
Belediye ikinci fiat listesini 
perşembe günü neşredecek; 
Fakat, listelerin piyasa fiatına 
uygun olmadığı şikayeti vardır 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Viyanada bir tebliğ neş
redildi. İtalya, A vustury anın 
Almanyaya karşı aldığı va
ziyeti tasvip ediyor. 

FlY A Ti 5 KURUŞTUR 

Tarihi 
Kervan yolu 

'ANKARA: 21 lkincikanun 
Trabzon - Kızıldize yolunun 

~iri Eylülde ikmal ediliyor. Ta
llıir denince altı yüz yetmit kilo
llıetre uzunluğunda olan bütün bu 
Yol anlasılmamalıdır. Zira ancak 
l rabzondan Karaköseye kadar o
lan he, yüz kilometrelik kısım üze
rinde bir müddetten beri devam 
eden tamir ameliyesi bitiyor. Geri
Ye kalan kısmın tamiri iae mühim 
llııktarda maddi fedakarlığa ihti
Yaç göstermektedir. 

Trabzon, yalnız Erzurum, Van 
Ve Gümüşhane vilayetlerinin değil, 
kısmen de Erzincan Dersim ve 
•• ' b ' 
'YIUf vilayetlerile Kara ve Ardı an -
ın da bir iskelesidir. Bundan baş
ka lran transiti Trabzona ayrıca 
kıYnıet ve ehemmiyet verdirmekte
dir. 

Bunlar gözönünde tutulacak o
lursa, bu tarihi kervan yolunun ik
lısadi ma.1ası kolaylıkla anlatılır. 
filvaki yolun senelerdenberi ihmal 
edilmit olmaıı, Trabzon limanının 
Yapılmamıs bulunması; lran tran
•it ticareti.:ıi mühim mikyasta top
'aklarımızdan uzaklaştırmıştır. Eli
ll>izde mevcut istatistikler bu acı 
hakikati bütün çıplaklığıle göster
lııektedir. Umumi harpten . evvel 
'f rabzon limanının trafiği iki mil
Yon üç yüz otuz bin altın lira kıy
llıetinde yüz iki bin tona baliğ ol
llıutken, son senelerde ticari faali
Yetinin kırk bin tondan da atağı 
Ya düttüğünü görüyoruz. Gene 
l 927 senesinde 14 milyon lira kıy
llıetinde olan (6,400) ton İran tran 
•İtinin 1930 da 3 milyon yedi yüz 
Yetmia bin lira kıymetinde (1,385) 
tona indiği görülüyor. Bu suretle 
l 930 da; 1927 senesine nis -
t"tle, kilo itibarile yüzde 78 ni kay-

eden transit miktarının son üç se
~e zarfında daha da dü.mü~ oldu
l:una hükmetmek lazımdır. 
lı l rabzon - Kızıldize yolunun 
" 111lünkü ihtiyaca kısmen olsun ce
t ap verecek tar2da tamiri üzerine, 
•an transit ticaretini memleketi-

1ize tevcih ettirmek için tedbirler 
11 llıak vazifesile kartılaşıyoruz. 

lürk - lran dostluğunun son se
ll~lerde :!Österdiği inkitaf, kardes 
:;'lletler arasında iktısadi sahad~ 
k~ sıkı bir anla~maya varmak im
:ı:'larını hazırlamıttır. İran top-

r larında, Tibrizden hududumu
zab kadar olan yolun da yapılma
'' U vaziyet karfısında bir zaru
~et olarak ifade edilebilir. Bu saye-
~ tarihi kervan yolu kamyonlarla 

dort günde katolunabilir. Yoksa 
lıu. ıü~at asrında develerle ve kırk • 
ellı gunde transit eşyasının Tibriz

~.en Trabzona ve Trabzondan Tib-

'"'b nakli maksadı temin etmez. 

_:ıi~~ f~an hükumeti ve onun mü
taıı .. erı, her fırsatta bu yolun f. 

1Çın b' · · d Yett ırıncı erecede ehemmi-
nııı e ol~uğunu söylemi,lerdir. lra
zeı jenı İstanbul konsolosu da ga
teı: ere beyanatında ayni mevzua 
Çal aı et.mi, ve bu mesele üzerinde 

lıy~'k:ı-ğını ifade etmittir. Anlaşı
llYıı ~ ı, her iki tarafın menfaatleri 
ltıin' ın.~v:zu üzerinde birlefiyor. Ze-

D1usaittir, istifade edelim. 

:---_ Mecdi SADRETTIN 

Ankara da 
Şiddetli zelzele 
llitçok kimseler uykudan 
';.andı; hasarat yoktur 
~.:"' gec:e:r.anıından ':°ora sabaha 
<le, h.';-t dort raddelerınde telırimiz
ı.,._ ı., ıfçe duyulan, bir zelzele olmuı 
~aııe . lzeJe hakkında Kandilli raaat· 

llnden fU maumatı aldık: 
h.;- Bu ıahah dördü Üç dakika otuz 
1~11 •aniye geçe rasathane, şarktan ge
~i.J0 "" IDerkezi lstanhuldan 350 - 400 
~İr 1116ll'e mesafede bulunan hafifçe 
~••i:~lzele kaydetmiıtir. Zelzele mer
~ ı: Ankara • Çankın mıntakasın-

o aaı muhtemeldir. 

.\Jli • * * 
~ lı ~RA, 2ı (Telefonla) - Anka
fı iç· etı<u bir sismoğraf ileti olmadı
~ ~ •abaJıa karşı olan zelzelenin tid
'••h·t •varn ve istikameti hakiki olarak 
dııı,;a 01.unamamııtır. Ancak zelzele ol • 
~ ı.ı.!'ddttli ve devamlı olmuş ve bir 
~ı.,1 ~·l~ri uykudan uyandırmııtır. 
11nt1 ey, hıuedenler iki sademe ile sar
ltlıı 1 ~kl>t,'f:ını ıöylemekted'.rler. Zelzele
dutu \ ul, ve şiddetli çöküntü halinde ol 

•bu) edilmektedir. 
.\Jli~~lzele 10 •aniye sürdü 

""RA, 2ı (A.A.) - Bu sabah ıa 
(Devalhl 6 ıncı sahifede) 
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'. Dorf taraflı Balkan misakı son şeklin· 

Maarif Vekilinin riyasetinde dün Univerııitede yapılan toplantıdan 

Maarif teki 
bir İntiba.. ı 

ıslah kararları 1 

önümüzdeki ders 
senesinde tatbik edilecek 
Maarif vekilinin Milliyet' e beyanatı 
"Orta tedrisat müesseselerinin daha kuvvetli bir hale 1 

getirilmesi için icap eden şeyler yapılacaktır,, 
Maarif vekili Hikmet Bey dün sabah· yetini tetkik etmi•tir. Bugün yarın ı· 

k d tkik d 1 o f ., T • ı&e 
tan akıama a ar te atın.a edv~ et· erın te tışıne devam edecektir. Aldığı _ 
mittir. Vekil ~ey. gabahle~~n ogruca mız ~evsuk ~lumata göre orta tedri _ 
üniversiteye gıtmış ve rektor. Neı;et Ö • ~a~.mu,esese.lerm~e. yapılacak ıslahatın 
mer Beyle fakülte dekanları ıle muhte • onumuzdekı teırınıevvelden itibaren tat 
lif meselel~r hakkında görüşmüştür. Öğ- bikına baı;lanması takarrür etmiştir O 
leden sonra saat ı6 da Oniversitede Ve- vakte k_adar ders. ~rogramlarını, terbiye 
kil Beyin riyasetinde bir toplantı yapıl- ve tedrıs usullerını tetkik etmekte olan 
mııtır. Bu toplantıya rektör, dekanlar, komisyonlar mesaisini ikmal edecek ve-
Profesör M. Malche ve yüksek tedri>at katet te diğer taraftan mali ve idari ~ep 
umumi müdürü Hamit Bey iştirak etınit- helerdeki değişikliğin formalitesini ta • , 
tir. Bu toplantıda Üniversitenin 1933 fev mamlayacaktır. Önümüzdeki seneden iti 
kalade bütçesi olan bir milyon dört yüz haren lise tedrisat müddetinin 12 sene ol 
bin liranın ıslahat İtlerine ne ıekilde aar ması mukarredir. Bununla beraber lise· 
fedileceği, mevcut ihtiyaçlar, laboratuvar ler tecdit edilecektir. Aldığırr_,,z maluma 
lar ve saire görü~ülmüttür. Bu toplantı ta göre memleketimizde 36 resmi lise 

'I Balkan misakı 
Hazırlandı 

1 Sabri Ef. niçin Haber 
gazetesine mektup yaz
dığını ·hakime anlatıyor 

Dört hariciye nazırı 
Atinaya gidiyor 

ATINA, 2ı (Milliyet) - Cenev
rede bulunan Yunan Hariciye Nazı~ 
n M. Maxirnos temaslarına devam 
etmektedir. M. Maximoa Baıvekil 
M. Ça.ldaris'e Cenevrede yaptığı 
temas ve müzakereler hakkında 
uzun bir telgraf gönderm'ıtir. 

Yunan Hariciye Nazın dün gön
derdiği telgrafta dört taraflı Bal
kan misakı hakkında resmi zatlar
la yapmıf olduğu müzakereler et
rafında mufassal maliimat vermek-
tedir. Verilen malumata göre Bal
kan misakının esa~ları hazırlanmrf· 
tır. Misak M. Maximos'un Ro~an
ya Hariciye Nazın ile görüşmesin

den sonra son teklini almııtır. 
M. Max:mos Zagrep yolu ile av-

det edecek ve Yugoalavya KraJile 
görüşecektir. Yunan Hariciye N,.,. 
zırı Zagrep'ten Belgrada geçecek, 
orada Yugoslavya Hariciye Nazırı 
M. Yevtiç'le de gÖrü§ecektir. 

M. Maximos hu temaalannda 
Balkan misakı hakkında İzahat 

verecek ve son şeklin tasvip edil

meaini teklif edecektir. 
Baıvekil M. Çaldaris, M. Maxİ· 

mos'a gönderdiği cevabi telgrafta 
takip edilen siyaseti tasvip ettiğini 
bildinnİ§tİr. 

Misak nerede İmza edilecek? 
ATINA, 21 (A. A.) - Havas 

Ajanıı muhabirinden: 
Cazete..lerin yazdıklarına göre 

Hakim dün ilk isticvaptan sonra Sabri 
Efen dinin tevkifine karar verdi 

Haber gazetesi aleyhinde de ayrıca takibat yapıl
maktadır - Milliyet'in kısa bir izah ve cevabı 

Haber gazetesinde Petrof imzasile 
tahrikamiz mektup neşreden Sabri E- • 
fendinin muamelesi dün ikmal edil. 
mit ve aktam saat tam 1 7 de Sabri 
Efendi iki taharri memunı refakatin
de müddeiumumiHğe aevko1unmuıtur. 
Müddeiumumilik Sabri Efendiyi he
men Sultanahmet birinci ıulh ceza 
hi.kimi Reşit Beyin huzuruna sevket
miıtir. Retit Bey evveli kendisine hü
viyetini tespit edici sualler ıormUf, o 
da bu suallere §U cevabı vermittir: 

_ Babamın adı Sabri, anamm adı 
Rukıyedir. Üniversite talebeaindenim. 
Hususi mekteplerde muallimlik Te ba• 
zı ııazetelerde mütercimlik yapanın. 
Şumnu'luyum. 

Reıit Bey burada Sabri Efendinin 
sözünü keıerek aonnuıtur: 

- Hangi gazetelerde mütercimlill 
yaparım?. 

- . Cumhuriyet, Milliyet, Haber gaze
telerıne ... 

- Maaı alır mısın bunlardan? 
- Alırım .. Milliyet'ten on lira Yeriyor-

' 

Dün tevkif edilen Sabri Efendi 
lar, Cumhurıyet'ten yirmi lira veriyor
lar. !'f~bere de bedava yazardım. 
d ~akım. ~~§İt Bey bundan ıonra müd-, iunu ıöylemiı, sonra da esas hakkında 
eı~';'n_ıilıgın ~eıruhatmı okumuı ve isticvabına baılamııtır. Sabri bu ıualle

kendısının tahrıkiimiz makale neıretınek- re cevaben ve hülasaten: 
ten ve Türklüğü tahkirden maznun oldu- (Devamı 6 mcı sahifede) 

ııeç vakte kadar devam etmİ§tİr. Oniver vardır. Bunların 25 e indirlmesi çok kuv 
sitedeki içtimalar daha birkaç gün devam vetli bir ihtimaldir. Bu takdirde lisele _ 
edcek, noksan olan alat, edevat ve saire- rin talim ve terbiye unsurları kuvvetlen-
nin bir an evvel teminine çalışılacaktır. dirilecek, ilim yapacak,. daha kuvvetli 

Orta tedri•atın ıslahı gençler yeti,tirilecektir. Halen adedi 99 
Orta tedrisat müeseselerinin ıslahı olan orta mektepler İse, ihtiyaç nisbetin 

Türl<iye, Yugoslavya ve Romanya s• •ı h k•ı A 

~ariciye N':z'.rları Balkan misakını ıvı za ıta teş ı atı meç-
ımzalamak ıçın bu ayın aonunda 

~;"'"'°'"°•ı·""' _:J !ıul otomobilin peşinde! 
8 Milyon altın 
Dolarlık kredi 

için tetkikat, diğer taraftan devam et • de arttırılacktır. 
mektedir. Maarif Vekili Hikmet Bey ıdı Muallimler arasında tensikat 
rimizdeki liseleri gezmeğe baılamııbr. 
Vekil Bey Galatasaray ve lıtanhul er • yapılmıyacak 
kek liaelerini gezerek mektep müdürle • Lise ve orta mektepler ıslah edilir • 
rinden izahat almıf, talebe ve ders vazi- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Jüri heyetinin ırlf topıanışıncta bir köşe .• 

Şehir planını seçecek he
yet ilk toplanhsını yaptı 

Raporların tetkiki çarçabuk bitirilecek 
ve ecnebi mütehassıs belli olacaktır 

Mimarlar birliğinin iddiasına Belediye ne cevao veriyor? 
lotanbul ıehir pla• 

nını yapmak üzere 
davet edilen üç ecne· 
bi mütehaıııs mima -
rın verdikleri rapor .. 
lar dünden itibaren 
seçilen jüri heyeti ta 
rafından tetkik edil
meğe haılanmııtır. 

Evvelce isimlerini 
yazdığımız jüri heye 
ti azaları, dün öğle
den sonra saat ı5 te 
belediye harita ıube
ıi müdürlüğünde va-
li ve belediye reisi Belediye Rei•i toplantıyı açıyor 
Muhittin .B~yin riyaıet.inde topfanmıılar porların evveli tercüme ve tabedilmesi .. 
dır. Muhıttın Bey ıehır plinının bir an ne, sonra heyet azasına tevzi edilmesine 
e~ve~ y~pılması zaruretinin ne kadar a.. karar verilmiıtir. Bu itler bittikten ıon-
cıl hır 11 olduğunu izah ederek heyete rn jüri heyeti ikinr.i,, içtimaını yapacak 
muvaffakıyet dilenıit ve celseyi açmııtu,........ ve ı·aporların tetk;J.c!ne batlayacaktır. f

5
• 

Bundan sonra mütehassısların gön.der • tanbu) için en muvafık rapor hangisi gö 
dikleri .rapo.rlar sandıklardan çdtarılmıı rülürıe, plin o mütehaııısa yaptırılacak 
ve tasnıf edılmittir. Jüri heye6nin dün • tır. Aldığımız malumata göre jüri heyeti 
kü içtimaı yarım ıaat sürmüstür. Bu r•- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

-o-

Sovyetlerle dün bir pro
tokol imza edildi 

'AN KARA, 21 ( A.A.) - Sovyet 
lerin hükumetimiz ermine sekiz 
milyon altın dolarlık bir kredi aç • 
ması ve bununla memlekette kuru
lacak ııanayi için lazım gelen fab
rika ve makinaların temini hakkın 
da tanzim edilen protokol bugün 
Hariciye vekili Tevfik Rü,tü Beye
fendi ile Sovyet büyük elçi•i M. Su 
riç arasında imza edilmiştir. 

Lenin'in onuncu 
Yıl dönümü 

Dün büyük Sovyet inkılapçısı Le
nin Yoldaşın ölümünün ıo uncu ytldö· 

nümüne müsadifti • 
Bu münasebetle dün 
Sovyet Rusyada mü 
teveffa Lenin'in 
hatırası yad ve ta • 
ziz edilmit, bütün 
Sovyet radyo mer -
kezlerinde büyük in
kıli.pçının hayatı ve 
teıebbüsatı ve mÜ• 
cadeleleri hakkında 
sabahtan gece ya • 
rııına kadar netri • 
yat yapılmıttır • 
Müteveffa Lenin, 
Sovyet inkılabını 

vücuda getiren büyük tef ve ıahıiyet• 
ti. 

' Ruı milletini Çarlık esaretinden 
kurtaran ve dost Sovyet Rus milletini 
iıtiklô.le, refaha , hayata kavuıturan 
o idi. 

Bu kuvvetli ıef, Türk • Sovyet mil
letleri araaında bugün bütün ıamimi 
bağ ve tezahürleri ile mevcut olan va 
gittikçe kuvvetlenen dostlu~ ve _kardet
liğin temelini atan bir ıahsıyettı. Bu a• 
cı yıldönümü münasebetile Lenin'in 
dost ıahsiyet ve hatırasını bir defa 
daha taziz ederken kardeş Sovyet mil· 
Jetine daimi iyilikler dileriz. 

Fethi ve Salih B.ler 
Sabık Pariı Büyük Elçisi Fethi Bey 

dün akşamki Konvamiyon trenile te .. 
davi edilmek üzere Viyanaya hareket 
etmiştir . 

Ayııi trenle tedavi için Bi1eci.k F?e· 
husu Salih Bey de Avrupaya gıtmıı
tir. 

Dün maslakta üçüncü bir keşif yapıldı, 
kimler zannaltında? 

\1eçhul otomobil bir türlü bulunamıyor; dün iki 
facia kurbanının cenazeleri kaldırıldı 

Kızlarının hazin ölümü arkasında 
kendilerini kaybeden ana ve baba: 
Kfizım Eııat Bey ve refikası cena

zeyi takip ediyorlar 
Cuma günü akıamı hava h~nüz ka

rardığı bir sırada Maslak ~osesın~e ".u: 
ku bulan facia , esrarengız mahıyetını 
tamunile muhafaza etmektedir. 

Tahkikata vaziyet eden müddeiumu
mi _,8 vini Ekrem Bey, dün sabahtan l 
itibaren saat ı~ va kadaı; bila fasıla sey
rüsefer merkezınde tahkikat ve bir çok 
kimselerin iıticnbatile meıgul olmuı, 
aktamüstü Maılağa gidilerek kaza ma
hallinde üçüncü bir keıif yapılmııtır. 

Dün müddeiumumilikçe ifadelerine 
müracaat edilen kimseler meyanında, 

kazazede otobüs yolcularınoan şoförün 
yanında oturan Vicdan hanım da bulun
muıtur. Vicdan hanım, faciaiın pek a. 
ni olduğunu ve fa§kın vaziyette kal -
mıı bulunduğunu $Öylemiıtir. 

Ayni otobüste bulunduğu ıöylenen 
Niıantaıında lngiliz erkek mektebi mü
dürü Mister Finç'in de müddeiumumi

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mefhul otomobil olmasından fÜphe edilerek dün tetkik edilen araba • 
lardan birisi: 795 
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Tarihi tefrikamız: 7 

Napolyon imperatoriçe 
nasıl sevdi ? 

Jozefin'i 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası-
Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 

Balkon hadisesi 
Direktuvar azasından Bara, 1 

şayanı teessüf bir surette düşen Jo
zefinin sıhhatından her gün haber 
dar edilmesi emrini vermişti. Hor 
tense annesinin yanında bulun
mak üzere Paristen yola çıkarıldı. 
Jozefin, herkes tarafından itina 
ve ihtimamla bakılmaktan mem· 
nun, nekahat devresini uzatıyor. 
Musikişinas Epinal her gece sere
natlar çalıyor, sabahlan taze çi
çeklerden buketler takdim edili
yor, köy halkının büyük bir reka· 
betle, kirlar ilahesi gibi ona verdi
ği meyve, bal ve rıaireyi kabul et
mekte tereddüt göstermiyordu. 

