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Ticaret mukavelesini gö
rüşecek Çekoslovak heyeti 
geldi. Şehir planını tetkik ede 
cek jüri bugün toplanıyor. 

FlYATI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2855 PAZAR 21 KANUNUSANİ 1934 

Almanya silah meselesi 
hakkında Fransız muhtıra
sına 

laşıcı 
cevap verdi. Cevap uz

mahiyette addcdiliyor. 

Tel • ( Mildllrı 14318, v ... ı,ı .. ı •ldllriı 114311. 
• lcknı •• Matbs.."" ı IA.310. 

"Cesaretle 
Akdenize,, sa Şaşkın •ahrikçi Tevkif 
p Bu, hududumuza yakın Mustafa 

1 
aıa kasabasrnda bazı Bulgarlar tara

•ndan yapılan bir nümayİ§teki bay
raklar üzerine yazılmış bir ibaredir. 
Evet, Akdonize inmek iç.in ceoaret, am
'!1a Pek çok cesaret ister. Bir nümayi
~'-" heyecRnı içinde bile bunun nazar
.._rı uzak tutulmNnaıı bu manaıız ha
reketin yegane mantıki olan tarafıdır. 

Hadise malumdur: Geçen hafta ba· 
~ Bulgarlar, Trakyanın Bulgaristana 
~~akı ve Türk - Yunan misakının fes
"' İçin topraklarımıza çok yakın bir 
r"~e büyük bir nÜ'!"'Yit t:rt~ .•tın!ş
etdır. Nümayişe kibıede bır ayın. ıle 
":ı+I.anmıı. Burada dini hisler tahrı~ e
dıldıkten sonra kütle papasların elın -
~en Bulgar hocalarının eline. in-
tikal etmi,. Kadın erkek .~atıp. 
ler tarafından söylenen mubeyyıç 
nutuldarla balkın hisleri galeyan 
Laline getirilmif ve Buls;ar hüku : 
bıe~?ln "doıt ve komşu,, diye ~.av~ıf 
•~bgı iki millet aleyhinde tecavuzkir 
loder aöylenmit. 

ı. Bir memlekette komıu bir memle• 
•t aleyhine yapılan nümayİ§ daima 

dostluk ile telif kabul etmiyen bir ha· 
••kettir. Hele bu nümayiı hudut bo
l>Unda yapılırsa tehlike ifade . •.de~ bi~ 
lıaı-eket ıeklini alır. Bunun ıçındır _kı 
"1uıtafa Patadaki nümayiş dolaymlc 
lıiikiıınetimiz Bulgar hükumeti nezdin
de teıebbüıatta bulunmak lüzumunu his
.. lııüıtir. Bulgarların hudut aıın yap
t~~arı oyun tecavüzün Londra~aki t~
~· içine girmeğe çok yakın gelen hır 
~tekettir. Filhakika Bulgaristan teca

~uzün tarifi hakkındaki mukaveleleri 
'~a etmemiıtir. Ancak bu tarif Bul
~•ristanın bütün komıulan dahil oldu
~ halde bir çok devletler tarafından 
ı. l>ut edildikten sonra beynelmilel hu
d~k kaidesi şeklini almııtır. Şu da id·'r •dilebilir ki Londrada tecavüzü ta
;• 1 •den devletler, bu tarihe kadar ya-
) 

1 rrıası memnu olmıyan iıleri memnui· 
~ altına alarake yeni hukuku düvel 
de desi vazetmiş değillerdir; belki de 
ı..,~tlerin biribirine karşı olan müte
de vazife ve mes'uliyetlerini bir kai
l halinde teabit etmiılerdir. Bu vazi
~1ve mes'uliyet Londra mukavelesi im
le: llntnadan evvel de mevcut idi. Biz 
d~ınşu Bulgar hükümetinden hukuku 
lı Uveı kaidelerinin bile menettiği hare· 
, etlere tevessül edilmesine mani olma
~ııı beklemekle kalmıyoruz. Daha faz
lıa:•r.ler İstemekte adeta kendimizde 
ııtı· ıorüyoruz. Çünkü münasebetleri • 
tek Yalnız hukuk çerçevesi içinde ko
i t 01ınakla kalmıyor; samimidir. E • 
.,,•r bunda yanılıyorsak hakikati öğren
ı..f" her halde alakadarlar için fayda-

ıt. 

lıu Fiihakika resmi Bulgar gazetesi 
•. ha~eketi takbih etmiıtk Bulgar hü
l~ınetı de hadiıe etrafında tahkikata 
;-'1anırı ve nümayişin yapılmasına ruh .. 
~r v.eren bir memura iıten elçektiril-
1>; tlır .. Ancak bu tahkikatın vazıh 
.,,! netıce verdiği iddia edilemez 
.c.ıra tah "k· 1 • ıo ._ . . rı atçı arın nümayiş yap-
-..·~~ •çın ayın üçünde o mıntakanın en 
•Uı<ıek .. Jk" 
t'a, mu ıye memuruna reamen mü-

ca~tta bulundukları anlaııhyor. Nü ... 
llnayı§ te ayın 4?'" ~~rdünd.e yapıldığına 
"te aradan on ~ır g~n geçtığine göre bu 
der~e ehemmıyetlı bir hadiseden mer-
lezın nasıl haberdar 1 d • 
lıa•l omaıgıan-

