıl evvel bu kabile 
reisile görütmeğe geldiği zaman, 
Meraa, Günetin oğtunu görmüt 
ve aevmitti. 

Bora, (Menıa)nm atkından ha
berdar değildi. Reisle eörüttükten 
sonra atına binip memleketine dön 
müftü. Fakat, reisin kızı, Bora'yı 
unutmuyor, aradan yıllar geçtikçe 
içindeki atet büsbütün derinletiyor, 
kökle9iyordu. 

(Meraa)ya kendi kabilesi (Frat 
incisi) adını vermitti. Reisin kızı 
hakikaten etsiz gözellerdendi. Si
yah iri gözleri, kıvırcık saçları, 
buğday rengi çehresine ıözle ifade 
edilemiyen bir güzellik vermitti. Dedi ve atım kamçıladı •• 

Tekrar yola düzüldü. ~- (Frat inciai)ni bir defa görüp 
, te sevmemek kabil değildi, Mersa, 

kendisini aeven erkeklerin hiç biri
ne iltifat etmiyordlL 

••• 
F rat kabile reisinin kızı .. 

Türklerin kurdukları ,ehirden 
biri de (Ur) mıntakasıydı. Bu ha
valide Türklerden ziyade yerliler
hi.kimdi. Hatta yerlilerin bir de 
reisleri vardı. (Frat kabilesi) ün
vanile bu havaliye yayılan ve bu
ralardaki Türkleri izaç etmeğe baıı
lıyan yerliler, son zamanlarda 
(Ur) fehrindeki Türkleri tehdit 
ederek mallarını ve paralarını yağ
ma ediyorlardı. 

Kabile reisi, kızının evlenmesini 
kendi reyine bıralmutb. 

"-Benim kızım akıllıdır.· Ki
mi arzu ederse ona varacaktır!,, 
diyordu. 

Mersa, Ur kasabası civarındaki 
babasının muhteşem çadırında o
tqruyor, haftada bir defa sırtına 
güzel bir arap matlahı giyerek su 
bima iniyordu. 

şte o vakit bütün yerliler yolla 

. .•. . d · (Al· a.uzda tenvır ettiğmıı zanne eruo.. 

kışlar). k n• 
Bu İzahab müteakip kanun reye 0 

larak kabul ed 'lmi~tir. ele 
3 temmuzda imzalanan mukav I· 

·ı un ayc lıe Afı;.aaistan, Estonyıı. so•· ran, Letonya, Lehistan. ~oıra ·" ~ . , . 
yet Sosyalist §Ural:ır cümburiyetlerı ıt;; 
badı bükumotleri arasında 3 temuz 19. 
de Londrada imza olunan mukaveleıuı> 
tasdikin~ ait kanunun müz• keresi ı;:;.;,"' 
ıebetile de Hariciye Vekilimiz §il • • 

b venni§lerdir : . bİ> 
Efendim, derrinki IT'aruz ... t--"I. v~ı .. 

şey ilave etmiı olmak için, değil bir~ ~ 
vel taıv 'binize iktiran eden r:ı..itecav~P 
llarifi mukavelenamesinin komşumuz ve 
dostumuz Sovyet Rusyarun komtularıl; 
beraber ııkdedilmesi, bir gün evvel. 
temmuz 1933 tarihinde Londrada tekar" 
rür etmİ§ ve yapılmıı olduğunu beY"" 
için söz İlledim. Bu muahedede biz de. 
İmza sahibi bulunuyoruz. Bet dak·ka ~ 
Yel tetkiknizden geçen muabedenin •!' 
nıdır. Burada imza eden devle•h·de bil· 
yiik t...hiıle bu mütecavizin tarifinin !ef 
bit edilmeıi arzusunu göatermiılerdi~İ 
Bunların iıimleri alfebe smıs'vla kafll 
edildiği gibidir. Efganistan, Estonya, • 
ran, Letonya, Lebistan, R......,ya "~ 
Sovyet Siıyalist ıuralar cümburiyetletl 
ittibadi devletleri arasmdadır. 

Muhterem heyetinizin dikkat nazart' 
nızı celbeden bir f"Y vardır ki Türki~• 
her ikisinde de ayn ayn imza salıibidıt• 
Bunun sebebi gayet basittir. Onu da .r
zetmiı olmak için söyleyorum. Bu ıııua; 
bede ıırf mmtakavi yapılmııtır. SovY• 
Rusya ile komıulan arasında yapıJnııtl.O'• 
Tabii Sovyel Rusyan•n dostlan ara11ndıı 
en başta Türkiye geldiği gibi koa>ı~· 
n arasında da bulunduğumuz için o ~ 
da imza sahibi olrra'1 t-ı-,-;-ı;r ı.ı,.}b"ki 
biraz evvel tasvibinize iktiran eden ııııı• 
bedede ise Yuğoslavya, Romanya ~· 
Çekoslovakya ile Sovyet Rusva ve Tur 
kiye arasında muahede akdedilmit •• 
diğer arzu eden devletlerin imzasına ,.. 
çık bırakılmıştır. 