Nihayet uzun bir zaman geçtik · 
ten sonra, Jozefin odasında yalnız 
kalınca yavaf yavat dolaşmağa 
başladı. Fakat içeriye bir ziyaret -
çi girince, güzelilğinden hiç bir 
teY kaybetmiyen bu kadın, saçları 
frizcli, kokular içinde olduğu hal
ele, yastıkları arasında, çehresine 
tıpkı bir düzgün kadar yakı9tıra
bildiği hazin bir ifade ile hayatın· 
dan mütteki: 

- Hissediyorum ki, artık hiç 
ıyı olamıyacağım, diyordu. 

Chatlaine de Malmaison 
malikıinesi 

Jozefin Sen nehri kıyısındaki 
Chiı.tlaine de Malmaison denilen 
bir malikaneye göz dikmişti. Bu 
kö~k hususi olmakla beraber, eski 
zadegana yakıtacak derecede mu 
azzam ağaçlar, çimenler, bağlar 
ve genit bahçelerle muhattı. Riva 
yet edildiğine göre bu bağlarda 
her sene mühim miktarda nefis 9a 
raplar istihsal edilirmiş. 

Bu kötkte oturmak ne büyük 
saadet olacal.tı. Malmezon bir say 
fiyeye benzediği için, insan burada 
sakin bir hayat yaşayabileceği gi· 
bi, Parise yakınlığı itibarile de eğ 
lenceden uzak kalmıyacaktı. Bina 
enaleyh Jozefin, mutlaka burası
nı almak hevesine düşmüştü. Joze 
finin bu husutta, güzel bir otel, 
bir inci gerdanlık, bir araba ve bir 
çih\ik sahibi olmak hülyasında 
bulunan diğer bir çok kadınlar· 
dan hiç farkı yoktu. 

Esaten Mısır seferinden evvel 
Bonaparta Malmaison'dan bahset
mi3ti. O zaman Bonapart binayı 
satın almak için bir teklifte bulun 
muş ve fakat müzakereyi tamik 
etmemi9ti. 

Şimdi Jozefin, elinde mühim 
bir servet menbaı bulunmamakla 
beraber, kocasının gıyabında bina 
yı satın almak için pazarhğa bat • 
lamıftı. N ıhayet, Bon":part tara
fından ifa edilmek şartıle, bazı te 
ahhütlere de giritti. 

Bundan başka elmaslarını kar
sılık göstererek aktetliği bir istik
~az, bazı ticari muameleler, ordu
ya yapılan satışlardan alınan ko
misyonlarla bu maliki.neyi satın 
almağa muvaffak oluyordu. 

Geçen aonbaharda pazarlığı 
başlıyan bu binanın kati satın mu 
amelesi 1799 da bitti. 

Jozefin bu maliki.neye yerlet
tikten ronra ilk misafir olarak. ö
denmesi icap eden bir borcu ~un 
bir zaman sonraya talik etmek 
için büyük bir muvaffakiyetle ta
vassutta bulunmanmı bilen, neııe
sini hiç bir zaman bozmıyan Char
les'i kabul etmişti. ltini fevkalade 
güzel tutan bu adam, ordudan ko
vulur kovulmaz, dedikodudan bat 
ka bir 'ey bilmiyen Aristokrasi 
mah:ıfilinde kendisine güzel bir 
mevki işğ:ıline muvaffak olmuştu. 
Şarlm ayni zamanda ıır saklamak 
ta, mazbut ya,amal<ta da mahare
ti vardır. Bunun için, ilkbaharın 
mehtapl.ı ak,amla.rında parkta a
gaçlar altında sakin sakin gezer 
ve etrftaki köylülere kendisini say 
dırmarını ve acındırmaıını da bi
lirdi. Bııhçc tarafındaki çitler aı·a· 
sından yeni sahipleri seyreden ci 
var halkı, Jozefin için, "kardetini 
ne kadar çok seviyor!" derlerdi. 

Jozefinin yerini tutan kadın 
Bonapart, Mısırda Jozefinin 

ya~dı~ı serbest hayattan haber· 
dar edilm~ti. Ona bof görünmek 
için hafiyelikte bulunanlar, dedi
kodu kabilinden bin türlü havadis 
toplıyan Bonapartın erkek ve kız 
karde,teri, yazdıkalrı mektuplar
da Jozefinin yafadığı açık sa~ık 
hayattan imalı bir tarzda bahset
mı-ğe başlamışla~dı. Jozefin ekseri 
ya genç delikanlılarla gezmeğe çı
kıyor, hususi ziyafetler veriyordu. 
Bu ziyafetlerde gece eğlencelerin-

• 

de misafir dağıldıktan sonra geri· 
ye kalan hiç bir zaman bir kadın 
almıyordu. .. 

Bonapart tekmil bu havadisleri 
kaşları çatık, kılıncmın kapzasını 
yumruğu ile sıkarak, biiyük bir asa 
biyetle okuyordu. 

O zamana kadar karısının na
musuna elini basar, bundan şüphe 
edenlerden derhal baş çevirirken 
şimdi, kardeşi Jozefine yazdığı bir 
mektupta dediği gibi, artık perde 
yırtılmıf, gizliler aşikar olmuştu!.. 

Jozefinin oğlu Eugene, genç bir 
zabit sıfatiyle Mısır seferinde Bo 
napartın maiyetinde bulunduğu İ· 
çin, vaziyetteki bu değişiklikten 
validesini haberdar etınişti: 

"Bonapart beş gündenberi fev
kalade müteessirdir. Charles dai • 
ma senin etrafında dolaşıyormut
Pariste onunla beraber İtalyanlara 
gittiğinden, şimdiki halde onunla 
beraber yaşadığından bahsedil
mektedir. 1,te burada işitilen söz
ler bu merkezdedir. Ben şahsen 
bunların hiç birisine ihtimal vermi 
yorum. Fakat şurası muhakkak ki, 
Ceneral bunlardan fevkalade mü· 
teessirdir." 

Bonapart tesirini teskin edebil· 
mek için, bir talom tehvani atklar 
aramağa başlamıştı. 

- Bana kadın getirsinler 1 di
yordu. 

Kendisini derin bir muhabbet 
le seven yaverleri derhal Mısır kı:ı. 

Davit tarafından yapılan Ceneral 
Bonaparltn porptresi 
(Ar Dekoratif kütüphanesi) 

ları aramağa ba9ladılar. Bu kadın 
!arın iri siyah gözleri, boyalı kir
pikleri, genif gefüsleri, o zaman
ki farkın bedii hissine uygun bü • 
yük arkaları Napolyonu pek alaka 
dar edemiyordu. lptidalart bu ka • 
dınların orta oyunlarını, karınları 
üzerinde yarım düzine kadeh yer
lettirerek yatmalarını, elleri arka· 

da bellerini kırmalarını artistik 
bir zevkle seyretmi.tti. Fakat bu 
Şitman gülyağı kokulu kadınlar
dan bir türlü hotlanamıyordu. 

Bunun üzerine, Bonapartı, bir 
Fransız muhacirinin idare ettiği 
eğlence yerine getirdiler. Bir müd 
det te burada muzika dinlemekle 

vakit geçirmeğe çalıftı. Fakat bu 
İptidai eğlenceler Bonapartı ifğal 
edemiyordu. 

Velhasıl, Ceneral fevkalade me 
yus, hiç konutmiyor, fakat yalnız 
Jozefinin ince çehresini, puseleri
ni, ltalyada ve Pariate yaşamtf ol
duğu aşıkane hayatı dütünüyordu. 

* • * 
Nihayet bir gün Bonapartı mem 

nun etmek imkanı bulunabilmişti. 
Foures namında bir zabitle ev

lenmit olan eski bir terzi kadını 
nı Bonaparta takdim ettiler. Kü
çük Madam F ourea iptidaları 
mağrur ve kocasına sadık görüne • 
rek gönderilen hediye ve meklup
ları kabul etmedi. Fakat çok geç
meden berşey yoluna girdi. Kadı
ııın koQsı müstacel ve mahrem 
bir takım evrakı F ransaya getir
n;ıe~ vazifesile derhal hareket em 
rını aldı. Kadın, bir taraftan koca
sı yola çıkarılırken, diğer taraftan 
Bonapartm ziyafetine davet edildi. 

Bitmedi 

Almanyada mecburi 
çalışma 

BERLIN, 21 (A. A.) - Nazırlar
dan M. Hierl, reisi bulunduğu mecburi 
çalııma teıkilah hakkında Berlin'de
ki yüksek tahsil talebesi yurdunda bir 
konf'erana vermiıtir. 

M. Hierl, konferansını bitirdikten 
sonra yükoek tahsil talebesinden 16 
bin _kİ§inin gelecek ilkbaharda çahım:ı. 
ve ıf kamplarına gir.,celı:lerini bildir. 
miıtir. 

• 
MiLLiYET PAZARTF.SI 22 KANUNUSANi 1934 

HARiCi HABERLER 
Avusturya yolu 
Almanya ya kapalı 
İtalya Avusturyanın ha

reketini tasvip ediyor 
VIY ANA, 21 (A.A.) Havas Ajansı 

muhabirinden: M. Suvitch'in Viyanada 
yapbğı konuımalann hakiki mevzuu hak 
hında resmi makamların gösterdikleri ke 
tumiyet, bu görüımelerin en esaslı nok
talarının yavaı yavaı ortaya çıkmasına 
mini olmamııtır. M. Suvitch, Avustur • 
ya yolunu Almanyaya kapamağa ltalya 
nın azmettiğini kat'i bir lisanla söylemi§ 
tir. Avusturya ile ltalya arasmdaki iktı· 
sadi: münasebetlerin daha sıkı ve kuvvet 
li bir hale getirilmesi meselesine gelin• 
ce Avuıturyaya • iktısadi sahada kalkın 
ması ve istiklali bakımından - lüzumlu 
ve tesirli bir iktısadi yardımda bulunma 
ğa karar vermiı olan ltalyanın bu ko • 
nuımalar esnaamda bu mesele hakkın .. 
daki mükiilemeleri çok ileri götürdüğü 
ve esasen yapılan görüımelerin mühim 
bir kısmının bu mevzu etrafında er· e • 
yan ettiği zannolunmaktadır. Ni!Pyet 
Avusturya diplomasisinin Almanyaya 
kartı aldığı vaziyetin ltalya tarafuulan 
ta"vip edildiği mnh•kkak gibi görünmek 
tedir." 

Avusturyanın korunman icin 
LONDRA, 21 (A. A.) - Swıday 

Referee gazetesinin verdiği bir habe· 
re göre M. Dollfuss, Avusturyanm is
tik.li.lini temin e-eleri için büyük dev 
!etlere hitaben pek yakında bir da
vetname neıretmeğ>e hazırlanmakta
dır, 

Ayni zamanda M. Garvin, Observer 
gazete&inde nep-ettiği bir yazısında 

"Avuaturyanm korunmaaı ıulhün ko· 
runması ile aıkı akıya alakadardır.,, 
dedikten sonra, lngiltere tarafından 
üç taraflı bir teminat verilmesini kuv· 
vetle tavaiye etınektedir. 

Resmi Tebliğ 
ViYANA. 21 (A.A.) - ltalya Hari 

ciye müste~an M. Suvich'in ziyareti hak 
kmda neırolunan tebliğde bu ziyaretin 
bilhassa dostane olan Avusturya - lta!ya 
münaıebatı için yeni imtihan devresi teı 
kil etmiş olduğu kaydedildikten sonra 
deniliyor ki: 

Umumi siyaıi vaziyet ve 1 talya ile 
Avu•luryayı alakadar eden meseleler ve 
ikh••dl münasebetler esaslı bir tarzda 
tetkik olunmuftur. iki nazır arasındaki 
görlitmeler Riccione'de mevzuu bahis 
eclilmiı olan harici siyasetteki abenki te 
yit efrniı ve bilhassa Avusturyarun iıtik .. 
lalınin muhafazaaı hususunda mutaba • 
k.,t efki.n mevcut olduğunu isbat eyle • 
mi~tir. Bu meyanda Avuıturyantn yeni· 
den tensiki ve iktısadi kalkınması da 
mevzuu bahaolmuıtur. 

Stavisky meselesi 
PARIS, 21 (A.A.) - Mebus M. 

Sbarncgaray, Staviski meselesi için, bir 
(anket parlamenter) heyeti seçilmesi hak 
kında, mü ı tııcelen müzakere ed·lmek üze 
re yarın bir teklifte bulunacağını ihbar 
etmiıtit. M. lbarnegaray'ın bu teklifi, ge 
çen hafta mumaileyhin •erdiği ve mecli 
sin reddehnif olduğu takrirden farklıdır. 
Bu şimdiki teklif, heyeti umumiyenin 
mÜ7.akeresinc a'"zcd:lmeden evvel, niza • 
ınen ait olduğu encümenden geçecektir. 
M. Compere • Moreijn riyasetindeki bıı 
encümen, teklif hakkında bir mazbata 
tanzim ve arzedecek ve maali muvafık 
olsun olmasın, teklif sahibi nizamen ik
tiza eden 50 İmzayı toplam~ olmak pr· 
tile, bu mazbata nihayet bcı gün zarfın· 
da mec:is ruznamesine alınacaktır. 

Berlinde Çin resim sergisi 
BERLIN, 21 (A.A.) - Berlinde

ki güzel sanatlar akademisinde vücu • 
c?a getirilen muasrr Çin resim ıergisi 
dün açılmıştır. 

Sergiyi gezip gönneğe gelenler a .. 
rasında Berlindeki ecnebi elçilerden 
birçoğu ve hariciye nezaretinin müıne1-
silleri de bulunuyordu. 

Fransa - Lehistan 
CENEVRE, 21 (A.A.) - M. Paul 

Bont:our, dün· akşam M. Beck ile ko
nufmuıtur. Bu konuımada Milletler 
Cemiye!i meclisi ruznamesine lliıiği ol
rnıyan ıılcr, bilhaua siliilıların azaltıl
ması, Leh - Alman miikalemeleri , Sov
yetler birliği ile uzlafıp anlaıma mese· 
leleri ırörüıülmüıtür. 

Bu konufma, çok samimi bir mahi
yette olmuı, Fransa ve Lehistarun ay
ni zamanda alakadar ldukları bazı me
selelerin uzun uzadıya tetkikine imkan 
hasıl etmiıtir. 

Küçük itilaf 
BELGRAT, 21 (A.A.) - Hariciye 

nazırı M. Jevtich, dün gece Zagrep'e 
gitmiştir. Orada küçük itilaf konferan
sında bulunmak üzere Cenevreden ge
len M. Benes ile M. Titulescoyu ka· 
bul edecektir. 

Silahları azaltma meselesi 
PARIS, 21 (A.A.) - Hnas Ajansın 

dan: Siliblan azalhna konferansının kü 
çülc bürosu M. Hendersonun reisliği al • 
tında topla~ıftır. Bu toplantıya M. Be 
nea, .M· 1'..olitis, M. Avenol iıtirak etmit
l~~dır. Buro, ıu karan almııtır: Küçük 
buro, 1934 tubatmın 13 ünde Londrada 
yeniden to;ılıınımıbr. 
lngiliz Hridye nazırır.ın tetkikatı 

LONDRA, 21 (A.A.) - Hariciye na 
zırı M. John Simon Londraya döner dön 
mez ilk iti Alınan hükumetinin silihlar 
hakkındaki mubtıra.,nJ tetkik etmek ol· 
muttur. 

Amerikada 
Para meselesi 
Kanun mebusan mecli

sinde kabul edildi 
V AŞINGTON, 21 (A. A.) - Para 

meselesi hakkındaki kanun liyihasr
nm Mehusan Meclisinde yapılan mÜ• 
zakeresi, bir çok tadil takrirleri v&
rilmiı olmasından dolayı sürüp gitmek 
tedir. Bwıunla beraber Demokrat ve 
Cümhuriyetçi fırkaların liderleri bu 
layihanın meclisçe kabulü muhakkak 
olduğu fikrindediıtler. 

Olüm ilmühaberi 
V AŞINGTON, 21 (A. A.) - Mebu

ıan Meclisi, para hakkındaki kanun 
layihasında mevcut olan ve Reıerve 
Federal bankalannda bulwıan ihtiyat 
altın paralu Üzerindeki hakları hükU· 
mete devreden faslı olduğu ııibi kabul 
etmiıtir. 

Müzakere esnasında mebuslardan 
M. Luce demİ§tİr ki: 

''Altın vesikalan hakikatte Reserve 
Federal bankalarındaki altının maliye 
mahzenlerine gömüldüğünü lastik e
den birer ölüm ilmühaberi mahiyetini 
alıyor.,, 

Meclis, mİllil"ftirilmit altının bey
nelmilel bankalara devrinin men'i hak· 
kmdaki tadil takririni redde-iıtir. 

Kanun kabul edildi 
VAŞiNGTON, 21 (A..A.) - Me· 

busan meclisi cümhur reisi M. Roose
veltin para meseleıi hakkında bugüne 
kadar aldığı kararlann hepsini tasdik 
ehniıtir. 

Ayni zamanda meclis M. Rooıe
veltin teklif ettiği kanun l&yihasını da 
kabul etmİftİr. Bu p;,un M. Roosevelte 
dolar kıymetini yeniden düıünnemesi ve 
kambiyo fiyatlannın istikrar ettirilmı>
sine mahsus olarak 2 milyar dolarlık 

bir karfılık vücuda getirmesi için sali.• 
biyet vermektedir. 

Cüınburiyetçilerin bu kanun layi· 
hasına n.uhalefet İçin sarfettikleri bü
tün gayretler bota çıkmııtır. 

Bu kanun liyihası, ayan meclisin .. 
de bu hafta müzakere mevkiine kona· 
caktır. 

Üç milyon kişilik 
Bir ordu 

çransız parlamentosunda 
Fransa- Türkiye grupu 

M. Herriot ile hariciye vekili arasında 
telgraflar teati edildi 

'ANKARA, 21 (A.A.) - Fransız parlamentosunda Fransa. Tür. 
kiye grupunun teessüsü münasebetiyle Tevfik Rüştü Beyle M. Herriot 
arcuında Qfağulaki telgrallar teati olunmuştur: 

Fransa· Türkiye grupunun müessis meclisi için toplanmı, olan 130 
Fransız mebusu size muhabbetlerini arz ve yürekten gelen hislerinin ve 
cuirdide ananeye tevfikan iki memleket arasında samimi bir tefriki me 
sainin inkifalını görmek hususundaki arzularının Türk hükumetine ve 
parlamentosuna iblağını rica ederler. 

Reis Herriot ve arkada,ları 
Paristeki sefirimiz vasıtcuiyle gönderilen çok lutüfkar telr[rafınızın 

arzına müsaraat ettiğim cümhuriyet hükumeti, Fransa - Türkiye parla
mento grupunun teessüsü hakkındaki dostane işannızdan fevkalade mü 
tehcusis olmuştur. Zatı devletinize ve mezkur telgrafı imzalamış olan 
dost ve arkadQflarınıza hararetle tefekkür ederim. Fransa 

Türkiye grupunun edind ;ği gaye hükumetimce Türki. 
yenin Fransa ile olan münase bahnın inkişafında takip edilen ga. 
yenin tamamiyle aynıdır ve telgrafınızda izhar etmek lıltfünde bulun. 
duğunuz temenni burada en iyi makesini bulmaktadır. B. M. Meclisi ta
til devresinde bulunduğundan telgrafınızın suretini meclis reisi K<iz.ım 
Paşa Hazretlerine göndermekle iktifaya mecbur oldum. Ve Meclis tek . 
rar açılır açdmaz • ki bu açılış mart ayı başlarında olacaktır - takdire 
şayan mesai ve gayretlerinizden mebusları haberdar etmesini kendi • 
/erinden rica ettim. Millet mümessillerimizin bu haberi sevinç ve min • 
nettarlıkla karşılayacklarına katiyen kaniim. 

• T evlik Rü,tü 

ihracat mallarımız daha ucuz tarife-
ler le harice gönderilecek 

fktısat vekilinin lzmirde tetkikatı 
IZMIR, 21 (Milliyet) - lktıaat Vekili Mahmut Celal Bey tetkikatı

na devam etmektedir. Vekil Bey bugün öğleden sonra vapur acentala 
rı mümessillerini kabul etmiştir. Toplantıda ihracat mahsullerimizin ha
riç piyasalara daha ucuz tarifelerle sevkini temin çareleri etrafında mü
zakereler cereyan etmİftir. 