yl amıyor. Bulgar hükümetleri 
~~~k komşu memleketler aley _ 
lluı e . yapılan hareketlerin, gerek 
•..,:~~t~ndaki ekalliyetler hakkında 
lel'İııi ~o~ulen mu".'.1'elelerin mes'uliyet
&..111 ".'ma hususı teıekküllerin omuz
ıisıa:, Yuklet.n:ek İstemişlerdir. Bulga
~ııler n bdahılı vaziyetini yakından bi
tu olde. u~un bir dereceye kadar doğ
dir k' ~ııu ınkar edilemez. Bunun için· 
l.ıiıne~ '!mıu hükumetler , Bulgar hü
"'li•ıun erını; karşı bu noktalarda daima 
L~kıin:ı ~~a .'le hareket etmişlerdir. Bu 
tedbir • erın vaziyetlerini işkal edecek 
clir. ıcrJ.• teşebbüslerden çekinmişler • 
Lir nü ~ ugoslavyaya karşı yapılan 
l'~Pıla:'~r•ı, kah Yunanistan aleyhine 
ltıııde• . ır tezahür, kah Türkiye aley-

"' tah 'k· Ptopa ., at ve Romanyaya kar§ı 

lııı.ı..n1a~a hu komşu devletler tara
?.,İiııaseı.. uıamaha ile kartılanmııtır. 
•ulll tler bozulma11n diye en ma
l.ile ~u'b'.bi! hareketlerin yapılmasına 
.\ıı..._ı. . ukumetler mani olmuılardrr. 
da but nıhayet bir hükGnıetin iktidar
tı ı,. unduğu için dahile ve harice kar
)eu.,'.f takım vazife ve mes'uli -
ltr ~ Vardır. Bu vazife ve mes'uliyet
~· te~ında da ekalliyetlere hayat hak
•le il\"· n etmek ve komıu memleketler 
le,.""• t"nasebetlerini bozacak hareket-

•veı "I d"I tte. . •u e ı meaine mani olmak ta 
:ıı.- hat~•r .. Kendi .ekalliyetlerine yaf8.
•uıııet ı bıle temın edemiyen bir hü
~•ller· batka memleketlerdeki ekalli-

1'1 1j "Vaziyetini ağzına bile alamaz. 
~diı U &ar Ba,vekili M. Muıanof son 
ııı;1 "e dolayıaile teessürünü beyan et
'4r • huıusi teıekküllerin daha ne ka
lııu4:aman batına bela olacaklarını ıor
lupı, Ur. Bu sözlerin ıamimi olduğuna 
I.i ftkJ~t~iyoruz. Çünkü vaziyeti ha.ki
tiiııı.·· ıl~ ızah ediyor. Bulgaristanın bu
''"•ıı b llYasi yalnızlık içinde bulunma
!.;, L' ~tlıca amili, bu teşekküllerin kah 
~· °""' diğer ko!Tlıu memleketi iıtih
>oı.ı •den taıkınlıkları olduğuna şüphe 
lıırd llt, Bu §uıırsuz hareketler Balkan· 
tıı•d~ .sulh ve müsnlemete yardım et
ı,,. ıg, gibi, Bulgaristanın da menfaat-

ıne u . . . 
"'• Ygun d ğıldır. Bulgarıstanın 

rıfaaı-~ •• d. 1 m"'eleıini varsın Bulgarlar 
~. '1••i dü•ünsiinler Balkanlarda sulh il\., T • 

uıaıelnetln devanu meselesine ge· 

Bulgar hükumeti Ankara-! Şaşkın tahrikçi 
.. .. .. b•Jd• d• Yakalandı 

Ya teessurunu ı ır ı .H b -to-. ....
1 a er gaze esıne me ... up 

M. Çaldaris Sivilengrat hadisesi karşı- gönderen 

d Y • • . . . h . . tahrikçi dün tevkif edildi 
Sin a UDaDJStanın VazıyetJDJ JZa ettJ. Haber gazetesinin evvelki giinkü 

nüshasında Petrof imzalı bir tehdit mek 

Kongrede ne kararlar ı•tt•ıhaz ed·ııd·ı? - B l h .. kA tubundan bazı parçalar neıredilmitti. 
U gar U U- Bu mektubun zarfının arkasında da 

metinin yapbg"' ı tahkikat ve hükumetimİze teminatı "~odna. z.~t.ita ve Tra~~ komiteleri 
. . . muınesıılhgınden,, adrcsının yazıh ol • 

AT~NA, 20 (Millıyet) - Bulgarıa duğ 1 haber veriliyordu. Ve mektup lı-
tand~ki- Tı:aJ<yalılar t~tkilatırun son tanbuldan postaya verilmiıti. 
tahrık amır hareketlen hakkında Ro- Dünkü Anadolu ajansının gazete-
dop mebuıu M. Skıindaris tarafından mizde çıkan resmi tebliğinde de yazılı 
M.~cliae bir sual . takriri verilınittir. ' olduğu gibi bu mektupta Türk Oniver-
Dun akıam mecliı nıznameye batla • ' ıiteai aleyhine tecavüzkiirane bir lisan 
mada_n evvel, takrir sahibi söz alarak, kullanılıyordu. 
evvela Balkanlardaki sulhün istikrarı Mektupta bundan batka di§Çİ mek-
noktasın~~? Türk , Yunan doatluiu • tebinde Bulgar talebeıiniıi sınıfta kal-
nun verdıgı kıymeti izah etmiı, bun • maaı hakkında bir sürü tecavüzkarane 
dan so 1 ra Bal~anlar miıakından bah cümleler ve eczacı, diıçi mektebi me-
"':~erek, b~ mıaakın Balkanlarda aul- • murlarından biri aleyhinde de çirkin 
hu da~~ _zıyade kuvveUendirip genit- tabirler kullanılıyordu. 
letecegını anlabnıştır. Müteakıben Hadiıeyi ehemmiyetle nazarı dikka-
h~tip! ~~Jgarl_a~ın gösterdiği suitefeh- · te alan hükumet, bu §ahsı meydana çı-
humu soz gelıtı ederek, bu Balkanlı karmak için laznn gelen tertibatı al-
komşu tarafından gösterilen ihtirazla mıttır . 
rm manasını arazi iddialannda ara • Filvaki cuma günü vali ve belediye 
mak lazım geldiğini aöylemiı ve hü - reisi Muhittin, emniyet müdürü Fehmi 
kıimetin nazan dikkatini celbebniıtir, Beyler emniyet müdürlüğünde mesele-
Hatip sözüne devam ederek, demi§ • yi ehemmiyetli ıekilde tetkik ve tahkik 
tir ki: ile meşgul olmuşlardır. 

_ Lakin Bulgarlar emin o1ıunlar Tahkikat gece yarısına doğru müs-
ki Yunanlılar topraklanru her zaman ·bet netice vermiıtir. 
için müdafaaya hazırdırlar. Maaleıef bu mektubun Bulgari•: 

Bunun üzerine Başvekil kürsüye tandan buraya gelmiş olan Sabrı 
gelerek mebusun takririne cevap ver D y M Çolak oğlu isminde yirmi bet yaıla-
miştir. 'M. Çaldaris Türk - Yunan ün unan eclisi Mebusanında rmda kadar bir genç tarafından yazıla-
doıtluğunun dürüstlüğüne ve samimi- izahat Veren Başvekil M. 
yetine işaret ettikten sonra, sözünü Çaldaris Cenapları 
Bulgaristandaki Trakyalı teıekkülle -
rin faaliyetine naklederek demiıtir 
ki: 

- Türk - Yunan münasebatı her 
i~i tarafı_n karıılıklı itimat ve emniye 
tme, denn dostluğuna ve görütlerin • 
deki mutabakate istinat ediyor. Bina
enaleyh diyebiliriz ki, Türkiye ve Yu 
nanistan bir tek devlet gibi müıtere • 
ken ça.Jışıyorlar. 

M. Çaldaris, Cenevrede iken Tür-

kiye Hariciye. v<;.kil_i Tevfik Rüştü Bey 
le ııkı ve aamımı hır tetriki meaai da
hilinde çalıştığını hatırlatnuı ve bu 
iki memleketi bağlayan rabıtaların 
çözülmesi gayrikabil olduğunu ilave 
eylemiştir. Siyaset yanız iki mem!e • 
k"t hükumet adamlannın değil, iki 
milletin de tasvibine mazhar bulun • 
maktadır. Meclis Başvekilin bu beya • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Geniş ve esaslı bir maarif 
hamlesinin arif esindeyiz .. 
Maarif vekili ve umumi müdürler 

dün Ankaradan geldiler 
Lise ve ortamektepler e.saslı bir değişikliğe uğrayacak, 
bütün maarif erkanı yenı hamle Üzerinde sefer her edildi 

Tıp fakültesi reisi değişiyor 

/ 

Dün şehrimi.ze gelen ve burada 
çalışmaya başlayan Maarif vekili 

Hikmet Bey 

! 

Maarif vekili Hikmet Bey dün sa
bah ansızın ıebrimize gelmiıtir. Vekil 
Beyin bu ini seyahatine hususi bir e
hemmiyet atfedilmektedir. Hikmet Bey
le birlikte bütün vekalet erkanı da şeh
rimize gelmiılerdir. 

Yüksek tedrisat umumi müdürü Ha
mit, Orta tedrisat umumi müdürü Ha
san Ali, ilk terdiıat umumi müdürü Re
ıat Şemıeıtin, vekalet umumi müfettiş
lerinden Ali Canip Beyler ıehrimize 
gelen zevat meyanındadır. 

Muhtelif vilayetlerde teftişlerde bu
lunan diğer müfettişi umumiler de ls
tanbula dönmüılerdir. Ankarada vekalet 
erkinından yalnız müsteşar beyle iki 
umumi müfettiş ka1m.1ştır. Tekirdağında 
orta mektepte teftiı yapmakta olan u
mumi müfettiı Reşat Nuri Bey de şch-

lince; hemen söyliye.!itn ki bu bahjste 
bizim de söz sö~icmcğe hakkımız var
dır. 

Biz Balkan ıulhunun en hararetli 
taraftarıyız. Türk .. Bulgar dos.th.,~u
nun da bu sulha ynrdırn edeceğine lı:a· 

rimize dönmüttür .. 

Vekil _Bey lstanbulda çalı~ıyor .. 
Al~ıg~z malümata göre Hikmet 

Bey, §ımdılık gayri muayyen bir müd -
de_t içi~ Istanbul~a çalışacaktır. Şehri• 
mızdekı bu mesaıde, vekalet erkanı da 
kendisine refakat edecektir. 

Vekil Beyin riyasetinde üniversite· 
de, maarif idaresinde ve diğer muhtelif 
terbiye ve tedris müesseselerinde mü
him iç!imaJa.r yapılacak, bazı ınü!lim 
karnrJar verjlecektir. Vekil Beyin ve 
maarif .. crkanının şehrimizde bulunduk
ları muddet zarfında bütün lstanbul 
"!a~rif müeıscseleri wnumi bir tefti§e 
t~bı tutulacaktır. Hikmet Bey üniver· 
sıtede devam etmekte ola I h t . 
1 .1 k n ıs a a ış-
erı e ya ından alakadar ı - "b" 

h 1
. . . . o acagı gı ı 

mu t~ ıf lısele~ı, dığer bazı yüksek mek· 
teplerı de teftq edecektir. 

Orta tedrisatta ıslahat 
~İr . müd~ettenberi Ankarada vekil 

Beyı!' ~ıyasetınde, orta tedrisat müeıse
selennı ıslah .~~ek üzere içtimalar yap
makta olan büyuk komisyon, bu mevzu 
üzerinde mühim bazı neticelere varmı, .. 
tır • 

Bu meseleler şehrimizde yapılacak 
içtimalarda tekrar görüıülecek, bazı nok 
talar hakkrnda kat'i kararlar verilecek
tir. 

Hikmet Bey şehrimizde, tecrübeli 
ve ihtiıas sahibi bazı ]ise muaUim ve 
müdürlerini davet ederek mütaleaları
nı alacaktır. Mekteplerimi~n bugünkü 
randımanı hakkında vekil beyin şehri
mizdeki orta tedrisat muallimleri ile 
umumi bir hasbihalde bulunması da muh 
temeldir • 

Aldığımız malumata göre, 1 stanbul
daki içtimalar ve teftişler sonunda li
selerin ikinci devrelerinin vaziyeti Ü· 
zerinde bilhassa durulacaktır. Liselerin 
muayyen bir rakam üzerinde tahdidi 
etrafında mühim kararlar verilecektir. 

ihtiyaç nispetinde , memleketin muh
telif yerlerinde orta mektepler tesisine 

(Devamı 5 inci sahifede) 

niiz. A.2ıcak her iki tarafta da bu dost
luğu çekemiyen tahrikiltçılar buluna
b!lir. ~u s\11~ k:Jndakçdarına karşı ise 
,,ddetlı !.edbır nl~k her iki hükume· 
te terettup eden hır vazifedir. 

Ahmet ŞÜKRO 

,-

Hiidiae hakkında beyanatta bu -
lunan vali ve belediye reisi 

Muhittin Bey 

rak Haber gazetesine gönderildiği an
latılmıf lır. 

Sabri Çolakof dişçi mektebinde ta
lebedir ve Kasımpaıa musevi ilk mek
tebinde muallimdir. Dişçi mektebinde 
iki senedir imtihanda muvaffak olama
mış, sınıfta kalmıştır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kazım Pş. Hz. 
--o-

Galatasaray kulübünün 
fahri reisliğini kabul etti 

Maarif vekili Necati Bey merhumun 
ölümündenberi münhal bulunan Galata· 

Kazım Pş. Hz. 

saray klübü fahri 
reisliği şimdiye ka
dar hiç bir zata tek· 
lif edilmemi§tİ. Son 
defa toplanan klüp 
idare heyeti fahri 
riyaseti kabul et -
melerini Büyük Mil
let Meclisi reisi 
Kazım Paıa haz -

, retlerinden rica et• 
meğe karar venniı 
ve keyfiyet klüp 
namına bir heyet 
tarahndan Paıa Hz. 
ne arzedilmittir • 
Kizrm Paf8. haz

retleri memleketin 
en eski bir ıpor yurdu olan Galatasa
ray klübü fahri reisliğini kabul buyur
muşlar ve klübe imzalı birer resimJeri
ni hediye etmitlerdir. 

Kiznn Paıa hazretlerinin fahri re• 
isliği kabul • etmeleri Galatasaravlılar 
arasında sevinçle karıılanmııtır. 

Kibrit fi;tları 
İndirildi 

Küçük kutular 60, büyükler 
70 paraya satılacak 

ANKARA, 20. A.A. - Kibrit fiyatla
" hakkında müzakere etmek üzre An
karaya gelen kibrit şirketi müdür ve mü 

messilleri dönmÜ§
~~;;i !erdir. Maliye veka· 
=: Jeti doların son vasa .. 

tileri üzerinden fj .. 
yatları hesap ederek 
mukaveleye istina
den küçük kutuların 
altmış ve büyük ku

tuların da yetmiş puaya satılmasını ~ir
kete tebliğ etmiştir. 

Yukarıda arka taralı parçalcıııan otobüs, aşağıda kaza mahallinde 
yapılan kefil ve otobüsün çarptığı ağaç ve yer .• 

Maslak yolu adeta bir 
insan mezbahası oldu! 

2 ölü, 4 yaralı, birçok hafif yaralı var 

17 yaşında bir genç kız da bu 
f aciaga kurban gitti 

Kazaya sebebiyet veren firari otomobil hala kat'i 
şekilde tesbit edile~edi, !acia tafsilabnı neşrediyoruz 

Evvelki gece, güneş heniız battıgı 
ve ortalık karardığı bir !ırada, Mas -

Yaralılardan :Ali El. ve M. Lui 
Goldenberg lıaatahanede 

lak · BüyÜkdere §O 

sesinde yeni bir O· 

tobüs - otomobil 
müsademeai ve bu 
çarpışmanın neti -
cesi olarak iki kişi 
nin ölümü, dört ki 
tinin yaralanması 
ve birkaç kişinin 
de vücut)erinin 
muhtelif yerlerin -
den az çok berelen 
me!ile neticelenen 
§&yanın teeıaüf bir 
facia vuku bulmuı -

Şoför Hakkı Ef. tur. Dün bir mu- arasında iıleyen otobüslerden biri, 
harririmiz.. faciahın 3315 numaralı otobii~, )'"eni ınahallc· 

sureti vukuunu muhtelif ali.ka • ı den hareket eJiyor. Bu otobü•, Halit 
darlarla görüşerek göylc tes • ve Niyazi Beyıer iamjndo fki ortaga. 
bit etmiştir: Bayı·amın üç.üncü cu· aiL1ir; ıoförü 3750 Akif oflu Hakkı 
'Jlft günü, saat 17 yi bir kaç da.- Efendidir. Hakk• Efendi. !~kiz &ene 
cika geçmiştir. YenimahaJJe ... Takaim (D~vamı 6 ıncıı ,ahiFed~) 

• ~c==,,;;,==~'='~~~~~~~==~~~~-=~~~~~~~~~~~..;..-=ı==o..= 

Birinci ve ikinci yenileme büroları dünden itibaren çalışıyorlar 

Yenileme büroları dünden 
itibaren· faaliyete geçtiler 
Büroların istediği vesaik ve malumatı 

vermeyenler tecziye edileceklerdir 
Adliye yangınında yanan ve yangın

dan sonra ait olduğu mahkemelerce tec· 
dit ve yeniden tesis edilmemiş olan 
dosyaların yenilenmesi için kanun mu· 

cibince t~sisi İC<\p eden yenileme. biiro ... 
ları dunden itib:ıren Yeni po.ıtahane bi ... 
nasının üst katında faRIİycte baş1amış-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 



Tarihi tefrikamız: 6 

Napolyon imperatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası-
Yazan: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSIN 

KURTULUŞ 
Bu suretle matbuat, vaziyetin 

:ı:ahiri görünüşünden ziyade, gü
nün kahramanına, ittihaz edeceği 
kararların husul bulmasına yar
dım edecek bir tekilde sadakatle 
taraftar olmağı tercih ediyordu. 

3 Mayıs 1798 de Bonapart, ya 
nınola Jozefin olduğu halde Lük
senburg sarayında Borras'ın husu 
si mi-.afiri sıfatile ziyafete davet 
edilmi• bulunuyordu. O gece Fran 
sız tiyatrosunda meşhur Talma. 
MakbPti ovniyordu. Ziyafetten 
sonra bu piyesi alkıtlamağa gide
ceklerdi. 

Bonaoart gece yarısı, tiyatro
chn dönü~te. refakatinde Jozefin, 
Zu!"e"e de Beakamais - yani 
Jozefinin Hk korasmdan olan o~
lu - ve daf.,. bir iki kiti olduğu 
halde yola çıkrvor..lu. 

B.,ur"o"l"e ile Prodence arasın 
d" M,.r.:ıv,.v;- dohu süratle yol 
alm1\PI\ haAlıunı,la.rdı. 

Oi"' .le vukua ıı:elen bir hô.d•se 
ba~kııml\n.t,.nın az kalsın zaferini 
y~·•rl" ı-,.,.t.,..,al!a se'hebivet vere
cekti. v .. 'kıt ""'7.anmak icin tuttuk 
ları ke~tirme bir yol üzerinde, yol 
cular uvumai!a ulıstıkları b~r rı
r;ula. ar"lı" şiddetli bir sademe ile 
durdu. Y .,lcular birdenbire nçra
yarak arabadan atladılar. 

Ne olmuştu? 
Yolun üzerine düşen kalın bir 

al7aç dalı hayvanların avaklarına 
dolasmış ve arabanın arka te1<er
le1<leri ara•ına girerek bir fr I' va 
zifesini pÖrmiis, arabayı böyle bir 
derMre dnrdurmuştu. 

Bonaoart: . 
- Ak•i dal! diyerek, havdı .yo 

lumuza devam etmekte geçikmıye 
lim. emr;ni verm;ati. . 

Fakat bu sırada etrafı tetk ~ke 
cıakn arabacı: 
• - Ce,.er,.l1m. büviik bir tehli-
ke atlattık! Meğer tehrin üstünde 
ki kö~.U V1kılm•• ve bu kestirme 
vol p~k islek olma.:ıığı icin bunu 
kimse ıı:örm~m;ı, F.iTer yolumuza 
drvam etmis olsavtl1k •İmrl; h"t>İ 
mh suyun \cine dökülmüş buluna 
c:iktik, de.\ i. 

Bu ıın•Pt!., bir kaç ağac dı>lı, 
Mısır f,.t ih'iiTine nam7f'f olan arla 
mı unırumım kenarında, taın ke
narında tevkif etmis oluyordu. 

MtSıra doğru 
Akdeniz kıyılarında hüküm ıü 

ren şidedtli bir fırtına lngiliz do
nanmasını periıan ettiğl ve Tolun 
açıklannda Nelron'un bulunduğu 
Amiral ıı-emisini hasara uğrattt~ı 
sırada, Bonapart denize açılmağı 
münasip buluyordu. . 

Jozefinden ayrılış pek hazın ol 
muştu. Acat> onu bir daha ne za
man görebaecekti? Belki artık h;ç 
görüşmek kabil ol~mıyacaktı. Bo 
napart Jozefinle geçirdiği bu ron 
gece, puselerine nihayet veremi
yordu. 

Ceneralın deniz seyahatine çı
kacaiiı, tehirde derhal yayılmıttı. 
Bu Mayıs vüneşi altında rıhtım 
bovu seyircilerle dolmuttu. Tek
mil pen"e,.eler, balkonlar, bina 
damları. rıhtımboyu, hatta $ehir 
etrafındaki tepelerde bile halk 
toplanmış bu1unuyordu. Sema le
kesiz, martı kutlan ile dolu idi. 
Mavi Akdeniz, mevzun hareket
lerle çalkalanıyordu. 

Kale.len bir top sadası işidildi. 
Gemi gü'Ie\eri, buna cevap veri
yordu. Sehirde azim bir gürültü 
koptu. Yüz yirmi toplu ve içinde 
Bonapartın bulunduğu Orient 
(Şark) pemisi yelkenleri çekti .. 

Jozefin, levazım dairesi balko
nundan bir dürbinle kocasını gör
meğe çalıtıyor. Bonapartın Malta 
da erzak alıp alamıyacağma dair 
mallımat iıtinyordu. Acap Türk
lerle harbetmeğe mecbur olmadan 
karaya asker çıkarabilecek mi idi? 
Jozefin helecandan elleri titriye
rek dürbünü ile Ceneralın silueti
ni görmeğe çalışıyordu. 

Bu sırada fırtına artrnı•tı Filo 
nun bazı gemileri körfezde bat
mak tehlikesine maruz kalıyorlar
dı. Orient h '.s ıedilecek derecede 
yana yatmıştı. Fakat derhal muVI\· 
zeneyi temin edebiliyor, geçilmesi 
güç olan noktayı atlatabiliyordu. 

Şimdi muzika sesleri arasında, 
tekmil bu kalabalık tarafından ha 
raretle selamlanan bu filo, hudut
suz mavi bir deniz üzerinde Mısır 
yolunu tutuvordu. 

Jozefin dürbünü bırakarak, ya 
va~ yavaıı kiiriilen ve uzakalsan 
elkenlileri gözleri:e takip eder-

ı ken vaziyeti kendi kendine muha
keme ediyordu. 

Bonapart hakkında ne düşünii 
yordu? Bunu o da katiyyetle kesti 
remiyordu. Bazan Bonapart, tabi
ati iktizası olarak gösterdiği fid
det tesirile Jozefini yorar, usandı
rırdı. Bazan bütün bunlara muka
bil, Jozefin işi fakaya bozar ve 
mütehammil olmağa çalıtırdı. Fa
kat günün birinde kocasından bo
tanacak olursa kendisinin ve ço
cuklarının istikbali meçhul bir a
kıbete düşeceğinden korkardı. Bu , 
nunla beraber bu müfteris Bona· 
partla nasıl geçinebileceğini de 
dü~ünüyordu. Haris arzularını fili 
yat ~aha~mda tatbik edebilecek 
mi idi? Y olcsa yarı yolda mı kal
ma~a mahk\ım olacakb? Binaen
alehv bu adam bir serseri mi yok
sa bir hahi mi.idi? 

Şura11 muhakkak ki, Bonapart 
tan uzak kalınca derin bir istira
hat, phsına hükmedebilmekten 
mütevellit büyük bir memnuniyet 
bisıetmeğe başlamıştı. Kocasının 
yanında bulunduğu zaman, onun 
nüfuzu altında kalmaktan bir tür 
lü nefıini kurtaramıyordu. Bu kü
çük boylu adamda öyle büyük bir 
kudret membaı, öyle zaptedilemez 
bir irade, öyle kahir bir tiddet var 
dı ki, onun kartısında itaat etmek 
ten, ona hayran kalmaktan ve hat 
ta en ince kadınların bile mukave 
met edemedik1eri bir atk ile bağ
lanmaktan batka yapılacak tey 
kalmıyordu. 

Balkon hadisesi 
Jozefin Tolundan avdetinde 

Plambieres banyolarına uğradı. 
Bu banyolarda bir müddet kala
cak olur~a, Ceneralın mütemadi
yen izhar ettiği, bir çocuğu olma
arzusunun husul bulacağını kendi 
sine temin ettiler. 

Plambieres'de mutantan bir su 
rette ve resman misafir edildi. Se 
refine ziyafetler, balolar verildi. 
Jozefin, burada dostlarından b'r 
Jc .. dınla bulunuyordu. Hyppalyte 
Ckar1eı'in de gelmesi mukarrerdi. 
Artık kocasının kı•kanc takibatın 
.lan kıırtıılmustu. Hav"tt"n müm
kün odluiu kadıu büyük bir zevk 
alrnağa calısacaktı. 

Bununla beraber harpte döW
ııen bir zabitin karısa yaknacak 
bir tarzda müteessir görünmek
ten de geri kalmıyordu. 

Jozefin korktuğu dereceye de
ğil, fakat her halde sukut etmek 
üzere idi! .• 

Ba !lYO yerlerinde eğlence vuı
taları nek ID"hdut o1duğu icin, bir 
gün Madam Cenerali, sokakta ge
çen f'Ü7P.I bir köneği l!'Östemıek Ü 
zere balk-;>na caihrmı~'ardı. Maiye 
tin.:fe bulun,.n t-:-'km:ı kadınlar, Jo 
zefinle beraber köpeği görmeğe 
koşu~tular. 

Bu kadar seyircinin ağırlığına 
tahammül edemiyen balkon bir
denbire çöktü. Kadınlar mülhit 
bir feryat ile birbirinin üzerine yı 
kıldılar. Bu hadiseden bilhassa 
kahraman askerin kar111 mütees
sir oldu. Günlerle belinden ve diz 
!erinden muztarip, yerinden kal
kamıyacak bir hale geldi. Doktor 
alr, yakında iyilefeceğini temin e 
diyorlardı. Tedavide katiyen ku
sur edilmedi. Buna rağmen, vücu 
dünden akan kanı gören Jozefin, 
artık öleceğine hükmetmi~ti. Bir 
çok ilaçlar yapıldı. Arnika otu su 
yu içirildi, banyolar, la vmanlar 
yaptırıldı, tarap suyundan kom
presler, suda p;fmİş patatesten ya 
kılar konuldu. Civarda bulunan 
tekmil hekimler bu kadar büyük 
bir alaka uyandıran hastayı teda
vi etmek için birbirine rekabet e
diyorlardı. 

Bitmedi 
--~~-~-<>·------

Prens Gcorge Afrikaya 
gidiyor 

SOUTHAMPTON, 20. A.A. - Kra. 
lın Pn küçük oğlu Prens George, cenubi 
Afrikaya gitmek iizre vapura binmiştir. 
Or,.da kralın mümessili sifatile 17000 
millik bir seyahat yapacaktır. 

Carnera Amcrikada 
NEVYORK, 20.A.A. - Me,hur bok 

sör Primo Karnera, Nevyork'a gelmiı
tir. 

Kamera, 12 şubatta Miami'de k.ar4ıla 
facağı Lunııhram'ı mağlup edeceğinden 
emin olduğunu gazete muhab:rlerinden 
biri ile ı:örüştüğü mada söylemiştir, 
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HARiCi HABERLER 
Almanya 
Cevap verdi 

Uzak Şarkta 
Harp kokusu 

Almanya son mitralyozunu M. Mussolininin bir yazısı, 
bırakabilir, fakat... Amerikanın Moskova 

BERLIN, 20.A.A. - Volff ajansın· elçisinin bir SÖZÜ 
dan : Hariciye nazırı dün Fransız sefi· ROMA 20.A. A. _ Popolo d'ltalia 
rini kabul ebniıtir. Nazır kanunusani ' M M ı· · · 

gazeteıı,' Ba•vekil • ousso ınırun 934 de sili.bları bırakma meselesi bak- ' d 
kında verilen fransız muhtrraıına Al- ''Uzak Şark" ba1lığı altın aki bir yazı· 

b d. · . ıını sütünlarına geçİrmİ§tİr. 
manyanm ceva ını tev ı etmiıtır. M. Moussilini, bu yazısında M. Lit-

Hariciye naz~rı Fransız scfirinden son• vinoff'un beyanatına ve Uzak Şark'ta· 
ra İngiliz sefirini kabul ederek 20-12-933 ki vaziyete nazaran bir harp tehlikesi 
de verilen lngiliz muhtırasına cevabı mevcut olduğunu söyledikten sonra di-
tevdi etmiıtir. yor ki : 

" Bu ihtimal, yalnız Rusvaya ve Ja ... 
ponyaya tealluk etmiyor, Çin'i, Ameri
kayı ve daha ba,ka devletleri, bill·assa 
Fransayı, ltalyay• ve eFlemengi ele ıid
detlc alakadar ediyor. 

Fransız muhtırasına yapılan alman ce-
vabı uzla1ıcı mahiyettedir ve ilci taraf
tan da izhar edilen anlatma arzusunu ko
laylaştıracak mahiyettedir. Cevap. yapıl
mağa başlanmıı olan noktai nazar tea
tisinin derinle1tirilmeıi ve devamı lehi
ne mütemayildir. 

Alman gazeteleri ne diyor. ? 
BERLIN, 20.A.A. - Volff 1'.j~n11 

bildiriyor : Berlin gazeteleri Fıa.ısız 
muhtarasına Almanyanın verdiği cevap 
hakkında uzun uzadiye mütalaalar yü
rübnekte devam ediyor. 

Vorlkiacber V eobachter gazetesi, Al
man yanın elinde bulunan az miktarda 
bir parayi silahla.nmak için harcamağa 
biç le mütemayil olmadığını tekrar ve 
§U ciheti ehemmiyetle kaydediyor : 

'' Baıvekil M. Hitler, Almanyanın en 
son mitralyözünü bile bınkmak derece 
sine kadar ileri vararak silahlanndan 
tecerrüde hazır bulunduğunu,.ancak bu 
nun için diğer devletlerin de ayni za. 
manda ayni suretle hareket etmeleri 1art 
olduğunu tekrar söyfemi1tir. Hal
buki biç kimse, böyle davranmadı
ğından mesul mevkide olanlar, bizler 
değiliz. Fakat batkalandır. " 

Deutsche Zeitung gazetesi de ıu fi. 
kirleri ortaya abyor ı 

" Eğer mükilemelerin yalnız Avrupa 
run eleği!, fakat bütün dünyanın istedi
ği neticeyi Yani Almanya ile komşuları 
arasında dostça münasebetler tesisi ne
ticesini vermesi laznnsa, mükalemelere 
karışan ba1ka tarafların ela bu konu1ma· 
!arı ciddi bir ıurette ve bir anla1mağa 
ulatmak hususunda iyi niyet ile takip 
etmeleri .İcap eder." 

Sir John Simon Londrada 
LONDRA, 20. A.A. - Hariciye na

Zlrı Sir John Simon, hava yolile Londra 
ya gelmi1tir. 

Nazırın silah kuvvetlerini azaltma me
selesine müteallik Fransız muhtırasına 
Almanya tarafından verilen cevap hak
kında kabine azasile müıavere etmek i
çin geldiği öğrenilmittir. 

A vusturyanın 
İstiklali 

--o-

• 

Dolfuss hükumeti A1man
yadan teminat İstedi 

LONDRA, 20. A.A. - İyi haber a· 
lan mehafilde deveran eden §ayilara gö
re Avusturyanın Bcrlin sefiri M. Tauı .. 
chitz, çarıamba günü Almanya hariciye 
nezaretine giderek görüımüıtür. 

Bu görü,mede Avusturya sefiri, Al· 
manyadan, Avuıturyanın Utikli.lini kat'i 
surette tanıdığını bildirmesini ve A
vusturyanın d~ili itlerine kanşmıyacağı 
hakkında temınat vermesini istcmi1tir. 

Sefir, bu talebe müsbet bir surette 
cevap verilmediği takdirde milletler ce
miyetini malümattar edeceğini bildir
m;ştir. 

M .Dollfuss'ün perıembe ııünü söyle 
dijii nutuk bu vakıayı teyit eder ma
hiyette görülmüıtür. 

Havanada vaziyet 
düzeliyor 

LA HA VANE, 20. A.A. - Komünist 
temayüllü İt umumi federasyonu umu
mi bir grev yapmak ıırasının gelip gel· 
mediğİni müzakere etmektedir. Bu te
zahüre birçok sendikalar yardımlarını 
vaddetmitlerdir. 

LA HAV ANA, 20. A.A. - Hükumet 
puıların derhal tahliyesini emreden lo~r 
bütün memleket dahilindeki siyasi mah
kararname neıretıniıtir. 

Reichstag davasından 
beract edenler 

LEIEPZIG, 20.A.A. - Marksist ve 
komünist menbalardan Dimitroff'un ha
pishanede ölüm vaziyetinde Tarneff ile 
Popoff'un da fena muamelelere maruz 
bir halde olduğuna dair çıkarılan fayİa
ları tekzip eden Reichstag yangını da
vasında Bulgarları müdafaa eden avukat 
her üçünün ıihatte olduklarını İyi mua· 
mele görüp, iyi beslendiklerini ve kimi 
İ•terlerse, onlan kabul ettiklerini söyle
miştir, Dimitroff, muntazaman yakın ak .. 
rabaların ıkabul etmektedir, 

Avrupanın en mühim 
komünist merkezi 

DANTztı;;, 20. A.A. - Pat ajan•rn· 
dan ; Dantzıg resmi memurları, Zoppet 
§e~r~nde Avrupanın en mühim bir ko
munıst merkezı keıfedildiğini bildirmek
tedirler. Bu merkez Polonya, Fransa, J. 
talya, l~kandinavya ve orta Avrupa mem 
lek•tlerınde faaliyette bulunmaktadır. 

Büyük miktarda beyannameler yakaln 
mrş ve rnerk~in iki reiıi olan Polonya 
tebaası iki yahudi tevkif edilmiıtir. 

Polonyad" çalıtan 2.000 komüniıt me J 

murun bir listesi de bulunmuıt!'r 

Japonya, bir emperyalism devresi ge• 
çiriyor. Beyaz ırkın Uzak Şark'ta atiıi 
Çin'in bu asır içinde alacağı vaziyete 
bağlı bulunuyor. . • • 

Bu sözlerden sonn M. Moussolırn, Çın 
ile Japonyarun Avrupa ve Amerika •· 
leyhinde olarak, bir anla1ma yapmaları· 
na da ihtimal veriyor, ve ıunları ilave 
ediyor : 

" Japonya, Ruıyaya saldıracak veya 
Çinde daha başka yerler ele gecirmeğe 
kalkışacak olursa, yalnız Rusya ile Amo 
rilcanrn Japonyayi mağlup etmeğe ka
fi gelecekleri zannına kuvvet verecek, 
ortada hiçbir hal mevcut deii!clir. Japon
ya, artık hiçbir beynelmilel itilifla bağlı 
bulunmuyor, bilakis, gerek sulh ve ge-
rek harp hususunda elleri temamile ser• 
best bir halde bulunuyor.'' 

M. Mouuolini, yaz.ısının sonunda ıu 
mutaleayı ileri sürmüıtür : 

" Avrupanın garp kısmındıt.ki büyük 
dnletler siyasi sahada el birliğile hare
ket eclec~k ve iki medeniyet 1ekli ara.,n 
da mütterek bir rabıta ve tavassut rolü 
ifanna gİri§ecek olurlarsa, "Sarı Tehli· 
ke" bir masal olmaktan ileriye gidemiye
cektir. 

Roma, münakalat ve muhaberatın a· 
kıllara hayret veren süratinin kolaylaş
tıracağı bu nazik ve mühim vazifeyi de 
ruht,., ed<'bi1ir. " 

FlLADELFIA, 20.A.A. - Ticaret 
odası tarafmdan çek;Jen bir ziyafet eına 
smda ve altı yüz kadar it adamının hu
zurunda, Amerikanın yeni Moskova bü
yük elçisi M. Bullit, Amerikanın Sov• 
yetleri tannmş olma1tnın ilk faydalı ne
ticesi olarak iki memleket araıında tica 
ri münasebetlerin iyileş.eceğini ve nıuh· 
temel bir harbe kar11 bu iki memlek~tin 
mü~terek bir set teıkil edeceklerini sÖy• 
lemi1br. 

Bahri muhiti kebir ufuklarını karartan 
harp tehlikeleri, M. Bullit'in beyanat·na 
nazaran, Sovyetlerin ileri yürüyü şiınü 
vo bilnetice borçlannın ifasını tehir e
decektir. 

Haydutların kaçıracağı 
banker 

SEEN POL, (Amerika) 20.A.A. -
Bu ay•n on sekizinde haydutlar tarof n 
dan kacmlan banker Bremer'in mükad
deratı hakkında endiıe ediliyor. Mümaİ· 
lehin metruk otomobili, üzerinde kan le 
kelerile bir tarafta bulunınuıtur. 

Zabita, hadisenin vukubulduğu saati 
10 olarak tesbit etmiştir ki bu saat, M. 
Berem.erin, kızını mektebe götürüp bı
raktığından biraz ~onradrr. 

Bankerin ailesi, kurtuluş bedeli verme 
ğe hazırdır. Ancak haydutlardan henüz 
ses .ıcda çıkmamı§tır. __ ,,_ 

Yahudi komünistler 
VARŞOVA, 20. A.A. - Polis yahudi 

komünist komitesi azalarının evlerinde 
ve talebe yurdunda taharriyat yapmı1tır. 
Birçok beyannameler ele geçirilmişti•·· 20 
kişi tevkif edilmi§tİr. 

Hindistanda yeni zelzele 
BOMBA Y, 20.A.A. - Muzafferpurda 

yeni bir zelzele olmuştur. Biraz z.ayiat 
vardır. Fakat yeni hiç bir ölü yoktur. 

BENARES, 20.A.A. - Gece yarm 
yeni bir zelzele olmu1tur. Halkın kıs
mıazaıru geceyi dı§Mda geçirmiştir. 

Üç değil, elli cinayet 
BERLIN, 20.A.A. - Berliner Tagcb

latt'ın bildirdiğine göre Esien'de bir cS· 
nayet muhakemesi esnasında ıuçlulard.an 
birisi, birdenbire reisi olduğu çetenin 
Vestpbalie havalisinde elliden fazla ci· 
nayet işlediği söylemiştir. 

Dava sadece 3 cinayet Üzerine açıl
ml§h. 

Von Hindenbourg rahatsız 
BERLIN, 20. A.A. - Volff ajansın 

dan : Cümhurreiıi von Hindenbour, 
souk algınlığından rahatsız olduğundan, 
dün ve bugün yapılması evvelce kararla§ 
tırılan mükalemeleri ve kabul resimleri
ni İptal etmiştir. Bu süretle geri kalan 
kabul resimleri gelecek hafta baılangı
c:nda yapılacaktır. ---o-

Bir tayyare kazası 
LE BOURGET, 20.A.A. - Bu sabah 

Londradan Brendiziye hareket eden ve 
Amy Molliıon'un rekorunu kırmak ar
zusile Kap istikametinde uçuşunda de
vam niyetinde olan Hintli tayyareci 
(Mohen-Sink) Perries civarında, Grisel
lesde kazaya uğramııtır. 

Motöründe hasıl olan bir arıza dolayı 
sile bir ormana İnmeğe mecbur olan Mo
hen Sink'in bu esnada sok bacağı kırıl
dığı gibi, bütün vücudu zedeleruniıtir. 
Tayyare•i ise hurda haş olmuştur. __ _,, __ 

Nelson'un seyahati 
POTSMOUTH, 20. A.A. - lngiliz 

kruvazörü "Nelıon" dün Antil adalan· 
n• hareket etmİ!tİr. 

D ~ -
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İktısat Vekilinin Ege 
mıntakasında tetkikah 

Dün İzmirde bir toplantı yapıldı, görüş
melere bugün de devam edilecek 
IZMIR, 20 (Milliyet) - lktısat vekiti Celal Bey şehrimizde tet -

kikata devam etmektedir. Ve kil Bey bu sabah vilayeti, 
kumandanlığı, beıediye ve C. Halk fırkasını ziyaret etmişler
dir. Celô.l Bey vali Paşa ile bir sa at kadar görüşmüş, Ege mıntakan -
nın ihtiyaçları etrafında malumat a!mıştır. Vekil Beyin tetkikatı şu 
noktalarda hülô.sa edilebilir: Ege mıntakası iktısadiyatının koopera -
tilleşme hareketleri, beş yıllık programa göre küçük Mendresin kuru
tulma ameliyesi, ayni havzada kendir sanayiinin inkişaf etmesi için 
çuval fabrikası inşası, Torbalı civarındaki demir madenlerinin tetkiki. 
Kooperatifleşme hareketinde üzümcülük birinci derecede gelmekte • 
dir. Tetkikat yapılırken lzmir teşkilatını normalize etmek ve mevcut 
ihracat müesseselerinin faaliyetini de arızaya uğratmayarak bunları 
da kooperpatil teşkilatile müvazi ve mütesanit çalıştırmak imkanları 
bulunacaktır. Bu meyanda 9 Eylul panayırı da gelecek yddan itibaren 
beynelmilel şekle konulacaktır. Ve kil Bey bu hususta müzaheret vadet 
miştir. lktısat vekaletine merbut ş ubeler müdürlerile Ziraat Bankası 
umum müdürü Kemal Zaim Bey, vali Kiizım Paşa ve bankacıların işti
rakile bugün öğleden sonra Gazi konağında bir toplantı yapılmış ve 
üzüm meseleleri görüşülmüştür. Müzakerelere yarın da devam edile 
cektir. ÖğTendiğime göre Vekil B. vali Paşa ile birlikte salı ıabahı Kü 
çük Mendre• kazalarını gezecek, halta içinde Aydın ve Manisaya gi
derek tetkikatta bulunacaklardır. Vekil Bey Manisada üzüm işlerini 
tetkik ede('ektir. ' 

IZMIR, 20. A.A. - Şehrimizde bulunmakta olan lktısat Vekili 
Mahmut Celô.l Bey, bu sabah devair ve mekamata yaptıkları ziyaret
lerden sonra Ziraat ve iş Bankalarına dahi gitmişler ve Belediye reisi 
birlikte dokuz e)İlul sergi mahallini gezmişler ve serginin gelecek sene 
beynelmilel olması için Vali Kiizı m Pa,a tarafından vaki olan tekli/ 
ve ricayİ kabul etmişler ve mali yardım vadederek talimat vermişler 
dir. 