Şimdi tasvibinize arzedilen muahede 
iae yalnız mıntakavi olarak yapılmıttıı"• 

Kastamonuda 
Yeni zelzeleler 

(Başı 1 inci sahifede) 
3,20 de üç saniye devamlı ikinci bir zel• 
zele olmuştur. Hasarat yoktur. • 

ÇANKIRJ, 23. A.A. - Dün ~ 
zelzeleden sonra bu sabah da 111&t z.ZO 
de yine oldukça ıiddetli bir zelzele oldd• 
Ve herkesi uyandırdı. Zelzele Ilga>:, çer
keş kazalarında da olmuıtur. llgazıfaı> 
gelen haberlere nazaran aon yirmidiirt 
uat zarfında burada yirmi zelzele ol• 
muıtur. Bağçe divarlan ve bir kısmı ev• 
!erin bacalan yıkılımıtır. Zelzele, telg· 
ralhane, mektep ve diğer resmi birıal.,. 
da da tahribat yapmııtır. 

Telgraf işleri işletme 
müdürü 

ANKARA, 23 (Miılliyet} - Po.
ta ve Telgraf Umum müdürlüiü tel• 
graf işleri if}ebne müdürü lbııan Ce• 
mal Beyiı> memurin k&nunu11un alt• 
mıımcı maddeai mucibince vekiJet 
emrine alınması iıli tasdike iktiran et• 
miftir. 

Müfettiş muavinliği 
ANKARA. 23 (Milli:ret) - 1'~· 

pu Ye kadastro müfettit mua.,.;,,liğı• 
ne hukuk mezun.larmdan Zeki lı«'1 
tayin edilmittir. 

Davetler 

Diştabipleri cemiyeti içtimaı 
Türk Dit tabipleri Cemiyeti uınu· 

mi katipliğinden: .. 
5 ikincikinun 1934 cuma pn~ 

saat (10) da Çağaloğlunda eaki Dı
yünüumumiye .kaJ'§mndaki Ebblıa O• 
daaı binasında umumi heyet içtinı"ı 
aktolunacağmdan bilfunum ıne.ıek• 
ta~lann her Juı.lde teıriflcri rica olu· 
ııur. 

Umumi Katip 
D. T. Mehmet RıSJI 

ra dökülüyor, Merai.'yı uzaktan ol: 
sun görebilmek için biribirlerin1 

çiğniyerek kotutuyorlardı. . . 
(Frat incisi)ne bir mabude gıb! 

tapanların, güzelliği ve cazibe51 

hakkında methiyeler yazanların a• 
dedi gittikçe artıyordu. 

Frat kabilesi, göçebe halinde 
yqadığı halde (Mersa)nm evlen· 
me çağ'ına girdiği gündenberi, a"'f· 
ni yerde oturuyordu. Kabilenin ~f: 
radı, seneler geçtikçe, Ur ,ehrını 
tehdit edecek kadar artınıfb. Şeb· 
rin üç tarafı yüksek surlarla kapa· 
blmıtb .• Diğer tarafı F rat nehrine 
bakıyordu. (Ur)lular nehir tarafın· 
dan bir tehlike ummadıkları için, 
bu ciheti tahkim etmemitlerdi. . 

F rat kabilesi efradı açlıktan tı• 
ki.yet etmeğe, ve son günlerde re
islerini sıkıttırmağa batlamıfh· 

- Ya Ur tehrini baıııp yağma e
delim.. Yahut buradan daha müıı· 
bit ve mahsuldar yerlere göç ede
lim. 

Diyorlardı. 
Mersi babasını kandırmıttı. 
- Ben nehir boyundan uzakla· 

tırsam, ölürüm. 
Diyerek, gece gündüz (Bora)nııı 

yolunu bekliyordu- Ona: 
- Sevdiğin delikanlı elbette bit 

gün gene (Ur) tehrine gelecektir• 

(Bitmetli) .....ııııııll 
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• 
STANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
FABRİKALA ŞEKER 

Şirketinden: 
• 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni aene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak iQ:ere her isteyen~ satılmaktadır. 
Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon baıına beş 
liıa teıu.ilattan İ3tifade ederler. 

.. 

Komisyon 
Toplanıyor 

(Bagı 1 inci ııahüede )' 
Gerek .t..•man, gerek ıvıeuıduh T~ 

Meki Hikmet Beyler dün akıamki 
trenle Ankaraya hareket etmitlerdir. 

Ankaradaki komisyon derhal faa
liyete geçecektir. Adliy~ ~airesinin 
)erlettirilmesi için hang! hı~ t.ah
aia edileceği henüz m ılum degildır. 
Söylenilen, fnkat ina::ıılmaaı güç olan 
bir çok ıey'er vardır. 