Bundan sonra Vekil Bey, Ziraat Bankcuı umum müdürü Kemal Za 
im Beyle birlikte mektepleri gezdiler, akşam yemeğini Kız Muallim 
mektebinde yediler. Celal Bey öğleden evvel yeni teşekkül eden kuru 
meyve ihracatçılar birliğini kabul eyliyecek, izahat alcaktır. Öifleden 
sonra da Türk, ecnebi tütün ihraca tacirlerile görüseceh, halıcıları da 
kabul eyliyecektir. Toplantılar Gazi konağında olacaktır. 

Bir Londra gazetesine göre Ankarada ekmeği pahalıya satanlar 
Almanya silahlanıyor h kk d t k "b l 
LONDRA, 21 (A.A.) - Reyoldı ga a ın Q a ı at yapı ıgor 

zetesi, bu sabahki nüshasında Almanya· 
nın yeniden siLilılanması hakkında bil • 
diklerini tekrar sayıp dökmekte. Baıve • 
kil M. Hitlerin İngiliz ve Fransız hükii
metlerile fikir teatisine giriımekle sade
ce vakit kazanma istediğini açık bir su
rette ileri sürmektedir. Bu gazete, mÜta· 
Jealanna devamla diyor ki: 

'"Müzakerelerle geçen her gün M. 
Hitler'e yeniden ve gizlice silahlanmak 
suretile maksadını takip imkinmı vermek 
tedir. Bundan batka bugün elimizde bu
lunan vesikalar Almanyanın timdiki hal 
de en az üç milyon kifilik bir orduyu se
ferber bale !<oyabileceğini, M. Hitler'in 
kura usulile asker toplama sistemini §İm 
diden tatbike baıladığmı gösternıekted:r. 
Milliyetçi •osyaliıt hücum kıtalarırun 
sadece siyasi mahiyette tetekküllerden 
başka bir ıey olmadığı yolunda Alman 
idarecileri tarafından müdafaa edilen nok 
tai nazar kısmı bu idıliaya kapılıp aldan 
mıyacaktır." 

Sarre'da halkın reyine 
müracaat 

CENEVRE, 21 (A.A.) 
ajansı muhabirinden: 

Havas 

Milletler Cemiyeti meclisi, Baron 
Aloisinin teklifi üzerine M. Madariaga 
Baron Aloisi ve M. Argentin Camti· 
loden mürekkep bir kQlllite teıkil et
miştir. 

Bu komite, Sarreda ha~lnn reyine 
müracaatın tatbik ıuretinin ortaya 

. çıkardığı meseleler hakkında bir rapor 
hazırllayacaktır. 

Bundan sonra meclis Baron Aloisİ• 
nin raporunu tasvip ebniıtir. Bu ra· 
porda meclis, Sarreda 1935 senesinde 
halkın reyine müracaat edildiği ıırada 
rey1crin serbestçe samimi ve doğru bir 
surette verilmesi hususundaki arzuıunu 
teyit etmektedir. 

M. Paul Boneour, bu rapora kartı 
ileri sürecek h,iç bir itirazı olmadığını, 
ancak Fransarun Sarreda halkın reyi· 
ne müracaat edilmesi için giriıilen ha· 
zırlıklara naaıl bir zihniyet dairesinde 
iştirak ettiğini anlatmak İstediğini söy
lemiıtir • 

Milletler cemiyetinde 
CENEVRE, 21 (A.A.) - Millet

ler Cemiyeti meclisi Sarre meselesini 
- hiç değilse ıimdiki toplantı devre
si hesabına - •hal ve tanzim ettikten 
sonra Bolivya - Paraguay ihtilafile 
me1rul olm~ğn baılanuıtır. 

Arjantinde şiddetli 
sıcaklar 

BUENOS AIRES, 21 (A. A.) - Ar
-jantinde buııünlerde gayet •iddetli bir 
aıcak hüküm sürmektedir. Tennomet
re gölgede 40 dereceye çıkmııt_..-. Bir 
çok kimseler güneş çarpmasından has 
ta.lanmıştır. 

ANKARA, 21 (Telefonla)- Dün şehrin muayyen semtlerinde 
baş gösteren ekmek buhranı bugün de devam etmiştir. Belediye lazım 
geln tedbirleri aldığı. halde bu/ıranın devamına sebep bazı fırıncıların 
ve ekmek satan dükkanların yaptıkları fena propagandalardır. Diin ek
mek bulamayan veya bulmakta müş l,ülata uğrayanlar bugün bu fena pro 
pagandalann tes:rile ihtiya..Tarmın dört bef misli ekmek almışlardır. Bu 
suretle çarşıda ihtiyaçtan fazla ekmek satılmış ve fakat beledi venin leş 
vikiyle fazla ekmek çıkarmıs olan mahllelerdeki fırınlarda bilakis ek -
meklerin çoğu satılamamıştı;. Bu müvazenesiz.liğe nihavet vermek için 
bugün de bazı tedbirler alınmıştır. Fazla ek"?ek satmak maksadile; ya
rın ekmek bulunmıyacak" diyerek halkı endışeye düsüren bazı fırın ve 
dükkiincılarla vaziyette istifade ederek ekmeği beledivenin koyduğu a
zami fiyattan pahalıya satanlar hakkında takibat yapılmaktadır. 

• 
iyi pamuk yetiştirmek • • 

ıçzn 

"Af! KARA, 21 (Telefonla) - Milli sanayiimizin mühtaç olduğu İ· 
yi vazıyette pamuk yetiştirmek için geçen sene Adanada başlanan teseb 
büs güzel neticeler vermektedir. Bu sene AmeTikan mevcut pamuklcır 
Adana piyasasında rağbet kazanmı~tır. Bu pamukların üretme i.'ine 
muntazam bir plan dairesinde devam olunacktır. 

Nazilli mıntaluısında yapılan pamuk ıslah tecrübelerinin de kat'i ne 
ticesi alınır alınmaz orada da Adanada olduğu gibi üretme faaliyetine 
geçilecektir. Yeni usul ziraati tatbikatile göstermek için birçok yerlerde 
İstasyon müdürlerinin idaresi altında tecrübe taTlalrı açılmı~tır. ônü. 
müztleki sene bu tarlaların adedi arttırılacaktır. 

Nazillide mensucat f ahrikası 
IZMIR, 21 ( A.A.) - Sehr;,...;zde bulunmakta olan lktısat Vekili 

Mahmut Celal Beyi ziyaret etmek üzere Nazilliden bir heyet gelmi~tir. 
Gazi konağında Vekil Beyi ziyaret eden bu heyet, Nazillide kurulacak 
mensucat labrikası ve maden kömürleri hakkında izahat vermişlerdir. 

Amerikalılar tütün alıyorlar 
IZMIR, 21 ( A.A.) - Şehrimizde bulunan Amerikalı tütün alıcıları 

senelik alıp aevkettikleri iki milyon kiloya yakın tütünleri Amerikay~ 
götürmekte olan vapur geçenlerde Kıbrız adası civarında batmıstı. Bu 
suretle tütünlerimizJen mahrum kalan Amerikadaki tütün kumpanyala 
rı ihtiyaçları olan tütünleri yeniden piyasamızdan almak zaruretinde kal 
mıf olduklarından bu kumpanyalara mensup lzmirdeki mübayaa me • 
murlan her tarafta tekrar faaliyete geçmişlerdir. Böylelikle piyasadan 
iki milyon kiloya yakın tütün alıp Amerikaya sevkedeceklerdir. 

Balkan habarlerl 

Yunanistanda bir tevkif 
ATINA, 21 (Milliyet) - M. Venize 

loaa yapılan ıuikastta methaldar olmak
la maznun ve müddeiumumiliğe kendi 
arzusile teslim olan Spireaninin tevkifi • 
ne karar verilmiıtir. 

Pirede gurultulu bir muhakeme 
ATINA, 21 (Milliyet) - Pire'de 

hava kuvvetleri zabitlerinin muhake
mesi çok gürültülü olmuştur. Gazete· 
)erin verdikleri maliimata göre müda
faa ıahitlerinden M. Saras M. Repa a· 
leyhinde tahkiramiz cüm!eler sarfet. 
tiğinden iki zabit dövü,meğe batla· 
mışlardır. Polislerin müdahalesi üze
rine ortalık yatıştırılmııtır. M. Saras 
mahkeme reisirin emri üzerine tevkif 
edilmi~tir. Neticede zabitlerden biri 

Ankara valisi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - M..

zun bulunan Anlıara Valisi ve Beledi· 
ye Reisi Nevzat Bey bu sabah tehri· 
mize dönmüttiir. 

3, diğer bir üçüncüsü de sekiz ay hal' 
ıe mahkiim edilmiılerdir. 

Bundan maada suiistimal meselesi• 
den bir miralay da divanı ali tarafın· 
dan 9 ay hapse mahkum edi!miıtir. 

M. Venizelos Giride gitti 
ATINA, 21 (Milliyet) - M. Veni· 

zeloa bugün Ciride hareket ctmi~ti<• 
M. Venizelos hareketinden evyel fır· 
kalar reisleri'e 11 şubatta yapılaca!< 
belediye intihabatı etrafında göriiş• 
mÜ('lÜr. 

M. Venizeıos'un Yunanislandan u~ 
zakla~mak istediğine dair olan hab<r" 
!er te!..z'p edilmektedir . 
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fFııc~m:G§I 
Hükumetin parmaklan 
Şiındi ne tarihini, ne de yapanın 

.-hsını hatırlıyorum.. Yalnız ha· 
lla fena bir tesir yaptığı için vak'a· 
l'l unutmadım. Bundan dört bet 
•r .evvel bir köylü arabacı. Kim 
hı!ıl' tehrin hangi varotundan gir -
~ı,, İçinde ot dolu arabasile Ga· 
.'

1laaaraya kadar gelmif, oradaki 
lfaret ınemuru bunu yakalamıt·• 
~a.lannda bir muhavere geçiyor. 
'IQ U muhaverenin köylüye ait olan 

.. 'nıı acemiliğini itiraf ederek ö
~r dilemekten ibaret. Öteki tara
lllda maalesef fazlaca bir kabar
~a var. Benim kulağıma çalman 
o:der arasında hiç unutmıyacağım 

fil lir oldu. 

-- Öküz herif! Bu araba ile bu
raya gelinir mi? •• 

Bil' türlü önüne geçemediğimiz 
r:vlerden biri de bükUmet mem~
d'tının halk ile münakllf& etmesı~ 

ll'. Hükümet otoritesinin hikmeti 
llıiinakaşa edilememesindedir. Ü· 
:~~~~de münakap edilen emir, cid· 
ilırıni ve kuvvetini kaybeder, 

Le ekseriya icra da edilmez. Bu 
l ~~ığı fÖyle bir kenara koyalım. 

akin bir acemi köylüye bir işaret 
~emurunun böyle hitap etmesi 
h oğru mudur? Bu ufak fakat göze 
, atan vak'ayı anlatarak girmek 
lıted' •• d 

ıgını mevzu fU ur: 

liükumetlerin halk üzerinde ya
lı~cağı ilk tesir kilçük memurların 
tlındedir. Sokakta poliıler, beledif' llıemurlan, dairelerde mukayyit. 
Ur, Para tevzi edenler, icrada halk 
b::: daima temas eden memurlar 
·"'llllfak, nazik ve ıefkatli davran· 
~ hükümet prestiji, hükUmete 
~ .. 'ı halkın beılemeıi lazımgelen 
h~tıııet ve muhabbet noktasından 
h~Yilk iylik yapmış olurlar •• Lakin 
~de bin kere eıef olunur ki, hüku
~ t memurluğu denince halka ka
lııa l'tııak, kafa tutmak, hırpalamak, 
lııekanın batında saatlerce beklet
~ g\iya şart telakki edilir. Bunu 
la J::r teşm1 il edemeyiz fakat ha
llı ım o an ve bilhassa küçük 
~:~urlarda görülen bu zihniyeti 
e,ı kiıııden kopartmak, halka istinat 
lıd en bir rejimin en hayati iti olma-

11', 

ıı~~~~ memurlar, hükümetİn 
tİJ( """Utlarıdır. Onlar ne kadar na
dığ 'te rahim olurlarsa halk olqan
l'ııt mı. o kadar hisseder. Şimdi ars-

bıle oktayarak idare ediyorlar. 

Moatralanmız 

ııı. ~İr &Ün tehrin güzel manifatura 
'tlb-i&azalarmın önünden geçerken 

.. fide föyle bir tey görseniz. 

ııı. JJi kefenlik pafublar • tık 
ııı,~?1. elbiseleri • gözyatlannı sil
~a ıçın Ytımllfak mendiller,, va
~;-~d ın önünde dururaunuz ama 

..,ız en: 

l!u..._ Ha! Allah l_>elaamı vel"9in ! .. 
)a 

1 
ile munasebetaız fCY !. Dersiniz . ... 

~!'te bizim gazetelerimiz ınaale
tiıı~ tasavvur ettiğim mağaza vit

eğer benzer •• llk sayfalarında _ 

d 
01

\lts b'"tü" f · 1 ır, E: a - u n acıa ar yazılı-
tııın " Yıkılıp altında ölenler, ka
ı ı otuz 'k' ilendi ı ı yerinden doğrayıp 
t;qj d de kazara ( ! ) ölenler, hava

\' e h~· ~ıı boğulanlar falan filan .. 
~ h ~tUn ölüm kokan ne kadar ka

olaıı.~ ·e~ler. varsa onları mastramız 
ltiııa.·:rıncı sayfalara bir dükkancı 
der~ 1 

e dizeriz ... Ben hayatta kafi 

tlelll ~de hatta lüzumundan fazla 

leler lı ulunduğuna kaniim.. Gaze

lı111ı, I aber vermeselerde bu kara 

~il r .'~ elektrik süratile i~itilir. 
toııı: 1l<lfldir ki; Piyeslerimizde, 

teıı ıılarımızda hikayelerimizde 

~der?'"'zulan, acıklılarına tercih 

h.r11::· Zaten tabiat insanı meyus 
ltııı ''hr. Bir de gazete, kitap ve 
~l !ita o"b' ,. 1 "'" ,.ı ı sun ı vasıta arla onun 

""ili' 
~er 1ı 1 arttırmağa hacet yok. Hü-

~'teJ~ :Yesi hafifliyebilmektedir. 

r~a.ıı:. 11'.ıilletler yapmak ister, ve 
't Ilı k arzusu hakim olan millet-

liirkVaf fak olurlar .. 
hıtll aç gün evvel bir hanım oku. 
~et 11.ıl U:ı:dan aldıi!ım bir mektupta e • ~ 

il tik~tıınizin bu fena mostraların 
~'ıılı ~Yet ediliyordu Benim de öte 
)~~ıı::_rı !!Özüme çarpan bu noktayı 
~da t.f~rsatını buldum. Bugüne 
~tfl r . 1 rıııci sayfalan ve büyük 
~ lıııderı hep facialara saklamak .• 

~•i ,.il~ sonra da biraz tatlı haber-'••r ı· ı ı ı ilki e ıın.. Bakalım ne o ur ... 
,~ılı: arı görmüyor musunuz?. U
dtl Iİft?nkli lastik keseleri alıp na
~ ~i~r~orlar !. Lakin bunların için
li,y ara renklisi var mı?. 
'~ki at kara rengi kabul etmez .• 

ere bakın!. 

•• 
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ŞEHiR 

Kkeaeıwl 

İhraç iskelesi 
Derince yerine Haydar

paşa kabul edildi 
Aldığımız mal\ımata göre, lktısat 

Veki!eti balen Derince limanından ih 
raç edilen bir kısım maddelerin bilhaa 
aa krom madeninin Haydarpaıa lima
nından ihracını muvahk: görmüıtür. 
Vekilet Derince yerine Haydarpafa· 
dan ihracat yapıldığı takdirde masra
fın faz.la olmamasını ve gerek müatah ... 
ıillere ııerek ahcıya fazla bir yük tah
mil edilmemesini istemektedir. Bunun 
için alınacak tedbir.ler tespit edilmek
tedir. 

Yarda yerine metre 
Ticaret Odaaı makaralann etiketle

rinde o makaranın ihtiva ettiği ipl iğin 
miktannuı yarda yerine metre ile gös
terilmesi hakkında lktıaat Vekiletinin 
karannm tatbikine çalıımaktadır. 

Odanın bu hususta yaptığı tetkikat
ta bir lamn makaraların etiketlerin
de hem yardasmm hem de metresinin 
yazılı olduğu anlaıılmı,tır. Yazılı ol
mıyanlar İçin de ufak birer kağıt ya
pqtınnak kafi gelecektir. 

Hatta bir kısım makara ticaretha
neleri böyle küçük kağıtlar tabettire
rek makaralar üzerine yapıfbnnıtlar· 
dır. 

NakadJr arka geldi 
Dün tehrimize Anadolwlan 165 ton 

arpa ge!miftir. Bu kadar çok &rpannı 
bir günde piyasaya geliıi fiatler üze
rine derhal tesir yapmııtır. İstanbul. 
da balen 1570 ton stok arpa Tardır. 

Yeni kayıtlar kondu 
Ticaret borsası Borsada muamele ııö

ren mallann kayıt ve satııı hakkında ye
ni bazı hükümler koymuıtur. Bu büküm 
lere göre bundan sonra Borsaya arzedi 
len mallar o gün satııı yapılırsa derhal 
kayıt yapılacak ve Borsadaki muamele
ıi yapıldığı ııün piyasaya arzedilmit ola 
caktır. Bunun haricinde hareket eden • 
ler ıidcletle cezalandmlacaktır. 

MUşterek bUro 
Türk • Yugoslav Afyon satıı bürosu 

için uyuıturucu maddeler inhisarı yanın 
da tutulruı daire tamamen hazırlaınıflır. 
Büro ihzari mahiyette faaliyete geçmiı 
bulunmaktadır. 

Nevyork borsasında 
NEVYORK, 21 (A.A.) - Nevyork 

Federal Reaer,.., bankasının dolar kıyme 
tinin artmasına mini olmak için hazj • 

ne hesabına hariçten altın mübayaasma 
hangi hadde kadar devam edeceği borsa 
ırıalıafilincle merakı mucip oluyor. Filha 
kika geçen perıembe günü 4.957 dolara 
dilten lngiliz lirasına nisbetle dolar mü
hiın surette yükselıniıti. Cuma günü 
5,085 e düfft' d.ılar dün gece 4,997 ye 
çıkmııtır. Borsada zannolunduğuna göre 

cuma rünü lnııiliz lirasının yiikselmit 
olmasına sebep, Londradan gelen haber 
!erden anlatıldığına göre ayni giinde Re· 
RrTe BanfcHJn"n Londraclan mühim aJ " 
ba saba almıt olmasıdır. 

Mezkilr bankanın neırettiii bülten. 
k-.lisiııin sair ve çarıamba günleri 4 
milyon 319 bin dolarlık altın aabn aldı· 
iuu ve doların yükıelınesine marn ol • 
mak için günde takriben iki milyon do
larlık altın sabn almak lizrınııeldiğini ya 
zıyor. Bazı mahafil ve eznciiınle ticaret 
gueteıi, lngiliz liraaınm bet dolar kıy· 
metinde istikrarını temin için Ameri
ka • lngiltere ara•mda bir uzlllJnıa bu
lunduğunu temin ediyorlar İle de, haf· 
bları bu kıymetin her iki tarafı da tat· 
mİn edemiyeceğini ileri sürerek böyle 
bir uzlaımanın mevcudiyetine ihtimal 
vennenıektedirler. 

Zannolunduğuna ıöre-, Vaıington 
bükümeti dünya piyasasında doların kıy
metini (0,60) çente dütünnek arzusun
dadır. Böylece lngiliz lirası mühim su
rette yüluelecek, frank iıe 6,50 çentte 
talıarriir edecektir. 

GUmrUklerde 

Bir döviz kaçakçısı 
yakalandı 

Dün akşam zahıta ve muhafaza teı· 
kilitı yeni bir döviz kaçakçılığı mey • 
dana çıkarmıı ve kaçakçı yakalanmıı • 
trr. 

Galatada Aiıtranik lstepan isminde 
bir sarraf vardır. Bu sarrafın harelıitı 
bir müddettenberi ıüpbeli görülmekte 
ve nazarı dikkati cclbetmekte idi. Bu 
sebeple muhafaza teıkilatı ve zabıta bu 
sarrahn muamelelerini tetkike başla • 
ımşlar ve dün bir döviz kaçakçılığı bat· 
langıcıncla iken yakalanmııtır. 

Mahkemelerde 

Adliye tayinleri 
-o--

Bazı değişiklikler yapıla-
cağı söyleniyor 

Adliye intihap encümeninin ıuha
tın on betinde içtima edeceği söylen· 
m-;.kte~ir. Gene söylendiğine göre 
Muddeıumumi Kenan Bey lzmir ağır 
ceza reisliğine, fzmir Ağırceza reİ•İ 
Su~t Be~ latanbul ağırceza rei•liğine 
tayın edileceklerdir. 

lat~bul Ağırceza reisi Aziz Bey 
de munhal bulunan temyiz azalıkla
nndan birine tayin olunacaktır. 