Vekil Bey öyleden sonra Vali Kazım Paşa ile banka müdürleri 
ve iktisat vekaletine mensup müdü ran ve müe!lsese mümeuillerinin iş
tirakile yapılan toplantıda üzüm vaziyeti ve ihracatile zirai koopera
tiflerinin hazırladığı satış kooperatifini ve bunların yapacağı ihracat 
işlerine ait fikirler üzerinde tetkika tta bulunmuş!ardır. Mahmut Celiil 
Bey yarın dahi tetkikatlarına devam edecek ve bazı müesseselerle bü
yük, küçük mekteplerin bir kaçını Vali Paşa ile birlikte ziyaret edecek 
lerdir. Pazartesi günü Vekil Bey şehrimizdeki ihracat birliği heyeti
ni kabul edeceklerdir. 

Vekil Bey, beraberlerindeki zevat ile birlikte !lalı günü Aydına 
gidecekler ve akşam Aydında kalacaklardır. Çarşamba gunu Tire
ôdem~ - Bayındır ve Torbalı kazalarını ziyaret edecekler ve geceyi 
ödemişte geçirecekler, perşembe günü avdet edeceklerdir. 

Siloların inşaatı ikmal ediliyor 
ANKARA, 20. A.A. - Siloların inşaat faaliyeti devam etmek

tedir. Eskişehir silosu bitmi,tir. Konya üçüncü katını, Ankara ikinci 
katını ve Sivas da birinci katını bitirmek üzredir. Bütün bunların infcUJ 
tı da 934 haziranı nihayetine kadar ikmal edilmiş olacaktır • 

Buğday anbarlarından Denizli inşaatını ikmal etmif ve Balıke
sirde makine tesisatına başlamıştır. 

Akşehiı·de ve diğer yerlerdeki anbarların inşaatı da onbeş güne 
kadar bitecektir. 

Çankırıda şiddetli souklar 
ÇANKIRI, 20.A.A. - Müthiış souklar devam ediyor. Bir halta

d.anberi sıfırın altında olan souk, dün gece sıfırın altında on sekize 
düşmüştür. Souk zeriatı durdurmuştur. Her tara/ don ve buzdur. 

• 
Polis Nuri Ef. nin katilleri I zmirde 

IZMlR, 20 (Telefonla) - Aydın - Nazilli hududunda yakalanan 
Polis Nuri Efendinni katilleri bu akşam lzmire getirildiler. 

Ekmek buhranının önüne geçildi 
ANKARA, 20 (Telefonla) -Hükumet merkezinin büyük fırınla

rından biri olan Yabanabat lıların lınnı sahibinin arzusile 
ve belediyeye haber vermeden kapanpması ve diğer 
fırının ·da cezaen belediye tarafından kapatılması bu gün 
şehrimizde, bilhassa Karaoğlan ve civarında ekmek buhranının btlf -

gö!termesine sebep olmuştu. Bu civarda ekmek satan dükkanlarda ek. 
melt bulamayanlar daha uzaklara Hamampapzarı ve Hacıdoğan semt 
[erine giderek ekmek temin etmek iotediklerinden buhran oralarda da 
kendini. göstermiştir. Belediye iicil tedbirler almış Ve mahallelerdeki 
fırınlaradn arabalarla ekmek getir terek ekmeksiz kalan mahallerde 
bunları sattırnııştır. 

Gazinin Yozgat ve An tal- - Robert Colleg'lilcr -M. 

Yaya armaganları Venizelosu ziyaret ettiler 
ATlNA, 20 (Milliyet) - lstanbul 

ANTALYA, 20. A.A. - Büyük Gazi daki Robert Kollej talebesi burada -
nin Cümburiyet Halk fırkası ile Ha!ke; ki mel<tep arkadaşları ile bi~likte dün 
vine Armağan ettikleri f?to.ğrafılen M. Venizelosu hanesinde ziyaret etti-
dün fırka ve ev salonlar.~nın •;~~am mev ler ve kendisile uzun müddet görüıtü· 
küne konmuştur. Bu munase e e yapı• ler. Pek samimi geçen bu konu~malar 
lan merasimde Gaziye kar§ı ço1gun •ev esnasında M. Venizelos, Robert Kol • 
gi tezahüratı yapılmıştır. Hatipl~r tara· lejlilerin iliın ve medeniyete olan hiz• 
fından Gazinin büyük eserleri minnet metlerinden bahsetmif, kendisinin kii 
ve şükranla yadedilmiştir. çülıken Robert Ko!lejde tahsil etmel< 

Atalya mebusu Rasih Bey, Gazi Haz istediğini, fakat bu aı ı usuna o vakit 
retlerinin onuncu yıldönümünde Türk Ciritte çıkan ihtilal hareketinin mini 
milletine olan hitabelerinden cümleler olduğunu söylemiıtir. 
alarak dünya milletlerinin gıbta ve ö
nek yaptiklan Gazi inkılabından bahset 
miş ve bu nutuk tiddetle alkışlanmı~trr. 

YOZGAT, 20. A.A. - Büyük Şefin 
Halk fırkasına ve Halkevine gönder· 
dikleri yüksek armağanları dün büyük 
merasimle fırka ve ev salonlarının ihti· 
ram yerine konmuş, merasim emsalsiz 
tezahürata vesile olmuıtur. Merasimde 
hatipler büyük tefe olan sevgi bağlılık
lannı heyecanla ifade etmişlerdir. Şair 
Nizami Bey bu merasim için yazdığı bir 
şiri okumu§tur. Merasim fevkalade te
zahürat içinde nihayet bulmuştur. 

Gireson hapishanesinden 
kaçan mahkumlar 

GiRESUN, 20. A.A. - idam mah· 
kumlarından Karayılan diye tanınmıf 
Tirebolulu Şükrü, katil ve soygunculuk
tan maznun Alücre'li Hüseyin, karısını 
boğarak öldürmekten suçlu Ke1anlı Sü
leyman, hapishanede bulundukları oda-

Borç vermeyenlere 
para yok 

VAŞiNGTON, 20.A.A. - Reisicüm· 
bur M. Rozvelt, harp borçlannr ödemek· 
te tcallül eden devletleri , Amerikada 
istikraz aktetmek teıebbüaünden men 
etmekte olan ceneral Conıtanun bir prO 
jesini tetkike başlamıştır. 

nın kilitlerini kırmı1lar ve hapi•hanenln 
damına çıkar:ık, tedarik ettikleri kısa 
çamaıır İplerini birbirine ckliyerelı daıu· 
dan aşağı sarkmak suretile kaçmışlardt1'· 

Derhal takiplerine çıkarılan jandart"J 
müfrezelri, Keşan civarında Dilbcroğlu. 
Süleyman tesadüf etmi1 ve bu firarileri 
ilk günden yataklarile birlikte yakala· 
mıştır. 

Tirebolu ch•armda oldukları teıbit "'" 
dilen diğer iki caninin de yakalanma•• 
için muhtelif istikametten çıkarılaf1 
jandarma müfrezeleri ıiddetle takibaıt• 
bulunmaktadır 



Sinemalar ve çalışma 
saatleri 

Bir hükumet kararı her adımda 
değiıen bir karar olmamalıdır. Onun 
İçindir ki temata yerlerinin gece aa~ 
•t on birde kapanmuı hakkındakı 
katlll'ın gevıeyeceğini beklemek abes 
0 lur. Şimdi, itin bu tarafını böyle tes· 
lııt ettJcten sonra bu kararın masla· 
hata uydurulması meselesi kalıyor. 

Sinemacılarla görüştüm .. Ağızlan· 
;" bıçak açmıyor .• Çünkü sinemaya ge 
'.n ınüıteriler eğer dörtte bire inme-. 
dıy · · · B ae, yarıya muhakak ınm.ı.§tır. u 
lıata.dan maksat halkın isd:ahati olduğu 
ııa &Öre halkın sinemaya neden dolayı gel 
llıediğini düıünmek te lazım gelmez 
llıi?. 

1 • Yapılan tetkikat, sinema müıteri
•tın.n ekseri geç vakte kadar Çlllıl -
lıklarını ve onun için itten çıkıp ye -
~ek Yemeye sinemaya gitmeye va • 
ıt bulamadı,klarıru göateriyor. . • 

Yedi buçukta baılıyan Şehır ti • 
Yatrosuna iae i.Jem aç gidiyor.. Ben 
de ÖyJe yaptım. Bunu• çaresi: 

BUn • bu""tün dünyada oldu ... un çaresı d 
tıı gibi akıamlan yazıhaneler altı ~· 
llıaıl:azalar ·yedide, bakkal, k~sap gı
bı Yiyecek satan yerler de sekızde ka 
l>anıraa iş olur, biter. 

Bu fikre bazı gazeteci arkadaşlar" ınuarız ~lduklarını gördüm. lnsan 
~r için temaıaya fazla zaman verme 

•ı, ıeç yabnaaı zararlıdır da~ ~a.~a ~a 
k~ Çalııması zararlı değil mıdır··. hır 
~ıe sinemaya gitmezse o~u k~~e 

rl:trıeye icbar edemez. Sıhhatıne du<· 
at edenler zaten geceleri geç yat • 

~azlar. Lakin yazıh.anede ve_ dükkan: 
~ saat aekize, sekız buçuga, hatta 

~'2•n ona kadar çalıtmıyan memur • 
.~ kovarlar .. Asıl bu gibil~ri korumak 
ıçıo. bir kararnameye ihtıyaç va~_dır. 
lleıı bunun gecikmiyeceğine kanıım •• 

Şirketi Hayriyenin ücretleri 
Ben Şirketi Hayriyeyi 13 numaralı 

~~alata) nam yandan çarklı vapur • 
it aıı beri tanırım.. Bilmem o beni ne 
•dar zamandır tanır .. Bu tanı§mamı .. 

)•I\ h&flıca aebebi benim Üsküdarlı o
~luındur. Uaküdar, Şirketi Hayriye
.,,~ •ü~~~esi~ir:. On~ ~skü~ar bea~~ • 
l 'ı, huyutmuıtur. hıtlım kı; ıu gun
~.de Şirketi Hayri ücretleri tetkik 

e .ılecekmiş. Bu ite memur olan ko • 
lııısy d" • • · b"J f lr: onun ne ıyecegını ı mem, a -

d~~ llınuyorum ki Şirketi Hayriye ken 
ııı . 1 . 

~ ~ en zayıf zarnanlannda bes emı§ 
tie •.~lninelik etrniı olan Usküdarlıla
t 11 Ucretini biraz indirir. Çünkü za • 
•İn ihtiyaç ve fıkaralığı ile tanınmıt 
.,,;" bu kasaba gitgide bu yüzden 
li alnı•kta ve halk oturmam;ıktadır .• 
td~lhuki Şirket için en ziyade dikkat 
ı.. ılecek nokta Köprüye en yakın o • 

11 hu kasaba halkının çoğalmasıdır. 
• • • 

llakırköyündo bir kariemize: 

ıs f(anunusani tarihli mektubunuz 
tel<1· H .. ·· 
ı, . ~· akkondaki cesaret verıcı .. aoz· 
tiıııze teıekkür ederim.Yazdıgınız 

~lırlllı-da haklı noktalar pek çok •. 
Ofunuza gittiğinden bahsettiğiniz ya 

~tlıırım acaba hangileridir?. Bir iki , 
tinin · · . 
ı, ısınını bana yazar ınısıruz?. Ba-
... ~ltın benim de hoşuma gidenlerden 
.... ,, H·· f d" • ·· urınetler e en ım, 

FELEK 

Arifiye - Adapazar~--
arapostaları 

z .. Devlet Dcm.iryolları idaresi gördü .. 
«l.I lüzum üzerine Arifiye .. Adapazarı 
•r;ı postalıırınııı haftada iki gün yapıl
lllıamaaına karar vermiştir. 
, 11 Poıtalar salı ve cumartesi günü ya. 
tı.:h~l.acaktır. Bunun dünden itibaren 

-.ne haılanmııtır. 

1 -o-
çki düşmanı gazete 

I'; .o\ycla b. • • 
~ 1 l:&zete;inı~ntiış3ar .. ed~~kl~Kl DUŞMA-
"1Sı Ç•kın., n uncu anunusaru sa-
llı,.,· l>r ıtıı:. lçind". M. O. ! ~r. ~>:e 
lleyıtrin · Mıtat Salım, Vecıhı. ~u~r 
l<lvıiy Ya;zıları vardır. Karılenmıze t • •derız. 
(i';Batl01.{SA 1 
2 
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ŞEHiR HABERLERi 

•lı:o••ıwl 

Balkan 
Tütün ofisi 

·-o--
Ofisin merkezi hakkında 

tam anlaşma olmadı 
Balkan tütün konferansında tesi

sine karar verilen Balkan tütün ofisi 
merkezinin 1ıtanbulda olmasını ev -
velce Türk ve Bulgar murahhuları ta 
rafından kabul edilmi§ti. Yunan mu • 
rahhaalan ise bu meı.-kez itinin ali~a 
dar hükiimetlere havalesini ısrarla ıs~ 
temektedir. Bu hususta henüz bir an~ 
)a§ma olamaınııtır. Vaki olan anla§ • 
ma mucibince ıark tütünü yetiıtiren 
üç Balkan memleketi ihraç ettikleri 
tütünden kilo ba9ına yarım lsviçre 
frangı mikdannı milli bankalara ya • 
tıracaklardır. Bu para Şark tütünleri 
nin propagandası, cinsinin ıslahı ve 
aürüm tedbirleri için sarfedilecektir. 

Ne kadar buğday ihraç 
edebHeceğiz? 

Bu sene buğday ihracatımızı art
tınnak için hükiimetimizin bazı teıeb 
büsleri vardır. Bilhassa Yunan mena
biinden çıkan haberlere nazaran bu 
hususta Yunanistanla aramızda ;eni 
temaslar viki olmuş.tur. Bu aene mem 
leketimizden ı 5 bin ton buğday ihraç 
etmek kabil olabilecektir. ı932 aene
ainde memleketimizde Yunaniatanla 
7548, 93ı senesinde 9621 ton buiidav 
ihraç etrnittik. , 

ihraç eşyamız hakkında odanın 
dUşUnceleri 

lstanbul Ticaret odası, Ali lktıaat 
meclisinin bu devre ruznamesine dahil 
bulunan bazı ihraç eıyamız hakkında 
alınacak tedbirlere ait dü9~celerini 
göndermi§ti. Ticaret o~ası dıl!"e~ kı~ 
ihraç eşyasının da vazıyetlennı tetki
ke batlamıt§ır. 

Zeytinyağı rekoltesi 
Yapılan kat'i tahminler göstermiı

tir ki bu sene zeytinyağı rekoltesi ı l
ı3 bin ton raddesinde olacaktır. Bu 
aene az mahsul senesi olduğu için bu 
rekolte mikdarı geçen ııenelere na • 
zaran azdır. Bu aene ispanyanın zey
tinyağı rekolteai 300 bin ton, ltalya
yanın 160 bin ton, Yunanistanın 95 
bin ton olarak tahmin edilmiıtir. 

Mevaddı iptidaiye listeleri 
Sanayi birliği, lktısat vekili Celal 

Bey lstanbulda iken mevaddı iptidai
ye tedarikine ait bazı temennilerde 
bulunmuı ve Vekil Bey buna ait bir 
listenin tanzim edilerek Ankaraya 
gönderilmesini İstemişti. Sanayi birli
ğinde teıekkül eden muhtelif heyet
ler her gün çalı§Brak bu liateleri ha • 
zırlamakla meıgul olmaktadırar. Maa 
mafih listelerin bır aydan evvel ikmal 
edilebilmesi pek te ümit ed:Jınemckte 
dir. 

Oç şehrimızae geçinme parası 
Bundan beı sene evvel lstanbul 

Ticaret odasının yapmağa ba9ladığı 
ve her ay tanzim ettiği geçinıne en -
dekai neşretmek usulü gittikçe taam• 
müm etmeğe baıladı. Konya Ticaret 
odası da her ay geçinme endeksi net· 
retmeğe baılamıttır. lstanbul Ticaret 
odasının son endeksine nazaran lstan 
bul da beş nüfu&!u bir aile 119 lira ile 
geçinebilir. lzmir Ticaret odası yaptı
ğı endekste lzmirin lstanbula nazaran 
daha ucuz olduğunu, bu mikdan 80 
küaur liraya indirmekle gösterdi. Şim 
di Konya Ticaret odası da beı nüfus
lu bir aileye bir llyda 6J lira l>lı ırn
ruş kifi ge!diğini ileri sürerek ucuz .. 
luk rekorunu biraz daha indiriyor. 

M. Summevel 
Memleketimizde iktısadi tetkikat

ta bulunmakta olan ve M. Hinea'in 
riyaseti altında bulunan Amerikalı mü 
tehasaıs heyet azasından M. Summ.e -
ve! dün Ankaradan ıehrimize gelmit 
tir. 

Çekoslovakya tic1ret heyeti geldi 
Geleceğini evvelce haber verdiği • 

miz Çekoslovak Ticaret heyeti dünkü 
semplon ekspresile gelmi§tir. Gelen 
heyet Çekoslovakya Hariciye nezare • 
ti müşavirlerinden Dr. Skorkovsky ve 
Ticaret nezareti müş.avirlerinden Dr. 
Plananaky'den mürekkeptir. Hey~!, 
refakatinde Çekoslovak tarjedaferi 
M. Hanak olduğu halde yarın Anka
raya gidecektir. Heyet dün alakadar. 
larla birlikte bir içtima akdetmi§tir. 
Bu İçtimada Konsül Ceneral, M. ~a: 
nak nutuklar söylemiıler ve her ıkı 
memleket arasındaki mübadele mal -
Jan hakkında müdavelei efkarda bu
lunmuşlardır. Heyet yann Ankaraya 
hareketinden evvel alakadıır ticaret 
müesseseleri?e de temasta bulunacak
tır. 

İlga itilafnamesini Yunan 
meclisi tasdik etti 

Muhtelit mübadele komisyonunun 
liğvına dair olan itilifname Yunan 
parlamentosu tarafından da tasdik e
dilmiıtir. ltilafname mart iptidasın • 
dan itibaren meriyete girecektir. Me
rivet tarihinden itibaren iki ay müru
rundan 5onra komisyona vaki olacak 
müracaatlar kabul edilmiyecek ve 
mevcut i~lerin taıfiyesi7e iıtigal edile
cektir. lti!Afname mucibince komisyo 
nun sekiz ay zarfLnda l8ığvı li.zım gel
diğinden gelecek te~rinievvcl nihaye
tinde faaliyetiııe nihayet verilecektir • 

Mahlı:emelerıle 

Postanede yeni 
Tertibat alınacak 

--o-
Adliyeye ayrılan kısımda 

ahşap yer.er var 
Adliye yangını tahkikatına dün de 

devam edilmittir. Gerek belediye dai
resinde hususi bir komisyon tarafın • 
dan yapılan, gerek hapishanede müs
tantik Bedri ve müddeiumumi muavi 
ni Arif Beyler tarafından yapılan tah 
kikat tabii seyrini muhafaza etmekte 
dir. 

Yangın yerinde henüz tehlikeli 
yerlerin yıkılması itine başlanamamıı, 
bittabi bunun için de hafriyat ve ke -
tif yapılamamı§tır. 

Adliyenin postahaneye nakli mese
lesi de henüz baılamış değildir ve da
ha birkaç gün başlayamıyacaktır. Çün 
kü başmüdürlük devairinin Beyoğlu 
posta ';-anesine nakli henüz kabil ola
man. •,tır. Beyoğlu postahanesinde ta
dilat yapan mimar i~aatın bir hafta 
dan evvel tatil edilemiyeceğini aöyle
miştir, postahane ancak bundan son
ra boşaltılabilecektir. 

Adliye postahaneye taıındıktan 
sonra esaslı surette yangın tedbirleri 
almak mecburiyetinde bulunmakta -
dır. Çünkü en üst kat pencereleri ah
!BP bir zemine açılmaktadır. Bu ah -
fap zemin pencerelerden sigara veya 
kibrit atılmak suretile pek kolay tutu 
§&bilecektir. Bunun için Üst kat penc 
relerini açılamıyacak aurette kapa -
mak icap etmektedir. Bundan batka 
Üat kat dairelerinin zemini ah§aptır. 
Adliye binaya taıınmadan evvel Ad
liyeye tahsis edilen daire ile Potlaha
ne dairelerini ayıracak bölmeler yap 
tıracaktır, Bu bölmelerin binanın ze • 
rafetini ve giizelıiğini bozmayacak 
aurette yapılması düşünülmektedir. 

Daya~ iddiası 
Hüsnü Efendi isminde bir adamı 

tramvay içinde sıkıttırarak 450 lira • 
sını aşırmaktan auçlu Osman Nuri 
Mehmet ve Osman dün Sultanahmot 
Sulh birinci ceza mahkemesi huzuru
na çıkarılmıtlardır. Bunlar hakim hu
zurunda cürümlerini inki.r ebniıler 
ve: 

- Bir hafftadır poliste mevkuf • 
tuk. Mütemadiyen dayak yiyorduk. 
bunun için itiraf ettik, yoksa biz bu 
cürmün faili değiliz, demişlerdir. Za
bıt varakasında bunlann yankesiciliği 
dokuz arkadaı olarak yaptık.lan ya • 
zılmakta olduğu halde mahkemeye 
ancak üç kiti gönderilmişti. Bunun i
çin hakim haklanndaki takibatın 
gayrimevkuf olarak devamına ve da
yak iddiasının doğru olup olmadığı 
anlaşılması için talepleri veçhile tabi· 
bi adli tarafından muayene edilmele
rine karar venniıtir. 

Yapmacık bayılma 
Hırsızıktan maznun Yugoalav teba 

aaından Sıtkı dün Sultanahmet bir:n
ci sulh ceza mahkemesinde muhake
me edilmiştir. Bu adamın cürmü sabit 
olmuş, hakim muhakemesinin mevku
fen devamına karar venni~tir. Sıtkı 
b~. karar tebliğ edilir edilmez düş -
~u9, bayılmıştır. Jandarmalar derhal 
endiıini. dıtan çıkarmı§lar, yuz.une 

su aerpımıl.,..dir. Bu bayılma zaten 
yapmacık olduğu için Sıtkı hemen a
yılmıştır. 

22 yaşında 22 sabıkalı 
Sirkatten müteaddit sabıkaları o

lan limoncu. Nuri arife günü Bahkpa
zarında Eskıtehirli tüccar Hasan oğlu 
Jbrahim efendinin 55 lirasını çalnuı
tır. 

22 yaşında o~ v~ 22 sabıkası bu
lunan bu yankesıcı dun hakim huzu.
runa çıkarılmış, kendisine iftira edil
diğini, ıslahı hal ettiğini ve limoncu
luk yaptığını söylemiştir. Nurinin mu
hakemesi şahit getirilmesi için ba;ka 
güne bırakılmııtır. 

Numan ustayı 
Kaybettik 

Son Oaman'lı Meclisi Mebuaanın -
dan Sosyalist mebusu olarak tanınan 

Nuınan Uata dün 
kısa bir hastalığı 
nıüteakıp vefat et
miıt!r. Numan Us
ta Meclisi Mebu • 
sandan sonra Bü .. 
yük Millet Meclia.i 
nin biriiıci devre -
sinde de mebustu. 
Uzun müddet nıil
let vekilliği yapmıı 
olan merhum me • 
busluktan aonra 
tekrar sanat haya
tına avdet etınit, 

NUMAN USTA Reji fabrikasında 
Malatyada bir fab 

rikada calı~mıştır. Son vazife olarok 
ta Ila~ariycde barut inhisarının av fiıenk 
leri f'abrikası şefliğini deruhte ebn~~ 
bulunuyordu. Numan Usta temiz kalp 
Ji ve kendini etrafına sevdirmi9 bir 
zattı. Mumaileyh iki üç günlük kıaa 
bir hastalığı müteakıp vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün evinden kaldırılarak 
Te§vİkİye camiinde aon dini ıneraaiın 
ifa edildikten eonra hazırlanan hususi 
kabrine defnedilecektir. 

--o--

Şirketi Hayriye tarifesi 
b ~en~ n~kil T~asıtaları komisyonu 
u~un .,;'ruşz· k •.<aret müdürlüğünde 

top anar < ır eti Hayriyenin ·b"J .. 
retlerini teabit edecektir. ' et uc-

OUmrUklerd• 

Antrepolarda 
Sırrolan eşya 

Bunların kıymeti iki 
milyonu buluyor 

Istanbul rıhtım antrepolarında güm
rük müfettişlerinin yapmakta olduğu 
tetkikat rıhtım ıirketindaki muamelele
rin ne fena idare edildiğini bir kat da
ha meydana çıkarmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan tesbitlere 
naz.aran, rıhtım §İrketi ambar ve antre· 
polarındaki kayıp ve izine tesadüf edile
miyen eşyanın kıymeti yekunu iki mil
yon lirayı bulmaktadır. 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinin el
yevm rıhtım kumpanyası aleyhine kayıp 
e§yadan dolayı açmış olduğu bir mil -
yon liralık zarar davası vardır. Bun
dan başka bu eşyanın resim ve Ücret • 
!erinin 600 bin lirayı bulduğu anlaşıl • 
mıştır. 

Rıhtım şirketinden bu parayı verme
si talep edilmiş ve şirket son defa bu 
miktarı veremiyeceğini kat'i olarak bil
dirmiştir. Vekilet bunun için şirketten 
bu gümrük resmini mahkeme vasıtasi
le almağa karar vermiştir. 

Aynca rıhtım antrepolarında ziyaa 
uğray;ın eşyanın sahipleri de ayrı, ay
n rıhtım kumpanyası aleyhine dava i
kame etıneldedirler. 

Bunların bir kısmı neticelenmiş ve 
kumpanya aleyhine kararlar alınmııtır. 
Bu münferit tazminat taleplerinin ya
nın milyon lirayı bulduğu söylenmekte
dir • 

Mevsuk:ın aldığımız malumata göre, 
tahkikab idare eden gümrük müfettiı· 
)erine bu hususta mühim bazı ihbar -
!arda bulunulmuştur. Bu kayıp eşyanın 
gümrük antrepolarında bazı gizli eller 
yasıtasile piyasaya çıkarılarak aatıldığı 
iddia edilmiştir. 

Hatta bu mallardan bir kısmının sa· 
hibine satıldığı bile söylenmektedir. Bu 
takdirde İş vasi bir resim kaçakçılığı şek 
lini almaktadır. 

Gümrük antrepolarında bu işin 1924 
aenesindenberi devam ettiği anlaşılmak
tadır. 

reırste 

Mangal yanında 
Oynarken 
Bir çocuk muhtelif yer

lerinden yandı 
Uzunyolda Balırban hanında oturan 

boyacı Şükrünün 7 ya§ındaki kızı Dür
dane, mangalın yanında oynamakta i
ken etekleri tutuşarak muhtelif yerle
rinden feci tekilde yanmıştır. 

Tramvaya asılan çocuk 
Ortaköy tramvayına asılmıf olan 

Baha isminde bir çocuk biletçiden kor
karak tramvaydan atlamak isterken dü
şerek ağır surette yaralanmıştır , 

Kaçak sigara 
Kumkapıda Abdülkadir, lsmail, lb

rahim ve Mehmet İsminde dört kafa. 
dar kaçak sigara satarlarken yakalan• 
mı§lardır. 

Denizde enkaz 
Zeytinburnu çimento f:'brika~ın~~ 

aldığı 350 çuval çimento ıle Bogazı~
ne gitınekte olan Omer kaptanın moto
ru Sarayburnunda evvelce batmış olan 
bir vapurun ankazına çarparak hasara 
uğramıf, Omer kaptan ile tayfalardan 
Mehmet, Kasım ve Cemal kJrtarılmıı
lar. Motör de mÜ§külatla sahile çekil -
miştir. 

Silah atan adam 
Dün akşam Maslak caddesinde bir 

ıilah atrlmış ve sili.h sesi üzerine za .. 
bıta memurları giderek, Uluköyde Vil
dan sokağında oturan bakkal tezgah· 
tarı Salahattin efendinin Üzerinde a
rama yapmqlar ve üzerinde bir taban
ca bulmuılardır. 

Kalp onluk 
Köprünün Kadık5y vapur iskelesin

de bilet almak için bir kalp ıo kuruş
luk veren Matmazel Sinyorarun bu pa
rayi nereden aldığı tahkik edilmekte· 
dir. 

Ki'idi kırarken 
Fatihte Fevzipaşa caddesinde ı2? 

numaralı Mustafa efendinin evinin ki· 
lidini kırmak isterken görülen Ş~ket 
oğlu Mustafa Ali yakalanmış ve uze
rinde bir kasatura bulunmuştur . --Davet 

" D 0 grupu bildiriyor : Grup~mu~u'! 
Beyoğlu Halkevi binasında açtıgı 2 ıncı 
pliatik sanatlar sergİ&İne memleketimizin 
münevverlerile üniversite ve yüksek 
mektepler gen~liğini ve muallimlerini su 
reti mahsusada davet ederiz.Sergi, 9 §U· 

bata ve her gün sabah 9 dan akşam 9 a 
kadar umu- açıktır. Herkes sergiyi pa 
ra!UZ gezebilir. 

1 KDfDk halterler 1 ----• Sırrı Beye ameliyat yapıldı - Bar
tın cümhuriyet müddeiumumisi Sırrı 
Bey rahatsızlanmış ve tedavi edilmek 
üzere bundan bir müddet evve] lstan
bula gelmişti. 

Sırrı Beye iki gün evvel Alman has
tanesinde mü~im bir ameliyat yapılmış· 
tır. Mumaileyhin sdıhati iyidir. Ve ya
rası kapanmak ü~eredir. Sırrı Beye sıh
hat ve çabuk iyilik dileriz. 

•eledlyeıle 

Planlar 
Tetkik ediliyor 

Jüri heyeti hu sabah 
Belediyede toplanacak 
lıtanbul tehir planı için üç beyncl· 

milel mimarın verdikleri rapor ve pro
jeleri tetkik edecek olan jüri heyeti 
bu gab:ıh saat (10) da vali ve belediye 
reisi Muhittin Beyin riyasetinde topla
nacaktır. 

Jüri heyeti ilk içtimaında taksimi 
vezaif yapacak, rapor ve projelerin ih
tisas kısımlarını tetkik etmek Üzere ay
n ayrı komisyonlar seçilecektir. Jüri 
heyetinin içtimalan bir müddet devam 
edecek tetkikat tekemmül ettikten son
ra üç mütehassıs tan hangisinin 1 stan~ 
bul pl3runı yapması icap ettiği karar· 
laştınlacaktır. 

Haftalık fiat listesi 
Ticaret müdürlüğü ile belediyenin 

müştereken, belli başlı gıda madde)J>. 
rinin her hafta fiyatlarını ilin etmeğe 
başlamaları piyasada iyi bir tesir bı
rakmıştır. 

Olçülerin değişmesinden sonra ihti
kar yoluna sapan bazı esnaf, yeni va
ziyette normal fiyat üzerinden satıı 
yapmağa mecbur kalmışlardır. 

Gıda maddeleri üzerine fiyatlar ya
zılmakla beraber ukilosu,, tabiri de ya
zılmaktadır. Belediye mürakipleri tef
tiılere devam etmektedirler. 

Onünıiizdeki per§embe ikinci fiyat 
Jlstesi neşredilecektir. Her gıda madde
ainin mümkün olduğu kadar her cin
ainin fiyatmm gösterilmesine gayret e .. 
dilmektedir, 

Bütçe matbaaya verildi 
Belediye daimi encümeni dün vali 

ve belediye reisi Muhittin Beyin riya
aetinde toplanmı§tır. Bu toplantıda ye
ni sene bütçesi son dela gözden geçiril • 
miş ve kat'i ıeklini almııtır. Bütçe ta
bedilmek Üzere matbaaya verilmiıtir. 
Şubatta tehir meclisinde müzakereıine 
batlanacaktır. 

Bütçedeki bir milyon 300 bin lira 
açığın kapatılması için bütün fasıllar
da azami tasarruf yapılmıf, bir çok in
ıaatın yapılmasından bu ıene vazgeçil
mittir. Yalnız itfaiye faslında tasarruf 
yapılmamıştır. Dünkü içtimada alaka
dar daire müdürleri de hazır bulunmuş
lardır. 

Otomobille seyahat eden 
Holandalı gazeteci 

Otomobille .aeyahat ebnekte olan 
Hollandalı gazeteci M. Teo Aaterhana 
birkaç günden beri §ehrimizde bulun
maktadır. M. Osterhans'a refikasile 
birliket aeyahat etınekte ve Amerika 
gaze:elerine makaleler yazmaktadır, 
Dün Turing ve Otomobil klübünde 
tesadüf ettiğimiz M. Osterhans bize 
on iki seneden beri seyahat etmekte 
oldı,ığunu söyliyerek dedi ki: 

- On iki seneden beri bütün dün
yayi dolaıtım. Bu sayede az çok her 
memleketi vo o memleketler halkını 
tanıdım. Böy]e mütemadi aurette se
yahat etmekten maksadım şudur: 
Harpten sonra bütün milletler, evvel
kinden daha ziyade biribirlerine düı
man oldular. Siyasi ve iktıaadi reka
betler hep memleketler arasına nifak 
ve ihtilaf tohumlan ekti. Bunun neti
cesi olarak milletler hep biribirlerine 
karşı silahlanıyorlar. Denebilir ki dün
ya mütemadi bir harp, bir boğufma i
çindedir. insanlar biribirlerini yakın • 
dan tanıyacak olsa.Jar bütün bu reka .. 
betlerin önüne geçmek kabil olacak .. 
tır. Ben bütün milletleri biribirlerine 
tanıttırmak umumi rekabeti ortadan 
kaldırarak insanlar arasında umumi 
bir sulh tesis etmek için çalı9ıyorum., 
Harpten sonra hayat bana pek mana
Mz görünmeğe başladı. Her l"yden 
bıktım, usandmt. insanlar hiçb için -bi
ribirlerile çarpıııyorlar. Ben . ~ mana 
sız rekabetin önüne geçmek ıslıyorum. 

Uğradığım bazı yerlerde konferans 
lar verınekteyim. lstanbulda kaldığım 
birkaç gün zarfında da bir konferans 
vermek istiyonım. Buradan Beruta, o.. 
radan da Hindistana gideceğiz.' 

Maarifte 

Tanassur hadisesi yok 
Alman mektebinde bir tanassur ha

disesi olduğu ihbar edilmit ve mesele 
hakkında maarif müdürlüğü tahkikata 
başlamıştı. 

Bu husustaki rapor Maarif vekaleti
ne gönderilmiştir. Raporda bir tana• • 
sur hidisesi olmadığı, meselenin bir ai· 
le meselesi olduğu zikredilmektedir. 

Sömestr tatili 
Bir ş.ubattan itibaren on bet gün de

vam edecek olan üniversite sömestr ta .. 
!ilinde Alman profesörlerinden 15 ki
şilik bir kafile Uludağına çıkacaktır. 

--~ 

Şişlide lisan dersleri 
<:. H. fırkası Şi;ıli nahiyesi merke

zinde almanca ve fransızca meccani 
ders kural an tekrar açılmrş.tır. Alman 
ca kurau dün der&!ere ba9lamıştır. 
Fransızcı.;. kursu da bugün baılaya -
caktır. Oenlere akşamları aaat ı8,5 
ta baılanmaktadır. 

Bir alış veriş! 
Bir kaç gündenberi garip bir ge

mi alışverişi gazete sütunlarını 
işgal ediyor. 

Sirkeli Hayriye idaresi Deniz. 
yoÜarı işletme idaresine bir kaç 
vapur satmak üzere pazarlığa giriş
miş. Bu vapurlar Adalar ve Suadi
ye iskelelerine işletilecekmiş. 

Bu alıs verisin ticaret cephesi ne 
şekilde halledÜirse edilsin bizi ala. 
kadaı· etmez. Fakat bu i'in bir de 
şehri ve halkı alakadar eden ciheti 
var ki onu sırası gelmişken izah et· 
mek feİta olmaz. 

Şirketi Hayriye'yi bu vapurları 
satmağa sevkeden sepep nedir? 

Sirketi Hayriye gemi alış veriti 
yapan bir bahriye acentesi değildir, 
Boğazın iki sahilinde gemi itlet· 

mek üzere kurulmuş imtiyazlı bir 
nakliye şirketidir. Ve hemen ilave 
etıneliyim ki bu müessese Türkiye 
de ilk defa kurulan tam manasile 
milli bir şirkettir. Bu şirketin ~er
mayesi tamamile Türk ellerdedir. 
İmtiyaz müddeti ne kadardır bilmi 
yorum. Belki de yirmi otuz senesi 
kalmıştır. Bununla beraber bü müd 
detin yenilenmesi pek tabiidir. 

Yalnız bir nokta var. Şirketi Ha) 
riye, Büyük harbin kahrına uğra
yan müesseselerin belki en başında 
gelir. Hnrp idaresi her fırsatta tir· 
ketin bir kaç vapuruna el atmıt, en 
güzel gemilerinden on on bet tane
sini kazaya uğratınıf bir kısmını da 
hurda bir halde geri vermiştir. 

Türk sermayesine İnen bu dar 

be yalnız müessesenin hissedarları-
nı mutazarrır etmiş değil, bütün 
Boğazı, İstanbulun, dünyanın en 
güzel sayfiyesini de harap etmiştir. 

Şirketi Hayriye elinde kalan bir 
kaç parça gemi ile iki sahilin nak
liyatını temin etmekte sıkıntı çeki· 
yor. Buna da sebep gelirinin azal
ması yüzünden tasarrufa mecburi
yet hissetınesidir. 

Senelerden beri Boğazdan mer
keze doğru ani bir hicret başlamı~ 
tır. Bunun sebebini de medeniyet 
vasıtalarının sayfiyelerde ihmal e
dilmesinde aramalıdır, 

Elektrik, havagazi, su tesisatı ve 
yol gibi ihtiyaçlardan tamamile 

mahrum kalan Boğaziçi halkı ra
hat, ucuz biraz da hareketli bir ha
yata kavuşmak için tehrin daha 
merkezi noktalarına yerletmeği ter 
cih ediyorlar. 

Memurlara ikramiyeli abone yap 
~ak, askerlerden para almamak .• 
zabitlerden yarım bilet almak, 
mek_teplilere paso vermek gibi fe
dakar~ıklan ~ana.ne halinde kabul 
etmesıne ragmen ~u hicret devanı 
ediyor. Bun~n ?etıceai tirket te ar. 
tık imar ve ihtımamdan m:..hrunı 
kalan Boğazı yalnız batma nete
lendireceğinden ümidi kestiffi için 
elindeki nakliye vasıtalarından ta· 
sarruf etmeğe ve bir kısmını da el· 
den çıkarmağa mecbur oluyor. 

Belediye ve hüklımet şehir hudu 
!arı dahilindeki bu mıntakanın is
tikbali için bir program yapmadık· 
farı takdirde günün birinde tirke· 
tin bütün vapurlarını pazara çıka
racağını görürsek hayret etmeme'i
yiz. 

Burhan CAHIT 

Gedikpaşadaki birleşme 

evleri 
lstanbul cihetinde umumi evlerle tek 

ba,ına fuhu§ mahallerinin §İmdilik 
tesbit edilmediği yazılmııtı. Fak .. t 
birlefme evleri olan Gedikpa9ada ay
nlmıı olan nııntakadaki evler:n tahli· 
yeaine başlanmııtır. Emniyet müdiri • 
yeti de fuhuı işlerile mücadele iqin 
yeni bir tetkilat yapmış, lstanbul ah· 
laki zabıta ıefliğine ikinci şube ka
çakçılık bürosu merkez memuru 
Mennan Bey ve Mennan Beyin yerine 
de zabıtai ahlakiye merkez memuru 
Mazhar Beyler naklen tayin edilmi, • 
!erdir. Zabıtaİ ahlakiye kısmı da si • 
vil memurlarla takviye edilmi,tir. Sıh
hiye müdiriyeti de nizamname gelir 
gelmez zührevi hastalıklarla mücade. 
le müdür Jüğünün kadrosunu genitle . 
tecektir. 

Spor 

Galatasaray 
takdir 

kürekçileri 
edildi 

Galat;ısary kulübüne mensup" denizci
lerden Nevin, Süreyya, Faruk, Muzaf
fer, llh~n, Bekir, ve Kemal beyler Cüm 
huriyet bayramından iki gÜn evvel iki 
futa ile Bebekten lzmite hare • 
ket et~i~lerdi. Bu kürekçiler, çok fır
tınalı hlr havaya nazaran muvaffuli:İyet
li bir yolculuktan sonra on bir buçuk 
aaatte hedeflerine vasıl olmuşlar ve de
nizcilik federasyonu reisi ~1chmet Ali 
Paıada bia- gece misafir kaldıktan sonra 
dönmüşlcı·di. 

Fırtınalı denecek bir havada bu uzun 
yolculuğu, çok kısa bir müddette baıa· 
ran bu sporcuların muvaffakivetini tj\k· 
dirle kartılayan denizcilik federasyonu. 
Galiıtnsarylı kürekçileri ntRd~lya ile tal• 
tife karar vermiatir. 
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Askeri bahisler ı 
Geleceğin harbi, mevzi harbi mi yoksa 

hareket harbi mi? ma aret, 
çeviklik ve spor. 

MiLLiYET PAZAR 21KANUNUSANi1934 

HİKAYE 
Çalışmanın zevki 

"Manizade" §İrketinde çalı§an Ali 
Rıza dolgun maaı alır, İyi geçinirdi. 
Henüz bekardı. Fakat bir liranın "'' 
para kıyınetinde olduğu §U zamanda. 
evli olsaydı geçinmenin yollarında ta 
ııracak, akaayacaktı. Son zamanlar r 

da §irket hissedarlarının giriıtiği bü
yiik bir itte külliyetli surette para 
batmı§tı. Bundan dolayı tirketin büt
çesi sarsıldı. Ve bir ay sonra iflas bo 
rusu çalındı. 

rum .. Allah bu güzel ve tatlı dakik-.
ları acaba bana nasip edecek mi? 
Fakat bunun aksi de var, i~ arar, arar, 
bulamam. Para yok, sefalet, açlık ... 

Semiha, ev sahibesi Esma Hanımın 
torunuydu. Bu eve girdiğin~e':' beri 1 

iki senedir ona tutkundu. Bu ıyı kalp 
li bir kızdı. Hasta olduğu zamanlar 
kendisi kardet gibi bakar, çayını, li
monatasını elile yatağına kadar g_eti· 
rirdi. 

Zaten hayatta batka emeli yoktu. 
Semiha Hakkı, bu öksüz kızı mesut 
edebileydi, kendi de rahat olacaktı. 

Bir 
TÜRK SiNEMASINDA 

h&fta nrfında 15 bin 
ve takdirle 

kiıi tarafından hayret 
seyredilen 

BOGAZIÇI ŞARKISI 
devam ediyor. Bugün seanslar saat 13, 14, S, 16,15 - 18.15 ve 21 dı 