Bu meyanda adliye binaamm in
fası için biri ltalyan, di~eri Alm~ 
olmak üzere iki grup muracal\t ettı
ği bunlann in,aat bedelini on aene• 
ele ve on müaavi taksitte -:lmak üze
re başabaı masrafın Üzcri~den . yüz: 
c.1e on temettü a1mak auretile bınayı 
6 ayda yapıp tefrit ederek teslim ede· 
cekleri söylenmektedir. 

Fakat bu ıayialann aslı eaası yok· 
tur ne bir Alman, ne bir Fransız, ne 
de 'bir ltalyan grupu böyle bir tek
~~;~ hükı'.\mete müracaat etmİ§ değil· ıı 

Postahane binaaınııı adliyeye tah
sisi qi de §imdilik biraz imkansız gÖ• 
ninmektcdir. Bir daireyi yerle§tirme• 
ğe çalıtırken diğer bir daireyi dağıt
mak doğru görülmemekte-lir. 

Şimdiki halde bugünkü vaziyetin 
bir kaç ay böyle devam ettirilmesi 
ve bu müddet zarfında yanan adliye 
binasının yerinde taş, tuğla, demir 
gibi yanmayan enkazdan da istifade 
edilerek yeni bir bina yapı~ması fik
ri yavaf yavaş galebe etmektedir. 
Kat'i netice AnkaraJa bu komisyon 
tarafından ittihaz edilecek kararlara 
bağlıdır. 

Baro tarafından hazırlanan rapor
la ikinci ticaret reisi Turhan ve bi
rinci hukuk reisi Suphi Beylerin ha· 
zırladıklan raporlar ve bu raporla
ra istinaden teşkil edilen hususi bir 
en.cümen tarafından hazırlanan u
mumi rapor da Ankarada nazarı dik· 
kate iılmmıt bulunmaktadır. Bu 
müddet raporda tetkili takarriir e
den komisyonda ayrı ayrı nazan iti• 
ba.ra almacak ve tetkik edilecektir. 

Komisyonun mesaisini bir ay zar• 
fında bitireceği ve adliy<'nin yerlet· 
tirilmeai, yangın dnlayısile muhtel 
olan hukukun ziyadan vikayesi için 
ehemmiyetli ve isabetli kararlar ala
cağı ümit edi'mektedir. 

Sinemaların 
Kapanma saati 

(Başı ı inci sahifede) 
sinde tad lat yapdmak icap edecektir. 
Y aptıiınıtz tal: kikatıı göre, sinema ve 
l!iytarolann kapanma saatlerini 23,30 
olarak tesbit etmek üzere kuvveli bir 
cereyan vardır. Mcvsı:.kan öğrendİ.ğİ.mi 
ze göre belediye Dalıiliye vcklle1 nez • 
dinde huıuıi te;.elıbüste bulunarak se • 
anaların geceler' s.oa~ 23,30 ta bitmesine 
müsaade isteyec<ktir. 

Çünkü, ak•i takdirde, bizzat Şehir 
tiyaLiroıunun faaliyeti felce uğrayacak • 
tır. hanbulda bir ves;:.'ti nakliye mesele 
ıinin mevcut olması, hususi ~artlar, teh 
rin dağınrldığı bunu isJ lzaır etmekte • 
dir. Dün kendilerile temas ettiğimiz bir 
çok belediye azası bu §C kli muvafık bul 
maktadırlar. Daimi encümen azasmdan 
Avni Bey, bu hususta diyor iri: 

- lsd:ınbulun çok dağınık bir tehir 
olm.aıt, huıusi b'r vaziyet arzetmeıi ve 
vesaiti naldiye müıkülatı saat 23 te si
nema ve iyatrolann bitmelerine mad eli 
irnk5.n bırakrnoz. Sonra, bazı piyesler ve 
filmler vardrr ki kı&a!,•.lamt.z. Muavyen 
ıaate kadar dôvanı cttı"mırk mecburİ!1eti 
vardır. Vekl\letin gönderdiği tam'm b:r 
ikaz mahiyectndc telakki olunmalıdır. 
Belediye zabıtası talimatnamesinde bu 
saat meselesi 23,33 olarak te~bi• olun
muş-:.lur. Mnkamı icranın bu husuıta ba 
zı sali.hiyet'eri vardır. ş,;ırıdiye kadar da 
ha geç ıaatlerd~ b' tmesi için müsaade 
ediliyordu. Bu mü•ruıde ı:cn alınabilir 
ve talimatname ta..''>'k edifobilir." 