Adliye yangını tahkikatı 
Adliye yangmı tahkikatına devam 

edilmektedir. Dün mevkuflardan vea
tiyer Etemin vekili i•tintak hakimliği
ne müracaatla tahkikatın tevsü tale
binde hulunmuıtur. 

Yenileme bürolarına mUraca
atlar başladı 

Adliye yangmı münasebetile De§r.,.. 
dilen kanun mucibince teıkil edilen 
ve evvelki gün faaliyete batlıyan ye
nileme bürolanna dün öğleye kadar 
vukubulan müracaabn miktarı 127 yi 
geçıniıtir, itler bu siiratle yürüdüğü 
takdirde teais itinin 3 ayda biteceği 
tahmin edilmektedir. 

Doktorlar itiraz ediyorlar 

Pellata 

Karısını öldürdü 
Şehremininde dün akşam 

bir cinayet oldu 
Dün akf'Ull Şehremininde Uzun Yu

ıuf mahllesinde Kab,..,ci Y akubun çıra· 
iı Mustafa, evine gİtmİ§ ve tiddetli bir 
münazaa neticesinden zevcesini bıçakla 
ağır surette yaraladıktan sonra kaçını§ • 
tır. Gürültü etraftan duyularak yetitil • 
mit ve yaralı kadmcağız butabaneye 
kaldmlmıı İle de bütün müdavata rağ • 
men vefat etmiıtir. Cinayetin, kıskançlık 
eseri olduğu anlllJılımıtır. 

Buyuk bıçağı na yapacakmış? 
Zeyrek caddesinde dolaıan Osman ia 

minde birinin halinden zabıta memurla • 
n §Üphelenmifler Te üzerini arayınca 
büyük bir bıçak bularak müıadere et • 
mitlerdir. 

istasyonda duşta ve öldü 
Evvelki gece Sirkeci istasyon mü • 

dürlüğü Kıvırcık Yusuf oğlu Hacı Omer 
Efendi, tren yetiımek üzere ko§&rken is
tasyon avlusunda dü§müı ve derhal öl
müştür. 

Bir kadın için 

Etibba Odası Odaya kaydedilmiyen 
bir çok doktorlan sulh mahkemesine 
vermiı, sulh mahkemeai de bunlan 
muhakeme ederek para c"2ası ile ce- 1 
zalandırmııtı. Doktorlardan bir kıamı 
tekrar mahkemeye müracaatla karar
lara itiraz ebnekledirJer. Doktorlar 
bu k~rlannda Etibba Odasına aza 
~aydedıl~c:eklerini, fakat Odanın 10 
!ıra k!'yd~ye ücreıile geçmit olan dört 
;"'ne~~ .aıdatı olarak 48 lirayı defaten 
11tedigını ve kendil.,,.inin bu 48 ı; 
birden vermek kudretinde olmad~ • 
rını söylemektedirler. a 

Rumeli fenerinde Rizeli Abdürrah • 
man ve Halim isimlerinde iki kiti bir ka· 
dın meselesinden kavga etmiılerdi. Ab • 
dürrahman, tahancasile altı kurıun sıka 
rak Halimi kolundan ve vücudünün mub 
telif yerlerinden ağır surette yaralaya • 
rak kaçmış idi. Abdürrahman, dün za • 
hıtaca derdest edilmiştir. 

lneboludan kaçan yakalandı 
lneboluda abzugaap suçundan dola 

yr hakkında tahkikat yapılan Ki.mil 
isminde biri lıtanbula kaçmııhr. 

Polis ikinci ıube müdürlüğü KBıni
Jin burada saklandığı yeri meydana 
çıkannıı ve kendisini yakalamıtbr. 
Kamil tahkikat evrak.ile birlikte mah· 
fuzan lneboluya gönderilmittir. Dilsizlerin muhakemesi 

Dilaizlerden Kara Ali ve Abdülka
dir isminde iki kiti Cemiyetin kabul 
ettiği ıapkayı tahkir ettikleri için 
Cemiyet Rei•i Süleyman Sırrı Bey bun 
lar aleyhine bir dava ikame ebnitti. 
Davanın geçen celıesinde hakim, Sü
leyman Sırrı Beyin cemiyet mümeaaili 
olup olmadığına dair vesika getirm& 
ıine karar vermiıti. Süleyman Su:n 
Bey dün bu veaikayı ibraz etınit. bu
nun üzerine Gani Efendi ile Şaziye Ha 
nım iuninde bir kadınui tercümanlığı 
ile 3 dilsiz ve kulaksız tabit dinlenil
mittir. Bu ıahitler ma.znunlann baka 
ret ettikletjni SÖylemitlerdir. Mahke
me gelmiyen diğer ıahitlerle dilli ve 
kuakı ıahit le getirilmeai için ayın o
tuzuna bıralolmrl§ır • . 

Şirket müdürü tekrar 
Ankaraya gidiyor 

.. K_!hrit fiatlerinin indirilmesi ıçın 
hukumetçe tirket nezdinde tebligat 
yapıldığını ve bü·-'"· kutu kib 'U · 
70 kü .. 3~ rı erın 

• çuk kutu kibritlerin 60 paraya 
perak';"~e. olarak ıahlmaaı lüzumu tir 
kete bıldınldiğini ajana haberi olarak 
kaydetmiıtik. 

Fiatler hakkında hükı'.lmetle müza· 
keratta bulunmak Üzere Ankaraya gi
den Kibrit Şirket Umumi Müdürü M, 
King Ankaradan dönınii§tür. M. K'ng 
bugün de Ankaraya giderek müzake
rata devam edecektir. 

Kibrit fiatlerinin hangi tarihten iti
baren indirileceği ve yeni fiat üzerin
den aatııa ne zaman baılanacağı M. 
King'in avdetinden sonra kat'i tekil
de belli olacaktır. 

Vilayette 

Bağcılığa rağbet --Bu sene bağcılara çok 
çubuk dağıblacak 

Vilayetimiz mülhakatında son 
senelerde bağcılı~a büyük bir e • 
hemmiyet verilmektedir. Birçok 
müteşebbis bağcılar yirmi otuz çe
şit üzüm yetittirmeğe de muvaf • 
fak olmuşlardır. Ziraat vekaletinin 
direktifi üzerine Ziraat müdürlüğü 
ve Ziraat odası bağcıları teşvik edi 
ci tedbirler almışlardır. Bağcılara 
geçen sene Ziraat vekaletinin Eren 
köyündeki nümune fidanlıkların. 
dan Amerikan üzüm çubukları ve
rilmitti. Bu sene bağcılara daha ge 
niş mikyasta yardım edilmesi ka -
rarlaştırılmıştır. 

Mektum nüfusun kaydı 

Çocuklara kumar oynatırken 
Kadıköyünde sokakta lrii~ük çocuk· 

!ara kumar oynatan bir adam yaka· 
larumıhr. Mahmut isminde olan bu a· 
dam kendisine seyyar köfteci aWü ve· 
rerek elinde bir mangal Ye bir teneke 
ile sokaklarda dolaııp çocukları bll§ı· 
na toplamaktadır. 

Mahmut, etrafına çocuklan topla
dıktan snora elindeki tenekeyi yere 
koyup çocuklara verdiği tavla zarlan
ru bu tenekenin içine attırmak aureti
le kumar oynabnakta ve kandmp pa
ralannı almaktadır. Bu hareekti zabı
tanın nazandikkatini celbetıniı ve ta· 
kip neticeıinde Mahmut dün gene ço
cuklara zar attırırken cürmü methut 
halinde yakalanmııbr. 

Fiat listeleri 
Sıkı bir kontrol yapılmazsa 
beklenen netice alınamaz 

Yeni ölçü ve tartıların b.tbikinden 
itibaren biJhassa bazı perakendeci es
nafın bu vaziyetten istifade ederek ih
tikar yaptıkları ve hathca eıya fiaUe
rini yükıeltmeğe batladddarı gözük • 
mektedir. Belediye bunun üzerine Ti
caret Müdürlüğü ile anlafAJ'ak bu ih· 
tikar hareketinin önüne geçmek ve 
ayni zamanda halla da ikaz etmek için 
piyasada mevcut bathca maddelerin 
bir fiat Jistealni gazetemiz vasıtaaile 
çartamba günü neıretti. Bu piyasa fiat 
listesinin neırindeıı beri altı gün ııeç.. 
ti. Bu altı gün zarfında bu fiat liste
sinin piyasayı biraz itidale aevkettiği 
inkar edilemez. Y almz henüz listeden 
beklenen fayda buaule gelmİ§ değil
dir. Esasen listeyi neırebnek eski va
ziyette bir tebeddül yapmaktan uzak 
bir harekettir, Belediye teıkili.tının 
bunun tatbikini semt, aemt ve tarama 
suretile tetkik etmesi laznngelmekte
dir. 

Dün bir muharTirimiz piyasanın en 
hareektli yerlerinden Tahmis sokağın· 
dan baflıyarak ıehrin kenar semtlerin 
kadar bu liateye kartı olan aliı.ka d.,.. 
receaini, emafın ne derece riayet et
tiğini ve lıallon ne kadar benimsediği
ni tetkik e:miıtir. Muharririmh\.le ilk 
evvel hasıl olan kanaat bu piyasa cet
'Yellerinden baıta bu i§i tatbike memur 
olanlardan bir çoğu da dahil olduğu 
halde esnafın ve halkın farkında bile 
olmamasıdır. Maamafib umumiyetle 
fiatler bu fiat Jistesin.:n çerçevesi ha· 
ricine çıkmamaktadır. 

Yalnız, eanaf bu vaziyetten de isti
fad!' yolunu kolayca bulmuıtur. E&
naf hemen umumiyetle bütün sınıf 
mallar Üzerinde kabil olduğu kadar 
azami fiati tatbik etmek yolunu tut· 
muştur. 

Mesela fiat listesinde pirinç fiatleri 
§Öyle gösterilmiıtir: 

Antranik 1 stepan efendinin Üzerin
de 450 Türk lirası mukabilinde tebdil 
edilen ekserisi dolar olmak üzere muh
telif ecnebi dövizi bulurunuıtur, Antra· 
nik Efendi hakkında kanuni takibata 
Jr..ılanmııtır, 

Esrar ve çakmak taşı 
Gümrük muhafaza kumandanlığına 

gelen malümata nazaran Çanakkalede 
Yukarıçartıda Uyanın dükkanında yapı· 
lan aramada muhafaza teşkilatı tara
fından 35 çakmak lafı bulurunuı ve 11-
ya mahkemeye veril.mittir. 

Son af kanunu mektum nüfu -
sun kaydından dolayı cezayı affet 
mit olduğundan bu gibiler nüfus 
idaresine müracatla kayıtlarını yap 
tırmaktadrrlar. Bunların mikdarı • 
nın epeyce tutacağı anlaşılmakta
dır. 

Birinci Bombay 32 
ikinci Bombay 30 
Hindiye Birinci 32 
Hindiye ikinci 30 
Bursa Birinci 27 
Bursa ikinci 23 
Tosya 24 
Edirne 24 

Bu fiyatlar aıağı yukarı belediye ko
operatifi bakkaliyeainin sabf fiatleri
dir. Şimdi piyasada esnaf daha ziya
de bu fiatlerin her cinai Üzerinde a:ı:a
milerini almağa gayret etmektedir. 
Vaziyet böy'e olunca maksat kaybol· 
maktadır. Bütün şehirde Bombaym bi
rinciıile ikincisi veya bunlarla Hindi
ye'yi biribirinden ayıracak kaç kiti bu-

Y alovada hareket etmek üzere bu • 
lunan Maltepe vapuruna binmekte iken 
lbrahim namında bir köylü üz.erinde 
ıüplıe üzerine arama yapılmıı ve ibra .. 
bimin belinde bir kağıtta sarılı iki ki· 
lo esrar bulunmuttur. fbrahim mahke
meye verihnİflİr. 

Yangına karşı tertibat 
Yangın vukuunda alınan terti. 

bat hakkında vilayette yapılmakta 
olan tesisat bitmi9tir. Polis müdür
lüğünde de buna mümasil tesisat 
yapılmaktadır. 

Halkevlnde 

Yeni intihap 
-o-

Halkevi komiteleri 
yeniden seçilecek 

Zevklerimiz 
Bayram gibi, tatil günleri gibi 

aylak kaldığımız zamanlara acıyo
rum. 

Çünkü her tatili veyahut bayra
mı takip eden gün gazetelerin za· 
bıta sütunları kabarıyor. 

Istanhul balkevi faaliyet komite
lerinin yeni idare heyetlerinin intiba
btna ıubat birde baflanacalrtır. 9 fuli
yet komitesinin idare heyeti intihaplan 
15 tubatta bitecektir. 

Çünkü İfsİıt, serbest kalan bir 
takım inaanlar hürriyetlerinden is
tifade etmeyi yalnız rakı içmekte 
buluyorlar. 

Çünkü tatilin çalışan İnsan için 
bir istirahat ve eğlence hakkı ver
diğine akıllan ermiyor. 

Halkevi talimatnamesinin hüküm
lerine göre iki yılda bir yapılma11 li • 
zım gelen ıabe komiteleri seçimi aıa· 
ğıdaki şıra, gün ve saatte fstımbı.ıl Halk 
evi merkezi salonunda yapılacaktır. 

içiyorlar ve içmesini bilmeden 
içiyorlar. Kumar oymyorlar, oyna
masını bilmeden oynuyorlar. Çap
kınlık ediyorlar. Çapkınlık etmesi
ni bilmeden etmeğe kalkıyorlar. 
Kimseye rakı içmiyecekain dene
mez. Fakat rakıyı içmesini ve haz· 
metmesini bilmiyene içkinin ne ol
duğunu anlatmak lazımdır. 

1 - Dil, edebiyat, tarih ıubesi: 
l tubat 934 perıembe saat 17 de 

2 - Güzel sanatlar ıubesi: 2 §il• 
bat 934 cwna saat ı 7 de 

3 - Temail ıubesi: 4 ıubat 934 pa· 
zar saat 17 de 

4 - Spor ıubesi: S ıulıat 934 pa· 
zartesi saat 17 de 

5 - içtimai yardım fubeu: 7 fU • 
bat 934 çarıamba saat 17 de 

6 - Halk dersaneleri ve ıu besi: 9 
ıubat 934 cuma saat 17 de 

7 - Kütüphane ve neıriyat ıubesi: 
11 ıuba t 934 pazar saat ı 7 de 

8 - Köycüler ıubesi: 12 ıubat 934 
pazartesi saat 17 de 

9 - Müze ve sergiler tabesi: 14 
ıubat 934 perşembe saat 17 de. 

•• 
Ucret tarifeleri 

Memurlara tenzilat yapıl
ması kabul edildi 

Liman nakil vasıtaları bilet Ye ücret 
tarifesini tetkik eden komisyon dün de
niz ticaret müdiirlüğünde toplamnıı ve 
Şirketi Hayriye ile Akay tarifelerini tet 
kik e.~~t!!r. Komisyon Şirketi Hayri • 
ye muduru tarafından verilen izahatı din 
lemit ve ıirketin vaziyetini tetkik ede • 
~k m"".c~t yolcn biletlerinin ve nakit 
ucretlennın aynen kalınası muv-'-'- .. 
-ı .. t" Aka ..,.,. go-

ru muı .ur. Y idaresi bilet ücretleri 
de komısyonea aYııen bırakılDllflır. Yal
nız Akaym 2500 kadar kendi idareaine 
~ı;ı.•up memurlara yaptığı tenzilabn 
bütun devlet ve belediye memurlan
yap~~sı muvafık görülmüıtiir. Memur 
lar ıçın çok mühim olan bu tenzilat A· 
kay tarafından da kabul edilmittir. 

Tayyare ihtifali 
Şehit layyarecilerimizin namlarını 

tebcil için 27. kinunusani. 934 cumar
tesi günü saat (11) de Fatih parkında 
Tayyare abidesi civannda yapılacak 
ihtifal merasimi hakkında görüıülmelc 
üzere bucün (pazartesi) oaat 16 da 
Tayyare Cemiyeti latanbul Merkezin
de ihtifal komisyoıtu toplan•cmk ve 
program mucibince hazırlıklara baıla
nacaktır. 

L Kao•k h•lı•rl•r 1 
• s· rr şeyyah grupu geliyor. - 3 

ıubattan sonra ıehrimize lngiliz ve A· 
merikan aeyyahlanndan mürekkep 
bir seyyah grupunun muvaaalatı bek
lenınektedir. 

* Danlllı çay - Türkiye Turinı ve 
Otomobil kliibü azası ıerefine dün, Pe 
rapalaa salonlarında danalı bir çay ve
rilmiıtir . 

Toplantı geç vakte kadar devam et· 
ıni§tir. 

* Faıizm hakkında biT konlerans • 
Şehrimizde bulunan ltalyan profesör
lerinden M. Carocci tarafından evvel
ki gün, Caaa d'l talia salonunda faıiz· 
xnin içtimai ve zirai siyaseti mevzuu 
etrafında bir konferans verilmiıtir. 
Konferanata ltalyan Ceneral konsolo
au ile İtalyan kolonisine mensup bazı 
kimseler buhuunuılardır, 

* Mürettipler Cemiyetinde. - Ge
çen cuma günü senelik koııgraaıru ya
pan Türk Mürettipler Cemiyeti idare 
Heyeti intihabat neticesinde reisliğe 

Cemal, ikinci reisliğe Naauhi, lı.itipli
ğe Necdet, Kaaadarlığa Saiın ve aza
lıklara Cenani, Natık, lsmail, Turan 
Hafız Şükrü, Faik, Münür Bey ve e• 
fendiler seçilmiılerdir. 

lunabilir? . 1• • • 
Bu itibarla belediyerun ıstesının 

t tb ·katını sıkı bir aurette kontrol et
~ yahut ta fiat listesi neırinden aar 
fma~ar edilmeai lazıınceldiği söylen
mektedir. 
Belediye Reis muaııini ne diyor?. 

Belediye baılıca gıda maddelerine 
ait ikinci fi~at listesini bu perıembe 
neıredecektır. Neıredilen fiyat listesi
nin umumi piyasaya uygun olmadığı • 
na ve bazı maddelerin daha ucuza ve
ya bazılarının daha pahalıya satın a • 
lmdığına dair dün belediyeye bir mü
racaat vaki olmuıtur. 

Belediye reİ• muavini Nuri Bey dün 
bu husu•ta bir muharririmize demittir 
ki: 

- Ölçülerin değiımeainden clofayı 
piyasadaki tereddüt ve bazı yanlııhk· 
lar zamanla geçecektir. Rekabet meıe· 
leyi normal bir vaziyete getirecektir. 
Gerek halk ve gerek eınaf henüz iyice 
kilo üzerinden alım satıma alııama -
mıttır. Bazı esnafın ibtikir yolu!'a sap
tıklarını duyuyoruz. Fakat teftış ve 
m.üracaat1arımızdan henüz bu yolda bir 
rapor almadık. Neşredilen fiyat listele
ri halka kolaylık göstermesi itibarile şa
yanı kabuldür. Ticaret müdürlüğü ile 
belediye iktısat müdürlüğü bu mevzu 
üzerinde mÜ§tereken çalışmaktadırlar. 

ihtikar yapıldığına dair müsbet ıi· 
kiyetler vaki olduğu .akdirde amilleri 
ıiddetle ıecziye edilecektir.,, 

lki kadeh yuvarladıktan sonra 
gözleri dönüp etrafındaki kadınla
rı kendi has hareminin cariyeleri 
gibi gören ve azgın bir kareman 
paşası gibi onlara toslıyan insanla
ra cemiyet terbiyesini vermeli, ka
nun da cezasını tayin etmelidir. 

Kimseye oyun oynama denemez 
Batkasına zarar vermiyen her eğ
lence mubahtır. Fakat bunu iddia 
veyahut kumar haline getirince o
na evvela cemiyetin nizamı, acnra 
adliyenin kanunu müdahale eder. 

Bu her teYden evvel bir kavrayı' 
medeniyeti hazmediş meselesidir. 