G U S T A V F R O E H L I C H' in 
İstanbul'da çeYirdii!"i ye .ıt"iine muuz•m ş1he•erdir. 

Sarı Pijamalı Kadın 
Pek yakında ıizi mestedec!ktir. 

RENATE MOLLER - GEORGES ALEKSANDE 
En z:enç-İn musiki - en şen ve kahkahalı mevzu (12432) 

~ ............. _. ............................ ., 

Bir vak'a olur. Bu vak'ada bir 
çok adamlar hazır bulunur. Fakat 
sonunda bu vak'adan herkes başka 
başka ders çıkarır. Bunun gibi, on 
altı yıl evvel büyük savaş oldu -. 
Cihan savaşı. Buna kırka yakın mıl
let katıldı. Nihayet bir taraf yen
di, öbür taraf yenildi. Fakat bu yü
ce hadiseden herkes başka başka 
dersler aldı. iste mesela, savaşın 
galipleri olan°Franaızlar ve onlara 
uyan diğer bir çoklarının çıkardık
ları netice ile yenik Almanyanın 
çıkardığı netice hiçte ayni değildir. 

Fransızlar, Büyük cihan savatın· 
dan sonra 'u neticeye vardılar: Ge
lecek harbi artık manevra ve saldır 
mak olmıyacaktır, gelecek savaşı 
ihtiyatlı davranmak, siperlere gö
mülmek, müdafaa etınek, müdafaa 
ile düşmanı yıpratmak olacaktır 
diyorlar. Talimnamelerinden tesa
düf muharebesinde saldırım bah
sini kaldırdılar. Muharebe usulle
rini büsbütün değittirdiler. Mevzi 
harbi fikri, adeta Fransız askerlik 
kaidesinin anahtarı oldu. Denebi
lir, ki Fransanın, büyük savaşta~ 
çıkardığı en değerli ders mevzı 
harbidir. 

Alman ordusu, 1914 te Madeı1 
meydan muharebesinde kendi sağ 
kanadına karşı haf gösteren Fran
sız tehdidi yüzünden saldırımdan 
vaz geçip te toprağa yerleştiği za
man Alman taarruz malzemesi ve 
atet kudreti müttefiklerinkinden 
aşağı değildi. Bilakis makineli tü
fek, top ve hele ağır top hususun
da müttefiklerinkinden çok üstün 
idi. Bu halde Alman garp ordusu, 
Fransız malzemesinin tesiri ile de
ğil, sevk ve idare yanlışlığından ö
türü müdafaaya geçmittir, Yoksa, 
cenuptan şimale kuvvet kaydırarak 
ve Rus cephesine yola çıkarılmış o
lan bir kaç kolorduyu göndermek 
ten vazgeçerek bir siklet merkezi 
kurup hareket harbini devamlan• 
dırmak mümkündü. Sonradan geti
rilen kuvvetler ise damla damla 
işe sokulmak suretile sağ cenahı 
denize kadar uzatmaktan batka bir 
i~ göremediler. 

icra memurlarının kasayı mühür
lemeğe geldikleri gün Ali Rıza, yüzü 
badanası uçmuı duvar gibi bozuk, ta"' 
liin kırık köprüsü üstünde sendele • 
yen bir hasta vaziyetine düımüıtü. O 
aktaın hesapça olan ufak iıiıiğini de 
kesip ticarethaneden çıktı. Bahçeka
pm ak§aın vaktinde botalrnıt bir de -
po gibi aesıiz ve muattaldı. Ticaret .. 
hanelerini kapayanlar birer ikİ§er yol 
!arda görünüyor, köıe b8'1arında. yor 
gun hammallar dinleniyorlar, bazan 
bir satıcı sesi boı sokakarda akisler 
yapıyordu. 

Bu gibi düıünceler içinde sabaha 
karı• daldı. Gözlerini açtığı vakit sa • 
at sekiz buçuktu. Kalktı. Çayını a -
lelacele içti ve her zamanki İ§ine gi -
der gibi evden çıktı. Tasarruf ohun 
diye Beyazıda kadar yiirüdü. Meyda
na çıkınca dü,iindü. Şimdi nereye gİ· 
decekti?, Müracaat edeceği yerleri 
zihninde tasarlayarak tramvaya at -
ladı. Ne kadar tanıdığı avukat, ti.ıc -
car komisyoncu varsa. hepsine müra
ca:t etti. Sonra aklına Maariften bir 
mektep muallimliği almak geldi. 

, SARAY (Eski Glorya) Sinemasında 

'I ve lu~a~se:s~ı ~g!n~a~l7ve~d~a~. ~az~esi, 
Sah ve Çarşamba günleri için biletler şimdiden sablmaktadır. 

,_ Fiyat!ar: 75 - 100 - 150 ve 200 kuru~. -(12431) -

Biz bu çekingenliği onların yal
nız talimnamelerinde görmiyoruz. 
Hakikat ve it yüdesinde dahi görü
yoruz. işte mesela İf meydanda. 
Milyarlarca lira harcıyarak tekmil 
Alman sınırını ve İtalyan hududu
nu boylu boyunca bir asri tahkimat 
ağı ile bezediler. Methur Çin du
varı gibi, ülkelerinin bütün çevre
aine bir müdafaa duvarı çevirdi
ler. Fransa, neden böyle müdafaa
ya geçiyor? Topu mu az, makineli 
tüfeği mi yoksul, tankı mı yok, pa
rası mı kıt? Hayır, bilakis hepsi 
var Hem de herkesten çok fazla 
var'. O halde neden hem fikir ile ve 
hem de fiil ile hareket savafına 
küsmüş? Çünkü Büyük cihan sava
şından çıkardığı neticeye göre ha
reket ediyor. Öyle ama, acaba böy
le hareket doğru mu? Bu yüksek 
mevzua cevap atmak bizim haddi
miz değil ama, böyle hareketin düş
manı olan Fransada mevcut bir az
lığın ve Almanyada mevcut bir çok
olııun dü,üncelerine tercümanlık et 
mek te günah aayılmaz ya. 

Büyük bir kısım Alman ve Fran
sız askerleri var, ki cihan harbin
den büsbütün batka türlü ders 
ler almıtlardır. Onların fikirlerine 
ı,ıöre: 

" Gelecek harbi mevzi harbi de
ğil, hareket savaşı olacaktır. F ran
aa, yanlış netice çıkarmıf, yanlıt yo
la sapmıştır. Mevzi harbi kat'iy~"' 
muayyen bir harı> 1oldi degıtdır. 
Mevzi haı binin, malzemen!n zen
ıriıılıği ve öldürücülüğü karşında 
zorla kabul edilmiş olduğu tasdik 
edilmemelidir. Mevzi harbi, harp 
tekillerinin asrileşmit bir cinsi de
ğildir. Mevzi harbi bize Büyük ci
han savatının bir armağanı değil
dir. Zaferli bir surette ilerliyenleri 
en asri öldürücü malzeme dahi yo
lundan çeviremez. Bilakis, mevzi 
harbi, harbin dejenere olmut, bi
çilmiş bir şeklidir. Bunu kabul e
den, zaferden umudunu kesmeli
dir . ., 

Ilu kestirme sözlerle ortaya atı
lıın muhalifler, dediklerini ~öylece 
ispat etmek istiyorlar: 

Şark cephesinde ise zamanın 
dörtte üçü hareket harbi ile geçmiş 
ve ancak Galiçya, Romanya ve 1-
talyan cephelerinde taarruz hazır
lıkları ve hareketleri yapmak için 
tark cephesinden kuvvetler çekil
diği belli başlı zamanlara inhisar 
etmek üzere burada mevzi harbi 
yapılmıttır. 

Avusturya - ltalyan cephesinde 
ise, batlangıçta, ltalyan ordusu ge
rek sek ve idare ve gerekse perso
nel zayıflığı yüzünden büyük ölçü
de bir saldırım savaşı tatbik edeme
mitlir. 

Biz, bunlara 'unları katabiliriz: 
Çanakkalede İngiliz ordusunun 
mevzi harbi yapması, harekattaki 
maksadına hiç uygun olmadığı hal
de, İngiliz ordusunun malzeme ve 
cephane yoksulluğundan ileri gel
miş değildir. İngilizler, bu kadar 
zengin malzemelerine rağmen, İn
giliz ordusunun evsafının noksanlı
ğı yüzünden yarım yıl yerlerinde 
saymışlardır. 

İkinci bir mesele dahi, savaş va
sıtalarının asriletmesi, müdafaa 
gücü kadar ve belki daha fazlıı. sal
dırım gücünü arttırmış olmasıdır. 
Eğer hareket yapmak için dütma
nın bir yanını tutmak ve çevirmek 
mümkün olmazsa, ve batta cephesi
ni delip yarmak imkanı elde edil
mezse, tayyarelerle gerisine saldır
mak zırhlı silahlarla bot delikler
den ~irip içerlere sarkmak gibi ha
reket harbini teşvik eden yeni hal
ler meydana çıkmıştır. 

Mevzi bari.ini kabul etmek, sik
let n>crkezi toplanmasını bilmemek 
hareket harbi talim ve terbiyesi ile, 
taarruz ruhu ile beslenmek demek
tir. Mevzi harbi, sevk ve idare za
yıflığından sonra, talim ve terbiye 
noksanlığının, meharetsizliğin, çe
viksizliğin alametidir. Atlamasını, 
sıçramasını, koşmasını, aşmasını 
bilmiyen zabitler ve neferlerden 
ibaret olan bir ordu, eğer manevi
yat itibarile bir şeye malik ise, bel
ki yalnız müdafaa yapar (1878 Os
manlı - Rus seferindeki Osmanlı 
ordusu gibi). Bu da noksan İse hiç 
bir tey yapamaz (Balkan harbinde 
Türk ordusu). lstıklal savaşımızın 
şanlı netice doğuran meydan mu
harebeleri, hareket harbinin par
lak bir masalidir, ki burada rol oy
nayan, timdiye kadar saydığımız 

[ Bir kadının 24 saatlık hayatı J 
Yazan: Stelan Zweig Tercüme eden: lsmail MUŞTAK 
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kahkahalar, yer yer dolaşan insan
lar, bakıflar teki isiz birer fey, sarı 
bir alev gibi dalgalanıyor, bunların 
ortasında o, ayrı bir alev gibi yük. 
seliyordu • 

Hiç bir tey işitmiyor, hiç bir ,ey 
hissetmiyor, etrafımda tehalükle 
gidip gelen insanları görmüyor, 
masaya para atan yahut masadan 
kazançlarını çekip kapan başka el
lerle me,gul bile olmuyordum. 

Ruletin yuvarlağı gözüme görün
müyor, krupyenin sesi kulağıma gel 
miyordu. Etrafımda olup biten şey
ler taşkın bir heyecan içinde tabii 
mikyaılarından daha büyümüftü, 
ben bunları 1ankl bir rüya arasında 
ıeyrediyordum. Esasen ruletin yu
varlağı siyahın mı yoksa kırmızı
nın mı üstüne düftÜ, bu yuvarlak 
durdu mu yoksa hala dönüyor mu 
bunu anlamak için oyun masasına 
bakmıya hacet yoktu. Kayıbı, ka
zancı, intizarı, sukutuhayali, hüla
sa oyunun bütün safahatını anla
mak için latkın bir ihtirasın zebu
nu olan bu adamın yüzüne bakmak 

kafi idi, oyunun her hali bu sima
nın sinirlerinde ve hareketlerinde 
ateften birer çizgi gibi okunuyor
du. 

Nihayet korktuğum o müthif da
kika geldi. Bir saatten beri içim
den hep bunu düşünüyor, sinirimin 
üstünde patlamıya müheyya bir fır
tına gibi duran bu hadiseyi bekli
yordum. Teknesi içinde yuvarlan
makta olan minimini güllenin ha
reketi tekrar ağırlatmıya başlamıf, 
masa etrafında neticeyi bekliyen 
iki yüz ağız tekrar nefeslerini zap
tetmitti. Bir saniye sonra yuvarlak 
durdu ve Krupye haykırdı: " Ze
ro !., ayni zamanda tahta kürek ma. 
sa üstündeki paralarla banknotları 
toplamıya başladı. 

Krupye bu ameliyeyi yaparken 
genç adamm biribirine kavuşmuş 
elleri meydanda mevcut olmıyan 
bir şeyi yakalamak istercesine kor
kunç bir hareketle atıldr ve çok geç· 
meden, sıklet kanununa boyun e
ğerek, can değişen bir vaziyette ma 
sanın üstüne düştü. Ma:ımafih on-

Ali Rıza batı önüne eğik Sultan 
hamamına doğru yürürken demin ar 
kasından kapanan ticarethanenin ih
timal bir daha hiç açılmayacağını dü
ıünerek zihni kanıtı. Yüreği sızl&dı. 
Artık o faaliyete, o kazanç zevkine 
veda ediyordu. Bundan sonra vaziyeti 
ne olacaktı. Hiç .. lstanbulda kolay ko 
lay it bu1u.ı. .. u .. 1ayacağını bdiyordu. 
Kendini muattal, bir kahve köıeainde 
itaiz pineklerken tasavvur etti. lı bu
lup çalıtamayınca kazanamıyacak, 
o zaman bazı günlerini aç ve bazı 
günlerini ekmek peynirle geçirecekti. 

Yüreği ezgin, gözleri dolu dolu 
Fincancılar yokuıunu tırmanJl"ken bey 
ni uğuldayarak acı acı düıünüyordu. 
Ket'disi k:.sa ak.life anlamıttı ki cemi
yet içınde ya§ayan her fert bir vazi
feye bağlanmalıydı. Bu vazifeye ya.>r 
tarak namuski.rane çalıımak inıanlık 
vazifesiydi. Şimdiye kadar çalıımak
tan zevk duyınuı ve alın terile kaza
nıp yediği ekmeğin lezzeti ve berelı;e 
ti ona daima ça.tıımak arzusu vermıt 
ti. 

Acaba iı bulabilecek miydi? Meyus 
olmağa hiç le lüzum yoktu. Keder v~ 
aciz insanı uçuruma sürükleyebiuı Jı. 
Hayatta daima müteıebbis, yılmaz ve 
faal olmak lazımdı. Beyazıda çıktığı 
vakit karannı verdi: Bu gece müste
rih evine gidecek, yemek yiyip uyu -
yacak, yann erkenden it aramağa 
çıkacaktı. Ve intallah buna muvaffak 
ta ola.caktı. 

Delikanlı Aksarayda bir ihtiyar ka 
dırun evinde kiraladığı küçük odasın
da Allah ne verdise yedi. Sigarasını, 
kahvesini içti, yattı;.. fakat. o ,Jece bir 
türlü gözüne uyku gırmedı. Yatakta 
sabaha kadar döndü. 

- 11 bulabilecek miyim .. Ne yapa 
cağım .. Bulamazsam, ne yapanın. Bel 
ki eskisinden iyi bir iı bulacağım. O 
zaman Semihayı da annesinden iste
rim. Bir aile teıkil ederim, mesut olu-

gibi sevk ve idare kudreti ile, Bü
yük harpten sonra üç yıl kadar sü
ren hareketler ve muharebeler es
nasında Türk zabitlerine vo nefer
lerine verilen bedeni ve ruhi kud
rettir. 

Bir ordunun yağmurda, çamur
da, karda, kötü arazide, bin bir ta
bii ve yapma güçlükler içinde dö
ğü,ebilmesi için neferinden batka 
zabitlerinin ve hiç olmazsa orta 
sevk ve idare kumandanlarının zıp
layabilmesi, sıçrayabilmesi, kota
bilmesi, atabilmesi lazımdır. Bunun 
manası da, gençle,tirilmi, bir emir 
ve kumanda altında ruhi ve bilhas
sa bedeni bir saldrrım havası yarat
maktır. işte, geleceğin savaşını, bi
çilmi' bir mevzi sava~ına sokmak 
istemiyenler bu noktaya ehemmiyet 
vererek meharete, çevikliğe ve spo
ra sarılıyorlar. 

CINOCLU 

lar bu vaziyette çok kalmadılar ve 
düştükleri yerden kalkarak vücuda 
saldırdılar, vahti kediler gibi hum
malı hamlelerle bu gövdenin üstü
ne tırmandılar, aşağıda, yukarıda, 
sağda, solda bütün cepleri arattır
dılar, bu ceplerin ötesinde berisin
de unutulmut bir kırıntı, bir kaç al
tın bulmak ümidilWıer cebe girdi
ler, fakat her girdikleri cepten bot 
çıktılar. Ellerin bu arattırmasına 
cepler ümitsizlikle cevap verdik
çe o, hızını bir kat daha arttırıyor, 
bu beyhude ve lüzumsuz ameliyeyi 
daha fazla hararetle tekrar ediyor
du. Ötede ruletin teknesi tekrar 
dönmeğe, yuvarlak gölge tekrar 
tekne içinde ko!Ufturmağa, altınlar 
tekrar tıkırdıyarak böcreler üstüne 
dütmeğe ba,lamıştı. Masa etrafın
da sandalyalar kımıldanıyor, bin
lerce karmakarıtık gürültü salonun 
havasında çalkanıyordu. 

Bütün vücudum bir dehşet rate
sile titriyordu: Burutmuş bir esva
bın ötesinde berisinde bir kaç pa
ra bulmak için ümitsizlikle cepleri
ni karıştıran bu adamın parmakla
n sanki benim kendi parmaklarım 
imiş gibi ben bili.ihtiyar onun bü
tün hareketlerine ittirak ediyor
dum. Derken o, üstüne fenalık gel
mi• bir adamın nefesi tıkanmamak 
için ayağa kalkıfı kabilinden sert 

Likin bütün baıvurduğu yerlerden 
müsbet bir cevap alamadı. Hepsi İ§İn 
kıtlığından, parasızlıktan, idarci .aııa 
ı. ~attan bahisle sabır tavsiye ediyor
lardı. Mekteplerin tatil zamanı oldu
ğundan muaılimlik için de bir ay bek 
!emek icap ediyordu. O günü böyle 
baıı bo~, Cü!hane parkında ağaçlar 
altında yatmakla geçirdi. Gecı:~ e~~ 
kuvvei mi.neviyesi kırılmıf dond':'. 
Tek bir kiti olsun kendisine "Sana ıt 
var. Gel yanıma .. " dememiıti. Ayakla
rına gittiği bu insanlar da i.licenap 7 
!ık denilen histen eser yoktu. lzzetı 
nefis sahibi bir genç le: 

_ Aman .. Beni yanınıza ne olursa 
olıun alınız .. Y Qk&a iki Üç gün ıc..nra 
l\Ç kalacağım. diyebilir miydi?. 

Ötekiler kazanıyorlar, ya§ayodar, 
iısiz~er kendisi gibı sürünmeğe, öl .. 
weğe mahkiim bulunuyorlardı. iki üç 
gün böyle devam etti. Dördüncü gün 
sabahleyın yataktan kalktığı za;nan 
cebinde yiyecek heş parası yoktu. Es
ki clbıselerini çarııda satmaktan bat 
ka çare var mıydı?. Bu iki liray < da 
ancak i\ç gün idare edebildi. Oda ki
rası da vermek lizımdı .. 

Ali Rızanın itsiz kaldığının onun
cu günüydü. Zavallı, son bir ümide 
bel bağ. ayarak Yemiı iskelesindP Seb 
ze haıınde Kabzımal katipligi için ha 
lin_ katibine müracaat edecekti. 

Bır öğle üzeri midesi iki gündür 
!:oı, gözleri fersiz, bacakları ve kol • 
lun kesilerek Balıkpazarından Y cmi
ıe doğru yürüyordu. Hamma.Iar yük 
altında ağıztarında sigaralarını tüttü· 
rerek önünden geçiyorlardı. S.cakta 
yuzlermden ter damlayan §U apamla
rın yerinde olmayı istedi. Onlara gıp
ta etti. Kendisinin bir az sonra mide· 
aine bir lokma bir §ey girecegi ,üp -
beliydi. Halbuki ıu çalı§arak kazanan 
adamlar öğle vakti sıcak bir kap ye
mekle karınlarını doyuracaklaı dı. 

Ah .. bir it bulabilseydi .. 
Eskiden hayat ne güzeldi. Sabah -

tan akıama kadar Gümrükte konıi -
mentolar peıinde ma.l sandıkları ara
aında didinir, koıar, yürür, lt'rlerdi 
amma a~ba.hlan sütünü çayını içer, 
öğle ve 1akıam vakitleri iki üç kap ye 
meğini yerdi. Hini hacette cebinde ah 
haplarını ağırl~yacak parası da bulu
nurdu. Halbuki timdi .. 

Meyve balıne gclai. Katibi buldu 
Halini anlattı. Sedat Bey kibar bir a
damdı. Ali Rıza!Jın haline çok açıdı. 
O da birkaç gün sabretmesini söyledi. 
Naçar. bekliyecekti. 

- Açım .• 
Diyemezdi. Oradan ayrıldı. "M~a

venet talebi' zannedecekler diye §ım
di bildiklerinin-yanına bile gidemiyor 
du. 

Sirkeciye 'geldi. Biraz garda otı_ır
du. Sonra kalktı, Gülhane par', ına gıt
ti. Tenha bir yer bulup ağaçlann al
t (na yattı. O gece eve erken gitti. 
lki bardak su içip yattı. Uyandığı 
vakit ortalık karanlıktı. Semihaya sa
ati sorunca sekiz buçuk olduğunu 

bir hamle ile ayağa kalktı, arkasın 
daki iskemle kuru bir gürültü ile 
yere yuvarlandı. O, buna hiç ehem
miyet vermiyerek, hatta kendisinin 
bu haline hayret ve endişe ile ba
kan iki tarafındaki insanlara dik
kat bile etmiyerek ağır adımlarla 
sallana sallana rulet masasından 
uzaklattı. 

Ben bu manzara kartıaında ade
ta tat kesilmiştim; çünkü onun bun
dan sonra gideceği yeri biliyor
dum: O, ölüme gidiyordu. Bu tarz
da kalkan bir adam ne bir otele, ne. 
bir kabareye, ne bir kadının yanı
na, ne bir timendifer kompartıma
nına, hülasa içinde hayattan eser 
bulunan hiç bir yere gitmez, bu gi
dişle bir insan ancak ademe atılır
dı. Cehennemden farkı olmıyan 
bu salonun en hissiz adamı bile ru
let masasından kalkıp uzaklaşan 
bu biçarenin ne evinde, ne bir ban
kada, ne de bir akraba yanında hiç 
bir istinatgabı kalmadığını ister iı
te.ınez kabul ederdi; belli ki bu a
dam son naklini ve ayni zamanda 
bütün mevcudiyetini oyuna koyup 
kaybetmi,tir, onun şimdi bu salın
tılı adımlarla gittiği yer her halde 
hayat aleminin haricinde bir yer
dir. 

Ben daha ilk dakikadan itibaren 
hissetmi~tim ki bu adamın kumar 

ve 
----

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 

lST ANBUL BELEDlYESl 
SEHIR TiYATROSU 

Bu ak~am 
saat 19,30 da 

'.OKUS HAYAT 
Büyük opereti 
'(azan: Ekrem 
ve Cemal Reşit 

Jmuma 
Operetin son iki günü. 
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ACIKLI BİR HiTABE 
Türk Şiir Kralı Filorinalı Nazım Bey, 

14 yıldanberi ihtifalini yaptığı (Tevfik 
Fikret) in, biricik dostu Hüaeyin Kiiznn 
Kadri B.'in acıklı ölümü dolayisile yük
sek faziletlerine dair, bugün saat 14 te 
Küplüce'deki mezarı önünde mühim bir 
hitabe okuyacaktır. 

Yeniköy sulh icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayi mahcuz dört kan

tar kireç 30-1-934 tarihine müıadif salı 

günü aaat 14 te lstinyede kireç ocakla

rında açık arhrma suretile satılacağın

dan isteyenlerin orada bulunacak memu 

runa müracaatları ilan olunur. (12426) 

hayretle öğrendi. Demek §Öyle böyle 
açlıktan mecalsiz yirmi dört saat bay 
gın yatını~tı. Genç kızdan biraz au i .. 
tedi. Ve hasta olduğunu aöyledi. Ge -
len sudan birkaç bardak içti. Odasın
da yalnız kalınca: Gene "if bulamı -
yacağını" düıündü. Beı dakika sonra 
odadan Ali Rızanın can havlile ko -
pardığı bir sayha duyuldu. Hareketle 
rini zaten birkjlç gündür kollayan Se 
miha kapıdan rüzgar gibi girdi. Ali 1 

Rızayı yerde baygın bir halde buldu. Aç
lıktan bayılmıttı. 

iki gün sonra Hal katibi Sedat 
Beyden Ali Rıza bir mektup aldı. Bir 
hafta sonra da mahrukat cemiyetine 
katip olarak yerleıti. Sol kolu sargı -
lar içinde vazifesine batladı. Çalı§ma 
nın, kazancın zevkini tekrar tattı. 
Hayatını kurtaran sevdiği Semiha ile 
evlendi. Mesut oldu. Hayatta felaket 
li dakikalar da vardır, yeise kapıl -
mak doğru değildir! - O. N. 

masasında kazanç veya kayıptan 
daha büyük bir feyini oynamakta
dır ve bu oyunun neticesi fena çı
karsa onun için çok fena bir akıbet 
tevellüt edecektir. Bu his ile yüre
ğim titriyordu. Böyle olmasına 
rağmen onun masa batından kal
karken gözlerinde hayat denilen 
teyin bir anda sönüp çekildig"ini 

1 • ' can ı sıması üzerinde ölümün mor 
rengi dola,tığını gördüğüm zaman 
etrafımda bir yıldırım patladığını 
duydum, gözlerimin önü kararmıt
tı. Onun her hali bana o kadar te
sir etmi,ti ki o, oturduğu sandalya
dan güçlükle kalkarken ben de 
düşmemek için elimi dayamağa 
mecbur olmustum. Biraz evvel o
nun heyecanl~rını kendi damarla
rımda, kendi sinirlerimde nasıl duy 
dumsa timdi de sallana sallana yü
rüyü'ü bana öyle tesir etmitti, ben 
de olduğum yerde sallanıyordum. 
Çok geçmeden kendimi zaptedemi
yerek ben de yürümeğe, ben de o
nun peşisıra gitmeğe başladım: A
yaklarım, bili.ihtiyar, harekete gel
mişti. Bunda şuurumun hiç bir te
siri yoktu, ne yaptığımı bilmiyor
dum. Kımıldıyan, yürüyen ben de
ğildim; bir aralık öyle oldu ki hiç 
kimseye aldırmıyarak, hiç bir şeyi 
düşünmiyerek ben de onunla birlik 
te gazinodan dışarı çıkmak İçin 

iş ve işçi 
Milliyet bu .Ütunda İf ve İfı;İ ütİ'. 
yenlere tavassut ediyor. lı ve ~ 
utiyenler bir mektupla ı, biit#' 
mu.za müracaat etmeliclirler. 

İş aranıyor 
20 yaıında bir genç almanca, turJı 

çe, İngilizce, fransızca ve muhasebe>'' 
vi.kıf, bonservisleri havi, ehven ıe,.. • 
itle it arıyor. Milliyet H. V. rumw:uo' 
müracaat. 

* * * . Türk tebaasında, 20 yaırnda b•1 

genç, almanca, türkçe, İngilizce, fr•'" 
sızca ve muhasebeye vakıf mükefll ' 
mel bonservisleri havi, ehven ıeraitl~ 
it arıyor. Milliyet H. V. rumuzuna Jil~ 
racaat. 

• • • Okuma yazması olan garsonlu~ 
kahvecilik ve el makinesi ile çorap if 
leyen 20 yaıında bir genç it a"Y:o~; 
Eyüpsultan eski yeni Balıkçı BakV-
12 No. da Tokmak oğlu Hasan. 

• * • . 
Bakkal!ık sanatine vakıf okur >''ıı 

zar icabında kefil de gösterebi!ee0
1, bir efendi herhangi bir iı oluraa 0 
1 sun çalı§mak arzusundadır. Ankar 
1 caddesi, İstanbul konağı karıısıo~,. 

28 No. kahvede Şevket ef. vasıta...-, 
~me~t=·--~~~~~~~~~~ 

r~:~~~!~~~.?~ 
_.,. yanında - (12135) 
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ABONE 0CRETLER1 : 
' Türki1e için Hariç i9' 

L. K. L IC-
3 a1Lir 4 - 8 -
6 n 7 50 14 -
ız .. ıc - 21 -

Gelen. evrak seri •erilmez.- Müdd-'! 
aeçen n.U..halar 10 kuruıtur.- C.zet• ~. 
matbu.1• ait İtler için müdiriyete iP 

racaat edilir. Guetemiz ili.nlarrn m••'"" 
liyetlni kahuJ etmez. 

kendimi koridora attım. 
Genç adam o zamana kadar "~ 

tiyere gelmitti. Hizmetçi pardö•ir 
sünü tutuyordu; fakat onun koli•' 
rında İradesine inkiyat edecek kll~ 
vet kalmamıttı. Sakat bir adaın ıt; 
bi idi. Garsonun yardımile parıl 
süyü giydi. Sağ eli mihaniki bir Jı' 
reketle yeleğinin cebine gitti, bf-ıı: 
tit vermek için para arıyordu. ~ 
kat cebini bir çok karıttırdığı b Jı• 
de bir fey bulamıyan bu el bot Ç ıl 
tı. O vakit vaziyetini, salonda ol 
biten feyleri, bet parası kaim.o; 
olduğunu bir an içinde hatırlar 
bi oldu ve hizmetçiye mırıldaııoı:, 
nevinden bir tey aöyliyerek, deJSl,ı 
rulet masasından kalkıtı gibi, ~tıi 
bir hamle ile atıldı, bir sarhof. gt ti' 
sendeliyerek gazinonun merdıfe •f 
!erini indi. Hizmetçi ilkönce t~ı:;. 
ifade eden ve nihayet hakikat.~ ısıl' 
ladığını gösteren bir tebessıJ d-" 
bir müddet bu adamın arkasın 
baktı. fe' 

Bu sahnede o kadar heyecıııı I• 
rici bir bal vardı ki ben bunıJ~_.ı· 
yüz yüze geldiğimden adeta ıJ 1ıı mıştım. Tanımadığım bir adııfll ~ 
meyusiyetine, tıpkı bir tiyatro ~· 
dalyasından bir piyes seyrederC JJI' 
ne, ~ahit olmı\k beni sıkıyord~ 
tımı çevirdim. Sebebini anlıY • 
dığım bir elem, bir ıstı:·7.p yüre . ' 

d 



j İnegölde 
l<öy yatı mektebi 
Çocuğunu okutacak köylü 

için kolaylık oluyor 
h INEGöL, (Milliyet) - Bu sene 
.. ııı:ada açılan köy yatı pansiyonu 
111llıt edilen faydaları kuvvetlendi
;ec~k verimli iflerine devam etmek
e~ır. Yeni tamir görmüt güzel, te
~1l, bahçeli bir mektep binası pan· 
'
1Yona tahsis edilmiftir. Yatacak, 

Yemek ve müzakere salonları için 
ayrı ayrı odalar tefrik edilerek elek 
lr'kl 1 e aydınlatılmıştır. Geçen sene 
b~ektebin tedrisat yaptığı bu 
•na bu sene başka bir müessese

Ye Verilmesi düfünülmüş ve isrer 
edilıni, ise de vilayet dahilinde köy 
llansiyonl.arı çoğalmasını bir ideal 
telakki eden vali ve maarif müdü
~ beyler bu fikre razı olmamıt· 
ardır. Binasının ve levazımının 
llıükemmeliyeti itibarile vilayetin 
en mükemmel pansiyonu kasaba
~kl:Z~a olanıdır. Pansiyonda şimdi-
1 Yırnıi köylü çocuğu barınmak
~ Ve mekteplerin dördüncü ve be
fınci sınıflarına devam etmektedir. 
~Ocukların köylerinden getirdikle
rı Yiyecekleri pansiyon ambarında 
tol>lanıyor, kalori hesaplarına göre 
Ya.l>ılan bir program mucibince 
~uldara mükemmel bir yemekha-
lle k · · k b' · · 1 anaatını verece ır ıntızam-

G hazırlanan salonda yediriliyor. 
d ece bir muallim uyku vaktine ka-
0 a.l talebenin yanında bulunarak 
d? arla musahabe ve müzakere e
y •Yor. Başka bir muallim de pansi
y 0 nda yatmakla gece nöbetçiliği 
y a.p~Yor. Pansiyon usulüne henüz 

0~nı alı,an köylüler çocuklarını 
h lltmaktaki mütküllere rağmen 
c 11 Yeni dütünülmüt kolaylığa ka
~tnm~yacaklarından gelecek sene 
c a.~aıyonun daha çok rağbet göre
e~f' tahmin edilmektedir.Himayei
et al cemiyeti haftada 3 • 4 kilo 
d Vernıek suretile pansiyona yar-
IJtı etmektedir. 

y Şubat ayı içinde Bursada pansi-
1:nlar menfaatine bir danslı mü
f :ı:e~e verilecektir. tık tedrisat mü
~ lıtı. Zühtü Beyin reisliği altında 
ti llallımlerden mütetekkil bir ter
li I> heyeti bunun için hazırlıkları
ııı ~·devanı etmekte ve davetlilere 
• llstesna bir gece ya•atmak irin 
"Zam. f k. ,. c ı gayret sar etme tedir. O ge-
de •aha.ha kadar sürecek olan bu 
c ~ılı nıüsamere Bursanın en eğlen 
e B~e nezih balosu olacaktır. 

Sok hmayeietfal burada iki senedir 
Yor ayırtı ve ~evamh bir if görü
dı • Yatı paneıyonuna yaptığı yar
d Indan hatka kasaba mekteplerin., 
llı~~ddkır!< kadahr fakire ders senesi 

u etınce er gün öyle ". 
~erlme.ktedir. İstanbulda fa~:mmeegkı 
''P erın .. "I • lııea I h og. e. yemeği her sene bir 
•i~.,: e alını alırken burada seı
lıer ll"çalıtan bu gayretli müessese 
llı al~nkkırk fakir yavrunun duası
-----2"a ... tadır. A---_., ___ _ 

Ydında fakir talebeye 
AY· sıcak aş 

kevj . l>~N, (Milliyet) -Aydın hal-
... ıçtıına· d '"ekte 1 yar ım 'ubesi 230 ilk-
41 ort talebesine öğle yemeği ve 
aktaın amekt~!> talebesine öğle ve 
derg 

8 
Yeınegı vermektedir. Sube 

ene · • ltıan sı sonuna kadar muntaza-
llıitti/eşınek verilınesini temin et
ltıekt ' ube kimsesiz yabancı orta
hir b ~p talebelerinin kalmaları için 
leti yıııal da temin etmi" ve talebe-

ere f . ' 
ş11b ' ırmı,tir. 

fa.kir ~l 100 ilk ve 41 ortamektep 
!Ilı, \>e ebelerinin kitaplarını al
lfk v dağıtmıthr. Bundan batka 
~11':. ortaınektep talebelerindenlO 
l,r1 ig~ da elbise ve kundura alma-
1 tı~n maddi yardım yapmı,tır. 
Q'Yr ektep himaye heyetleri de 
dilera~-~çin birçok talebeyi giydir
~İ il~ Umhuriyet mektebi 40, Ga
~ekt 1· nıektebi 41 ve yedi Eylül 
lıde he 1 28 talebe, Güzelhiaar, Ha
leti d atun ve orta mahalle mektep. 
tekle edl?O den fazla talebe giydire-

C> r ır. 
)'ttj ~rnhuriyet mektebi himaye he
leti h~Yramın ikinci ve üçüncü gün 
tıiiie ır deve güreti tertip etmi,tir. 
l'i der ı:ıekteplerin himaye heyetle
dir. alo ve temsiller verecekler-

eoluda muallimler birliği 
"' 
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ol.~ bulunan Muallimler Biriği yeni-
lı, lıi;~~~~'':'lmağa teşcbbüı edimiıtir. 
lııiı "e t u 

1 
•çın yeni binasında çay veril

op antı yapılmıştır. 
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Orduda standardize fındık Aydının 
Sıhhati 

c~--

T 
• Yeniden yapılan nahiye 

Geçen sene 1,391,259 lira degerinde 18 1 d. :hh.-d . . . - Çalışkan Atçalılar yurtlarını imar etmt . .. k"J e e ıye sı at aıresının • • • J 3 mılyon kusur ı o fındık çıkarıldı ı bir senelik faaliyeti sini ve ıyi mahsul almasını bılıyor ar 

1 • 

Bir fabrikada fındık içi seçen amele •• 
ORDU, (Milliyet) - Vilayeti

mizin en değerli ihracat mahsulü 
olan fındık, 932 senesıne nazaran • 933 senesinde gerek fiat ve gerek 
miktarca daha üstün bulunmakta
dır. 932 senesinde (1,180,605) li
ra kıymetinde (3, 749,889) kilo 
ihracatımıza mukabil 933 senesi i
çinde (1,371,259) lira değerincic 
(3,787,549) kilo fındık ihracıılı 
yapılmıştır. 

Dış memleketlerle olan fınd ık 
alım satımı i9lerinde mahsulün sağ 
lam ve iyi olup olmadığı sıkı bir 
kontrola tabi tutulmaktadır. Şeh
rimiz Ticaret odasının bu vazife 
ile mükellef tutulan memurları mu 
ayene ve kontrol itinde çok hassas 
davrandıkları gibi, ihracat tacirle
rimiz de, sevkettikleri mahsulün 
daima sağlam ve temiz olmasına 
derin bir alaka ile itina etmekte
dirler. 

Bu yüzdendir ki, fındıklarımı
za Avrupa piyasasında çok rağbet 
gösterilmektedir. Türkiye mahsul 
!erinin ihracı hakkında İktısat Ve 
kaletince takip olunan yol ve ve
rilen direktifler sayesinde vilave. 
timizde stok fındık kalmamakta. 
dır. Bu seneki fındık mahsulünün 
timdiye kadar dörtte üçü ihraç o
lunmu9tur. 

Geri kalan dörtte bir mahsu -

Geniş ve esaslı bir 
(~aşı 1 inci sahifede) 

~ev.a~ edılmekle beraber, daha ziya· 
.e ilı~ sahasına atılacak gençleri yetiş

tıren lıselerin istenilen kuvvette olma
sı için, bunların tahdidi zarureti görül
mektedir. 

Yapılan tetkikattan, liselerin gerek 
tedriı levazmıı ve gerek talim heyetle
rinin, üniveraiteye daha kuvvetJi talebe 
yetiıtirecek bir seviyede olmadığı anla
tılmıştır. Liseler tahdit edildikten son
ra, bu müeıaeıelere daha seçme talebe 
alınacak .v.e ger~~ talim heyetleri, ge
r~k veıaıtı tedrısıye üzerinde azami ti
llZ davranılacaktır. 

Bu 'ek.ilde tahdide gidildikten sonra 
masrafı muayyen olan liselerin sınıf a
dedi üçten dörde iblağ edilmek suretile, 
mezun gençlere iyi bir kültür verilmiş 
olacaktır. Vekalet, liseler kadrosu hari· 
cinde kalacak orta mektep mezunları 
için, orta derecede, muhtelif sanat ve 
ihtisas mektepleri açmak i.mkanlarını 
aramaktadır. 

Öğrendiğimize göre, orta tedrisat 
müesseselerinde yapılacak bu umumi il· 

!abat için, Amerikadan mütehassıs pro
fesör getirtilmesi tasavvur edilmekte
dir. Bu takdirde orta tedrisat müesse
selerinde daha ziyade lngiliz ve Ame· 
rikan terbiye sistemleri ve derı program 
ları tatbik olunacaktır. 

Orta tedrisat müesseseleri ıslah e
dilirken, orta mektepler talim unsur· 
ları meyanında bulunan kıymetli ve 
genç unsurların yeniden tetkil edilecek 
lieelere verilmeıi, menıe ve tatbikatta
ki muvaffakıyetsizliği itibarile çok za• 
yıf bulunduğu kanaati hasıl olan bazı 
orta tedrisat muaUimlerinin daha aıağı 
derecedeki mekteplere nakledilmesi mev
zuu bahistir . 
Üniversitede ıslahat devam ediyor 

Üniversite elan hali teıekküldedir. 
~~ha bir çok noksanlar vardır. Islahat 
ıçın sarfedilmek üzere Maarif vekale
ti~in ~iraat bankasından istikraz ettiği 
bır mılyoa dört yüz küsi'ir bin lira ile 
yeniden bir çok laboratuvarlar tesis o
luna~ak, ye"! alat ve edevat getirtile
cektır. Bu bır milyon dört yÜz bin li
r~ _ünive~ıitenin 1933 fevkalide bütçe
"·"' teşkıl etmektedir. Bu paradan şim
dıye kadar yalnız (200) bin lirası sıır
folunmuıtur. 
. Hazirana kadar bütün para muhte

lif ıslahat itleri için ıarfolunacakbr. 
Hazirandan ıonraıı için Ü;ıiversitenin 
senelik normal bütçesi tatbik; olunacak
tır. 1934 normal bütçenin ne kadar o
)aC2,ğı henüz malüm değildir, 

lün de henüz sona ermiyen ihra
cat mevsimi için tamamile satıla· 
cağı muhakkak görülmektedir • 

Elma mahsulü de Ordumuzun 
belli batlı gelir menbaları arasın
da sayılır. Bilhassa Yuna nahiye
si~in nefis elmaları piyasada çok 
ragbet görür. 

Ne yazık ki, bu sene elmaları
mıza arız olan (Pamuklu pit) has 
talığı yüzünden köylümüz zarara 
uğramıftır. Gene bu yüzdendir ki 
932 senesine nazaran bu yıl daha' 
az elma sevkolunmuşlur. 932 se
n ~si.n~e (32,344) ~ilo elma ihraç 
e nıştık. 933 senesınde ise ancak 
(2250) kilo elma sevkolunabil
m!ştir. 

Fındığın çok değerli bir mah
sı ı I olduğunu kuvvetle sezen köy-
1 · lerimiz bo• buldukları her yer
e ' fındık fidanı dikmektedirler. 
Bu fidanlar be, sene sonra mah
sul verir. Fakat bu müddet içinde 
k ,ylüler o sahayı bof bırakmaz 

· ve fındık fidanları arasındaki top 
rağa mısır ekerler. Bef seneden 
sonra a.rtık mısır ekilmesine im
kan göremiyorlar. Çünkü o zaman 
ta~e fındık fidanları epeyce büyü 
mut ve gölğe yapacak kadar dal
lanıp yapraklanmıf bulunmal..~a
dır. 

maarif hamelesi.. 
kBu bütçe Üzerinde tetkikat yapıl:if· ~.ke hazırlanmaktadır. Maarif ve-

1.~ d 1 met Bey şehrimizde bulunduğu 
~~dınalet zar~ında üniversitede muhtelif 
ıçtı ara rıyaset edecekti"r B . t" 