Şehriır.ı'.zdc he.,uz vcldlctin tamimi 
nin ta.il>ikına baılanmam:ştır. Alakadar 
müesseıclere da'mi encümen tarafından 
bu hususta em.!r verilmesi icap etmekte 
dir. Daimi encüm~n ise he:ıGı: k3t'i ka 
rarını vcrmcmişXr. Yarınki içtimat!a ve 
ril ek karar ~:nema ve tiyatrolara bil
dirilecektir. Karann pazartesi gününden 
sonra tatbikrua ba;lanmaıı beklenmck!.oe 
dir. Barların ııcce aaat 2,5 ta kapanma
ları haklund,ki vekaletin tebliği yerin· 
de bulunmak •o.d!I'. Kahvehanelere gelin 
ce: Esasen bel~diye za'>ıtası talimatna
msindc kahvehaneler'n kapanma saatle
rini 24 olarak tesbit ed lmit:lir. Beyoğ. 
lu tarafında mahout birkaç taoe sababcı 
kahvesi vardır. Bunlar da ruhsatiyey~ 
li'ıbidirler. 

Ağır vergi vermek mretile 

Adres: Istanbul'da .Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: Telefon No. 24470. 9116 

Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagcn veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

yapılır. 

Balkan haberleri 

Yunanistanda diktatörlük 
Dahili vaziyet karma karışık. Meclisin 

feshedileceğini söyleyenler de var 
ATINA, 23 (Milliyet) - Gerek 

postacılar grevi, gerek tayyare zabit· 
)erinden Reparun Harbiye nazırı Kon 
dilis, hava kuvvetleri nazırı Rallis, 
aabık Maarif nazın Torkovasilia, Ah· 
rar fırkası Jideri Mösyö Metakaı hak
kında Venizelosa yapılan &uikast te• 
ıebbüsü hakkında efkarı umumiyeyi 
hayrete düıüren ifşaatı dolayıaile Yu
naniatanda dahili vaziyet bir karar
sızlık geçirmektedir. 

Efkan umumiye bu inanılmaz if. 
ıaat karşmnda altüst olmuştur. HÜ· 
kı'.\metin, bilhassa Batvekil Mösyö 
Çaldarisin vaziyeti müıkül bir çık
maza girmi.tir. Neticenin nereye va· 
racağını kimse tahmin edemiyor. 

Nazırlar mütemadiyen toplanarak 
vaziyete karşı alınacak tedbırJeri mü
zakere etmektedirler. Tevkif edilen 
zabitlerden maada mevkufJar arasın
da bir çok grevciler ve gı·ev mÜ§CV• 
vikleri de vardır. 

Dahiliye nazm bütün içtimalan 
menebnittir. Vaziyete kartı gelmek 
Üzere üç tekil derpiı ediliyor. 

Meclisi feshederek yeni intiha
bat yaptırmak, daha kuvvetle dönen 
bir ıayiaya göre diktatörlük ilan et· 
mek, üçüncü olarak söylenen aöz suİ· 
kast tahkikatını idare eden miistan• 
tik Corcakinin derhal vazifesine niha
yet vererek, tahkikata bizzat Bqve
kil Mösyö Çaldarisin devam etmc
ıi. 

Bazı nazırlarla mebuoJarm· masu
niyeti tqriiyelerinin ref'i istenmeıi 
de muhtemeldir. Nazırlar meclisinin 
idaresi altında diktatörlük idare&inin 
ilan edilmesi de ağlep bir ihtimal da
hilindedir. 

Bulgar izcileri kongresi 
. .so~~A, 23 (Milliyet) - Bulgar 
ızcılerının bugün ve yann burada 
kongreleri toplanmaktadır. 

Bu sebeple , Maarif nezareti, kon· 
greye ittirak etmek istiyen muallim
lere 3 gün mezuniyet vennittir, 

M. Maksimos Zagrepten 
Parise hareket etti 

nazar teaJ:sinde bulunmuılardır. 
iki hariciye nazırı, haılıca gayesi ıul 

hun tensiki ve bütün Balkan memleket• 
leri arasında aamimi ve dostane bir tet- 1 
riki mesai yapılması olan siyasetin taki
bi hususunda mutabık kalmıtlardır. Müt
tcrek meaaileri mevcut nizamın tarsini
ne ve Yunanistan ile Yugoslavya arasm 
daki dostluk ve tefriki mesai rabıtalan
nm takviyesine matuf olacaktır. 

Yüksek tahsil görmüş 
Bulgar kadınları 

BJ;:LGRAT, 23 (Milliyet) - Bul
gar kadınlan ali mektep mezunlan 
cemiyeti mümessilleri geldiler. Bu 
müna.aebetle Kolarab üniverıitesi aa
lonunda bir Bulgar ııecesi eğlencesi 
yapılacaktır. 

Bu suretle her iki taraf kadınları
nın yakrnla§mAaına çall§ılmaktadır. 

Zagrepta şüpheli adamlar 
ATINA, 23 (Miliiyet) - Bel· 

grattan bildirildiğine göre, halen kral 
Alexıındre'm bulunduğu Zagrep ıeh
rinde şüpheli eıhruı arathrması ya
pdml§br. 

Oç k~i yakalanacaklan sırada 
si'ahla mukabelede bulunmuşlar ve 
bir pı>liai ö\dürmiitlcrdir, Maamafih 
üçü de yakalanmııtır. 