Bir Fransız amelesi pazar günü eğ
lenir, İçer, zevkeder. Her çalıfan 
insan gibi bu onun hakkıdır. Fakat 

bu hareketleri cemiyetin örf ve a • 
detle tayin ettiği terbiye hududu

nun içindedir. Bir kadeh apsent için 

ce pİştova sarılmaz. İki parti bi

riç oynarken kavga çıkarmaz. Ne
telenip keyiflenince etrafındaki ka. 

dınlara horozlanmaz. Ve aile kadı
nı ile kaldırım kadınım ayırt eder. 
Her zaman işaret ettiğim gibi bu ol· 
gun bir cemiyet yatayışmı gösterir. 

Kümes ve kafes hayabndan ayrı
lanlanmız içinde hala n!!şeyi rakı
da, zevki kadında, eğlenceyi umu
mi evlerde arayan mantar kafalılar 
var. 

Tabiatteki her güzel teY çalıtan 
inaaıılara saadet vermek içindir. Fa 
kat bunlardan insan gibi iatifade 

etmek lazımdır. Rakıyı ıarhot ol

mak için yuYarlıyan, kadını kavga 
çıkı .anp adam öldürmek için seven
erın bu ninıetlerden hakkı ola -
maz. Onlara layık olan k ,_ I k" .. 1..... . arauoo o-
mur ugu v~ ~·~dan kovufudur. 

Zevklenmızı terbiye etmek i · 
l• "b' çın epey zaman azım gı ı görünüyor. · 

Burhan CAHIT 

Maerıtte 

Talebe pansiyonları 
Lise müdürlerinden mürekkep bir 

komisyon lise ve orta mekteplerdeki ta· 
lebe pansiyonlan vaziyetini tetkik et
meğe baılanu~br. 

Talebe pallljyo:ılannm ihtiyaca ki· 
fi gelip gelmediği, ücretlerinin mutedil 
olup olmadığı görüıülnrektedir. 

Şilede yeni bir mektep 
Şilede Korucu köyünde yen.iden bir 

iJk mektep açılması takarrür etmiıtir. 
Bu mektepte tedrisata ~ubatta batlaıı:ı· 
cııktır. 

1 HORSA 1 
(l ı Bankasından alınan celYeld:r) 

20 Kanunusani 1934 
Aktam Fiyatları 

1 stikrazlar t T ahvilit 
istikrazı dahili 95 t EJ.lc.t .. ik -.-
1933 lal.ikrazı 98,SO Tram•ay - .-
Şu.k _D. Yolları 2.60 Tünel - .-
Onıturk 27,25 Rıhtım 17.75 

u il 26 Anadolu 1 46.80 
" ııı 26,10 ııı 4fs.so 

Cümriikl•r 8 n 111 45,SO 
.Baidat 9,75 Kuponauz 
T. aalt:eriye !l 7~ Jııf:;-,eaıil 53.25 

ESHAM 
J, Ba.nlıatı Nama 10 l Telefon 12 
~ ,, Hamillne 10 Terkoa 21.50 

,. " Müeaaia Kuponsuz. 

Tramvay 44.50 Çımento ll .70 
Aaadolu His•• 24.90 ittihat dey. J7.70 
Kuponıu:r; Sark de)'. 1.30 
Şir. Hayriye ıs Balya 1 ~ 
Reji 390 Şark m. ec.za 2 .85 

ÇEK Fi ATLARI 
Paria 12.06 Prağ l5.f2 
Londra 66:1 Vi1ana 4.22 
Nüyork. 75.112.83 ft1adrit S.77 
Milann 901 Berlirı J.t" 9.84 
Brüksel 3-39.82 Belvad 34.74.75 
Atina 82,70 Zloti •..::0&1 
Cenevr e 2.44.25 Pet tl!' 3.575 Amaterdam 1.17.72 ı Bükreı 
Sof ya 

7959 
65.84.25 f,.foakova 10.94 

NUKUT (Satıı ) 
Xuruı Xu,·u \ 

20 F . Franar• 167 t Şilltı. A •• 21 
1 la teri in 665 1 Pııızeta 16 
1 Dolar 128 1 Mark so 

20 Liret 219 1 Zrloti 24.-. 
20 F. Belçlk• 113 20 Ley 2G 
20 Drahmi 24 20 Oin:mT 46. -
20 ı. r aviçre 818 1 Çrrno.,.iç - .-
20 Leva 24 1 Altın 921 
21 Kur. Çrk. 118 1 Mecidİ7• 0,34 

1 Florin 83 Banknot 2 .JS 
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r Zügürtlükte sağlık I \!'."A' jl il;':_ 'f .r • • • •;; 
~--B•iı•. ı•ü•n-d•ü•n•y•a,;;y;;,ı_k_a•p•lı•y•a·n-ik•tı-aa•d•.•ı -•b•i•r•in•d•e-a•r•tm-a•m-ıt·.·b-il•ik-is-e•k•s•ilm-•iş"".!-' Doğru yol! .. 

buhran yıllardanberi sürüyor. Y alruz Bunun Üzerine, tahkikat yapan- Beyoğlunun istiklal caddesi de-
Birletik Amerika Cümhuriyetleri lar• d... · b" '"k dd · · • t• d t · __ Acaba, demı· ·'er, bu tehirlerin ıgımız uyu ca esının ıs ıp a 
memlekette İfıİz kalanların sayı~nru i» k d 'd I d 
on milyona çıkarıyorlar. Amerikahla· ahalisi arasında bazı yaşlarda bulu· devrinde i a ı ' oğru yo ., u. 
nn kendileri bunların aileleri ile yarı nanların ölümü pek azaldı da, buhran Yafı elliyi aşanlarımız, hala bu 
itsiz kalanları da hesap ederek buh- dan müteeuir olanlann çok ölmeleri- caddeyi eski adile anarlar. Geçen 
randan müteeaair olanların saym kırk ne mukabele mi ediyor? akşam, kendi kocamı,, fakat gönlü 
milyona çıkar, diyorlar. Bu fikir ile muhtelif yaılardaki ö- kocamamı• bir ihtiyar delikanlıya , 

Bu sözü mübalağalı tutaak ta Al- lüm sayılannı da ayrı ayn tetkik et- bu caddede as. ağı yukarı piyasa e· 
manyadaki altı milyona yakın, lngil- mitler. 
teredeki iki milyondan ziyade, ltalya derken rastladım. Beni görmemez· 

Buhrandan müteessir olan ai1ele- I'" 1 k · d G·· daki bir milyon kadar işsiz adamları ıge ge ece tı ama, yapama ı. OZ· rin süt bulamamalanndan dolayı ço-
da hesaba kataraak dünyada 20 • 25 göze geldig"imiz it-in selamlamag" a cuk ölümünün belki artması icap e· ,. 
milyon işsiz kimae olduğunu ve bun- derdi. Halbuki hiç te öyle olmamıf. mecbur oldu. Pişmiş bir aşa soğuk 
lann besledikleri ailelerini de düşü· Buhran ıenesinde çocuklar bolluk ae· su kattığımın farkına vararak; yü-
nüroek 50 • 60 milyon İnsanın buhran 
dan dolayı züğürtı,,,;, olduğu söyle· ne.lerinden daha az ölmüşler. rüyecek oldum. Bu sefer de o bı-
nilirse mübaliia edilmif sayılamaz. Mektebe gibnek yaşında bulunan rakmadı: Ne oldu olacak!.. Kıs-

Acaba bu zügürt\ük, buhranın do- çocuklarda bile buhran ölüm sayıaıru met değilmi,, dedikten sonra iza· 
kunduğu memleketlerde, halkın sağlı arttırmamıı, eksiltmif... hat verdi: · 

••• 

ğına tesir etmemiı midir? Bir çok yer Buhran fabrikalarda ilkin çırakla- - Şu önündeki kadını, üçtür 
lerde doktorlar bunu merak ederek ra yol verdirtmitti. Bu halde acaba, k b d • N 
tahkika giritmitlerdi. Nihayet, Cenev çıraklık yatında bulunan gençler çok ay e ıyorum. ihayet, tekrar izi· 
redeki Akvam Cemiyetinin siyasi a- ölmüt mü? Hayır onların arasında da ni ele geçirirken sen yolumu kes-
damları, buhranı ortadan kaldrrmak evvel ne iae gene o.. tin! 
için çare bulamadıklanndan, Ceıniye Yirmi beı ile elli, elli bet ya§ ara. - Demek iyi bir parça? •• 
tin sağlık iflerile meığul olan ıubesi amda bulunanlara bakılmış. Bunlarda - Yok canım .. Bizimkisi, çefmi 
de, biç olmana b:ıhranın nüfus üze- · · l.k ·d b. · ·ı·k ı ç·· k.. çerez .• Hani, bazıları için: "Allah 
rinde nasıl tesiri olduğunu anlamak ıfllZ ı a eta ır ıyı ı o muı. un u 

fabrikaya aitmeyince yaralanma, haa- go'"zu'"nu·· doyuraun' derler ya Çok 
istemiı ve tahkikatının neticesini net- e • ., • ., 

talanma tehlikeıi azalmıı. Onun için · d d. B • d 1 h retmittir. yerın e ır. enım e zaman a er 
ölüm ıayısı da diifmüı. tarafım doydu. Yalnız doymıyan 

Bir aile zügürtleyince, mahrumi· bir gözüm kaldı. Anladım ki, top. 
yet en ziyade kadınlara teıir eder. ak 
Köylerdeki kıtlık zamanlannda ka· r düfmedikçe göz doymuyor?. 
dınlar erkeklerden daha ziyade aç ka Öteden beriden konufurken ihti-
lırlar. Şehirlerdeki buhran senesinde yar dostum, hayretle: 
öyle değil. ltsiz aileler arasında ka- - Bugün doğru yol amma da ka-
dınların da ölümü azalmıı. 1 b 1 k ı a a ı ... 

Dedi. 
Ben sordum: 

Bir milletin aıhhatı o milletin ken· 
disini naaıl bealediğino söre olduiun ... 
dan, h~kimlerin ilkin merak e&#kleri 
ıey i4aiz kalan adam1ann ne yiyebil· 
diklerini öğrenınek olnluttur. Vakıa 
buhranın dokunduğu memleketlerde 
ya hükiimetler, ya cemiyetler veya İf· 
aizliğe kartı aigorta ıirketleri İ§•İz ka 
!anlara yardımdan geri durmıyorlar
ıa da bunların verecekleri para, tabi· 
idir ki, onların çalıttıkları vakit ka
zandıklan para dereceıinde olamaz. 
Gelir azalınca yiyeceğin de azalması 
tabiidir, 

Aile içeriıinde ihtiyarlar, çocukla· 
nnın sıkıntısından çok müteeaair olur 
!ar, keder duyarlar. Acaba buhran 
ihtiyarlara çok tesir etmİf mi? Hayır, 

· ehemmiyetli hiç bir fark yok! 

- Doğru yol mu dediniz? 
Güldü: 
- Doğru yol ya.. Benim dilim 

alı,mı' ta buraya hep doğru yol de
rim ..• Bütün mil!etler araımda İngilizler 

kendilerini en İyi beslemeği bilmekle 
tanınmıt olduklanndan, itıizlerin ye .. 
dikleri bakımından tahkikat ta lngiJı. 
terede yapılmıttır. 

Orada i~ıiz kalan aileler, adam ba 
ıına ellerine geçen yedişer ıiling ile 
kendilerini oldukça İyi beslemenin 
yolunu bulmutlar. Bu kadar para ile 
ekmekten batka, tereyağı yahut onun 
yerine Margarinyağı, patates, teker, 
reçel, çay, biraz da domuz yaiı al· 
mak mümkün oluyormuf. Et yemekle 
ri ancak haftada bir defa, o da bütün 
aileler için yalnız bir ıiling ile .. tın a
lınacak kadar yenilebilirmiı. Süt hiç 
alınamadığından, hayır cemiyetleri 
çocuklar için kutu ıütü verirlermİ§. 

Bu yemekler kalori bakımından 
İnsanı idare ederıe de et ile aütün yok 
ıuzluğu protein bakımından yemekle 
rin kıymetini bayii dü.Jürüyor. Bunun 
için itaiz İngilizler, karaciierden ya• 
pı.\mıı aucuk, hayvan kaniyle doldu
rulmuş bumbar yiyerek protein nokaa• 
nına da çare bu!muılar. Bundan bat· 
ka tereyağı yerine yedikleri margari
ti de balıklann yağı ile yaptıkların· 
dan o suretle de, yiyebildikleri ye• 
meklerin kıymetini arttınnı§lar. 

Hüliıa, itıiz kalan insanlar elleri .. 
ne geçebilen az para ile de idare et
mek yolunu bulunca, buhranın açlık· 
tan ölüme aebep olamıyacağı anlatıl
mıf. .... 

Bu neticeyi alan hekimler bunu 
baıka memleketler ölüm iotatiotikleri 

·ile mükayeae ebniıter. Zaten her mem 
lekette halk aıhhatının ayna11 ölüm 
iıtatiıtikleri değil m.idir? Bir miletin 
ııhhati ne kadar iyi oluraa o millet a· 
raıında ölüm aayııı da o nisbette aza 
lır. 

Acaba buhranın dokunduğu mem• 
leketlerde ölüm arbntf mıdır 

Mukayese için bir taraftan 1925 
ten 1930 ıenesine kadar beş aene i· 
çindeki ölüm sayısının vaaati miktan 
alınmıf. Bu beı sene niabeten buhran 
sız ıeneler olduğundan tokluk miyan 
olarak tutulmuf. Diğer taraftan da 
1931 aeneainde buhran batlamıı oldu 
ğundan bu da açlık miyarı sayılmış. 
Mukaytte Amsterdam, B'.ldaDe;te, 
Kolonya, Milino, Paris, Prag, Varto
va tehirlerinde yapılmıf .. 

Ve görülmÜf ki, buhran aeneainde 
umumi ölüm ıayı11 bu ıehirlerin hiç 

Görülüyor ki, buhran ne çocuklar
da, ne gençlerde, ne orta yaşWarda, 
ne de ihtiyarlarda ölümü arttıracak 
bir aebep olmamıı. 

Yalnız buhran aenesinde göze çar 
pacak ıey, evlenmenin azalmaaı ol· 
muş. 

• •• 
Verem hastalığı sefaletten çoğalır. 

işsiz k&lan bu kadar milyonca halk 
e"".elden oturdukları daha genit ev
lerı, apartnnanlan bırakarak bir ço
ğu tek odalara aıkı§mıılar, orada gı
dalan azalmıı. Yeniden elbise alma
ğa, kııın ıaınmağa kudretleri yok .. Hü 
Jiaa sefaletin tam tarifi. Acaba bu 
lıal itsizler araamda verem hastalığını 
arttırmamıf mı? 

Bilakis azaltrnıt: 
Bolluk aenelerinde veremden ö

lüm Amsterdam'da yüz binde 85 iken 
68; Budapefte' de 270 iken 233; Ko
lonyada 99 iken 92,5; Milanoda 
134,5 iken 96; Pariste 249 iken 219; 
Pragda 169 iken 158 olmuı. 

Şaıılacak şeyi Hekimler gene ay· 
n ayn çocukları, gençleri, orta yafın
dakileri tetkik etmitler. 

Hepsinde verem hastalığından Ö· 
lüm ayn ayn ve toplu olarak azal· 
IDlf· ••• 

Bu İstatistiklerin kartısmda 
nm: 

inaa .. 

. - Ah tatlı tenbellik 1 diyeceği ge
lıyor. lısizlik ne İyi ıeym.İf. Vakıa İn· 
sanın gıdaıı azalıyor, tereyağı yerine 
margarin, yeıil aebze yerine yalruz 
patates, biftek yerine bumbar yiyor 
amma ölüm tehlikesinden uzaklaıı· 
yor, ömrü uzuyor! Y aıasın iktıaadi 
buhran! •• 

Fakat bu iyilik acaba devam eder 
mi? Unutmaırtı.lı ki, sefaletin tesiri 
her vakit hemen görülmez. lnıanı il
kin zayıflatır, yalruz kuvvetini kud
retini kmır. işsizlik ve mecburi ten~ 
bellik ilk zaman!arda bir rahat verir; 
fakat devam ettıkçe haıtalık daha. ça 
buk gelir. Gitgide mukavemet azalır .• 
Ve buhran devam ederse itte ölüm de 
artar. 

Öyle olmasa da, buhranın ıebep 
olduğu mahrumiyetler içinde iatırap· 
la yaıamak, yaıamamaktan daha a
cıklı değil midir? 

G. A. 

( Bir kadının 24 saat/ık hayatı J 
Yazan : Stelan Zweig Tercüme eden: lsmail MVŞTAK 
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kaplamı1 bulunuyordu. Bu ıstırap 1 
bir anda adımlsırmıı idare ederek 
beni onun pefisıra gitmeğe sevket
ti. Ben de paltomu istedim. Kafa. 
mm içinde sabit bir fikir yoktu.Bir 
makine gibi, sırt sevkitabiiye itaat 
ederek ben de karanlıklara dal
dım ve o adamın arkasından yü
rümeğe başladım. 

• * • 
Madam ( C .•• ) bir dakika dura· 

rak hikayeye fasıla verdi. Demin- 1 
den beri oturduğu sandalyadan hiç 
kımıldanmamıt. hikayenin buraya 
kadar olan kıammı bir hamlede an· 
!atmıştı. Her vakitki gibi sakindi. 
Bütün hadiseleri dikkatle sıralamıt 
ve kendini evelden hazırlamış bir 
insan gibi vuzuhla konuşuyordu. 

Hikayenin bu noktasına gelince 
durdu. Yüzünde tereddüt dalgala
rı dola.ıyordu. Çok geçmeden bu 
tereddüt te zail oldu ve hikayenin 
mevzuunu bir tarafa bırakarak bi
raz endi~eli bir eda ile doğrudan 
doğruya bana hitap etti: 

- Olup biten 'eyleri, hiç bir 

noktasını gizlemeden, tam bir ıa· 
mimiyetle anlatacağıma size ve 
nefaime karşı vadetmiştim. Buna 
mukabil ben de sizden söyledikle
rime inanmanızı, bütün bunların 
birer hakikat olduğuna itimat et
menizi, yaptığım 'eylerde bugün 
yüzümü kızartabilecek kirli sebep
~~r aramağa gitmemenizi istiyece
gım. Benim hareketimde gizli saik
l~r aram~ tamamile yanlıt bir ih
tımal pefınde yürümek olur. Bu iti
barla derhal söylemek isterim ki 
ben bu bitkin adamın arkasından 
sokağa fırladığım zaman ona kar
şı kalbimde bir atk tatımıyordum. 
Onu bir kadının bir erkeği düfün
mesi nevinden düşünmek aklımdan 
bile geçmiyordu. Ben o vakit kırk 
yatını atlatmıt bir kadındım ve ko
camın ölümünden sonra hic bir er· 
keğin yüzüne bakmamıştı~. Erkek 
lik kadınlık hissi benim için artık 
maziye karışmr,tı. Bu noktayı bil
hassa kaydetmek isterim ve buna 
mecburum; bu nokta tespit edilme 
dikçe hikayenin alt tarafını, bun-

Sonra, beyaz bıyıklarını ok~ıya
rak sözünü tamamladı: 

- Allah için doğru yoldur! •. Bü
tün düfmüş kadınlar, ilk evvel, bu
rada yoldan çıkarlar! 

M. SALA.HATTIN 

Halk fırkasının suvaresi 
25 lkincikanun perıembe günü Halk 

Fırkası Beyoğlu kaza merkezi Tokatli -
yan salonlarında bir süvare tertip etmİ~· 
tir. Tertip heyeti gecenin eğlenceli ve 
ncıeli olması için azami itina göıtermek. 
tedir. Şimdiden ıehrimizin tarunmıt ve 
mümtaz §ahsiyetleri davet edilmiştir. 

Bu meyanda tertip heyeti emsalile 
mükayese edilmiyecek derecede zengin 
bir etya piyankosu hazırlamııtır. Her -
halde bu s.üvare senenin, en neteli saat· 
!erini geçirmeye vesile verecektir. 

Ameli elektrik kursu 
Halkevinden: 
Ameli elektrik kursu açıhnııtır. Ders 

ler cumartesi ve çarıamba günleri ıa
at 18,30 a kadardır. Arzu edenler halk
evi merkezinde idare müdürlüğüne mü .. 
racaatla kayıtlannı yaptrrabilirler. 

Yeni n•frlyat 

Yeni Adam 
Terbiyeci lsmail Hakkı Bey ta7ıfın 

dan çıkanlmakta olan haftalık ••/, 'eni 
Adam" mecmuasının 4 üncü aayııı çık 
mııtır. Her sayısında dikkate değer 
yenilik ve tekamül gösteren bu fikir 
gazetesini okuyuculanınıza tavaiye 
ederiz. 