d .. . . . u ıç ıma· 
lar a unıversıteye ait bir çok . 1 . h 1 . kat'" ka ış erın a . 
lıne ve 1 rarlara bağlanmaıına ça· 
lıplacaktır . 

ilk içtima bugün vekil Beyin riya
setinde saat 16 da yapılacaktır. Bu iç
timaa rektör Neşet Omer Bey, umumi 
katip Besim Bey, fakülte dekanları ve
kiilet müşaviri profesör Mösyö Malch 
iştirak edeceklerdir. Üniversitedeki 
içtimaJar teaküp edecektir. 

l!niversite için yeniden yapılan bir 
çok 1 ~.şaat bu. meyanda teşrihhane adli 
~ıp hmu~.sscseıı, pavyonlar, anfiler, 've aa
ıre enuz tesellüm edilme . t" V k" 
1 t . • b" rruı ır. c a -e mımarı urosu bu bina! .. , d 
k . k"k ar uzerın e-

ı tet ı atını henüz ikmal bn . . 
Te~kik t ·· b . e emıştır. a mus et netıce verirs b b" 
1 t il " d"I e u ınaar ese um e ı ecek &on tak . ti .. 
teahh . 1 •. ' sı er mu

ıt ere odenecektir. 

Tıp ~akültesi reisi d eğiş>yor 
Aldıgımız malıimata go"r T f 

k· ·ı . d ka e, ıp au tesı e nı Tevfik Salim p ba 
b hh. d aşa es • 

ı sı ıye en dolayı istifa edecektir y 
rine teırih ordinaryusu Nurettin Ali e 
Bey getirilecektir. Tevfik Salim Paşa 
kürsüsünü muhafaza edecektir, Muma
ileyh istifa ettikten sonra Avrupaya gi
derek tedavi olacaktır. Önümüzdeki ay 
batından itibaren üniverıİtE! on bet gün 
müddetle sömestr tatili yapacaktır. ı6 
§ubatta tedrisata baılandığı vakit Nuret
tin Ali Beyin dekanlığı deruhte etmesi 
muhtemeldir. 

Profesörlere yeniden fişler 
gönderildi 

Ooiversite profesörlerine Maarif ve
kaleti tarafından yeniden fişler gönderil
miştir. Bu fitler bu ay sonuna kadar dol
durularak vekô.lete gönderilecektir. Bu 
fitlerde hocaların metl'ieleri, tercümei 
halleri, ilmi mesaileri hakkında bir çok 
sualler vardır. Bu fitler vekalet tarafın. 
.dan tetkik olunacaktır. 

Vekil Beyin dünkü mesaisi 
Maarif vekili Hikmet Bey dün öğle

den evvel üniversiteye giderek rektör 
Neşet Omer Beyle ve fakülte dekanla
" ile yarım saat kadar bazı işler hak
kında görüşmüıtür. Univenite umumi 
katibi Besim Be! vekil beye bazı mese-. 
leler hakkında ızahat vermiştir 

Maarif vekili Hikmet Bey Üğleden 
sonra saat (ıs) te tekrar uru" • • 

1 • • H"km versıteye 
ge mıştır. ı et Bey dog"ru .. 
· lik dai · ·c1c ca muşa-vır resme gı rek profeso·· ••·· .. r ı•ıoıyo 

ı AYDIN, (Milliyet) - Beledi- ATÇA, (Milliyet) - Atça Ay- mizin en iyi pamuğu burada yetif 
ye sıhhat dairesinin bir senelik fa- dm demiryolu üzerinde 1100 ha- tirilir. Bunda arazinin yardımı nis 
ali yetini bildiriyorum: neli 5000 nüfuslu şirin bır nahiye betinde Atçalıların çalışkanlıkları 

933 senesinde 1752 esnaf mua- merkezidir. Atçada evveice 1700 da büyük amil olmaktadır. 
yene edilmi, bunlardan besinin hane vardı, fakat düşman işğalin- Bu hususta işittiğim bir hikaye , ' nl sari hastalıklı oldukları görüle- de bir tek hane kurtulamamış ve yİ yazacağım: Vaktiyle Aydı ı 
rek tedavi altına alınmıflardır. Nahiye Cümhuriyet devrinde mun bir çiftçi hayvanına bir yük pa-

Bir veremli de itten menedil- tazam bir plana tevfıkan yeni bat muk tohumu sararak Atçaya götuı 
mittir. lan ımar ve ihya olunmuştur. müf, bir danıdığından bunu de-

1024 dükkan teftit olunmu,, 17 Atçanın en mühim ihtıyacı su- ği,tirmesini rica etmit~~· . A.t~:ı-I~ 
ainden ceza alınmış, 503 tenbihat yu olama~asıdı~.. Atçaııın çalıt- r~çper ~u tohumla!.' ~egıftı~dıgını 
yapılmı' 504 muvafık görülmüt kan Beledıye reısı ve arkadatları soylemıf, fakat degıflırmemıt• Yal 
Bu mey~nda 180 salatalık, 186 ki'. beledi.!e.?in 6?0ô liralık butçc•ın- nız Aydın~.' arkad:ı-tın~ bu to~umu 
Io hamur ekmek 160 çift simit bir den buyuk hır tasarruf yaparak ekmeden uç kat çıft sureceksın ve 
teneke yağ ve 4Ô okka balık i~ha 90ö0 lıra sarfile nahiyeye 3 kilo- vaktinde fazla çapa yapacaksın, 
edilmittir. metre ~esafeden .de~ir borularla yoksa to~u~lar ne çıkar, ne de ~i-

933 senesinde belediye Sıhhat sıhhi hır su getırmışler ve bu danlar buyur, ne de mahsul verır, 
dairesine 2013 hasta bat vurmuş suyu künklerle ıki koldan kasaba- demiş. Bu tavsiyeye aynen riayet 
897 hastaya reçete 982 hasatay~ ya dağıtarak 17 yerde çeşme yap- eden Aydınlı reçper o sene iyi ve 
bedava ilaç veril~iş 123 hasta mıflardır. Bu su ilk defa onuncu bereketli bir mahsul almı9. Atça. 
hastahaneye yatırılmı;, 11 hasta Cümhuriy~t bayramında ~evinç ve lı reçperlerin çalışkanlıklarının ~i 
da memleketlerine yolanmıftır. te:zahürlerı arasında nahıyeye akı sali olarak reçperler arasında daı-

2717 kifi çiçek 906 kifiye tifo tıhnıttır. . . • . .. ma çalkalanırmıf. 
ve 138 kişiye men~njit a,ısı yapıl- Atça nahı~esı?e bagh ye~~ koy Bugünkü ziraat ~sulü ve fay~a 
mıf, 1261 köpek öldürülmü tür vardır .. Nahıyenın .umum ~ufu~u larını tamamen benımseyen ve ıd 

933 · d A d ş ·. 7000 nı geçmektedır. f3u koylerın rak eden Atçalılar pamuklarının 
senesın e y ın merke:zın- . d t J f ı h " k · 1 h · · N ·ıı· uk · d 112 k d lO hepsın e e e on.ana ıye mer e:zı ıs a 1 ıçın azı 1 pam ıatasyo-

2~9 k .. ~I 1~.' 
62 

7 ı:rkek olarak ne bağlı olduğu gibi~ muntazam nun bir an evvel faaliyete geçme-
149 1f 1 ok md u!, :z, 87 erkek, yolları vardır. Köylerın altısına bu sini ve reçpere cins tohum dağıt-

çocu ogmu,tur .. t b"I k 1 l . d"I' 1 ölenlerin 25 · . 'h gun o omo ı ve amyon ar a gı· masını ı ıyor ar. , 
veremden, 3 ıltı a dit gel it temin olunmuştur. 

hı sahayadan, 2 kızıldan 4 kara- Nah' · · · k · "d" h d . . ' . ıyenın asayışı ço ıyı ır. 
umma an ve 10 dıfterıden ölmiıt Ad'ı :zabıta v k 1 b'I ·· ·· ı tü a a arı ı e goru me-
r.B • mesi buna bir delildir 

u suretle sarı hastalıklardan Nahı"yenı'n b" . • k d b" . 
·· ı 44 h ta h · · 1 · ırı mer ez e ırı o en as nın epsının ev erın- d D k .. ·· ' 
de tathirat yapılmıftır e er~ oyunde tam te9kilath iki 

44 evde tathir ed'.l n oda ve mektebı vardır. Bu mekteplerde 
1 e merkezde 250 D k.. ·· d pavyon 143 tanedir B !erde 0 • ve ere oyun e 

· u ev 120 çocuk ok tın k d Fak turan 69 insan ve 6845 rça etya . u a ta ır. at 
da bolveri:z Atürle ··ru ~a kaynat- merkez ve dığer köylerde 500 den 
mak veya.kılmak s~r:til~ :emizlen- fazla çoc~ mekteı;ısiz olduğuı_ı
mi,tir. dan, nahıye merkezınde halk hır 

1487 acizeye maaf, 203 hastaya yatılı mektep yaptırmağa batla-
bol para olarak 3146 l' 19 k mı,Iardır. ıra uruş y . b.. .. 1 • 
verilmistir. en ve utun yapı ma zemesı 

Bu ;akanılar Cümhuriyet dev- haz~rlanan mektep bitince bütün 
rinde Sıhhat ve içtimai muavenet n~hıye çocuklarının okuması te-
sahasında bir vilayet merkezinde mm olunacaktır. . . 
yalnız belediyenin bir senelik icra- M~~kez mektebınde nahıye fır-
atını göstermektedir ka rem Mustafa Beyin reisliği al-

Umumi m ' h • tında teşekkül eden himaye heye-
uvazene ve ususı · b · .. k ı 

muhasebe b'"t ı · d b • d tı ır musamere verere 100 ira u çe erın e u ugur a · · 1 d" • h 
Yapılan sarfı'yat · ı· . 1 temın etm19 er ve ıger ayır aa-

ın verım ı netıce e- h' 1 . . d d .1 28 k" 
rini ayrıca yazacağım. ,1P erını,? e yar ımı e . ıms~

Bir intikam 
TRABZON, (Milliyet) - Yomrıı/

nın Zivera köyünden Hamza oğulların
dan lbrahimin oğlu ıs yatında Hüseyin 
dükkanında çalıtmakta oian Hasan oğ
lu Mehmet Ali üç kurıunla öldürmüı
tür. 

Maktul Mehme~ Ali ayni köyden o
lup burada Çuhacılar içinde terzilik ya
pıyordu. Hadisenin sebebi kana kan al
maktan ileri gelmiıtir. Maktul Mehmetı 
Ali geçen sene Ramazanda başkasına 

300 lira vererek Hüseyioin babasını kur 
ıunla ölı!ürtınüş İmi§ .. 

Yetim kalan Hüseyin Mehmet Aliye 
kin besliyor, doğruca dükkanına gide
rek: 

- Beni tanıdın mı? 
Diyor ve hemen cebindeki tabanca

yı çıkararak Mebmet Alinin göğsüne 
doğru üç el ate§ ediyor ve Mehmet Ali 
Yerlere seriliyor 

Zabıtaca derhal yakalanan katil ço
cuk ifadesinde Mehmet Alinin babasını 
öldürttüğünü ve dayısının tetvik ve 11-

ran Üzerine Mehmet Aliyi vurduğunu 
söyleuittir. 

Eğirdirde soğuklar 
ECRIDIR, (Milliyet) - Geçen 

senelere nazaran bu sene kı, erken 
hatladı. İkinci defa kar yağdı. 

Y efil gölü şimal rüzgarı kudurt
tu. Dalgalar 15 metreye yükseliyor. 

Gündüz hararet sıfırdan a9ağı 14 
gece 21 derecedir. Gölün donması 
ihtimali çok kuvvetlidir. 

Malche ile yalnız olarak üç buçuk saat 
g-örüımüıtür. Bu mülakatta üniverıite· 
deki umumi ıslahat itlerine dair mühim 
meseleler görütüldüğü tahmin edilmek
tedir. Bu mülakata hususi bir ehemmi. 
yet atfedilmelctedir. 

Vekil Bey maarif idaresinde 
Hikmet Bey dün saat ı4 te maarif 

idaresine gelerek vekalet müdür ve mü
fettiti umumileri ile yarnn saat kadl'r 
lstanbulun umumi maarif vaziyeti hak· 
kında görütmüttür. Maarif müdürlüğün· 
de, müfettişi umumilcrin ve müdür u
mumilerin iıtirakile muhtelif toplan
malar yapılacaktır . 

Lise müdürleri toplanc!ı 
Şehrimizdeki lise müdürleri, dün ak

taın maarif müdürü Haydar Beyin nez
dinde toplanarak mektenlere ait bazı 
meseleleri görüımüılerdir, 

aız ÇOcuga sıcak yemek verılmesı, 
elbise ve kundra yaptırılmasını te 
min etmiflerdir. 

Atça nahiyesinin çok zengin, 
mahsuldar arazisi vardır. Vilayeti 

Kırkağaç 
Gençleri çalışıyor 

Kırkağaç gençleri temsil kotu 
KIRKAGAÇ, (Milliyet) - Bu

rada C.H.F.sınm himayesinde 
(Gençlerbirliği) tefekkül etti. Bir
liğin nizamnamesini gördüm, te
şekküldeki maksat ve gaye çok gü
zel ve iyi. 

Birliğin üç kolu var. Spor, mu-
siki ve temsil. 

Birlik kurulduğu gündenberi, 
genç arkada,Iar durmadan, yılma
dan, çalı9ıyorlar. A:z zaman içinde 
birkaç temsil verdiler. Hepsinde 
de çok muvaffak oldular. Şimdi de 
Bayram günleri için (Mavi yıldı
rım)ı hazırlıyorlar; bunda da mu
vaffak olacaklarına fÜphe yoktur. 

Şimdiye kadar ince sazda çalı9an 
musiki kolu, bu defa bir de bando 
teşkiline ~arar v<rmit, on sekiz 
parçadan ıbaret bando takımı 1s-
tanbuldan satın alınmıf, birkaç gÜ· 
ne kadar da Kırkağaca getirilecek
tir; üç ay içinde bunu da öğrene
ceklerine gençler 9imdiden söz ve
riyorlar. 

Yalnız Birliğin spor kolunda, bil· 
mem nedense, diğerleri kadar fa
aliyet göze çarpmıyor. Belki ha va
ların da bunda tesiri vardır. Ama 
ne de olsa o kolda her halde bir :za 
yıflık mahsus. Genç arkadatların 
bu yazılarımı hüsnü telakki ederek 
spor kolunda da derhal faaliyete 
başlayacaklarına eminim. 

Ayni zamanda pamuğun okka
sını 160 kuruşa aldıkları zamanla 
40 kuruş aldıkları zaman çıkardık 
!arı kaput bezini ayni fiatle satan 
mensucat fabriklarının piyasa o
yunlarının kurtulacakları Nazilli 
mensucat fabrikasının yükselece
ği günü sabırsızlıkla bekliyor ve 
ö:zliyorlar. 

Atçada üç fabrika vardır. Bu 
fabrikalar pamuk, zeytinyağı, iş
lerler. 

Atçanın senelik ihracatı 375 
bin kilo pamuk, 250 bin kilo zey
tinyağı, 250,000 kilo İncir, 500 bin 
kilo hububat, 300 bin kilo pala
mut ve 30 bin kilo üzüm, 200 bin 
kilo miyankökü, 240 bin kilo adet 
yumurtadır. 

Atça reçperlerinde 600 e9ek, 
20 Omanda, 1500 sığır, 30 deve ve 
1000 tane de koyun ve keçi var
dır. 

. At~alılar Cümhuriyetin feyizli 
ıdaresmde nail old ki . . . u arı nımelı 
tamamen ıdrak ederek .. .. l . gece guıı-
duz ça ı'ıyorlar, ılerliyorla 

l . l r ve yükse ıyor ar. 

Aydının 
Nüfusu 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın vi
layetinin 933 senesi batında umum 
nüfusu 38,745 kadın , 34,980 erkek 
olarak 73, 725 idi. 933 senesinde 
846 kız ve 907 erkek 1753 çoculı 
doğmuf 224 kız, 236 erkek çocuğu 
ki 460 çocuk yeniden kay6ec.li:mi~
tir. 469 kadın, 430 er!1.ek ki 899 l :i
fi ölmüt ve 725 çift evle:ımcş!ir. 
934 senesi ba~ında Aydın vila ·e: i. 
nin umum nüfusu 39,393 kadın ve 
35, 758 erkek olmak üzere 73 725 
olmuttur ki bir sene zarfında 2'43z 
nüfus artmı9tır. ' 

Tekirdağda mUtrtarlık isleri 
' TEKlRDACI, (Milliyet) 

934 senesi bidayetinden itibaren 
muhtarlığın ilğası dolayısile bü
tün muht.t.rlar mühürlerini ve ken 
dilerine ait defterlerini Belediye
mize teslim ebnitlerdir. 

Halkımızın müracaatlarını tes
hil etmek hususunda bele~iyemiz 
fevkalade tedbirler almıttırf. Şim 
diye kadar vaki olan mürac.ıatlar 
belediyemi2 tarafından mükemme 
len ifa edilmektedir. 

Mirasta Halkavi 
MiLAS, (Miliyet) - Kongre iki 

gün evvel içtima et:miı ve yeni idare 
heyetinj seçmiıtir. inkılap fırkamızın 
faal azası bu aene tamami1e genç un 
ıurJardan müteıekkiJdir. 

Şubatta Halkevi de açılacağından 
bu hususta da çalışılmağa baılanmı§
tır. Fırka binasının bir kısmı Halke· 
vine tahsis edilmi§ ve bu hu•usta ta
mirat ve tadilata teves üJ edilmİ§lir. 

idare heyetine, Cemil Salih, avu
kat Fehmi, avukat Rauf, Çerçizade 
Mehmet ve Nazmi Beyler İntiha p edil 
mi§ler ve Cemil Salih Bey idare he
yeti reiai ıeçilmiıtir. 

Şubatta açılacak olan Halkevi re
isliğine de Atar zade Nazmi Bey inti 
hap edilmi§lir. 
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Maslak yolu adeta bir • 
ınsan mezbahası oldu! 

(Başı 1 inci sahifede) 
mesleğine emele vermİ§, bu sanatle 
ustalığile kendisini tanıtmıı bir şoför
dür. Scyrii&efer merkezi, onu birinci 
ımıf toför olarak tanıtmaktadır. Oto
büste bir pol;a efendi ile on bet kadar 
yo:cu bulunmaktadır. içlerinde bir a
vukat, dört kadın vardır. 

Ayazağa çefmesini geçince 
Otobüs, henüz ortalığı kaplayan 

alaca karan:ık içinde süratle ilerile • 
mektedir. A 'man çiftliğini, Ayazağa 
canüini geride brrakmııtır. Öndeki yo 
ku~u da çıkınca i!erideki su terazisini 
de geçecek ve az zaman sonra Şiıliye 
varacakbr. Tahkikatın ilk verdıği ne
ticeye göre, iıte bu ıırada kar§ıdan 
büyük fcnerleri.e o:obüae mütevecc.h 
bir otomobil belirmiıtir. Karııdan ge
len bu otomobilin fenerlerinden fıtkı 
ran ıiddetli ziya, toför Hakkı Efendi· 
sUn gözlerini ka.maıhrıyor. Hakkı Ef., 
derhal i<JfÖrler arasında müteim.il usu 
le baş vurmuı; otobüsün ön tarafın
daki Ii.mba!arı yakıp söndürerek, kar 
ııdaki otomobile (lambalan aöndür) 
işaretini vermiıtir. Fakat meç~ul ~to
mobil, buna hiç aldırış etmemış, lam
baları söndünneğe lüzum görmeden 
dehtcl amiz b:r süratle otobüse doğ • 
ru ilerilemekte devam etır/;tir. Bu va 
ziyet, ancak gözyumup açıncaya ka• 
dar devam etmiş, Hakkı Efendi mu -
hakk:ı.k bir müsademeden kurtulmak 
için freni esasen sağından geldiği fO
ıanın b:raz daha sağına çevinni§tir. 
Bu manevra vi.kıa lam zamanında 
olmuştur. Filhakika karşıdan gelen 
meçhul otomobil de, nihayet bu vazi
yeti görebilm.iş ve freni biraz sağa çe 
vinniştir. Fakat artık iş iıten geçmit 
bulunuyordu: Meçhul otomobil, olduk 
ça tidde:le ot~büıün sol tar~_fını .ııyı • 
rarak geçmiıtır. O sırada gorebılenle 
rin .öylediklerine göre, bu otomobil, 
hususi p'akalıdır ve açıktır. Hususi o
tomobil, bunu müteakıp hlç durmadan 
yoluna devam etmiştir. 

Korkunç ôkıbet kendisini 
gösteriyor 

Otobüse gelince, Hakkı Efendi fn> 
ni ıağa çevirdiği sırada kartıdan ge
len otomobiliQ aademeainin de inzi. • 
mamile araba. biraz. daha. sağa gitmi~ .. 
tir. Yolun otobüsün bulunduğu aağ ke 
narında onar metre mesafe ile ağaç
lar ve yanında çukur vardır. Otobüa, 
evveli bir ağaca ıiddetle çarpmıı, aon 
ra ikinci daha sonra üçüncü ağacı ııo
yırarak ~eçmiştir. Bu sırada otobüs, 
yolun yanındaki çukura girip çıkmıf, 
üçüncü ağacı da aı!ırdıktan ~nra 
Hakkı Efendi direkııyonu sola buk • 
müştür. Bu kıvnlıt, otobüsün ortasın
dan biraz gerisinin tiddetle dördüncü 
ağaca çarpmasını mucip olmutlur. A 
ğaçla otobüs arasındaki bu ıiddetJi 
müsademedir ki karoserinin sağında, 
arabanın gerisindeki bölmelerin kırıl
maaına ve ıiddetle içeriye girerek iki 
kitinin ölümüne ve birkaç kitinin de 
yaralanmaaına aebebiyet verm.iıtir. 

Kazadan sonraki 11aziyet 
Otobüs, dördüncü ağaçla çarpıt • 

tıklan sonra 60 metre kadar ilerile • 
dikten sonra durabilmiıtir. Bundan ıu 
netice istidlal ediliyor: Tecrübeli bir 
tofor olan Hakkı Efendi, vakıa sey • 
rüsefer kavaidine riayet etmit. karıı· 
sındaki otomobile, kendi fenerlerini ya-. 
kıp söndürerek (lambalan ıöndür) 
iıaretini vermiı, korna çalını§ arabası• 
nı sağa almııtır. Fakat bu vaziyette 
durması lazımdı. Durmamaaı, otobiid 
nizami haddinden fazla sürat veruıit 
olduğu hülanünü verdirmeğe ıniiaait· 
lir. Netekim, ara)an onar :metre -;;:eaa 
fede bulunan dört ağac.• ç~tı tan 
ıonra 60 metre daha İ~~:Uemıf ?lma~ı 
sürati tevkif edemedıgıne delil • gı
bi görülmektedir. Meçhu! oto~obılde 
ki fren kullananm da acemı oldugu mu
hakak addedilmektedir. 

llk tahkikat 
Kazayı müteakip, yaralanmayan 

otobüs yolcuları yere at/aıruılar ve ya 
rahların imdadına kotmuılardır. An • 
cak bunlarm hepıi de ıaıkın vaziyet
te bulunuyorlardı. Yolcular meyanın
daki polis efendi, birkaç düdük çal • 
mıı. biraz sonra hadise mahalline ar· 
kadan birkaç avcının bindiği bir oto
mobil yeti~ıniıtir. Bunu takiben de 
jandarmalar ve yoldan geçen diğer iki 
otobüs mahalli kazaya varnu§lardır. 
Zincirlikuyu jandarma karakol ku • 
mandanı Kemal Bey, ilk tahkikatı yap 
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mı~, biraz sonra da nöbetçi müddei -
umumi muavini Ekrem Bey mahalli 
kazaya giderek tahkikata vaz"ıyet et 
miştir. 

ölü ve yaralılar 
Yo~cular araıında. Amerikan haı· 

tahanesine mensup bir zat bulunmakta 
idi • Bidayette haatahane sertabibi ol 
duğu &Öylenen, fakat bıı rivayet ta -
hakkul'> etmeyen bıı zat, hemen yara
lıların Amerikan hastahanesine ka1dı 
rılmasını tavsiye etmiştir. Bunu müte .. 
akıp otobüa yO:cularından ağır yaralı 
bulunan di~çi mektebi müdürU dıt ta
bibi Kazım Esat Beyin kerimesi 1 7 
yaşlannda Seniye Hanımla otobüs bi
letçisi Mustafa Davut Efendi Ameri • 
kan hastahanesine kaldırı.mıflardır. 
Bütün müdavata rağmen Seniye Ha
nım evve~ki gece sabaha kartı ve Mus 
lafa Efendi de geceyansı vefat etmiı
lerdir. Mustafa Efendinin kafaıına 
otobüsün, kırılan bölmeleri baaıtıf, ba 
cak ve kollan kırılmıştı. Seniye Hanı
mın 16 y~anndaki kardeşi Kemal 
Bey de yüzünden yaralanmıf, bacağı 
kırılmııtır. O da Amerikan hastaha • 
nesine kaldmlmııtır. Ahvali sıhhiye -
ıi iyidir. Bunlardan ba§ka Rüstempn· 
ıa camii hademesinden Defterdar Tak 
keci mahallesi Musalla sokak 5 No. lı 
hanede oturan Ali Efendinin de sağ 
kolu kırılmış, Macar tebaaıından Lui 
Goidenberg le azçok yaralanmıflır. 
Bunlar da Etfal hastahanesine kaldı • 
nlıruşlardır. Kanor Levi. isminde bir 
kadın da Etfal hastahanesinde tahtı 
tedaviye alınan yaralılar meyanında 
bulunmaktadırlar. 

Bunlardan Levi Efendi dün 
hastahaneden çıkmıştır. Diğerlerinin 
vaziyeti sıhhiye!eri iyidir. Otobüsteki 
diğer yolculardan hafif berelerle kur
tulanlar da vardır. 

Meçhul otomobil 
Meçhul otomobilin kime ait ~ld~- ~ 

ğu ve kimin tarafından idare ed~dı_gı 
henüz layiloyle teıbit edi!eme'?ıtbr. 
Kazayı müteakıp hadise mahallıne ye 
titen ve Büyükdere cihetinden gelen 
avcıların otomobili de yo1da,. ayni ıneç 
hul otomobilin hafif müsademeıine ui· 
ramı~ ve bereket versin bu müsademe 
zararsız geçmittir. 

Kaza mahalJine civar bir yerde 
Üzerinde E markası bulunan madeni 
bir tekerlek ve dingil başlığı bulun • 
muştur. Bu iz üzerinde yürüyen aey -
rüıefer, nihayet bu ba§lığm Erkin mar 
kah bir otomobile aidiyetini, bunun da 
Kiryako Efendi İsminde birinin husu
ıi otomobilinden kopmuş olduğunu 
tesbit etmittir. Derhal Kiryako Efen
dinin otomobi!i muayene edilmit, fa .. 
kat henüz fabrikadan çıkmış kadar 
temiz ve anzaaızbulunduğundan oto
büse çarpan otomobilin bu otomobil 
olmadığı anlatılmıtlır. Kiryako Efendi 
de, 

- Baılığı yolda düıürdüm, kazadan 
haberim yok, demiştir. Bundan ıon • 
ra kazaya aebep olan meçhul otomo
bi.lin Fre&tone acentaıı müdürü M. 
Albert Triııoraya ait hususi otomobil 
olmasından ıüphe edilmİ§tir. M. Al • 
bert, evvelki akıam saat 6,5 ta kaza 
mahallinden geçtiğini, fakat o sırada 
kazanın vuku bulmuf ve üç yaralının 
kaldırılmakta olduğunu görmüt bu -
lunduğunu söylemiştir. 

Bu otomobil de muayene edilınit ve 
üzerinde hiç bir ııynntı ve çarpıtma 
alameti göriilememitlir. 

Meçhul otomobilin tesbitine ve la· 
harriıine ehemmiyetle devam edilmek 
tedir. 

Kaza mahallinde yapılan keşifler 
Kazanın sureti vukuu hakkındaki 

tahkikata ba§landığı zaman, vaziyet 
§Öyle fdi: 

Otobüste, karoserinin solunda ça -
murluk ve ayale basılacak yer "Malt 
piyeri" harap olmuıtu. Sağ tarafta o
tobüsün çarptığı dört ağaçtan sıyrık· 
Jar vardı ve otobüste karoserinin sa .. 
ğındaki bölmelerle kıç taraf tama
men kınlmı1, bölmeler İçeriye girmit
ti. Otobüaüıi bu kısmı, kan lekeleri 
içindedir. Evvelki gece ıaa.t 23 te ka 
zazede otobüıle getirilen bir otomo • 
bil arasında mahalli kazada, müddei 
umumi muavini Ekrem Beyin huzurile 
bir kqif yapôruıtır. Dün akşam, ev • 
velki gece ka ı ının vuku bulduğu sa
atte hadise malf!ıllinde ayni suretle i
kinci bir ketif İcra edilmiıtir. Kaza -
dan sonra Tophanede Seyriaefain ci· 

varındaki garajına getirilen otobüs, 
dün aktam bu ikinci keşif için tekrar 
kaza mahalline götürülmüıair. 

Otomobili bi.T kadın mı idare 
ediyordu? 

Tahkikata bizzat müddeiumumi 
muavini Ekrem Bey devam etmekte -
dir. Ekrem Bey, dün aktama kadar 
Panga!tı polis merkezinde hadiseye 
uzaktan yalnndan §ahit olan birçok 
k!mselerin ifadelerini almıttıa. Bu nıe 
yanda biri, kazaya sebep olan otomo
bilin direksiyonunda fa11>alı bir kadın 
bulunduğunu gördüğünü •Öylemiştir. 
Diğer taraf~an Sarıyer ve fleycıfJu jan 
darmalarile seyrüıeferde tahkikata de 
vam etmitelerdir. Hadiseye, Adliyece 
vaz'ıyet edilmesi üzerine jandarına, 
evrakı tahkikiyeyi olduğu ~ibi, müd
deiumumiliğe devretmiftir. SeyrüiC • 
fer mühendis.lerinden Muzaffer ve ko 
miıer lımail Hakkı Beyler, dün ma -
halli kazaya giderek yapıian keşifler 
de hazır bulunmuşlardır. Otobüs t<>
förü Hakkı Efendi, tahh nezarete a -
lınmıı ve pün,J'angaltı polis merkezi· 
ne teslim edilmiştir. Hakkı Efendi, 
dün akşam yapılan ikinci keşifte de 
hazır bulundunılmuştur. 

Şoför Hakkı Efendi anlatıyor .. 
Şoför Hakkı Efendi, dün kendisi • 

le görÜfen muharririm:ze tunları süy
Jemi,tir: 

- Ka~ıma birden bire ru..;ıhiş bir 
ıürat:e gelen b'.r otomobi! çıktı. E •;ve!i 
lambalan tamamen yanıktı. Korn:ı çal 
dun. Lfunbalarımı yakıp söndürdüm. 
Aldırmadı . Meçhul otomobi ' in deli 
gibi gelişinden kur!u1mak ı~'n sağa 
kaçtım. Eaaaen reglitöriin müsaade 
ettiği aüratten faz!a gitmiyordt.1m. Bu 
vaziyette iken meçhul araba gelip, ıol 
dan çarpıp geçti. Bu ıademen:n de le 
ıirile sağdaki ağaca çarpbın ve kaza 
vukua ge!di. Karşıdan g~lcn otomobi1, 
taksi değildi. Batka birşey faı !..ede 
medim.,, 

Otobüsteki polis ne diyor ? 
Kaza esnasında otobüote bulunan 

polis efendi de ifadeoinde denıittir ki: 
-· Karııdan inide bir otooıobH ge 

!ip L•ize çarptı. Lambalar) yanıldı, bu 
ku' 'et!i ziya içinde' arabRnın ~eklinı 
te•.bit edemedim, ki n'"Jruarasın : ala • 
hj'eyim.,, 

Sanyerli lsmail Beyin aöyledikleı·i 
Kaza euuıımda otobüıte b..tlunao 

yolculardan Sarıyerli lsmail Bey de 
~unları ıöylemiıtir: 

- Ben, otobüıün sağında oturu -
yordum. Ka~ıdao fenerlerjni yakmı§, 
müthiş bir ıürat!e gelen !.>ir otomobil 
göründü. Hemen toföre seslendim: 

- Aman Hakkı, dikkat, dedim. 
Cevap almaya vakit ka 'madan 

birden bire kartıdan gelen otomobil, 
sol tarafımızı şiddetle taraynrak geç 
ti. Bu otomobilden kadın se»eri, na -
ralar geliyordu. Akabinde bir •~deme 
daha oldu. Kendimi hendekte bul -
dum. Bir kızcağız (Semiha H1tnım) 
ağlıyordu. Oıtüne kard i Ken>al B. 
< ğilmit idi. 

- Ablacığım, diyordu. Nen var?. 
Bir tel:' olmadı ya?. 

O kadar ıaıırmııbm, ld bıri bana 
b•r tokat attı. Kendime güç bıela ııcl • 
dim. Bu ıır11da avcılar yeti§mişlİ. 6izi 
hastahaneye götürdüJer. Ben, ı.cuz kur 
tulduğum için çıktnn." 

Mecruh Ali El. anlatıyor 
Etfal hadahaneainde yaralı Ali 

Ef.,ndi de demiştir ki: 
"- Ben, pek ne olduğunu, doğru -

su anlamadım. Bir gürültüdür. koptu. 
Kendimi kaybetmitim. Gözümü açtı • 
ğım zam.an bir seı "burada bir yaralı 
d~.h~ v~r., diyordu. Tekrar dalmıtım. 
Gozumu haatahanede açtığım zanıan 
elimi sanlı buldum. Allah a§kına eve 
haber ve-riniz.,, 

Amerikan hastahanesinde tahtı 
tedavide bulunan Kemal Bey de, aşa
ğı yukarı hadiseyi böyle anlatma'<la 
ve kız kardeşinin vaziyeti sıhhiyesini 
merakla sormaktadır. 

Etfal hastahanesinde tedavi edil • 
mekte bulunan Macar Levi Golden • 
berg türkçe bilmemektedir. Kendisi • 
nin bugün ;;ann taburcu edilmeıi muh 
lemel.dir. 

Son dakika: 
Son dakikada öğrendiğimize göre 

dün mahalli kazada yapılan tetkikat: 
ta, meçhul otomobilin, kazayı mÜlea• 
kıp bocalayarak yandaki çukura gi • 

Güneşin Oğlu , 
Yazan: lskender FAHREDDiN 

kan kanatlarını soynuna doğru ser
miftİ ! Aman oğul, sakın bugünler· 
de ava filan gitme .• ! Korkanın ki 
senin de kartına bir yaban öküzü 
çıkmıuın., 

1 

sen, hemen gagalayıp boğacak gi
bi, böbürlenerek göğsünü titirdin. ! 
Demek ki sen de benim gibi dert· 
lisin •. ? ! Bu ıssız köfelcrde onu ara
mağa geldin, öyle mi? 

Batıkuşu ormanın yüksek bir 

- Bu kız sokağa çıkmak ıçın 
bir daha bana yalvarırsa, ne olur
sa olsun, dedi, evin büyük kapısını 
açıp sokağa çıkaracağım. .. .. . 

Ulum hatunun ruyası 
- Hayırlar olsun, oğul, iki gece

dir seni rüyamda görüyorum! Ben 
yarasadan hiç ho,lanmam. Bir ge
ce babanın batına da konmuştu .. 
Ertesi günü avda karşısına, kuzu
ların bile sallanarak geçtiği bir yol· 
dan, ağzından köpükler saçarak ko 
9an bir yabanöüküzü çıkmaz mı?! 

- Çıkar ya, anacığım! Dağ bu ..• 
Sinek te bulunur akrep te. Bazan 
kuzu ve ceylıin çıkar, hazan da ya
ban öküzü. 

Ulun Hatun sözüne devam etti: 
- Baban ilk defa o vakit dağda 

bir yaban öküzü ile boğuşmuş ve 
hayvanı alnının tam ortasından 
hançcrliycrek öldürmüttü. O za
mandan beri yarasayı uğursuz sa
yanın, oğul! Bu gece rüyamda onu 
senin omuzlarında gördüm! Y apıf 

..... 
Dağda bir boğuşma .. 

- Söyle bana, dağların sevimli 
kuşu! Ak~amlarr güneşin battığını 
kaç yıldır seyrediyorsun? Yatın 
kaç •.• Yavruların Vi\T mı .• ? Esin ne
rede .• ? Kanatların çok düşük ..• An
liyorum, senin de yanacak dertle
rin var! Sen de galiba, benim gibi, 
e'in tarafından sevilmemişsin .. ? 
Senin eşinin de yüreğinde başka 
bir erkek kuşun sevgisi mi var? Sen 
de, benim gibi, eşinin başını döndü
ren rakibini buralarda aramağa mı 
geldin? Söyle bana, dağların sevim 
li kuşu: Sen de, benim gibi, yüreği 
yanık ve e~inden bezgin bir dertli 
misin?! Düşük kanatlannr birden 
bire kaldırdın .• Boynun dikildi • A
yaklarınla sert dalları sallamağa 
bafladın ••. ! Onu şimdi elegeçir-

yerinde, büyük bir kayanın üstüne 
oturmuf; karşısındaki ağaç dalma 
konan sevimli bir kuşla konuşu
yordu. 

Bat~kusu'nun konu~tuğu kuf bir
den bıre kanatlarını biribirine vu
rarak ba,ka bir ağaca uçmuftu. 

Batıkuşu başını sallıyarak ba
ğırdı: 

Rakibini kovalamağa gidiyorsun 
değil mi? Ben de, senin gibi yapa
cağım, sevimli mahlUk ! Ben de, se
nin gibi rakibimden öç almak için 
buraya geldim. Onu uzaktan görür 
görmez, tıpkı senin yapbğm gibi, 
u?'rcasına ko,acağım ve hıumımı 
hır hamlede yere devireceğim ••• 

. Batı~?şu kendi kendine aöyle
n.~r1_ı:e~. ~u 1;1Yor, düşman uyumaz,. 
sozunu zıhnınden geçirmemi.ti. O, 
kayanın üstünde, o gün oralardan 
geçeceğini umduğu adamı bekli
yordu. 

O gün her ,ey bitecek. • ve Bo
ra'nın kanı esrarlı dağların koynu
na akıp gidecekti. 

Yenileme büroları 
(Başı 1 inci sahifede) 

!ardır. 
Birinci yenileme bürosu ikinci tica

ret mahkemesi azasından lsmail Hakin, 
altıncı istintak hakimi Muhittin, birinci 
ticaret aza mülazımı Ali Beylerden mü
teşekkildir. Bu büro yangın tarihinden 
evvel birinci. ve ikinci ticaret mahkeme
leri ile birinci hukuk mahekmeainde i
kame edilmiş davaların dosyalarını ye
nileyecekıi'r. 

ikinci yenileme bürosu beıinci hu
kuk azasından Fazı!, Kadıköy sulh ha
kimi lbrahim Sanuhi ve üçüncü hukuk 
aza mülazımı Tahsin Beylerden müte
ıekkildir. Bu büro da ikinci, üçüncü, 
dördüncü, betinci ve altıncı hukuk mah
kemelerinin dosyalarını yenileyecek -
)erdir. 

Her büronun 3 kfıtibi bir mübaşiri 
ve bir po'.isi vardır. Kanun bu bürolara 
gayet geniş salahiyet vermiıtir. 

Büronun mallımat veya vesaik isti
yeceği hakiki veya hükmi ıahıslar ve
ya ıahitler gelmezler, istenilen malu
mat veya veıaiki vermezler, vermekten 
istinkaf ederlerse bu bürolar bu kabil 
tahnlar hakkında birinci defasında 10 
liradan aıağı olmamak üzere ağır pa
ra cezası kararı vereceklerdjr. Bu ce
zaya bir hafta zarfında ağır ceza mah
kemesinde itiraz edilebilecektir. 

Ağır cezanın vereceği karar kat'idir 
ve temyizi kabil değildir. Eğer bu ce
zadan ıonra cezayi müstelzem olan hal 
ve hareket tekrar edilirse o zaman büro 
bu adamı doğruca su mahkemesine sev 
kedccektir. Sulh mahk-.mesinde duruş
ma yapılarak tayin edilecek ceza S:> li
radan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezası ve bir haftadan 3 aya kadar ha· 
pis cezası olacaktır . 

Bürolardan birincisine dün bir tek 
müracaat olmu1, ikincisine hiç müra
caat vuku bulrna.mııtır. 

rip tekrar çıktığı anlaşılmııtır. Çukuı 
daki li.atik izleri bunu göstermekte -
dir. Bu meçhul otomobilin 1661 veya 
1671 numaralı olduğunu söyleyen ol
muı ise de, henüz kazaya sebebiyet 
''"eren araba tesbit edilememiıtir. 

Bu münasebetle taksi şoförleri, 
Büyükdere • Maslak arasında fren tu~ 
maıını töy!e böyle öğrenen amatörle
rin otomobil kullanmalarına müsaade 
edilmemesini temenni ebnektedirler .. 

Diğer taraftan &eyrisefer memur -
larının ini vakalar için otomobil ve
ya motosiklet olmadığından böyle ani 
vak"alara çabuk gidemedikleri de gii· 
rülmektedir. Bunun için bu son kaza· 
ya da memurlar derhal yetitememiJ
lerdir. Bu vakalann önüne geçmek i
çin yollar~ çift yapmak ve yahut bir 
az daha geniş!etmek lazım geıd:ği i
leri sürülmektedir. 

Otomobil "Ankara" plôkalı ını?. 
Dün gece aldığımız malUmata gö

re, evrakı tahkikiye Beyoğlu hakimliği
ne verilmiş ve otobüs toförü Hakkı Ef. 
tevkif edilmittir. Henüz meçhul oto • 
mobil bulunamamııtır. (Ankara) p"a 
kalı bir otomobil ile kaza saatinde 
oradan geçen bir hu ıuai otomobilden 
§Üphe.lenilmektedir. Bunlar da tesbit 
edilmek üzeredir. 

Dişçi mektebi bugiin tatil .. 
Seniye Hanımın vefab münasebe· 

tile dişçi mektebi bugün tatil edilecek, 
talebe cenaze merasimine iıtirak ede 
cektir. 

Seniye hanımın cenazesi 
Dişçi mektebi müdürü, Profesör Dok. 

tor Kazım Esat Beyin kerimesi ve izzet 
Melih Beyin yeğeni Seniye Hanım pek 
mümtaz ve mutena bir suretle yetiımiı 
çok zeki ve çok halük on sekiz yaıında 
bir genç kızdı. Böyle feci bir vak'aya 
kurban olması herkesi ve bilhassa kendi 
ıini tanıyanlan büyük bir dehıet ve e• 
lem içinde bırakmıştır. 

Cenazesi bu sabah saat on bir buçukta 
Nitantaımdaki Amerikan hastaneıinoen 
kaldmlacak ve Teşvikiye camiinde n~
mazı kılındıktan sonra makberine go· 
türülecektir. 

Zavallı genç kızın betbaht ailesine sa 
hırlar temenni ederiz. 

• • • 
lstanbul Oniversiteoi diıtab'\beti la· 

)ebe cemiyetinden : Muhterem müdürü
müz Kazım Esat Beyin kerimelerinin 
cenaze merasimine iştirak etmek İçin 
bütün talebe arkadatlarımızrn sabah saat 
aekiz buçukta mektepte bulunmaları i· 
lan olunur. 

Batkutu, Güneşin oğlu'nu öldür
meğe karar vermişti. 

Bu sırada, Batıkuşu birdenbire 
sersemliyerek gözlerini kapadı .• ha 
'ı döndü .• ve yere yuvarlandı. 

Ne oluyordu? ! 
Beynine yıldırım mı çarpmıştı? 
Rüya mı görüyordu? 

Bıqına inen kuvvetli bir yum-
ruğuna sersemliğile bir müddet 
yerden kınlıldıyamadr. 