Bnlgar memurları 
SOFYA, 23 (Milliyet) - Yama

da Rankov tiyatro salonunda, memur
lar fevka!Ade bir içtima aktetmİ§ler
dir. Bu içtimada, Bulgaristandaki 
memurlann vahim Taziyeti ile parti
zanlık aleyhinde hararetli nutuklar 
irat edi'mittir. 

Ayni zamanda maaflarm munta
zaman verilmesinin temini istenmit-
tır. · 

Se'Anikte bir yangın 
ATINA, 23 (Milliyet) - Se!anik

ten verilen malümata göre, orada 
dün gece büyük bir yanğın çıkmıı 
ve halkı heyecana düıünnüıtür. 

T evf ık Fikret ihtiıalıne 
davet 

Galatasaray lisesi talebe akademisi 
edebiyat encümeninı!en: 

Bugün saat 16,30 da mektebimiz kon 
ferans salonunda Tevf k Fikret ohtüali 
yapdacaktır. Herkese ayrı ayn davetiye 
göndermek kabil olmadığından ihillal • 
de bulunmak istiyen zevatın teşrüleri 

rica olun\lr. 

Y•nl n••rlyal 

Foto 
Fo o !ürenanm üçüncü sene 30 

uncu nüshası çdmuttır• Tavsiye ede· 
ria. 

Tıp dünyası 
Altıncı aene yedinci nüshası da 

zengin mündericat ve bp haber!eri 
ile intit•ır etmittir. 

IST ANBUL BELEDIYESl 
-- ·~ TiYATROSU 

Bu ak4am 
saat 21 de 

'.VKVSHAYAT 
Büyük opereli 
ı:"azan: Ekrem 
ve Cemal Reşit 

_;muma 
9584 

Önümüzdeki 28 Kanunevvel Pcrtembe 
günü matine saat 18 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
meşhur artistler Erika V.oskov ve Leo
nard Sümmer tarafından 2 piyano ile 
konser. Mufassal proııramı tiyatro gi
ıesinde talik edilmq. Giıeler bilet satı· 
ftna hatlaııııfbr. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA Noel 
yortusu. Viyana operet heyeti tema i
leri bugün 17 de L'auberge du C.1ıeval 
Blanc. Muazzam revü opereti akşam aa 
at 21,30 da heyeciin emsalsiz muvaffala 
yeti. VictoN. et son hussard. Y arm No
el 17 de matine Maritza. Akşam son de 
fa olarak L'auherge du Ccheval Blanc 
Sair günü fevkalade gala Fleder Maus 

-· "' c -

Nezle, grip ve ökıürü· 
ğün önü'\ü alır herkes 
için lüzumlu 

PO.HO 
ATINA, 23 (Milliyet) - Harici

ye nazın Mösyö Maksimos Zagrabe 
vasd olmuş ve kendisine resmi istik
bal merasimi yapılmıştır. Mösyö Mak
aimos öğle yemeğini kral Alexandre 
ile birlikte yemiıtir. Yemekte Yu
goslav Hariciye nazırı da bulunmuı· 
tur. Mösyö Maksimos Parise hareket 
elmiıtir. 

Yangında Latur kumpanyaamm 
tütün depolan yanmııtır, Kuvvetli 
rüzgardan kolayca önü alınamayan 
yangında depolardaki tütünler kami-

tr 
l~n yanmıttır. Zarar 20,000 İngiliz • 
lırasmdan fazladır. Ateşin nasıl çık· ';< 
trğr anlaşı'amamıştrr. Pi 

koklama cihazı her 
eczanec'e bulunur. 
Anado'.ude a c en ta 
aranıyor. Bütün f•r~ 
iç'n umumi depoziteri 

Resmi tebliğ 
BELGRAT, 23 (A.A.) - Yugos)ay 

ya ve Yunanistan Har:ciye nazırlanmn 
mülikatlan neticesinde aşağıdaki tebli 
ği neıredilmiıllir: Yunan Hariciye na • 
zın M. Maximos ,jJe Yugoslavya Harici
ye nazırı M. Y evtiç 22 Kanunuevvel 
1933 tarih 'ılde Zağrep ıehrinde biUıassa 
Balkan hükUmetlerini alakadar eden 
bütün siyasi meseleler hakkında noktıı.i 

, Yeni çıkan "'\ 

Burhan Cahit Beyir 

ihtiyat Zabiti 
Fi 50 kuruş 

Cephe Gerisi 

c 
~ 
"' 

1 Lir& 

Naim de T eledo 
İıtanbul Su'.tanlıa. 
mam Hacopulo Han 

35 • 37 Telefo11 
20620 • 42309 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 

'"'•. ~-: . . ~ . . ' 