' 

A•k•rT teblliiler 1 ·----Be;yoilu Askerlik Şubesinden: 
Her aene olduğu gibi bu sene de 

305: 325 (dahil) ihtiyat efradının 
yok.laınaıına batlannıııtır. 

Şubemizde kayıtlı yerli efradının, 
ha.ftada üç gün olmak Üzere ( cumar• 
tesi, salı, pertembe) günleri ıubeye 
müracaatla yoklamalarını bizzat yap
tırmalan. 

Mektup ile müracaat kabul edilmi
yeceğinden mektup gönderilmemeıi 
ve gönderenlerin de yoklamaya gel· 
memit addolunacaklan ilan olunur. 

daki dehşeti anlıyamazsınız. 
Filhakika beni bu bedbaht ada· 

mm peşisıra yürüten his ne olduğu
nu, nasıl mukavemet olunmaz bir 
sebeple bu yabancının arkasından 
sürüklenip gittiğimi ben de pek ko
lay izah edemem. Bu hareketimde 
merak denilen saikin tesiri yok de
ğildi; maamafih ben bundan ziya
de ve bilhassa bir korkunun sevki· 
le gidiyordum. Evet, içimde ufak 
bir korku vardı; daha doğrusu bu 
genç adamın batıucunda mülhit 
bir tehlike, bir bulut dolaştığını da
ha ilk görüşümde anlamı,tım, ve 
ben bu müthit feyİn patlamasın
dan korkuyordum. 

Hayatta maruz kaldığımız bu gi
bi tesirleri, ne tahlil, ne de teşrih et 
mek mümkün değildir. Bunlar o 
kadar kuvvetle, öyle süratle vücut 
bulurlar ve bir an içinde o derece 
girift olurlar ki mahiyetlerini tet· 
kik ve izah etmek imkansız bir ha
le gelir. İhtimal benim o dakika 
yaptığım şey, yabancı bir adamı 
felaketli bir zamanında bu suretle 
takip edi,im tıpkı bir otomobilin 
tekerlekleri altında kalıp ezilece
ğini gördüğümüz bir çocuğu ölüm
den kurtarmak için, tabii bir his
sin sevkile, otomobilin altına atılı
şımız kabilinden bir harekettir. E
ğer böyle olmasaydı mesela hiç yüz 

Şeref siz yaralar 
Sabahtanberi devam eden gürültü 

bitmiı, odadan odaya dolatan esbabı 
mesalih çeki1miıti. Muameli.t yazıcısı 
Hüsnü aevkolacak efradın muameleli 
evrakı~ı jandarmaya teslim etti. 

Onlar da çıkınca şube divanhane
sini sessizlik bürüdü. 

Hüsnü, zayif ve sarı benizli çocuk 
işini bitirdiğine memnun, masasının 
batına oturdu: Bu gün de hir çok gün 
ler gibi geçmit, tnb'an aert olan Bin
baııdan lakırdı İ§İtmeden vazifesini 
yapmııtı. Sol dirseğini masaya daya .. 
mı§, eli ıakağında sigarasının duman 
!arını dertli dertli içine çekerken ka
pıdan, kolunda yeni kur'a efradının 
defterleri, arkadatı Hilmi göründü. 
Onun her zamanki içli haline baka
rak sordu: 

- Hüsnü ne dü,ünüyorsun gene? 
Beriki, uzamış traılı çenesini, ya· 

naklarını parmaklarile sıkarak cevap 
verdi: 

- Haftaya terhiı oluyonım; !ikin 
yerime baıka birini almıtlar. Ne ya
pacağım, nasıl it buJacağmı. 

Hilmi, elindeki defterleri masanın 
üzerine attı: 

- Allah kerim be .. 
- Kal"tıki heaap memurluğunun 

kapııı açıldı. Evrak mukayyidi Nail 
bağırdı: : 

- Arkadaılar cigaranız var mı? 
Nail haıarı, bıçkın bir delikanlıy

dı. Evvelce Üsküdarda araba koıar· 
dr. Emsali askere celbedilince yaban· 
cı olarak ıubeye müracaat ebnitti. 
Her akıam içki içer, her zaman Bin
batıdan Jaf ititirdi. Arkadaıları on
dan yaka silkerlerdi. 

Lakırdısına aldırmadıkılarını hiue 
dince kapıda duran reiain emirberine 
takıldı. 

- Araçlı .. Kavalım al da gel. Bi
zim Hüsnü Efendi terhia oluyor, bir
az ıenJendir onu .. 

Ahmet o taraflı olmadı. Karavana 
ya gideceğini aöyliyerek uzakla§tı. 

Yarım saat aonra yemek gelmİ§ti. 
Şakayla, kahkahayla yemek1erini ye• 
yip türkü çağırdılar. Ve erteoi aabah 
erkenden vazifeye kalkmak üzere ya 
taklanna uzandılar. 

Zaten bir askerin dü.Jündüğü, em· 
re itaat, vazifeye dikkat, karnını gü
zelce doyurmaktır. Bunlar öyle ihti
yaçlardır ki, birbiririnden ayrılamaz
lar. Birinde ufacık bir ihmal diğerini 
sekteye uğratır. Vatan vazifesini ifa 
eden bir asker, çelik bir zenberek gi
bi çalııır .• 

• * * 
Bir hafta aonra ıubeye yeni efrat 

geldiğinden diğerleri terhis ediliyor
lardı. Hilmi, Nail, Hüanü Reis gelin
ce bir gün evvelinden hazırladık.lan 
tezkerelerini imzalattılar ve Binbaıı
nın elini öpüp arkadatlarile vedalaı· 
tılar. Toptaıından atağı iner\erlien 
içlerinde en dertlisi arabacı Naildi: 
Dün aktam karavana yemİf, kamını 
doyurmuştu. Bugün, bu ak§Am ne ya
pacaktı? 

Cebinde beı parası yoktu. Hilmi
nin evi vardı. Hüanü de ailesinden ay 
n, bekar yaıadığı için vaziyeti mÜ§· 
küldü. 

Hilmi, iyi kalpli çocuk on.lann bu 
hallerine çok üzülüyordu. Arkadaıla • 
nru Ortaköye kadar götürüp babaam 
dan .ıacağı bir kaç lirayı onlara ver
mek istiyordu. Bunu İma etti: Nail 
atıldı: 

- Allah senden razı olsun arka
daş .. Bu akşam üçümüz de hem se
vinçli, hem kederliyiz. Sen biraz pa• 
ra tedarik et. Biz seni Sirkecide bek· 
liyelim. Kafalan çekelim, terbiı ıere
fine bu aktam neşelenelim. 

Bunu üçü de muvafık buldular. lı 
keleye gelince Hilmi Beıiktaı vapu~ 
na bindi. Ötekiler de köprüye geçh
ler. Saat ıekizde Sirkecide bir~eş~nce 
ilk gördükleri birahaneye, .g.ırdıler. 
Buralarda içki ıu yerine ıçıhyordu. 
Rakıdan baı-!adıklan h~de. raıtgel
dikleri ahbaplarm ıararile bıra, tarap 
gibi karma kanıık içkilerin b!r dü~ün 
ıofrasında gibi durmadan mıdelenne 
indirdiler. Saat on ikiyi bulunca oto 
mobille Hüriyetiebediye tepesine çı• 
kıp zevklerine ceveli.n ...,rdiler. Sıra 
ile gazinolara uğradılar. Fazla sarhot 
olduk.lan için aon gazinoda ceplerin-

mek bilmiyen bir insanın boğul
mak üzere bulunan bir adamı kur· 
tarmak için kendini kaldırıp suya 
atmasını ne ile izah edebiliriz? Bir 
biçareyi dalgalar arasından kurtar 
mağa giden bu adam yaptığı ifİn 
manasız bir cesaretten batka bir 
fey olmadığını düşünmeğe vakit 
kalmadan kendisini denize atmak· 
la sehhar bir kuvvetin, onu bu ha
rekete sevkeden bir azmin zebunu 
olduğunu gösteriyor. Bunu ancak 
bu suretle i:ı:ah edebiliriz. Ben de 
o aralık tıpkı buna benziyordu. 

Bu bedbaht adamı oyun salonun· 
dan kumarhanenin dıt kapısına, o· 
radan gazinonun trasasına kadar 
takip ederken ben de hiç bir dütün· 
ceye, hiç bir mülahazaya tabi de
ğildim, bu hareketimde fUUrun hiç 
tesiri yoktu. 
Şuna eminim ki benim gördüğüm 

manzara kartısmda ne siz, ne siz· 
den batka birisi, hülasa gören göz
lere malik hiç bir kimse lakayit ka
lamazdı. Yaşı yirmi dördü geçmi· 
yen bu genç adamın bir ihtiyar gi
bi merdivenlerden inip trasaya doğ. 
ru sürükleniti, mafsalları gevtemit 
ve kırılmıt bir hal ile ve tıpkı bir 
sarhoş sallantısile yürüyüşü kadar 
acıklı bir manzara tasavvur edile
mezdi. Bu adam bir müddet yürii.
dükten sonra bahçede bir tahta ka· 

tseyog.u'naa l'angaltı'da 

ARTİSTİK ve TAN 

Bu Çuıamba akşamı: Meıhur muganni 

L U C 1 E N M U R A T O R E' u 
VERA KORE NE, MAXUDİAN ve SİMONE BOURDA Y ile beraber 

GAİPTEN BİR SES 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

17 ,30 Gramofon. 
18 Fransızca der• (llerlemiı olanlara). 
18,30 Münir Nurettin 8. ve arkadaılan. 

19.30 Bedayii Musiki Hey'eti. 

21 . Gramofon 
2J ,30 Anadolu Ajanıı, Borıa haberi, Saat 

ANKARA; 
12.30 Gramofon. 
18 Alaturka saz. 
18,45 Danı mu.ıikiıi. 
19,:0 Alaturka ıaz. 

20. Ajanı·haberleri 

V A R Ş O V A ı4ı2 m. 
16.SS Caz orkestrası tarafından konser, 

17,40 Ders 17,55 Solist konseri, 18,50 Müıa· 
lıahe, 19,45 Pli.k ile aılır:eri muıiki, 20 Mu.hte· 
lif müıahabeler, 21 Polonya iıtiktaUye.ti za· 
manına a.it mu•iki parçalarından mürekkep 
kon•er , 22 konferanı, 22,15 Konıerin devamı, 
23 Dans muıikiıi, 24 Müıahabe 24,05 Danı 
mu•ikiıinin devamı. ' 1 

B 0 K R E Ş 364 m. 
13 Borsa baberleri, plak, haberler, pl&k, is 

Radyo orkeıtraıı, 19 Haberler, 19,15 Madam• 
Lucie Pcıtrutcu l•rahndan. taıanni, 20 Oni· 
verıite radyosu, 20,20 Pl.i.k 20,45 Konferans 
21 Oda muıikUi (The Odoresco Karteti), 21,30 
Konferans, 21,45 Yunan 4ark1ları , 22,lS Pi· 
yano konseri, 22,45 Haberler , 23 Popüler Ro· 
men musi.kisi.. 

BÜDAPEŞTE 550 m. 
14,30 Stefan Bertha ıalon takımı, 16,30 Ta• 

lebeye mahıuı netriyat. 17 Kadın ıaati, 18 
Konfcranı, 18,30 Yayli aletler ile konser, 19,10 
Almanca derı, 19,40 Opera orkeıtra•ı tara• 
hndan konser Solist Vilma Tihanyiı:ıin iıtira• 

itile , 20,.50 Zoltan Nedanyi tarafından konfe· 
rans, 21,20 Ernö Dohnyinin idaresinde ope· 
ra orkestrası, 22,35 Haberler, 22,55 Beli. Raç 
Siıan takımı, 24,.15 Caz orkeıtraır. 

ViYANA 507 m. 
18.05 A•uılurya muıi.kiıine dair 1'onferanı 

18.30 Konıer (İlıe Vjnglmagr, fnıe Jakohıen, 
Robert Kuppelvieser). 19~0 Tiyatro kritik· 
leri, 19,4-0 Müıababe, 19,45 Derı 20,05 Aktl&&• 
lite, 20,15 Sa.at ayarı Teıaire, 20,20 Kıı ıpor• 
ları, 20,25 V erdinin Simone Boccanesra op#· 
raıı Viyana operasından naklen. 23,15 Müsa• 
habe, 23,35 Akıam konseri rad10 orkestrası, 

Jo•ef Holzer. 

B R E S L A U 316 m. 
17 Hafif musikisi, 18,SO Taıannili konser, 

müaahabe, 19110 Kuarlet takımı. 20 Kimyon 
san'atkirlan, ismindeki temsil , 21 Günün lu 
ıa haberleri, 21,10 AYuıturya iıimJj neıriyat. 
21,30 BeethoTen konseri Keman. ile romana· 
lar , 22 Bcethoven'İn 6 cı senfoniıi -Dur. 22,45 
Müaal.abe, 23,20 Spor, 23,55 Haya haberleri, 
24,10 Beethoven."in eserlerinden oda musikisi 
konser. 

deki paradan fazla heaap yaptıklann 
dan hakarete ve tokatlara maruz kal
dılar. Fecir vakti gazinodan çıkınca 
geri dönmek imkanı kalmamııtı. Cep
lerinde bet para.tarı yoktu; fakat bu· 
nun da kolayı bulundu. Açıkgöz geçi 
nen arabacı, kendisi gibi zil zurna bir 
toförü "nefes" ikram ederek kendi ta 
birince kafes_ledi. Üç arkadaı otomo
bile bindiler. Nail gazele batladı. Şo 
för makineye son sürati vermitti. Şim 
di otomobil Şiıliden Takıime doğru 
yaralanmıı bir canavar gibi homurtu· 
\arla sıçrayıp koşuyordu. Pangaltıdaki 
dönemeçten krvrılırken acıdan ve yor 
ğunluktan bonalmış gibi bir dükki.ru 
tosladı. 

Gürültüye, baykıntmalara merkez 
den polisler yetiıtiler. Makine kırıl
mııtı. İçindeki bir çok yerlerinden 
yaralanm.ıılardı. 

Dikkatsiz toför hakkında bir taraf 
tan zabıt tutulurken hıırunlan kana
madan askerliklerini geçirip içki ae
faletinde yaralanan bu gençler hasta 
haneye naklolundular. 

O. N, 

napenin üstüne bir çuval gibi yığıl· 
dı kaldı. Bu da anlatıyordu ki onda 
her 'ey bitmişti, o bütün ümitle~i 
mahvolmuş bir insandan başka hır 
'ey değildi. ".ücudunda canlı 3:d~e 
namına hiç hır tey kalmamı? hır ın
san, bir ölü ancak böyle çökebilir
di. Başı arkaya düşmüt, kolları bir 
ölü rehavetile şekilsiz birer cisim 
halinde yanına sarkmıştı. O aralık 
oradan kim geçip başını çevirse 
lambaların titrek ziyalarla yarı ay 
dınlattığı bu trasada, bu tahta ka
nape üstüne yığılı duran bu cismi 
bir insan natından başka bir feye 
benzetemezdi. 

Nasıl oldu, neden ben de biran 
içinde böyle gördüm, iza~• edemiye. 
ceğim. Fakat surası muhakkak ki 
tüyler ürperti~i bir hakikatle benim 
gozumün önünde de o, bir insan 
naşı manzarası almıştı. Evet onu 
böyle görüyor ve kendi kendime: 
"Mutlak bu adamın cebinde bir ro
velver vardır ve yarm onu burada 
değilse bile batka bir kanapenin 
üstünde kanlara bulanmıt ve can· 
sız bulacaklar,, diyordum. Bu, ben
de körkörüne hasıl olmut bir kana
atti. 

Onun gazinodan öyle bir çıkıtı, 
trasaya doğru öyle bir gidişi vardı 
ki bir uçurumun tepesinden atılan 
ve dibini bulmadıkça durması ka-
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Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahanesİ 
karımnda Sahne sokağında 3 nwnıı· 

ralı apartımanda 1 numara. 

Hazar Musevi Türk devle! 
Türk kültür birliğinin daveti üı~ 

rine Kocaeli mebuıu Retit Saffet ı; 
cuma günü arkadatlık yurdu (~1 

klübünde Hazar Muıevi Türk devle!' 
mevzuu üzerine ilmi bir konferanı "iti" 
miştir • 

Reıit Saffet Bey Türk kültür birli ' 
ği tarafından takip olunan Türkleştir 
me gayesine iıaret ederek Türkler~ 
Türkiye Musevileri araıJnda ayrıJııd•' 
rın kaldırılmasına çalı§an kıymetli v•· 
tandatların mesaisinden bahsetmİ§ "' 
bugünkü Musevilerin kanının büyük 
kısmı Uralu • Altayın olduğunu, ve ,.ı 
sevilerde semitlik olduğu kadar ond ... 
ziyade Sumero Akaden yani Orta N" 
yadan gelme Hitit yani Anadolu 1<8~1 

bulunduğunu ileri ıürmüştür. 
Hatip bundan sonra sözü H~1 

Türk devletine getirerek Hazarların ~. 
di memleketlerinin haricinde ıakin b'! 
lunan Muıevilerin mukadderatına .J.1: 
ka ve tesanüt gösterdiklerini ve hatV 
ispanyada Toledo şehrinde sakin ff1 
seviler tarafından vuku bulan iatimd 
üzerinde gene mezkUr şehri dü 111 

taarruzlanna karıı müdafaa için 
çok asker gönderdiklerini anlatınlt 

tır.H . H k . • . ·ndel 
atip, azar avmının meıaııt f4 

ve tarihi rollerinden uzun uzadıya fi 
ilmi bir salahiyetle bahsettikten •"" , 
ıu sözlerle konferanaına nihayet vet ..:ı 
miıtir: "Musevil~n Türklerle der 
Türk olarak nelere muktedir oldu~ 
nı tarihte gösterdikleri gibi bugÜ"', 
GAZI TORKIYESlNDE de göstere 
ceklerine eminim ve bu emniyetimi t· 
rar ederim..,, 

Reıit Saffet Bey ekseriyetini !'f1•. 
sevi münevverlerinin teıkit ettiii b-' 
run tarafından hararetle alkıılanmlfıı' 

Jllilliy~t 
Asnn umdesi " MiLLiYET" tİ' \ 
~·~~~~~~~~~-~ 

ABONE 0CRETLER1: 
Türkiye içia. Hariç i' 

L. K. L JC• 
3 a7lıiı 4 - a _,,,. 
6 " 7 50 14 _,,,. 
ız .. t4 - 21 _,,,. 

Gelen eTrak seri ••.rilmez.- Mildd.~ - ._, ' ıeçen nu•na..aar 10 kurut-tur.- Gaxet• t 
matbaaya ait lıler için müdiri7cıt. ~., 
racaat edilir. Gazetemi• illnların m•11 

liyetini kabul etmez. 

bil olmıyan bir taf ta ancak bciY!; 
~v~.lanabilirdi. Bitkinliğin, ülll~1 
sızlıgın bir vücutta bu kadar, ~ 
derece gözle görülebilir fekline 
tesadüf etmemiştim. . 

Siz şimdi benim halimi tasa\'f!' 
ediniz: Bulunduğum noktadan f'. 
mi otuz adım ötede bir adam h-" 
ketsiz, yığılmıt gibi duruyor,~' 
taraftan onun imdadına ko,ınıJI. 
çin kendimde bir arzu duyılr~ 
diğer taraftan aldığım 1 . 

terbiyem icabı olarak yolda 1( 
bancılarla konutmaktan korkll1~ı 
dum. Bu iki zıt tesir altında n~ ~ 
pacağımı tatırmıttım. Gökyüzll J,ı 
!utlu idi, havagazi lambalarıll .J? 
solgun ve titrek bir ziya çık,yo ıtf 
Nihayet yolda nadiren geçetl f 
hızlı adımlarla yürüyüp uza!'l~ 
yorlardı. Ben, intihar etmit bıt 1~ 
ziyette duran bu adamla adeta 
başıma kalmıştım. ,f 
Beş on defa tecrübe ettim, olr'. 

ca kuvvetimi toplıyarak ona dd f' 
yürümek istedim; fakat her e.~ 
sında utanarak geri geri çekild~ıt' 
Ekseriya sukut eden insanlar 1' J' 
dilerinin imdadına koşanlar11111~· 
birlikte sürüklerler; belki de i ( 
dan mütevellit bir hissitabii beJI .;ı· 
na yakla~maktan menediyordıl· ııı· 
ziyetin ne kadar delicesine, o:;i) 

(Bittfl 



Karacasu ve tarihi 

MiLLiYET PAZARTESi 22 KANUNUSANi 1934 

On dört senelik 
Bir husumet 

-o-

Aydının bir 
Senelik bütçesi 

s 
S5 

T ekirdağda talebe adedi artıyor 

Karacasu şimdiye kadar ne tahavvüller 
geçirdi, şimdi ne haldedir? 

v eysel B. muhakkak bir 
ölümden kurtuldu 

TRABZON, (Milliyet) - Vak 

--1 Geçen sene içinde nerelere, 

KARACASU, (Milliyet) - Kara· ı bi~ z'?'para madeni vardır. Maden 
<a•u Baba dağlan silsilesinden Ka· ellı ~ılometre uza~ta buluı_ıan Kuyu
~hcalı dağına yaa.lanan ve kadim Ha cak ıa.taayo~undan ıhraç edılmek~~ ."'!e 
~l&İpolia ıehri harabelerinin bulundu· develerl_e kilosunu 20 paraya gotWl-
tu ovaya hakim iki tepe üzerine ku· mektedırler. 
"1lınuı 1500 haneli ve 6000 nüfualu 
bir kaza merkezidir. 