Batıkuşu'nu cinler mi sarmıştı? 
Gözlerini oğuşturarak araladı •• 
Bir gölge .• hasmının gölgesi! 
Ve bir ses: 

- Haydi, kalk..! Ne duruyor· 
sun .. ? Hasmını öldürmek için bu· 
raya geldiğini söyliyen sen değil 
misin? 

Batıkutu : 
-Bora ••• 
Diye haykırdı .• 
Cesaretini topladr .• yerden kalk-

tı .. 
- Alçak.. insanı arkasından 

vurmak yiğitlik midir? 
Güneşin oğlu belindeki piçağını 

yere fırlattı: 

- Sana sadece geldiğimi haber 
verdim .• başına ufak bir fiske vur
dum! Arkandan vurmak istesey
dim, deminden beri söylediğin saç 
malan işiten kulağımı tıkar ve bir 

Bulgar kükiimeti teessürünü bildirdi 
(Başı 1 inci sahifede) 

natını hararetle alkıılamıştır. 

Balkan misaki 
ATINA, 20.A.A. - Atina ajansı bil· 

diryor : a 
Balkan misakı ile baricive nazırı M. 

Maksimos'un bu misaka da.İr Roma, Pa
ris ve Londrada yapmış olduğu görüş
meler hakkındaki mütalaalarını beyan 
eden Bulgar gazetelerinin neşriyatından 
bahseden Messager d' A thenes bu neşri
yatın Bulgar efkarı umumiyesinin salim 
kısmının, Bulgar siyaset aleminin ve bil 
hassa çok tedbirli ve basiretli olan Bul
gar zimamdarlarının düşüncelerine hiç 
de tevafuk etmemekte olduğunu yaz
maktadır. 

Mesaager d' Athşnes, diyor ki : 
'' M .. Maksimos'un iddia etmekte oldu 

ğu tezi kuvvetlend!rcn mülahazalardan 
bri de Balkan misakının hiç bir devle
te karşı tehd:t ve tazyik mahiyetinde 
olmaması ve Yunanistanın bütün kuvve 
tiyle Balkan misakının - daha bidaye
ti;,den itibaren - Bulgaristanın da ka
bulü ile ibnam edilmesini istemesidir .. 

Balkan misakının daha başlangıcından 
itibaren Y"ni bir mukarenet ve teşriki 
mesai devrei açacak olan sulh eserinin 
amillerinden bi",.i,inin de Bulgaristan ol
ması kaydiyle aktedilrriş olması da gös
teriyor ki. Yunan hükllmetinin kaygusu, 
alelacele hiç bir hal sureti kabul ve tat
bik etmem~ktir. 

Ayni gazete, yakında Sinaia'da icra e .. 
dilec~k müıakaMı bu istikamette büyük 
bir terakki teşkil edeceğini ümit etmekte 
dir. Bulıı:aristamn Yunanistarun ancak 
mali ihtilafları vardır. Mahreç meselesi
ne gelince bu mesele Neuilly muahede
namesinin mafz ve manası ve Lozan kon
feransı protokoll:ırımn ahkamı ile kati 
surette haledilmiştir. Eraziye malikiyet
le karışt-rılmaması icabeden bu iktisadi 
mahreç kati akitler İmza edilir edilmez 
Bu)garistanın emrine amade tutulmuıtur. 
Bulgaristarun yapacağı şey, Yunanista
nın hiç bir zaman itiraz etmemiş oldu
ğu iktisadi haklarım kullanmaktır. 

Bulgar hükumeti teessürünü 
bildirdi 

Dün gelen Zora gazetesinde şu sa 
tırlan okuduk: 

Sivilengrad hadisesini tahkik et • 
nıek üzere mahalline gönderilen ce ... 
neral Paniça buraya avdet ebnİ§ ve 
gazetecilere hiç bir şey aöylememif 
tir. Maamafih tahkikatın neticesini 
hükUınete bild'rmiıtir. Maliimata gö
re, Trakya teşkilahııı.. Sivilengraddaki 
kongreleri gizli tutulmuştur. Kliıeler
de içtima edimi§ ve oradan d;>ğılan • 
!ar sessizce evlerine dönmüşlerdir. 

Bulgaristanın Ankara sefiri M. An 
tonov hadise hakkında Başvekil Is -
met Paşa ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beye İzahat vermit ve hükü • 
metin bu gibi tahrikamiz harketlere 
karşı şiddetle muanz olduğunu söyli
yerek Sivilenırrad hadisesinden dola· 
yı Bu,gar hükfımetinin teessürlerini 
bildirmiş, hS.dise mesut ve müşevvik .. 
!erinin tevkif edildiğini ve bunların 
ıiddetle tecziye edieceklerini iave ey
lemiıti.r .. 

Kongre nasıl toplandı ve ne ka • 
rarlar verdi?. 

SOFY A, 17 (Milliyet) - Pazar 
günü (14 kanunusani) Svilengrad 
(Mustafa Paşa) Trakya komitesinin 
muazzam bir kongresi olmuıtur. Kon
grede takriben 10,000 kiti bulunmuş 
ve Tarkya komitesinin gençJer gnıpu 
reisi lvan P. Dimitof ve diğer lider • 
]er tarafından pek aletin nutuklar i -
rat edildikten sonra, klisede Trakya 
istikl&.li uğurunda ölenlerin istirahati 
ruhu için dua yapılım§tır. Kongre, mü
zakeresini bitirdikten sonra Balkan 
h~rbi kahramanlarından saydıkları 
~zb.aşı Andreyef"in mezan batına gi 
dılmıı, orada da nutuklar irat edile -
rek bilhassa Türkler hakkında şid • 
detli tenkitler yapılmıtbr. Nümayif 
alayı hududa kadar gitmiıtir!? Alınan 
kararlar tunlardır: Trakyanm Bulga
riatana ilhakı, mevcut muahedelerin 
feshi, Bulgarlann Akdenize ayak ba
aııı, Türkiye ile olan dostluk muahe
desinin feshi, Türk • Yunan ittifakına 
karJı tedbi~ler ittihazı ve saire ... 

JS Kanunuevvel pazartesi günü 
Trakya cemiyeti kadınlar grupu da 
toplanmış, reis Madam Mihailova ta
rafından bir nutuk İrat edilmit, onlar 

vuruşta ba~ını yere dütürürdüm ! 
- O halde benden ne istiyor

sun? 
- Hiç ••• Benim senden bir iste· 

ğim yok! Madem ki burada beni 
öldürmek için bekliyorsun.. Haydi 
kalk mertçe dövütelim. At pıçağını 
yere .. ! 
Babkuşu şaşalamıştı. 

Kaşki bu meşurn kuşla konuş
masaydı .• Kaşki ağzını kapayıp ta
fın üstünde otursaydı. 

Bora ile dövüşmekten bafka ça
re yoktu. Onun bu mertçe hareke
tine karşı merdane davranmak la
zımdı. 

Belinden pıçağını çıkardı. Yere 
koydu .• 

- Haydi, çık meydana! 
Güneşinoğlu zaten meydandaidi. 

iki adım yürüdü •• Batrkutu'nun 
yanına geldi. 

- Altta kalanın yere leti serile-
cek •• anladın mı? 

- Pekala .• 
Biribirlerine sarıldılar. 
Bora çok kuvvetli idi. 
- Aslanla farenin dövüşmesini 

görenler pek azdır, Batıkuşu ! Kaş
ki seninle şehirde (Ermeydanı) n
da dövüşseydik •• 

Batıkutu eski arkadaşına boyun 
eğmek istemiyordu. 

da umumi kararlara İştirak i!e bu yol 
da çalıtacaklarmı ilan etmiş"erdir. Da-. 
h]iye nezareti Trakya 'ı~arın usu) Ü da• 
resinde izin almıyarak Svilengradda 
toplanmalarına müısaade ettiğinden do 
1ayı Svi!engrad kaymakamı Penü Tra.n 
dafi 'ov'u azlebniştir. Trandafilof Tralc 
yalıların içtimaına Iiasköy sancak mu 
tasarrıflığı tarafından izin verildiğ~ni 
iddia etmektedir. Dah:liye nezareti, 
kongrenin toplanmasına kimin tara " 
fından müsaade edildiğinin araştırıl " 
ması için nezaret kitibi umumisi Pa
nitsayı 'memur etmi~tir. Panit:sa, tah" 
kikat için, Hasköy ile Svilengrad ıe
hirlerine gitmiştir. 

Şaşkın tahrikçi 
Yakalandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Maarif cemiyetinin taleb~ yurdun· 

da pansiyoner bulunmakta idi. Etvar 
ve harek'ıtında ekseriya gayri tabiilik 
hakimdi. 

Sabrinin hüviyet ve eşk"ıli bu suret· 
le tesbit edilince kendisi yakalanmıştır 
ve evrakı aranmışt:r. Odasında bazı tah" 
rikamiz evrak bulunmuştur. 

Salwi mektubu kendisinin yazdığını 
inkar edememiştir. Karışık ifadeler ver• 
miıtir. 

Sabrinin bundan iki sene evvel de 
böyle bir harekete tevessül ettiği anla• 
ıılmıştır. Kendisi mevkuftur. 

Vali Beyin beyanatı 
Bu çirkin ve nefretle karşılanan ha

dise hakkında dün vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey bir muh:ırririnüze fU be
yanatta bulunmuştur: 

"- Haber gazetesinin Petrof imza· 
sile alıp ne§rcttiği mektup münderica· 
tı, dost Bulgar milletine kar'' bazı tah• 
rikatı tazammun ettiği cihetle şiddetle 
nazarı dikkatimizi celbetti. 

Türk Üniversitesini ve üniversite 
gençliğini tahkir ve tecavüzüne hedef 
ittihaz ederek tahrikata cür'et eden bu 
mektup sahibinin gerek mektubun ma" 
biyeline, kullandığı lisana nazaran bir 
maksadı mahsus takip ettiği sarahaten 
bisso]unuyordu. 

Bu noklaılan hemen tahkikata baı
lıyarak az zamanda neticeyi alm.."lk müııı• 
kün oldu. 

Bu mektupla Petrof imzasını kulla
nan Sabri namında bir şaşkındır. Bunut 
hakkında umumi fikri tahdiş, halkı ec• 
nebi bir devlet aleyhine tahrik, Türk O· 
niversitcsini tahkir ve bir Türk memU" 
runa iftira suçundan kanuni takibata 
baılanmışbr. 

Efkan umumiyeye hitap eden mal• 
buatın bu kabilden aıh, mahiyeti, mal<
sadı meçhul ihbarata kar~ı çok dikkat• 
li, çok hassas ve müteyakkız bulunma
ları, memleketin yüksek menfaatleri -;e 
karilerin kanaatlerinin muhteremliğin• 
hürmet noktasından lazım ve zaruri bit 
vazifedir.,, 

Haber aldığrmıza &Öre, Sabri ÇQ!ak 
oğlu Bulgaristandan çıkarılmıı bir Türk• 
tür. iki dost milletin arasını bozmıığa 
matuf böyle bir mektubu yazmak cür'et 
ve cinnetini gösteren bu ıaıkının zab•· 
tamızın teyakkuz ve $Üratile meydan• 
çıkarılmıı olmaıı Türk ve Bulııar efkii• 
rı umumiyeıini hiç ıüphe yok ki; temiıı 
ve teskin edecektir. 

Sabri Efendi polise verdiği ilk ifa• 
dede bu mektubu yazmaktaki maksa· 
dınclan bahsederek demiştir ki: 
•. :- Maksadım Türk düşmanlığı d•· 
gıldır. Komiteci Bulgarların neşriy•: 
tından rencide olarak bu mektubu yaı• 
dım. 

:Ajansın tebliği 
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ANKARA, 20. A.A. - Haber gaz"' 
lesinde Pctrof imzasiyla Türk ünivcr>i• 
lesi aleyhinde çıkan tecavüzkaranc m•~ 
tubun Ankara mahafilinde hasıl ettii' 
teıiratı dün efkirı umumiyeye arzetmit• 
tik. 

I ~ 
1 d" 

Aldığımız malümata göre~ bu mesele 
hak~n.ıd.a yapılan tahkikat, mektup ııı~ 
harrınnın son zamanlarda türk tabiif'e 
tine ıriren tumnulu Sabri efendi namııı• 
da bir diıçi mektebi talebe.; olduğuıı~ 
meydana çıkamuıtır. Mektubu tasni et• 
!İğini !tir:ıf .eden Sabri Efendi adliye 
ye verılmııtır. 

Bu hadise matbuatımızın menbai meç 
h~l. ve sı~f tahrik ınaksadile yapılan b~ 
gıbı neşrıyata karıı ne kadar uyanık .,e 
hassas b'!lunmaıı 13.zımgeldiğini bir ker• 
re daha 11bat etmiıtir, 

Birden bire ikisi yerden yeri! düf 
müşlerdi. 

Bora'nın ayağı burgulmuştu. 
Batıkuşu bu fırsattan istifade e• 

derek: yerden eline geçirdiği sivri 
u~lu hır taş parçasını, hasmına seı· 
dırmeden kaldırdı ve ani bir saldı· 
rışla Bora'nm baŞına vurdu. 

Güneşinoğlu, can acısile yerdell 
f~rladı •• Ve hıumını derhal yere d~· 
vırerek omuzlarına sanldı. Borll 
nın başından kan akıyordu. Batı· 
kuşu fırsatı kaçırdığını ve bir vtı: 
ruşla Bora'nın ifini bitiremediğiI11 

görünce, canının tehlikeye düftü· 
ğünü anladı: 

- Bana kıyma, Bora! 
Diye bağırdı. 

Batıkuşu'nun dermanı kesilnıiY 
ti.. Bora'mn altında bir yığın et ve 
kemik halinde hareketsiz duruyor• 
du. 

Bora, Batıkutu'nu o kadar şicl· 
detle sıkmıştı ki .• biraz sonra aytl_· 
ğa kalktığı zaman, arkadaşının b•~ 
kolunun yerde sallandığını hayret 
le gördü. 

Batıkuşu'nun sağ kolu omuzuıı· 
dan kırılmıştı.. • 

Güneş'in oğlu yerden hançcriI11 

aldı •• beline taktı .• ve hain arkaclll' 
şını ayağı ile dürterek: , 

(BitmeJ•l 
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Geçen sene diplomatlar ne kadar 
-- .tf DC!>UC.H 
--- 1: ~ •. - .) . 
- 't • • - - KO'Nıu':>6C':NtH 

Geçen sene içinde Avrupanm 
tııuhtelif nıemleketleri arasında 
ltıekilc dokuyan diplomatların bu 
bir senede ne kadar mesafe katet 
lilderi ve en ziyade hangi memle
ketler arasında mekik dokudukla
rı hiç aklınıza gelmemittir. işleri, 
iiiçleri istatistik tanziminden iba
ret olanlar, bu noktaya da merak 
etrııifler ve yukarıya dercettiği. 

miz tabloyu meydana getirmitler. 
dir. 

Bir Alman gaze!,esinden aldığı 
mız bu tabloya göre, diplomatla
rın en fazla seyahatleri Paris • 
Londra ve diğer payitahtlarla Ce
nevre arasında olmuttur. 

Tanzim edilen istatistiğe göre, 
diplomatik ziyaretleri fU suretle 
tanzim etmek kabildir: 

Sabih adalar 

Avrupa ile Amerikayı birletti· 
~~ek tayyare yollarının daha e-
ın bir hale getirilmesi için, uzun 

:aıııandanberi Atlas Okyanusu· 
I Un ınuayyen yerlerine sahih ada
ar konması düfünülüyordu. 

le k"!" ayyareler için birer merhale 
f ıl edecek olan bu adaların in

·~aı projeleri hazırlanmı9tır ve 
flllJdi Amerika Cümhurreisi M. 

/ lloosevelt'in tasdiki beklemekte· 
dir. 

'il Vakıa bu itte Amerika hüku
eJ·\in~n muvafakati kolay istihsal 
Ye~ıııı,, değildir. Bütün teknisi-

er b . . h kkuk daıı u proJenın ta a ıın· 
fiki elde edilecek menafide hem· 
Ok r değildirler. Hatta bazdan 
bihyb?Usun örtasına konacak sa· 
tiıı· ır adanın Amerika hüküme
et) ın budalalığına bir abide teşkil 
~eğini bile söyliyorlar. 

le.n ~t Okyanusta yapılacak o
"e 3sabıh adalar bir değil, altıdır 
lard 5 milyon dolara mal olacak
Par ır. Gene bir çok kimseler bu 
dec a ıtıahalline sarfediloe bile, sa 
lııek denize etek dolusu para dök. 
bu I olacaktır, diyorlar. Çünkü 
1ı.:e a~a göre, bir kaç sene sonra 
~a rıka ile Avrupa arasında tay. 
A..ı:ler merhalesiz işliyeceklerdir. 
filıı a_~Iar bu sahada daha iyi dü
te lllutlerdir. Onlar sadece tayya • 
tııııt~1!'isi olan Westfalen'i Bahri
eıtıı_ıtın ortasına koymakla iktifa 

1flerdir 
bih Ş~?1diki halde tecrübe ıçınsa
elde b~ ada inşasına sarfedilecek 
dır. 

8 
ır buçuk milyon dolar var

de t u ada Delaware nehri ağzın 
•aıı eıgaha konacak ve in1asından 
la, ~ •ahilden 800 kilometre uzak 
~diJ YYare güzergahı olarak tayin 
~~ bir yere cerredilecektir. 

"'&.rdOJeyi yapan mühen:lis Ed. 
de b • R. Amstrong on be' sene. 
di1

11 
eri bu isle meşğuldür. Mühen 

~k~ gö.~e sahih adalar aralarında 
~ıl ı Ytize:r kilometre mesafe hıra 
tek%ak .•ureti!e güzergaha dizile
~~ rdır. H .. r adanın 380 metre 
~i lılluğu, 90 ;ı.;. 105 metre genişli 
~,11°d &.caktır. Ost köprü denizin sat 
takt a.n 30 rnetre irtifada buluna
bıJ ır. Avrıca bir alt köprü de ya 

acak ve burada en aşağı üç yüz 

kitiyi barındıracak otel yapılacak 
br. Her sahih adanın ayrıca yüz 
yirmi bet kitilik müstahdemini bu 
lunacaktır. 

Sabih ada 30 metre kadar de
rinliğe inen yinni sekiz duba üze· 
rine oturtulacaktır. Dalgalar an· 
cak denizin sathında müessir ol· 
maktadırlar. Halbuki bir kaç 
metre derinlikte dalğ.Jann tesiri 
yoktur. Dubalar çok derine indiril 
mİf ve üst köprü de pek yukarıda 
bırakılmış olduğu için dalgalar sa 
bih adada fazla mukavemet göste 
remiyecekler ve alt kısımlarda a· 
çılan geni• menfezlerden kolayca 
girip çıkabileceklerdir. Adayı ye. 
rinde tutmak için denizin dibine 
i~er birinin ucuna 1500 ton hamu
le bağlanmış kablolar sarkrtılacak 
tır. 

Radyo ve salyangoz yarışı 
Sporun tiryakilik halini aldığı 

bir devirdeyiz. Herkes: Kadın er· 
kek, büyük küçük, az çok, bu _tir
yakilikJe maliü. Gazeteler kanle· 
rinin sinemalar müşterilerinin, 
rady~lar dinleyicilerinin bu tirya· 
kiliğini tatmin için objektiflerle, 
mikrofonlarile girmedikleri sdat, 
ring, ipodrom bırakmıyorlar. 

Ancak. nakiller radyo merkez
lerine pahalıya mal olmaktadır. 
Sonra da, her zaman telefon hat
larından istifade imle anı yoktur. 

Binaenaleyh, dinleyicilerin bu 
tiryakiliğine batka suretibal la
zımdır. 

İtte Fransız merkezlerinden bi 
ri bu suretihalli bulmuş. Dinleyici 
lerine haftada üç defa spor neşri
yatı yapan bu merkez, stüdyoların 
da salyangoz koşuları tertip edi
yormuş. 

Sureti ınahsusada hazırlanan 
salyangozlar bir kotu pisti üzeri
ne dizilir ve bir juri heyetinin ne
zareti altında kotturulurken, ski
per izahat verirmİf. 

Bu yarı,Iarın daha bir takım 
garabetleri varmıf: 

Yarıtlardan evvel dinleyiciler 
arasında anketler acılır ve müsa
bık salyangozlardan· ilk üç galibin 
taraftarlarına nakdi mükafatlar 

AMKARAı 

seyahat ettiler? Demir muhafız kimlerdir? 
12.30 Gramofon. 

18 'Ayolon.ael konı~ri (Edip 8. tarafı4· 

dan). 

Krallar 18 defa, batvekiller 37 
def~, hariciye nazırları 91 defa, 
nıalıye nazırları 17 defa, diğer mü 
him simalar 44 defa ki, ceman 
207 defa.. 

. B.u seyahatler esnasında kate
dd~len mesafe 233,100 kilometre

ır. 

Tabloda noktalı olarak gösteri 
len hatlar kralların ziva;retlerine 
aittir. 

1 ~e zamanlar 
Olüyoruz? 

Fenni bir Amerikan tnecmua11 U• 

zun tetkiklere istinaden İnıanlan~ ö
lüm akıbetleri hakkında §U malfunatı 
veriyor; 

''Doktorlann umumi fikir ve müta 
lealan doğrudur, haatalann çoğu di 
ğer vakitlerden ziyade, sabah aa~tle· 
rinde ölüyorlar. Fakat ıayanı dikkat 
olan bir nokta var. Öğle vakti, gece 
yansı saatinde ölüm hadiseleri pek 
nadirdir. Haatalar en az bu saatlerde 
ölüyorlar. 

.. Y aptığnnız tetkikten anlaııldığına 
gore, sabahleyin saat yedide ve öğle· 
den aonra altıda da ölüm hadiseleri 
;.:ı:dır. Öğle vakti ve gece yarıaı az Ö· 
uınk olmasına mukabil, öğleden ronra 

ço olur. 
h Acaba bir hasta ya evinde, yahut 
d:•t.a,!>anede öğleden evvel aaat yedi 

' ogleden ronra saat altıda, öğleyin 
v1e ırehce Yarısı ne oluyor da, ölecek 
o an asta b' k f 1 ç· k'" b .r aç saat aza yaııyor. 

un u u ıaatler daha ziyade yemek 
zam'1nlandır. 

Biz nasıl ·· • ı · d • og eyın yersek, ha.ıtala-
1:" a çoguna gece vakti yemek veri .. 
lır .• Bu suretle bu yemeğin doğrudan 
dogruY~. ~ayatı uzattığını iddia ede
cek d_egıl.'.z. d !: akat inhilii.l haline ge. 
len hır vucu un uzuvlarının birbirine 
bağlı kalması demek olan hayatı 
mümkün mertebe Uzatacak olan ya]. 
nız bir ıey vardır ki, o da yaıamak 
isteğidir, hastanın hayata karıı olan 
ali.kas.~~~r. Bu alaka ve iıtek zayıfla· 
ymca ohını galebe eder. 

Ab~ıi halde ölmek üzere olan has· 
ta, ır .saatten öteki saate kadar ~ 
kalabilir. sag 

· Ha~ta _odasında hastabakıcırun de 
ğışmea.ı, aıle efradından . b" ... od · • . . yenı arısının . aya gınnesı gıbı ufak tefek ha • 
dıseler, hastanın Üzerm· d h . 

] . b" . e e emmı· yet ı ır tesır yapar Bunlar 
l • b h · monoton ugu ozar ve astayı daha İstekli ya 
par. Aktanı olunca gece yar l" f k .. , ısı ge ın· 
ce, şa a rokmesi çok uzak bir za. 
mandır. Onun için hastanın h . . l . ayatıye 
tı sarıı ır, alakaıı azalır. 

Gece hastabakıcı koltuğunda • 
yuklar. Şehrin bütün gürültüsü din u. 
mişt!r. Her ıey ve her taraf huzur ve 
sükun içindedir. Lakin zihayata sıla 
ırkı aarılmağa aevkeden Amil, huzur 
ve sükiin değildir. Altı saat can aıkın 
tıaına katlanmak lizımdır. A1tı ıaat 
ta çok bir zamandır. O zaman haya. 
tiyeti gcv§İyen haıta adam, kendini 
koyuverir, kısa bir uykuya dalar ve 
ekseriya bu kısa uyku ebedi bir uyku 
olur. 

Bunlar ne dereceye kadar doğru. 
dur? Kati olarak bir şey söylenemez. 
Fakat muhakk~k olan bir şey vardır 
ki, o da hastanın etrafında olup biten 
hidiıe1er,· onun hayatını uzaltrp kısalt 
makta müessir olabilir. Bu hidiseler 
heyecanlar demektir. HeyecanlL"rın 
böylece İnsan1arr öldürüp, ha)'alın: u
:ıı:altığı da görülmü~tür." 

tevzi edilirmiş. 
Bu garip yarıta bakıp ta mede 

ni hayatta mevki alan salyangoz. 
ları mı, yoksa onların koşuların. 
dan ha.;z duyan meraklıların zevk. 
!erindeki İnceliği mi alkıslamalı? 
Bunu kestiremedik. · 

Yüzde yüz yahudi aleyhtarlığı güden 
bu fırka sekiz sene evvel nasıl kuruldu? 

Bükreı polui Demir muhalız a:ı:cırının bir nümayifini dağıtırken 

BükrCflller pek iyikhadtırlarlar1• , f 
Bundan ıekiz sene a ar evve 
Bükrefte Sarayi Kralinin kartısın· 
daki bir binanın cephesi üzerinde 
günlerden bir gün ilk defa olarak 
"Gamalı bir salip,, gördüler. 

18.40 Alaturka n.:c. 
20. Ajanı·haberleri 

V A R Ş O VA 1412 m, 

16.20 Salon e&11 ta.rafındaa lr:oa•er, 17 Ço• 
cuk neıri7ah, 17,30 Pli.il: (,-ükaelc aNler) • 
17.45 Miı::ahi neıri,-aL 18 Müıababe, 18,tS 
Koro konseri • 18,45 Pli.k ile Leh ınuaikiai, 
19 Mi.Uababe, 19,40 Sopran mupnniye Ma· 
rie Kisie1e•ska tarafmdaa t.acanni, 20 Muhte .. 
lif ıöıler, 20,50 Hafif orkestra mDıikiıi. 

21.SO Haberler, neı"eli DPfrİyat, ıpor haber· 

leri, 23,25 Dan• musikiıi, Müulıabe., 24,0S 
Dana muıikiıi.ne dnam.. 

B0KREŞ 364 m. 
11,30 Rulü koı:ıferaıtıı, 12 Senfoni.le plaklar 

13 Pl~k 1'.:onıeri, 14 Haberler, 14,15 Hafif 
muıi.lu.i plik ile, 17 Köylü procram. 18 
Jean. Marco orkeıtraıı hafif muıikiıi, 19 Ha· 
herler, 19,15 \:onıerin deyam11 20 Oniyerıite 
radyosu, 20,20 PJ.ü:, 20,45 Konferanı, 21 0 4 

peret temıili.. 
B0DAPEŞTE 550 m. 

15 Sahibi&• H:sİ pli.klan. 16 Konferansları 
16,45 Askeri muai.IU, 18,.30 Konferans 19 Hal' 
mon.ik orkestra koııaeri. }Q ~O C..r,.m ... r... ·~ 

Japon ıiir T• ıarlalan, 20,45 Spor haberleri. 
21 Büdapeıte musiki heyetiı:t ı k .1n•~• .• 

idar .. iade, 22..20 Haberler, 24 Su'at.lıi.r trio 
talummın. konuri. 

ViYANA 507 m. 
17,25 Mü..ı..be, 17,55 Plil: konHr; 20 

Piyano • lı.:ema. kona.eri, 20145 Saat ayan ...... 

saire, 20,SS Naıilut.t aö:r.leri. 21 UzuD. Jule 
Die lanı• Jule bimli 5 perdelik Cari Haupt 
ın&nn'ın eıerlerlndea bir dram.. 22,50 Haberle'\ 
taminııler, 23.0S Jo..ef Holzef taJumı tarafı• 

daa akıam koaıeri. müteakib.n reımi tamim 
ı .... 

21 ikinci kanun Pazar 
ISTAMBUL ı 

17.30 Gramofon. 
la.,30 Orlr.eıb-a Te Bedri.r• lu.1umta. ittir•· 

ll-.il• Türkce bn•o. 
21 Cramofoa 
21,30 Anadolu Ajaa.a1' Bora• haberi.. Saat 

22 ikinci k4nun Pazartesi 
lSTANBUL: 

1 ~ ,JO Gramofoa. 
18 Franıı:ıca dera (llerlemit olanlara). 
18.30 Münir Nurettin B. -.e arkadaılan. 
19.30 Bedayli Mu•ilı:i He7'eti. 
21 Cramo(oa 

2J ,30 Ana.dol• Ajan.u, Boraa lıaberi., Saat 

23 ikinci kanun Salı 

Burası Profesör Gaza'nm Appa· 
rare nationale isimli ihtilal fırkası 
nın merkezi idi. Payitahtın ta gö
beğinde yerletcn profesör, son de· 
rece müfrit, Yahudi ve ekalliyetler 
aleyhtarı bir programla mücadele
ye geçmek için fırkasına adam top· 
lamağa hatlamıftı. Bu mücadele i· 
çin diktatör veya tethiş gibi usulle· 
re ıle hini hacette müracaat edile· 
cekti. Yuen tehrinde belediye mec· 
!isinde liberal ekseriyeti teşkil 
ettiği için, profesör bidayette bu· 
rada harekete geçememiş, fakat 
milli büyük bir taarruza geçmek sı· 
rasını bekliyerek, Bükreşteki bina· 
ya tığınmıtb. 

1 

ı 

ISTANBUL ı 
17,30 Gramofoa. 
18,30 Orkeatra. 
19,15 Doktor Ali Şükra B. taralıadaa s,,~ 

culJar baldunda konrerans. 

19,45 Eftalya Sadi Ha.mm •• arkacbıları. 
21 Cramofoa 

Bu taarruza da ilk defa olarak 
siyasi bir cinayet manzarası altın· 
da başladı. Profesör Gazan'ın a· 
damlarından Zelea isminde bir 
genç, bir gün Yat tehri polis müdü
rünü üç tabanca kurtunu ile öldür· 
dü. Katil üç ay mevkufiyetten son· 
ra tahliye edildi. İntihabata iştirak 
etti ve Romen Parlamentosunda 
ilk Caziste partisi meb'usu olarak 
intihap edildi. 

M. Ducayı öldüren katil Demir 
muhafızlardan Conslantinescp 

tetkil edebilecekleri kanaatini iz. 
har ediyorsunuz. Bu iki mübayene
ti nasıl telif olunabilir? 

- Hakkınız var. Fakat fUraıını 
kaydediniz ki, yahudi meselesi ez. 
hericihet gayrikabili hal bir mese: 
ledir. Zira bili.istisna bütün yahudı 
ler delidirler. Beyinleri bizimki· Polis müdürünün katli hadisesi 

·ıı· · hudi aleytarı •iddetli lerden batkadır ve mecnunlarla ha· 
mı ıcı ve ya T • •• b h ti t k d" 1 
bir mücadelenin ilk işareti olmut· r~~ m~!a e ~".er. arze me te. ı~ er. 
tu. Macaristan ve Almanyadaki ay • Mubalaga ettıgımı zannetmeyınız.lt 
ni mahiyetteki fırkaların gönder- te ıize her yahudinin elinde hulun
diği tahsisat ile ke~if bir propagan- man lazımgelen bir kitap .. Bu ki. 
daya giri11ildi. Fırka yavaş yavat tabın ismi "Kehal,,dir. Bu gizli ki. 
memleketin her tarafına dal budak tapta yahudi dininin nizamları var
salmaya batladı. Parlamentodaki dır. Bu nizamlara g~re, her yahudi 
meb'uslarının adedi artıyordu. hayatında başka bir ırktan hiç ol-

1925 te Profesör Gaza fırkasını mazsa bir kadın veya erkek öldür
beynelmi!el bir teşkilat ile kaynat· mek mecburiyetindedir.. Şimdi a
tırmak istedi ve Budapeştede Al- çıkça söyleyiniz, böyle bir dine sa· 
manya, Macaristan, Lehistandaki lik olanlar ve onunla amel edenler, 
ayni mahiyetteki fırkaların reisle. deli değildirler de nedirler? 
rini bir kongre halinde içtimaa İ•te a··k t k" "D · h · k b* T u ret e ı emır mu a-
davet ettı. Bu suretle ongre ır ne· fız Iarı sevk ve idare eden zihni· 
vi. beşinci Entrnasiyon~li tesis et· yet'! 
mış oldu. Yahut yahudı aleyhtarı Profesörden bu sözleri işiten ga. 
fırkalar beynelmilel federasyonu· zeteci dona kalını,. Bu yazısının al-
kurulmut oldu. tında da diyor ki: 

Bu ilk muvaffakıyetin neticeleri "Böyle bir bocanın yetiftirdiği 
memleket dahilinde müsait intiba· talebe, memleketinin Başvekilini 
far uyandırmadı. Muzırlı milliyet- alçakça öldürürse, pek te o kadar 
çiliği öne türenlerin başka mem· tatılacak şey değildir.,, 
leketlerden, bilhassa düşman mem· 
leketlerden gönderilen paraları na
sıl kabul ettiklerini anlayamıyor
lardı. O zamandan itibaren Gaza' 
nın güzel projesi bir rüya gibi da· 
ğıldı. 

Bu partinin adamlarından Profe· 
sör Panlescu gazetecilerden birine 
föyle anlatıyordu: 

- Programımızın esas yüzde 
' yüz yahudi aleyhtarlığıdır. Ecnebi 

ve bilhassa Alman alimlerinin tet· 
lcikatına istinat ederek, yahudi un
surunun hükumeti ve cemiyeti tah· 
rip ettiğini gördük. Neşrettiğim ki
taplarda da izah ettiğim gibi, yahu. 
diler biyoloji noktasından diğer 
ırklara benzemezler. Onun içindir 
ki, organize bir hükiimetin çerçe
veleri dahilinde Yatamağa mukte. 
dir değildirler. Biz bunların bilais
tisna hepsini kovacağız. İsterlerıe 
F elestinc gitsinler, milli hükii'met· 
lerini kursunlar. 

- Demin organize bir hükumet 
çerçevesi dahilinde ya,ayacaklan· 
nı söy'.iyordunuz, halbuki f;mdi de 
kendi kendilerine pek ala hükumet 

Amerika zenci~eri ve linç 
Amerikada Zencilere karşı gös 

terilmekte olan kin ve gazap gene 
azami şiddetini buldu. Zenciler 
yer yer göç etmekte ve meçhul 
semtlere doğru kaçmaktadırlar. 

Princesse Ame şehrinde, bir 
Zenciyi linç etmiş olmak cürmün. 
den maznunen derdest edilerek 
valinin emrile, hapse atılan dört 
beyazın mahkemede beraeti üzeri 
ne şenlikler tertip eden beyazlar, 
linç edilen Zencinin cesedini top· 
raktan çıkarmışlar ve kafasını ke-

serek valiye "teşekkür hediyesi" 
kaydile göndermitlerdir. 

Bu hale ne demeli?! .. 
Acaba dehtet dev;rlerine av· 

det temayülleri karşısında mıyız? • 

ZA YI - Kadıköy Nüfus memurluğun· 
dan aldığım nüfusu zayettiğimden ve ye 
niıini Çlkaracağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. Haig oğlu Bere Apikyan. 
(12417) 

Zl.30 Ana.dola AjaMr, Boraa lu.b.,r\, Saat 

24 ikinci k4nun Çarşomba 
ISTANBUL: 

17.JO Fransı-ı:ca dera (llerlenait olanlara) 
18 Şehir tiyalroau artiatleri t.tırafından tenr 

.a 
19 Cra.mofoa. 

19,30 Beda,.ü Muai.ki he,-eti. 
21 Cramofo• 

21,30 Anadolu Ajanar, Bora& haberi, Saat 

25 ikinci kanun Perşembe 
ISTANBUL, 

ı • ,30 Gra.cnofo •• 

JS,30 Orkestra. 
19,30 Kernal Nirazi B. •e- arlıı.adaıl-n. 
21 Gramofon 
21,30 Anadolu Ajan.ıı, Boraa baLeri, Saıı• 

26 ikinci kanun cuma 
ISTAMBUL ı 

12,30 Türkçe plik neıri,-a.ll~ 
17 ~'O Cramofoa. 
18,30 Cramofon , 

19.30 Hanımlar Heyet.i.. 
21 Gramofon 

2t 30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat 

27 ikinci kanun cumartesi 
ISTAMBUL, 

17,:l.O Gramofon. 
18 Fransızca dera (Müptedilere mahaua). 
18,30 Belki• Hanım, 
19,30 Refik Talat 8. •e arkad.ıııılan. 
21 Cramofon 

21,."10 Anadolu Ajan•r, Boraa haberi, Sa.at 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
liman Han, Telefon: 22925 

Karadeniz yolu 
MiLLET vapuru 21 

ikinci kinun 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhbmından kalkacak. Ciditte: Zon
guldak Ayancik, Samsun, Ünye, Or
du, Cireson, Tirebolu, Cörele, Trab
zon, Rize ve dönü ~ te bunlara il5.ve
ten Ofa uğrayacak!ır. 

lstanbul Tapu başmemurluğundan : 
Langnda Katipkasim mahallesinin or· 

tıı sokağmda eski 14 No. yeni 28 No. lı 

hanenin nısıf hissesi Gülyane binti Agop 
uhdesinde olup bu defa muameleye mü 
racaal edilmiş isede kaydinda (Temyiz 
davasından dolayi 7 Temmus 318 tarİ· 
hiyle tevkif İşareti olduğu görülmü,tür. 
Edilen taharriyatta evr'1ki mü pitrsi bu· 
lunamadığı gibi başkaca Ja bir mal~mat 
olmadığından itbu iıaret ile Rl;\k31r ol:ın 
var İse bir ay zarfınd:l bi2z1t.t ve ya bi1-

'1ekilc lüzumu müracaati aksi takdirrle 

işbu İfarctin fek edileceği il~n "lunur. 

( 12'118) 



• s AN BUL VE TRA 
Türk 

YA 
Anonim 

ŞEKER 
irket"n e 

FABRIKAL 
• • 

1 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olın~mak Üzere her isteyene satılmaktadır 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci İstasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tuıı. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye 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 başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
lstanbul şubesi : Y enipostane 

karşısında Tel 20224: 
Sermayesi: 1,200 ,000 

ihtiyat akçesi;t 80,000 
Ş UBE LER 

Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Düzce - Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek - İzmit - Karamursal - Kü~ahy~ -
Miıdümu- M. Kemal Paşa - Safranbolu - Tekirdag -

Yenişehir. 
Müsait ıeraitle mevduat, havale kabul eder. Tahsile •enet alır ve 

ikraz muame liitı yapar. 
Mevduat faizleri müdiriyetle görüfülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai Ticariye satışına 
delalet eder. 

Sigorta yapar Telefon: 23623. 13 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Kilo 
21,000 

5,000 
6,000 
1,600 

Tıp Talebe Yurduna 
Çocuk Hastanesine 
Heybeli asan sanatoryomunıo 
Kuduz Hastanesine 

33,600 Y ek\in 
Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin Mayıs S34 sonu

na kadar et ihtiyacı olbaptak! şartnamesi veçhile ve 6 Şubat 
934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek ü
zere münakasaya konmuştur. isteklilerin müracaatları. 

(205) 406 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

5500 adet tüfek kayışile 7237 adet altı kütüklü palaska 
takımı 10 Şubat 934 cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf usu 
lile satın alınacaktır. Talipler şartnameyi ve nümuneleri gör
mek üzere arzu ettikleri vakit kapalı zarf münakasasına gir
mek için de gösterilen giinde Maliyeye teslim edilmiş ilk te
minat makbuzile birlikte Kom '.syonumuza müracaatları. 

(260) 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 4 Uncu keşide 1 1 Şubat 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

FARUKi 

ALLIKLARI 
Avrupa rujlarından farksızdır 

._ ___ , _ _..(11719) 4m .. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimliğin 
elen : lıtanbul hazine muhakemat müdü· 
riyetinin Calatada Aıikürasyon ıigorta 

9irketi muhaıibi Server Fuat Bey aley
hine ıkame ettiği şapka avansından müte 
baki dokuz yüz kırk kurutun tahsili da 
Ya11nda Müddeaaleyh Server Fuat Beyin 
ikametgahı meçhul olduğu müba~ir der· 
kenarından anlaşılmakla yirmi gün müd· 
detlc ilanen tebliğat İcrasına karar veril· 
mit ve 17·2·934 tarihinde ıaat 10 mu\-a 
k•me günü tayin edilmekle rnümaileyh 
Server Fuat Beyin ye\'mi mczkurdc mah 
kcmede hazır bulunması akıi taktirde gı 
yabında muh kemeye devam oluna'"a;.ı 

tel::liğ mekamına biın olmak üz:re ildn 
olunur. ( 12416) 

Yeni model Allegro~ 
Bfr wtya iki )'G.ı.10 biç•t.=el.lrı . 
l't'Ydlı tıp IOrtmtk Vt S' 
badehu kaı)'I$ Drerınde" 
a<lrmck klrth)'lt bıltr. 
E"yl lıraı olabllrncw • 
f(I" httlttH IA.ıımdır, •• 

MOhlm tckcmmDlat. ~ 
Heryrrdt u1ılır. 

Umumi accntaJın: 

8urklıar4 Gınlenbdn n ~ 
Galat•·Sl•ınbul 

.... 
o 
-.J 
~ 
-.J 

20 

Tokat Vilayeti Daimi En
cümeninden : 

Tokat Vilayeti Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdürlüğü i
çin münakasa ile (750) liralık 
Frengi ilacı alınacaktır. Bu hu 
sustaki şeraiti anlamak Üzere 
isteyenlerin İstanbul ve Tokat 
Sıhhat ve İ. M. Müdürlük!e
rinc müracaat eylemesi ilan o
lunur. (275) / 

408 

DenizyoJJarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

Han Tel. 22740 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 22 ikinci Ka
nun PAZARTESİ 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacak gi
ditte Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kuru~ile, Cide'ye. 
Dönütte Kurucatile'ye uğramı· 
yacaktır. ( 309) 
~~~~~~~~-