ıstanbul Mr. Kumandanlığ1 ı 
~htm .. 1ml\ kom. ilanla:"I 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 287,500 kilo odun ~6-12-
933 Salı günü saat 15 te pa·· 
zarlıkla satın alınacaktır. :}art· 
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığına ~ireceklerin bel 
li saatinde Merk~ Kumandan 
lığı satmalma komi&yonunda , 
hazır bulunmaları. (691) 1 

{6991) 9616 ' 
• • • 

Harbiye ve merbutu mek· 
tepler ihtiyacı için 12,000 kilo 
nohut 26-12-933 salı günü 
saat 14 te pazarlıkla &atın alı· 
nacaktır. Şartnamesini göre· 
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı satın· 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (690) (6992) 

9617 
,. . . 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için alınacak olan 8000 kilo 
Yufkanın münakasasma ta1ip 
zuhur etmemiş olduğundan 
25-12-933 pazartesi günü 
sat 15,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesini gÖ· 
receklerin her gÜn ve pazarlı· 
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın· 
alma Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (693) (7016) 

9643 • • • 
Harita Umum müdürlüğü 

için bir adet ince torna tezgahı 
25-12-933 pazartesi günü saat 
14 te pazarlıkla satın alınacak 
tır. Taliplerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın· 
alma kom!syonunda hazır bu
lunmaları. (692) (7017) 

9644 
• • • 

Sili pazaramda eşya ve teç· 
hizat anbarındaki (300) ton 
eşya Askeri San'atlar Mekte
bine pazarlıkla nakli 25-12-

VAPUKCULUI\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 -------------TRABZON YOLU 
SADIKZADE vapuru 24 Bi

rinci Kanun Pazar günü saat 
20 de Galata rıhtımından kal
karak giditte Zonguldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun, Onye, 
Ordu, Gireson, Tirebolu, Göre
le, Trabzon, Rizeye. Dönüfte: 
bunlara ilaveten Ofa uğraya
caktır. 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 25 Birinci 

Kanun Pazartesi ıaat 19 de Sir
keci rıhtımından kalkarak gidit· 
te Ereğli, Zonguldak, Bartin, 
Amasra, Kuruct!file, Ciddeye. 
Dönüşte Amasra, Bartin, Zon
guldak, Eregliye uğrayacaktır. 

933 pazartesi günü saat 15 te 
pazarlıkla yapılacaktır. Talip 
lcrin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satmalma Komis 
yonuna gelmeleri. (701) 
(7043) 

,,. ,,. ,,. 
Dikim Evi için 50 b:O adet 

Köprülü 53.l"ı toka 22-1-934 
Pazartesi günü saat 14 te ale· 
ni münakasa ile almacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve Taliplerin belli saatin
de Tophanede Merkez Ku
mandanlııb Satın alll'a Komiı 
yonuna gelmeleri. (700) 
(7045) ...... 

Kuleli Askeri Lisesi için 
d:ırt kalem evrakı matbua 
27-.12-933 çarşamba günü 
saat 15 te pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Nümune!erini göre
ceklerin her gÜn ve pazarluh· 
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlı~ Satmal 
ma Komisyo-.ünda hazır 
bulunmaları. (699) (7044) 

Sumer Bank f stanbul Şubesinden: 
Baokamızın mah olan Unkapanı Değirmeninde kullanılmaya elYerişli ,,. afaiıda 

cinsleri yazılı makine ve tesisat §imdiki vaziyetler'.nde satılıktır. istenildiği zaman 
fabrikada bulunan bekçiye müracaatla bunları görınek mümkündür. Taliplerin, 
tıekliflerini 5 tuhat 1934 tarihine kadar kapalı zarfla (Sumer Bank htanbul •Şube
li) ne göndermeleııi • 

1) Büyük değirmeni tahrike yarayan 250 beyıı'.rlik kompaont ıistemi L•ar 
makinesi. .,..., 

2) Vals kırma makinesi, 30 aantim kutrunda dört silindirle beraber. 
3) Kazanılan makineye gelen maden buhar boruları (Takriben 25 metre ~ ... 

!ünde.) 
ANKARA, 2~. - Barlarm saat iı.;de 

kapanması halc'nnda k:ırar verildiğini bil 
dirmiıtim. Habc• ..Jd,ğnna göre harlar bu 
saatten sonra afır ve•gi vennek sure
tile açık bulunabilec,.klerdir. 

Saat ikiden Ü'.!"J kııclar açık hıılunacak 

barlar dört misli, 3 ten aabaha kadar 
•çık bulunmalı: iatiyenler de ıekiz misU 
verl(i •ereceklerdir , 

Fi 60 kuruı 

KANAAT kütüpha
nesinde sablır. 

,11300) 
9679 

Galatasarayda Ksnzii.k eczalıaneai 

karfısmda Sahne sokağında 3 rauma· 
ralı apartıman 11 1 nuınarıı. 

9003 

4) Çift ocaklı beı adet buhar kazanı, beheri 2 metre 20 santim kutrunda, 8 
metre tul ünde, 4 atmosfer tazyike mütehammil 

5) Kazana at çift silindirli buhar tulumbası. 
G) Kazana alt amudi çüt silindirli buhar fülumb .. ı.. 