Efsane ve rivayetlere nazaran Ka
~acasuya 700 sene evvel Karaca Sof~ 
1•tninde bir zat elyevm harabelerı 

Nüfusu 
Kazanın umum nüfusu 14,806 dır. 

Geçen sene 201 ölüm ve 330 doğum 
olmuıtur. 

Sıhhat 
ltıevcut olan Cum'a damını yaptıra· Kazanın sıhhi vaziyeti çok iyidir. 
•ak kunnut ve Karacasu, Karacasofu Senelerdir doktorsuz bulunan kaza· 
dan ınuharref imit. ya geçen aene hükıimet doktoru ta-

Maamafih Karacaau iki ad değiı· yin edilmiıtir. 
tirıniıtir. Osmanlı Türkleri bu yerleri Maarif 
e:., geçirdikten sonra kasaba büyü· .. Kazanın biri merkezde ve beti de 
ıtıüı, 14.000 haneli bir tehir olmuf ve koylerde altı ilk mektebi vardır. Bina 
Aydın Y eniıehiri adını alıruf. BiJ&ba• sızlık yüzünden merkez mektebi iki 
re. incili nahiyesi yapılmıf, 310 sejt binaya yerlettirilmittir. Mektebin hi
•İnde de Karacaau kazaaı olmuf. k maye heyeti Cümhuriyet bayramında 
Önce doğu cihetindeki tepede bulu- 50 çocuk giydinnit ve bunlara dera 
nan kasaba batı tarafındaki tepeye senesi batından itibaren muntazaman 
doğru yayılmıı ve hükWııet, çartı bu sıcak yemek venniıtir. 
Yakada kurulduğundan zamanla kar- yollar 
I• tarafta oturanlar yerlerini terkede- K 
tek bir kıamı batka yere gitrnifler, azanın batlıca iki mühim yolu 
bit' kısmı da hükiimetin olduğu tara- var_dı~. Biri ~a~acaıu, Kuyucak fO -
f k ka aeaadı~. Bu fo6?nun henüz yapdmıyan 

a. Yerletmitlerdir. Bugün artıya • 4,5 kılometrelik kısmı ve bir çok bo>-
da. oturanlar dokumacı eanafıdır. Bun k k k k .. ·· 1 . 
lu da zamanla bu tarafa gelmek ve zu ' yı 1 opru erı mütahide veril-

d Y mit, intaata batlanmıttır. terkettikleri dönekleri eski Ay m e 
k Yalnız inıaat çok ağır gitmekte-ııi,chrinin harabelerine karı§ma ta-

d dir. Bilhasaa henüz baılanmıyan köp-
ıtl~:dim Hiriaipolis tehrinin harabe rüler çok harap bir halde oldukların-

ı dan her an çökmeğe mahkı'.im bir va. eri Karacaauya 12 kilometre uzakta d ziyettedirler. 
ır. Tarihten evvelki devirlerde bura Diğer yolu Karacaau - Tavas yolu 

l~rda Karyenler yatıyorlarmıf. Hiria- dur. Bu yolun inıaatı köy kanununa 1•Polis ıehrini ilk. önce Karyenler kur tevfikan geçen sene batlanınıı ve De· 
lnu~Iar, sonra butalara kadim yunan• b .. ] b y ı 
lılar gelmitler. Evvela bir kale yap- nizli hududuna ag anmı§ r. aruz 

belediye hududu içinde küçük bir kı-ltııtlar, aonra da ovaya doğru ,ehri M af'h b ·· 
b.üyütmüıerdir. Mabet ve saraylanru sımda çalı§ılıyor. aam ı ugun 
tıyatro ve formları kale dııında yap • Tavaıa kamyon ve otomobil iıleme
tnıılar ve tehrin adını Afradisyas ğe baılamıştır. 
Yani ıöhret ıehri koymutlar. Hayat ucuzluğu 

Sonra Dara gelerek ıehri yakmıı, Karacaauda. hayat çok ucuzdur. 
l'ıkmıı, ahalisini kesmi§. Daradan son En iyi cina buğday ununun kilosu 
re. Romalılar muslihane bir surette 3,5 koyun eti 23,5 erkeç, 13,5 dana 
buraları iatili etmitler, halka hünnet 11 ve aığır eti 7,5 kuruttur. 
ederek yaptıkları abide ve asarm ya imar 
•ılarını kadim Yunanca olarak yaz- Yurdun her köıesinde olduğu gibi 
tnıılardır. Bu cihetten buradaki Ro- Karacaıuda da. imar faaliyeti bariz 
ltıa asarı kadim Yunanlılara mal edil- bir surette göze çarpıyor. Bir sene i
llıek istenir. Fakat gerek buraları Ka çinde bir çok yeni binalar yüselınit
•an Fransız alimleri ve gerekae ziya- tir. Evvelce bir medresede bulunan 
~•te gelen bir çok ecnebi alimler eaer hükı'.imet tamir ettirilmekte bulunan 
~··n Romalılara ait oldugu" nda iktifa askeri binaya nakledilmek Üzeredir. •t . 
llıektedirler. Kazarun metha.linde buluna.n m• 
Romalılardan sonra Hristiyanlar zarlıklar kaldırılmaktadır. Burası Be

llelıniıler, mabetleri kiliae yapmıılar lediye tarafından park ve koru yapı. 
"" tehirde Hiriaipoliı yani halaskar lacaktır. Eıkiden Aydın Yenitehri o
fehri adını koymu§lar. Bu tehrin IU• lan Karacasunun Cümhuriyetin yeni 
T-" 2038 rakımlı Baba dağından ge- Karacasu tehri olacağına tüphe edU
'l'tniı. Bu gün de harabelerin yanın• mez. 

:•ki Geyre köyü halkı bu sudan isti- =-- -w-.----o-d-d:-------
ade etmektedir:cr. Degırmene a anan ayı 

1, Atalarımızın çok medeni bir ah· GEMLiK (M'll' t) G ml'k 
~klan vardı. Diğer kavimler ele ge- • ı ıye -. e j · 
~~dikleri yerleri yakar yıkarken, in bir saat ilerisindeki değırnıen e-

urk!er onları toprak altına gömer, re her gün bilinen zamanlarda uğ. 
~., mı..hafaza ederlenniı. Bugün mey rayarak kapıları zorlayan bir ayı 
~tta çıkartlan ve tarihten evvelki de 

"n·~ere aıt bulunan bir çok eaer,_ mev- vardır. 
~Udiyetı .. ,ini hiç tiiphea;z eaki Tilrk. Değirmencilerden biri Avcılar 
ıerin bu ç(\k yükıek 4'e medeni düıün k 1 • 
ce ve kııbiliy.,llerine bo,.çludurlar. u übü azasından fırka katibi Ratıt 
Fai<Lt Oıman!ı saltanatı maddi v~ ma Efendiye bat vurarak bir gün sili· 
nevi büyük bir kıymeti olan bu aaa. hile degvirmenlere kadar gelip bu 
ra ~h~mmiyet vermemi~, yı<bancı!ar 
~elıp ıstedik leri gibi knmıılar ve çı yırtıcı mahliiku pusuya dütürmek 
ı:;dıkları kıymetli eserleri memleket üzere birlikte tertibat almalarını 
ku~ tııtıyarak büyük müzelerine yalvarmıttır. Ayının yağı pahalı ol-

n lıtlar. duğu için derisinden, yağından edi-
lor " lakaydi bizde Metrutiyet aene h 
ti ınde bile devam elmit. bu haberle- lecek istifade esaı>lanmı,, payla-
lu,,l(aza~ Fransızlan~ b~ıına .ta~in '?" tılmıf, fakat .bu muhayyel paylat
tj. an hukUıııet ~:omısen Deruzlıde ıı ma, ayı sanlcı hakkında verilen 
ı,talıat eım;, v<' ;:ranaızhr da bulduk kararı sezmit gibi, değirmenlere 

1111 •ı•rmıtlardır. uğramadığından yalnız kuvvede 
la. !lir Çok a•ar K ... racasuda mezar kalmıttır. Fakat hala sürü sürü ayı 
ııı flarında ve diğer inıaalta kulanı!• hükayeleri anlatılıyor. Herkesin 
d~!· CÜmhuriyet devri lıer yerde ol• bulunduğu yerlere kadar sokulabi
l. f" gibi Geyre harabelerine de mu 
1ı: 1

• koyınuı ve bir tat parçasının çı len bu korkunç hayvan bir çok zi-
tılınaaını yaaak etmi§tir. binleri itgal ediyor. 