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 23 L<inci 
Kanun SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Giditte Zon 
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir 
Trabzon. Rize'ye. Dönütte bun~ 
!ar ilaveten Sürmene Ordu'ya 
uğrayacaktır, (312) ' 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 21 lkinci Ka
nun PAZAR onda Sirkeci rıh
tımından kal~acak. Gidi~te Ça
nakkale, İzmır, Küllük, Bodrum, 
Rh~dos, Marmaris, Dalyan, Fe
t ıye, Kalkan, Kaş, Finike, An· 
talya, Alanya, Mersine. Dönüş
te bunlara ilaveten Ta,ucu, A· 
namur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (310) 

İzmir sür'at yo u 
SAKARYA vapuru 23 ikin· 
ci Kanun SALI 11 de Galata 
rıhtımından kalkacak doğru lz
mir' e gidecek ve dönecektir. 

(311) 

Umumi. 'Veşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=--=-~~~~~~~:-~~~~~~~~..........-/ 

Bar~!k~~.~ls::~~~.u.~d,!ü~~~~!ğın~~~:.~: ,-ı:,Y t~m~rkSn~~U 
cek 16,385,84 lıra keşıflı atış yerının ınşası munakasaya 1 . -~-.Ü~irketimizin adi ve senelik heyeti umumiye içtimaının s Şubat 1934 
konmuştur • larıhıne müsadif Perşembe günü saat 14 de merkezi Şirket ittihaz edilmiı 