L YET PAZAR 2 KANUNUEVVF~ 1933 

Hanımefendilere Mü jd~·ı' 
Memleketin her tarafında 
Az zamanda 

Sıhhatinizi muhafaza etmek iıtersenis 

'' GISLA VED ,, Lastik Çizmeleri 
295 ve 345 kul'Uf 

• 

mukabilinde ~deki mağazalardan tedarik ediniz 
BEYOGLU: İstik!Al caddesi N. Amiralis 

BEY OGLU:lstiklil caddeai Kapitanidiıı Biraderler 

GALATA: Tlinel civarında " Atlb ,. 

GALATA: Karaköy " Kundura Palu ,. 

fST ANBUL: Babçekapı "İstanbul Bonmareesi., 

fST ANBUL: Yenicami Çilingirler" Üç Yıldız,, 
İST ANBUL: Ycniposı.ane Ustikçı Hüseyin Hüsnü 

ıÇ.ı\.RŞJYJKEBIR: Kalpakçılar Abdurrahman Bekir 

ÇARŞJYJKEBIR: Kalpakçılar Mehmet Nazım 

Gaziantep Vilayeti 
Defterdarlığından: 

... ccd ... l ,Q :g .... " 
~ ·; .. ~ ~ 

~ 
~ -a .s ô -; > :::s 

fil u z fil t :ıs .::: 
VahniDemin:i Han 13 Kürkçi- Tahtani 23 sa. ayyüş bacı va

kıf D. ve kısmen 
buğday arsası çık 
mazı 23 ila 11 No 
lu buğday anbar-

çarşısı yar> Han oda 1 ahır 
na fevkani 43 

oda 

ları ve buğday a
rasası caddesi So. 
ayyüş bacı vakıf 
dükkanı ve bo -
yacı cami sokağı 
Ar. Fethiye med
resesi ve mezarlık 
önü tarik ve 1-15 
No.lu dükkanlar. 

EvvelceM~yetiidareihususiye namına ihale edilmiş iken 
taahhüdünü ifa etmediğinden kanunun 8 inci maddesi muci -
bince ihalnesi feshedilmiş olan yukarıda evsafı yazılı Kürkçü 
harunm mülkiyeti yine eski şeraite göre bedeli 8 senede ve 8 
taksitte ödemnelı: şartile 31-12 .933 tarihine müsadif pazar gÜ 
nü saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile 
müzayedeye çıkarılmışbr. Tal!p olanların yüzde 7,5 pey akçe 
lerini veya banka mektubiyle teklifnamelerini muhtevi kapalı 
zarfı hamil olarak Gaziantep Defterdarlığında müteşekkil sa 
tış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. (6938) 

9569 

1 IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 1 .__ ______ _ 
Beyoğlu Belediye Şubesinden : Sahipsiz olarak bir ko

yun bulunmuştur. Sekiz gün içinde müracaat edilmease satı
lacaktır. (7047) 

Kiralık Sinema ve Tiyatro 
Emlak ve Eytam Bankası 

İzmir Şubesinden: 
Ödemişin yegine Sinema ve Tiyatrosu olaıı binam 1 İ

kinci Kanun 1934 den itibare -ı bir senelik ican 30 Birinci Ka 
nun 1933 cumartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. Sinema bilcüm
fo Levazım ve teferruatila biri ikte ve hemen işlemeğe hazır 
bir halde teslim edilecektir. 

Talip olanlar " 75 - Yetmiş Beş" Türk Lirası depo 
zito akçesini İzmir veya İstanbul Şubemiz veznesine yatıra
rak bunlara ait makbuzları ve me.zkiir Şubelerden ahp imza 
edecekleri müzayede ıartııamelerini, teklif mektuplarını havi 
zarf ile birlikte 30-12-933 tarihinde lzmir'de bulunacak su
rette " Emlak ve Eytam Bankası, İzmir Şubesine " taahhütlü 
mektup ile göndermeleri veya bizzat getirmeleri ilan olu
uur. (7008) 9647 

1 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
M. M. V. Satınalma komis 

yonundan: 
lzmi rde Reııadiyede Çama

tırhane, Hamam, Ütü binası 
kapalı zarfla yaptırılacaktır. 
Şartname ve planlarmı gör 
mek isteyenlerin her gÜn öğ
leden sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin 14-1-934 pa 
zar günü saat 10,30 da teklif 
ve teminatlarile Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyonu
na müracaatları. (3432) 

(6926) 9516 
• • • 

M. M. Vekaleti Satmalma 

Komisyonundan : 
Eskişehir Hava Mektebi İ· 

çin bir pavyon ve hangar önü
ne Pist ve umumi kanalizas
yon İnşası kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Şartname
sini ve planları görmek iste
yenlerin her gün öğleden son
ra ve münakasaya iştirak ede 
ceklerin de 13-1-934 cumarte
si günü saat 10,30 da teklif ve 
teminat mektuplariyel Ankara 
da M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3431) (6924) 9514 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan ec

nebi tirketlerinden (Bank Franko Aziya tik • Banque Franco Aıiatique) ıirket! 

bu kere müracatla Şirketin Türkiye Umumi vekili Mösyö (Pellegrino) nun tir
ketten çekildiğin bildirmiıt<r. Keyfiyet muvafık görülmüt olmakla ilan olunur. 