Münakasa kapalı zarf usulilı> İcra edilecektir. Talipler ta olan lstanbul Liman Hanında birinci kattaki dairei mahsusada icrası 
rafından alelusul yapılacak tekliflerin 29 Kanunusani 1934 muk.ar~er olduğundan aşağıdaki ruzname dairesinde müzakere icraıile lm-

p t • •• ·· t d .. d k d A k 'd G·· ··k ve İn- rar ıttıhazı zımnında bütün hi11edarların muayyen olan mahal ve zaman. azar esı gunu saa or e a ar n ara a umru d . .. . 
1
.. ..- 1 

h• 1 V k"I • L M'·d·· l'. ~ •• İ b l'da Ga a upatı vucut etmelerı uzumu ı an o unur. 
ıear ar e a etı evazım u ur ugune veya stan u Ruznamei müzakerat : 

lata' da Bahtiyar Hanında Barut İnhisar İdaresine tevdi 1 - Meclisi idare ve murakıp raporlarının kıraati 
edilmesi lazımdır. 2 - Bilançonun, mevcudat defterinin, kar ve zarar hesaplarının tetkik 

T eklifnameler İnhisar İdaresinden Şubatın birinci günü vo tasdiki 
saat dörtte alakadarlar huzurunda açılacaktır. 3 - Murakıp tayini ile müddetinin tespit ve ücretinin takdiri. 

Mebani projesi, şartname ve keşifname, on lira bedel 4 - Tanzim edilen dahili talimatnamenin aynen veya tadilen tasdiki. 
mukabilinde Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Levazım Mü- 5 - Şirket hizmetinde kullanılamayan gemilerin Paraya çevrilmeıi ve 

yeniden vapur satın alınması için Meclisi idareye seli.hiyeti mahsusa 
dürlüğünden veya Barut İnhisar idaresinden tedarik oluna- verilmesi. 
bi!!:-. (37) 194 6 - Vukubulan maıarifi teıiıiyenin tespiti ile kabulü. 

Çankırı Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - Çankırı-Ankara şosasının mebdeinde dedeler köprü

sünün betonarme olarak inşası (14808) lira 3 kuruş bedeli 
keşfile 6 Şubat 934 tarihine kadar ka-ıalı zarf usulile müna-
kasaya konulmuştur. -

2 - Münakasaya şimdiye kadar yaptırmış oldukları be
ton arme inşaat ile bu köprüyü yapabilecek fenni iktidarı ol
duğunu isbat eden inşaat müteahhitleri kabul olunur. Bu 
nun için ihale gününden evvel müteahhitlerin yapmış olduk 
ları işlere ait vesikalarını yollar Umum Müdürlüğüne göste
rerek bir ehliyet vesikası almaları icap eder. 

3 - İhale 6 Şubat 934 tarihine müeadif salı günü saat 
on beşte İcra edileceğinden taliplerin yüzde 7 ,5 teminat akça 
larile kapalı teklif zarflarını ihale saatından evvel Makamı Vi 
layete venneleri lazımdır. Teklif zarfları Encümen Vilayette 
taliplerin muvacehesinde açılarak en muvafık teklif sahibi
ne iha!e edilecektir. Fazla malumat almak isteyenlerin Çankı 
rı Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat eylemeleri ilan olu
nur. (83)) 232 

Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 
Şeraiti fenniyesi dahilinde (20) ton karpit kapalı zarf 

suretile alınacağından taliplerin fiat zarflarını 25-1-934 ta
rihine kadar İdaremize gönder:neleri. (294) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lstanbul'da Hoca Alaeddin mahallesinde Fincancılar yo 

kuşunda eski 4, 6, 8, 10, 12 ve yeni 65, 67, 69, 69-1, 71 nu· 
maralarla murakkam üst tarafları eşya vaz'ına mahsus keıner 
Ji_ do~z adet oda, bir han avlusu, alt ve üst kısımları depo va· 
zıyetınde olan bölmelerle ayrılmış höcereleri müştemil ma" 
~azası bulunan han "ça~şı" bedeli iki taksitte ödenmek şar: 
tıle muhammen 26000 lıra kıymet Üzerinden kapalı zarf usulı 
le 23 Kanunusani 934 Salı günü saat 14 te satılacaktır. Talil' 
lerin muhammen kıymetinin yüzde 7 buçuğu nisbetinde teırıİ 
nat mektuplarile teklifnamelerini yevm ve saati mezkurda1' 
evvel İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil S9 

tış Komisyonu Riyasetine tevdi eylemeleri. (M.) (7093) • 
1~J 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satılması İcap eden (33395) adet alafranga .;e 
(50000) adet Alaturka hayvan mıhı satış pazarlığı 5-2-93' 
pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacağından 01ıh· 
ları görmek için her gün ve münakasaya girmek üzere temirııJt 
makbuzile beraber komisyonumuza müracaatları. (229) 
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