(11353) 

Büyük rağbet kazanan 

il • 

Kumaşları lstanbul'da da 
Satılmaya başlandı 

Toptan satışlar ve siparişler 
için müracaat mahalli: 

Bahçekapıda eski Şamlı Han No. 18 
Telefon: 20485 

Perakende satışlar: 
Şimdili" 

lstanbul, Milli Spor Zeki B. Mağazası 

a 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
1 

Komisyonumuza merbut Vefa Erkek Lisesinin muh· 
telif mahallerinde yapılacak işlerin 27-12-933 Çarşamba gÜ· 
nü saat 16 da Pazarlık suretile ihale edilmek üzere münaka·. 
saya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnameyi görmek Ü· ' 
zere İstanbul Erkek lisesindeki komisyon kalemine ve müna·' 
kasaya iştirak edeceklerin de komisyonumuza müracaatları 

• (7040) 

Denizyoıları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kara.köy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
MERSiN vapuru 25 Birinci 
Kanun PAZARTESi 19 da 
Sirkeci nhtımından kalkacak gi 
dit ve dönüfte Gelibolu, Ça· 
nakkale, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye, Ayvahğa 
uğrayacaktır. (7050) -
İzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 26 Birinci 
Kanun SALI 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak doğru fz. 
mir' e gidecek ve dönecektir. 

(7051) 

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 26 birinci 
Kanun SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Giditte Zon 
guldak, lnebolu, Sinop, Samaun, 
Fatsa,Gireson, Vakfıkebir,Trab 
zon, Rize'ye. Dönütte bunlara i
laveten Sürmene, Ordu'ya uğ· 
rayacaktır. (7049) 
--~~~~~~~~----

Mersin yolu 
-ıNEBOLU vapuru 24 Birinci 
Kanun PAZAR onda Sirkeci 
rıhmnmdan kalkacak. Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaf, Finike, 
Antalya, Alanya, Merıin'e. Dö
nütte bunlara ilaveten Tqucu, 
Anamur, Kupdau, Gelibolu'ya 
uğrayacakt.r. (7019) 9668 

,_Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci amıI mütehassıs 
9471 (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

~~----------------~-------~---"""--~ :. .................... . 
KATAGRIP TABLETLERi . 

9004 

B&yle ya~mur'u ve karlı havada vaziyetimi f(irüpta ıaşmayıaı:ı. 
19 

Verem, Kalp • 
KAT AGRIP haplarını tanıraanıı hemen bana hak verininiz. 
Çünkü art ık ıoğuk alğmlığından korkmazsınız. MOTEHASSISI 

NEZLE ve SOGUK ALGINLIGINA, GRIPE Dr. Cevat Cemil 
1 yakalanmamak İçin KATAGRIP Muyanehanesini Beyoğlu lstiklaJ cad· 
yakalanmıısanız. ~abukKatagri blitlln a.ğnlan d~rKatagrip desi Rumeli Han 2 No. ya nakletmiı· 

kurtulmak ıçın Phal geçırmek lçın ı-tir. Her gün 2-6, Tel.42927. (11047) 
en listlln ve eşsiz olan KAT AGRf P eczanelerde bulunur. Tıırkiye 
umumi deposu Şark Merkez Ecza T. A. Ş. (11341) 9531 

--
Türkiye Turing ve Otomobil Klöbünden: 

Y ılbaıında Istanbuldan Ankara ya mevkiyli hususi bir vagonda 82.İmet avdet 
32 kiıilik bir seyahat tertip edilmiıtir. 

Şömendöferle &idip gelme ve vagonli ıirketinin vag?n resto~~ hususi 
mönülü iki akııam yemeğile bir tam sabah kahvaltısı dahil olmak uzere ucret yal
nız Yinni bir buçuk (21,50) Lira olacaktır. 

Haydarpaıadan 30 Karıunuevvel'de hareketle Ankarada bir gece kalınarak la
tanbula avdet edilecektir. Ankara oteller inde yüzde elli (50) tenzilat yapdacaktır. 
Otel mecburi değildir. 

Bu seyahat iıtirak eıl'ecekJ.,..in 3 gün zarfında Galatla'da Adalet hanında 
10-18 No.da Türkiye T\U'İng ve Otomobi Klöbüne saat 10 dan 12 ye kadar müra· 
caatları rica olunur. (11355) 

!HAYAT T k • • Muhtıralı a vımı harital~alümatlı 