., Sanayi Hele geçen yıllardan birinde o-
ta_· ~a.racaıunun coirafi vaziyeti, zi-
r_' •tıkiıafı müaait olmadığmdan bu- lan bir ayı vak'ası bugün bile hat-
~i· lıalkı ötedenberi hayatlarını aana· yetle karıtık bir merhamet uyandı
~~~ kaunmıtlardır. En ileri giden aa rarak dillerde dola•ıyor. Silahla 
l>a dokumacıhktır. Avıupa malarmın ' 
~ld~arlarımıza istedikleri gibi hakim yuvasında pusuya dütürülen bu ayı 
~av"kları senelerde bu sanat yavaf ; biricik yavrusunu ayaklarile yüzü· 
'iti ~t aönmeğe batlamıı ve Karaca- ne iterek adeta avcıların insafına 
lor~ ar da bu yüzden yer defitlirmit· sığınmak istemit, fakat buna rağ-

F e azalnıı~lardır. V 
'aıı •~at Cümhuriyet idare••nln milli men ayı öldürülmüftÜr. uran a-
ııı.~Yı ve iktııadi kcnımai< ve yükselt damın da bir kazaya kurban gittiği 
>o .. huaugun<la aldığt tedbir ve ltima söyleniyor. 
ltiı' '.0nnıeğe yüz tutan Karacaau,..,\ana "'& d b""'•k lt~ ~ .ene canla~ .'nnıı, . u.run ıplı 

ilah sanayii bını geçm11tir. 
CtJ l<.endilerile konuttuğum dokuma
ııı·ar buhrandan tikayet ediyorlar. lz
ıı,'tde çıkarılan ipliklerin bilhaaaa 22 
"• ~a~adan aıağı numaraların Avru
~t 'P!ıkıerinden çok iyi olduğunu, fa. 
d1- •htiYaca kafi iplık istihsal olunma 
•:i~dan_ malı bulamadıklarıı_ıı, .~~ki 
dtıı ~ ~ıpariılerin iki ayda verıldıgın-

ı(1kayet ediyorlar. 
1111 •racasuda 15 tabakhane vardır. 
i~r tabakhaneler Karacasunun kösele 

1 til\'Yacını temin etmekte ~e hoya!ı me 
~· ;e •ahtiyan ihraç edilmektedır. 
f >•ıı O dan fazla ocakta toprak imlatı 
' lf!t-~ıl~akta ve civar kaza ve viliyet• 
f "~ıı dhra~at yapılmaktadır. Karacasu 
( ~İtte ••tıleri ve toprak kap•arı bu mu 

çok meşhurdur. 
C Madenler 

eyl"e harabeleri civarında zengin 

Pamuk tohumlarını ıslah 
NAZİLLi, (Milliyet) - Nazil· 

lide yapılacak pamuk tohumlarını 
ıslah istasyonunun proje ve plan
larının noksan yapılmasından mü· 
teahhitler talip olmamakta ve mü· 
teahhitlerin teklifleri de arttırma 
ve indirme kanununa uygun gö
rülmediğinden vilayet makamınca 
kabul eclilmemitti. 

Keyfiyeti vilayetten vekalete 
bildirilmit ve vekaletve projçe ve 
planları da arazinin icaplarına gö
re tadilat ve ilaveler yapılarak 
vilayete bildirilmittir. Vilayet is
tasyonun yapılmasını 20 gün müd
detle indirmeğe koymu~ ve ilan et
mi~tir. 

nekadar para sarfedildi? 

fıkebir kazası meclisiumumi azasın 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayet~niz 

umumi meclisi Vali Beyin rei•liği aı .. 
tında ilk toplantısını yaptı. dan Veysel Bey 

burada korkunç 
bir suikastten 
kur tul mut tur. 
Vakfıkebir Şal
pazarı nahiye
;inde Hüseyin 
:>ğullarından Sa 
Jık isminde bir 
.ıdam Veysel Be 
ye 14 senedenbe 
ri husumet besli 

Veysel Bey yor. Veysel Bey 
Vakfıkebir pa

zarlarına, yaylalara gittiği zaman
lar takip edildiğini ve kendisine 
suikast kapılacağını bilir, yolculu 
ğa tedbirli çıkar. Sadık, oğlu Meh 
mede fırsat bulduğu zamanlarda 
Veysel Beyi takip ettiriyor. Uzun 
zamandanberi devam eden bu ta
kip neticesinde Sadığın oğlu niha 
yet Trabzonda yakayı ele veriyor. 

Veysel Bey Meclisiumuminin 
açıldığı bu günlerde T rabzona ge 
liyor. Sadığın Trabzona kadar ar· 
kasından nırini göndereceğini tah 
min etmiyen Veysel Bey serbest 
geziyor. 

Veysel Beyin hasımlarını takip 
edenlerden bir zat Mehmedin Vey 
sel Beyin arkasından Trabzona 
gittiğini görüyor ve o da derhal 
Mehmedi takip için T rabzona geli 
yor. Veysel Bey, Nümune lokanta· 
sında ak,am yemeğini yerl•en 
Mehnıedin T rabzona geldiğini v; 
kendisini takip ettiğini kulağına 
fısıldıyor. Bunun üzerine Veysel 
Bey lokantadan kalkıyor, Şems o
teline geliyor. Orada bir arkadaft· 
nın teklif ve ısrarı üzerine kağıt 
oyniyorlar. Fakat Veysel Bey me
seleyi arkadatına açamıyor, sıkın 
tı ve korku içinde etrafını süzüyor. 
Arkadatı Veysel Beyin endite ve 
lwrku içinde olduğunu hissedince 
(ne var?) diyor. Veysel Bey hadi
seyi anlatmağa mecbur oluyor. 

Arkada,ı Veysel Beyin otelde
ki odasında aaklanmasmı söyliyor. 
Ve zabıtaya haber vermek üzere 
kahveden ayrılıyor. Zabıta ite va· 
ziyet ediyor, Otele gelerek Veysel 
Beyden Mehmedin huviyet ve e,. 
kalini öğreniyor, takip batlıyor. 
Esasen Mehmet Veysel Beyin 
Ş.ems otelinde kaldığını bildiği i· 
çın zabıta tarafından daha zİyLde 
bu mıntaka -etrafında yakala.naca 
ğ~ katiyetle anlatılıyor. Aradan az 
bır zaman geçiyor. 

23 Yatlarında bir gencin otelin 
Millet Bahçesine bititik kapısına 
doğru yaklattığı görülüyor. Meh
met otelin kapısı önünde etrafına 
korka korka bakarak Veysel Be
yin otelden çıkmasını bekliyor. 
Tam bu sırada zabıta memurlan 
Mehmede yaklatarak yabancı ve 
fÜpheli bir adam olduğunu görü
yor, huviyetini soruyor etkalini 
~-etki_k .ediyor, ismini öğ:eniyor ve 
uzerını arıyor, silah bulamıyor, 

karakola götürüyorlar, Karakol

da Mehmedin üzerini tekrar arı· 
yorlar. Ceketinin sağ cebinde k:ı
n'.nd~n çıkmıt, fiteği sörülmüf, em 
nıyetı açık bir tabanca buluyorlar. 
Bundan başka bir de tayanı dik
kat mektup elde ediliyor. Mektup 

V akfıkebirin Şarlı nahiyesinde bir 
otelciye yazılıyor. imza Mehme
din babasınındır. (Oğlum Meh. 
met orada o mühim iti görmeğe gel 
mittir. Otel ve yemek parasını siz 
veriniz sonra hesaplaşırız) dıyor. 

Mehmet tevkif edilmiş ve hak
kında tahkikat batlamıttır. 

o 

Aydın memleket hastanesinde 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın mem 

leket hastahanesinde 10 yataktan iba 
ret olan nisaiye ve vili.diye seriryatı .. 
na 1933 "Y'lı içinde 304 hasta yatırı1-
mıtbr. 

Bunlardan 137 kadma muhtelif a
meliyat yapılmıı ve 83 doğum olmup
tur. 

647 hastaya ayak tedavisi yapıl
mıf, İliç ve reçete verilmittir. 

Zühr~·,i hastalıklar kısmına da 
53 haota yatınlnuı ve tedavi edilmiı-
1erdir. 

Zührevi hastalıklı alefttlere ·um . 
miyetle ayak tedavisi yapılınııtır. u 

Vali Beyefendi, celseyi açtıktan 
sonra aza beylere hoş geldiniz, dedi 
ve: 

- Mecliae takdim ettiğimiz bütçe 
mütevazin bir bütçedir. 

Geçen sene bütçesinde tahmin etti 
ğimiz rakamlar aynen tahakkuk etti
ğinden hiç değiıtinnedik. Bu itibarla 
bu aene de meclise, hemen hemen ge• 
çen senekinin ayni bir bütçe takdim 
ediyoruz . 

Bütçeyi tevzin için yol paraaında 
gene azami haddi koyduk. Muhterem 
meclis te bunu tasvip ederse gelecek 
sene bütçemiz de gene aynen tabak· 
kuk etmiı ve vilayet iıleri sarsılma
dan yürümüı olur. 

Heyeti muhteremeye muvaffaki
yıetler dilerim, dedi. 

Vali Beyin sözlerinden aonra. ikin
ci reis, ki.tipler ve encümenler aeçil· 
di. ikinci reialiğe Etem Kadri, katip
liplere avukat Sami, ve Ali Riza Bey. 
ler, mülkiye encümenine Dr. Nafiz, 
Etem Kadri, Muzaffer ve Ali Riza 
Beyler, maarif encümenine Ömer (Na 
zilli), Ali Nihat, Tevfik, lsa Ruhi 
Beyler seçildiler. 

Reisicümhur Hazretlerile yüksek 
makamlara meclisin yüksek sayğılan
nın arzı kararlattınldı. Bundan son• 
ra vili.yetin bir senelik çahımalarını 
gösterir izahnamea.i okundu. 

lzahnemaye göre viliyetimizin 
932 mali senesi bütçesi 714,237 lira 
olduğu halde 931 bakayesile beraber 
808,032 lira tahsilat yapılmıttır. 

Bu sene içinde Nafia itlerine 
137,252 lira sarfedilmittir. Bunun 
21,833 lirası maaıata verilıniı 115,419 
liraıı da yol, köprü inıa ve tamirine 
sarfedilmittir. 

932 mali seneainde maarife 270 
bin 318 lira sarfolunmuttur. 

Sıhhat itlerine 45,200 lira veril
miıtir. Bununla hastahanemize yeni
den ilet v' cihazlar a.lınmıı tamir ve 
teaisah da yapılmııtır. 

Frengililer için 500 liralık ilaç ve 
aıtmalılar için de 20 liralık kinin alın
mıttır. 932 mali senesinde Aydin 
memleket haatahaneaine 2300 hasta 
kabul olunmuttur. 550 hastaya ameli 
yat yapılmıı, 2042 hasta tedavi edil
mittir. 

2691 hastaya da ayak tedaviai ya 
pılmıtbr. Laboratuvarda 2183 hürde
bin, 1184 Radyeakop muayenesi Y•• 
pılmıtlır• 

Ziraat ve baytar iılerine de 19,3Il 
lira aarfedilmittir. 

Bunurıla bir aygır deposu yaptınl
mıı, bir ço~ baytar, al~~r ve edviye 
getirtilmittir• Bu sene ıçınde 12200 
hayvana tari>on atm yapılmııtır. 

Teaia olunan ziraat fidanlığına Av 
rupa memleketlerinden bir çok cina 
fidanlar getirtilmiıtir. 

lzahnamenin 933 mali yılm ilk ye 
di aylık kısmında. iae vilayetin içinde 
bulunduğumuz hesap yılında Nafia, 
sıhhat, maarif ve ziraat ve baytar it
lerinde yaptığı itleri göstennektedir. 
Bu sene vil&y.etimizde bilha•ıa nafia 
itlerinde büyük ehemiyet ve gayret 
aarfolunduğu timdiye kadar 100.000 
küıiır liralık ihale yapıldığı anlaıdı

yor. 
lzahnameden daimi encümenin 

mütaleaaı okundu ve bunlan tetkik 
etmek üzere 5 kitilik bir encümen ae 
çilerek haftaya pazartesi günü toplan 
mak üzere meclis toplantısına son 
verildi. 

Kim vurdu? 
GEMLiK, (Milliyet) - (Enver 

Bey) de Hacı Ahmedin itçisi bey
ninden ağır surette vurulmu9, maz
nun sıfatile Hacı Ahmet tevkif e
dilmittir. Neticenin ne olacağı kes
tirilemez. Hacı Ahmet kendisinin 
bundan haberi olmadığını belki 
hizmetçisinin sar'a gibi bir illet se
bebile hayvandan herhangi bir ka
ya üzerine dü,erek başı yarılmıf 
olabileceğini söylemektedir. 

Tekirdağda yeni ölçüler 
TEKIRDACI, (Mililyet) 

Sene batından itibaren tehrimiz· 
de yeni ölçülerin tatbikına batla
nıldığından hemen bütün esnaf 
hazırlıklarını bitirmit ve yeni ölçü 

!erle ite batlamıttır. 

Bütün çarfı esnafının tedarik 
ebnit oldukları yeni ölçüler bele
diyemizce kontrol edilerek tescil 
edilmittir. Halkımız yeni ölçüler 
dolayısile fiatlerdeki değitikliği 
kiloya tahvil listelerile öğrenmif 
addedebilirler. 

Binaenaleyh bir iki ay içinde 
bütün tehir ve köylülerimiizn ye
ni ölçüleri öğrenmeleri ve alışma
ları için dersler verilecektir. Hat
ta Halkevimizde de bu mevzu üze 
rinde esnafa kurslar acılacağı h.;. 
ber alınmıştuı 

Tekirdağı ilk mekteplerinden biri .. 

TEKIRDACI, (Milliyet) - \ maktadır. 
Şehrimizin maarif hayatı gün geç Gösterdiğim erkamm muıcaye• 
tikçe mütekamil bir vaziyete git,. sesinden anlatılacağı üzere maari 
mektedir. 1924 senesinde tehir ve fin terakkisi ve memleketin bunı 
köylerimizde 59 mektep, 92 mual mevcudiyeti~ bağlanması sayesin· 
!im, 1875 kız ve 2973 erkek olmak de bu havalıde okumıyan kalmıya 
üzere ceman 4848 talebe ilk mek- cak kanaatini vermektedir. 
teplere devam etmekte iken, 1933 Geçen sene vilayet umumi mec 
senesinde 124 mektep, 224 mual- !isi ve bilhassa batla Vali Azmi 
lim ve 4124 kız ve 5471 erkek tale Bey olmak üzere bazı köylerin bir 
be olmak üzere ceman 9595 ade-

k birine yakınlığı dolayısile vasat o-de yükselmiştir i, yW.tde 55 nisbe 
tinde maarifte yükselit nazarı dik lan köylerde yatı mektebi ihdas 
katimizi ok,amaktadır. edilmi9tir. Hükumet bütçesine bar 

Maarifimizin bilhassa ilkmek- olmıyan ve yalnız köylülerin arıu· 
tep kısımları hakkında alakanın siyle açılan bu mekteplerden çok 
büyüklüğünü İzah edeceğim. istifade edileceği timdiden anlatıl 

Maarif müdüriyeti ve müfettit maktadır. 
arkadaşlarımızın mütemadi faali
yeti sayesinde Tekirdağı maarifi 

gün geçtikçe ilerlemekte ve tahıi· 
le kar'ı olan merbutiyet daima arl 

Tecrübe neticesi daha batka 
köylerimizde de yatı mektepleri 
ihdas edilecek ve köylülerin oku· 
ma yazma hevesi arttırılacaktır. 

Aydın ziraat satış koopera· 1 
lifinin bir telgrafı 

Aydın ziraat sattı lrooperatifleri it
tihadı tarafından dün ıu telgrafı al • 
dık: 

lzmit idman yurdunun 
toplantısı 

lZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz id
man yurdu senelik toplantısını yapmıJ 
lır. 

IZMIR, 21 - Son Posta gazetesi
nin 19 ikincikanun nüıha11nda lktıoat 
vekili Celal Beyefendinin lzmiri teırif. 
!eri münaıebetile gazetenin lzmir mu
habirine atfen ve mücuesemizi alaka • 
dar eden §ekilde bazı haberler ve mü· 
taleta İntitar etmİ:J olduğunu hayretle 
gördük. Müdürlerimizin Ankaraya da .. 
vet edilerek fikirlerinin ahndığı: ve pro
jelerin de bu e~sa ·göre hazır!~ndrğı 
hakkındaki neşrıyat tamamen hılafı ha
kikattir. 

Ne müdürlerimiz Ankaraya davet 
edilmitler, ne de kendilerinin fikirleri 
sorulmuıtur, Muhabirin Cel&I Beyefen· 
lli ile Ziraat bankası umum müdürü Ke
mal Zaiın Beyin müeueıemiz merke • 
zinde tetkikat yapmakta olduktan hak. 
kındaki malumatı da yanlııtır. Çünkü 
Cel&I Beyefendi lzmire ayın on seki
zinci günü akıamı vaııl olmuılar ve ga .. 
zetenin intiıar tarihi olan 19 iıe cuma 
ve bayram olmak hasebile bittabi ka • 
palı bulunmu§tur. 

·-<>--

Samsunda yeni ö'.çUler 
SAMSUN, (Milliyet) - Cünihuri

yet feyizleriden biri olan yeni ölçülerin 
934 iptidaaından ilibaren tatbiki dolayı. 
sile hem görülecek müıkül&tı kolaylaı· 
tırmak, hem de kanunun tamamen tat· 

bikini temin ve bu itlere nezaret' etmek 
üzere lktuat Vekô.leti Samsun mın
takaaına kıymetli gençlerimizden Ad
nan Beyi memıır etıniıtir. lkbaat Veka
leti Samsun mmtakaaı ölçüler ve ayar 
başmüfettiıliği teıkilatım kunnakta 
cidden faaliyet gÖıteren Adnan Bey ev 
vela Samsunda halkın, esnafın ve bil
hana köylünün müşkülitını vukufla ve 
alaka ile sal ve fasletınektedir. Bir kaç 
gün zarfında mıntakaya dahil olan ye
di vilayet hudut.lan dahilinde seyahat 
ve teftiıe çıkacaktı.r. 

Samsunda yeni ölçüler kemali mu
vaffakiyetle tatbik edilmektedir. 

Karacasuda mahalle işleri 
KARACASU, (Milliyet) - Be

lediye tetkilatı olan yerlerde muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin vazifele
rinin l. 1.934 tarihinden itibaren 
sona ermesi hasebile fevkalade o
larak içtima eden Belediye Meclisi 
bu husustaki nizamname hükümle· 
rine tevfikan seçilmesi lazımgelen 
zevatı seçmittir • 

Ahretten gelen adam 
1ZMIT, (Milliyet) - Burad~ _g•: 

rip bir vaka olınu§tur. Yuauf, ısımlı 
bir deli soiuktan donmuı,. ö~düğü s~· 
nılmıf, kendisini yıkamak ıçın tenetır 
tahtasına yatınnr~lar. 

Üzerine sıcak ve kaynar sular bo
ıalınca Yusufun ölmediği hayret ve 
korkuyla görülmüştür. 

Bu haber yayılınca, bol bol dedi· 
kodulara yol açmıştır. Ahretten g o· 
len Yu•uf, timdi sapasağlam gezmek 
tedir. 

Bir Ç-Ok münakaıa, görültülerden 
sonra yeni idare heyetine Müfit, Sa· 
di, Vasıf, Mehmet, Kerim Beyler ae
çilmiılerdir. 

ldırfuı Yurtlularm yeni yıl içinde 
de samimiyetle çalıımalarmı dileriz. 

Nazilli nahiye kongreleri 
AYDN, (Milliyet) - Fırkamı:ıı 

nahiye kongreleri baılarnııtır. Dün 
Kuyucak nahiye kongre•İ yapılmıt. 
konırrede vilayet idare heyetinden Ot 
man Ragıp. kaza Fırka reiıimiz Avu 
kat Ulvi ve Halkevi reisimiz Tevfik 
Beyler de bulunmutlardır. 

Yeni nahiye h'.'yeti Burhaniyeli 
Mehmet, Hacı Y enı zade Halil, Hac. 
Necip zade Aptullah, ~ledjye reisi 
Ahm t ve Helvacı laınail kaza kon-

. e 'recek mümessilliklere de lb 
gresıne gı ·ı 

h. Ahmet Halil ve Oaınan Hı • ra ım, , • 
mi Beylerdir. . k 

Atağı Nazilli itibari nahıye on• 
gresi de bugün Fırka salonunda top• 
lanmıı idare heyetine Mesrur, Şernısi 
ve Hilıni kaza kongresi mümeaaillik 
!erine de' Belediye reisi ŞükrÜ ve 
Mesrur Beyler seçilmitlerdir. 

Aydından ecnebi memleketlere 
telgraf 

A YDJN, (Milliyet) - Aydın 
Posta ve telgraf idaresi bu sene 
batından itibaren ecnebi memle
ketlere de telgraf kabulüne batla 
mıştır. 

Aydında ecnebi memleketlerle 
doğrudan doğruya iş yapan mües· 
seseler şimdiye kadar bu hususta 
çok müşkülat çekiyorlardı. Bu iti· 
barla bu müsaade halkımızı ve 
tücarlarımızı çok sevindirmiftir • 

Kilo, okka meselesi 
BABAESKi, 19 - Kilo sisteminin 

kabulü üzerine okkalar tamamile or• 
tadan kalkmııtır. Ancak köylü henü~ 
buna alıtmamııtır. Pazarda yağ aa• 
tan köylülerden "kilosu kaça?,, diye 
sorulduğu zaman "kilosu c!a yÜz ku· 
ru~, okkası da yüz kurut., diyorlar. 

Litre uaulünde de bura.da bir arıla• 
ıamamazlık vardır. Bin gramlık bir 
litrede benzin daha hafif, gaz dah• 
ağır, yağ bundan daha ağır geliyor, 

Bir bakkalda yİnni iki buçuk kuru· 
ta satm alınan bir litre gaz diğerindt 
yirmi beı ve diğerinde yinni yedi ku
nııtur. Belediye bu huausta tetkikat 
yapmaktadır. --Holu aygır deposu 

BOLU, (Milliyet) - ldarei hususi 
yenin vilayette mevcut ve eıki ahırlar
da beslenen damızlık üç ayğır ve ild 
merkep için Seyitköyü değirmeni idare! 
hususiye tarafından satın alınarak, asri 

tekilde ahır tesis ve inıasına baılanmıı 
tır. 

inşaata Düzce baytan ve Mimar 
Hamdi Bey memur eddmittir. 



Sivil zabıta teşkilatı; meçhul 
otomobilin peşinde! 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 1 
likçe iladeıine müracaat edilmit ve mu
maileyhin otobüste olmadığı anla§ılmı§· 
tır. 

Efendi de otomobili ile sevkedilmİ§tİr. 
Bundan baıka kazazede otobüs te dün 
Tophanedeki garajından olduğu ıibi 
çıkarılarak Seyrisefer merkezi önüne 
ıötürülmüı ve oradan da kaza mahal
line sevkolunmuthır. Otobüsün mev
kuf bulunan toförü Hakkı Efendi de 
jandarma refakatile kaza mahaUine 
... vkedilerek keıifte hazır bulundurul
muıtur. 

• · '•rdan baska 489 numaralı hu
susi otomobil ıahibi bulunan Hanri Smit 
ı . .. - - ~.c tngilizin de ifadesine mü • 
racaat edilmiı, mumaileyh le kaza ıı
ralarmda Maslaktan ıeçmediğini .öyle
mit ve ademi malumat beyan etıniı • 
tir. 

Otobüse çarpan hususi otomobilin, 
Ankara pli.kah olduğuna dair de bir 
ihbar vaki olmuıtu. Dün bu busuıi o
tomobil de bulunmut ve toförü Omer 
efendi bir kaç saat nezaret altına alın· 
mııtır. Bu otomobilin sahibi olduğu -. 
!atılan inf&&t müteahhitlerinden Mü • 
nip Bey de, dün müddeiumumi mua • 
vini Ekrem beye müracaat ebnit v., ka· 
zarun vuku bulduğu ... ue ot-.obili • 
nin ıanjda bulunduğunu teıbit ettir· 
mittir. 

Münip Bey, kendisile ıörüfen bir 
• •~İ7.e de demittir ki: 

"- Ankara plakalı denilen taksiyi 
·ben, Ankarada satın alarak lıtanbula 
getirdim. Dün de numara almak için 
seyrüsefere müracaat ettim. 

Bugün baktım, ki bizim araba ıa • 
rajd3 yok. Anladım, ki buTaya ıetiT • 
mitler. Ben de geldim. Kaza saatinde 
iıenim arabam ıarajda idi. Bunu ma • 
ruf kimselerin müşahedelttine iatina -
den müddeiumumiliğe izah ettim. Vakıa 
·benim arabamın çamurluğunda çizik 
'Vardır. Fakat bu, garajda olmuıtur. Bu
nu da anlattım.,, 

Müddeiumumilik, yaptığı tahkikat 
ve isticvabat neticesinde Münip Beyin 
§Oförü Nuri efendiyi serbest bırakmış
tır. 

Taharri memurları arabayı 
arıyorlar 

Meçhul otomobilin bulunmaması Ü· 
zerine, zabıta çok sıkı tahkikata bat
lamıştır. 

Dün batta emniyet ikinci ıube bi
hncİ kmm baımeınuru Ziya, ikinci kı•nn baımemuru Cemal ~yler olduğu 
ıbalde müteaddit komiserler ve muavin
lerle elliden fazla aivil taharri memuru 
Emniyet albncı ıuba müdürlüiünde top 
ılanmıtlardır. Her taharri memuruna 
ıiki üç hususi otomobilin bulunduğu ga
ırajların adresleri verilınittir. Zabıta 
memurları, şehre yayılarak l'arajlarda • 
iki hu'lusi otomobilleri muayene etmiı
fer ve bu suretle hali faaliyette bulunan 
450 kadar hususi otomobilden sol ta • 
_.afında çizik görülen arabalan tesbit 
eylemişlerdir. 

Ayni zamanda seyrüsefer memurla
rı da muhtelif semtlerde birer mevki 
itgal ederek ıelip geçen bütün otomo
obillerin çamurluklarını gözden geçirıniı
lerdir. 

Bu aıkı tetkikat ve taharriyat neti
ct>Si olarak sol taraf çamurluğu haftan 
aıaiı kadar çizilmit bulunan 592 nu • 
wnaralı fiyat markalı husuai otomobilin 
~~~. ~.t .. birde tamir için bir ıaraja gö
turüldugu anlaıılmııtır. Dün aktam geç 
vakit bu otomobilin Kemal illDİııdelıi 
1oförile sahibi olan V elada KOTacılar
da Oksijen fabrikası müdürü Zeı.i bey 
'leyTÜsefeı- merkezine celbedilmitlerdir , 
Şimdi bu huıuıi otomobilin kaza &aa• 
tinde Maalaktan ıeçip seçmediği tall • 
lök ~ktedir. y~ llıı otomobil 
lıül rengindedir. 

. Kazayı müteakip facia mahalline ilk 
ı•~en otomobilin foförü 1761 numaralı 
Raif elendi ise, yolda tesadüf ettiii meç 
lıul otomobilin açık kahn rensinde ol
duğunu söylemiıtir. 

Maamafih akıam karanlığında açık 
kahn rengile kül renginin bariz ıuı-et• 
te farkedilemiyeceğine ihtimal verilmek
te ve tahkikata devam edilmektedir. 

Kaza mahallinde elde fdilen (E) 
markalı jant kapağının dÜ§tüğü anla· 
tllan Kiryako Efendinin hususi ot--.,_ 
bilinden hiç bir çizik bulunmadığıru 
ve mumaileyhin facia yerine varc. gı 
zaman yaralıların kaldınlmakta oldu
ğunu söylediğini dünkü nüıbamızda 
yazmııtık. 

Uçüncü bir kefil yapıldı 
Dün akıam müddehmıwni muaviru 

Ekrem, ..,yı-isefer makine mühendisi 
Muzaffer, emniyet alhncı tube müdür 
vekili Emin BeyleTle difer alakadar 
memurlar huzuru ile kaza mahallinde 
yapılan üçüncü ke§fe, müddeiumumi
likçe ıörülen lüzum üzerine Kiryako 

Tarihi roman : 34 

Kaza mahalline ilk yetİ§en otomo
bil toförü Raif Efendi de, görülen Jü. 
zum üzerine geç vakit otomobilile ke
ıif mahalline celbedilmif Ye orada fa· 
cia yerine nasıl ıeldiği ve vaziyeti na 
sıl gördüğ'j kendisi.'1e mahallen tespit 
ettiriJm;ttir. 

Ketif ' •n sonra da müddeiumumi mu· 
avini Eln-em bey ..,yrüaefer merkezine 
giderek ıec; vakite kadaı- tahkikata de
vam etıniıtir. 

Seyrü•eler raporunu verdi 
Emniyet altıncı tubesi, dün aktam 

kaza hakkındaki raporunu mercüne ver
miı tir. Bu raporda, meçhul otomobil 
ön fenerlerini yalonıı ve verilen iıare
te rağmen durmamı§ olsa bile, otobüs 
ıoförü Hakkı elendinin tevakkuf etme
si li=n geleceği, halbuki Hakkı efen • 
dinin süratini tevkif etmeden direksi
yonu sağa çevirm..kle iktifa etıniı ol • 
duğu ve otobüsle otomobil ara11ndaki 
ancak ıryrıntı halinde geçen müsade
meden sonra sağdaki aiaçlara çarptık
tan sonra 60 metre ilerlemesinin de 
haddinden çok fazla süratle gittiğini 
ıöatermekte bulunduğu yazılıdır. 

Seyrüsefere göre, karııki otomobil, 
fenerlerini aöndürmemit olsa bile, niha
yet nİzamah belediyeye riayet etmemiı
tir. Müıademe de pek hafif geçmiıtir. 
Şu hale göre otobüsü pek süratli sevke
den ve direksiyonu fazlasile sağa çevi
rerek ağaçlara çarpan §Oför Hakkı elen
di mes'ul nziyettedir. Bir refikimiz, 
kazaya sebebiyet veren otomobilin, oto
büsün arkaundan geldiği söylendiğini 
de yazmış ise de bu rivayet tahakkuk 
etmemiıtir. 

Şoförden baıka mevkuf var mı? 
Hakkı Efendiden baıka henüz kim· 

ıe tevkif edilmemiıtir. Yalnız bir iki 
ıoför zan ve nezaret altında bulun
maktadır. 

iki Rum matmazelin.in ifadesine 
müracaat edilerek tahtı nezarete alın 
dıklan yazılmıtsa da zan Ya nezaret 
altında hiç bir matmazel yoktur. Bu i
ki mabnazel Kiryako Efendinin oto
mobilinde bulunduklan için ancak 
müşahedelerin.. müracaat edilmittir. 
Akıam refilr.lerimizden biri, vili.y.,.. 

te ait husuıi bir otomobilin toförünün 
de nezaret altına alındığını yazmııtıT. 
Ali.kadarlarca bu hususta ademima
Himat beyan edilmektedir. 

Meçhul otomobilde alem mi 
yapılıyordu? 

Meçhul otomobil hakkında muhte
lif ibbarat Yllkubulmuıtur. Bu cümle
den olarak meçhul otomobilin direk· 
siyonunu bir kadmıD idare ettiği ve 
bu kadının omuzunda yanın-
daki erkeğin eli buluncluiu 
Ye arabanın içinde de iki üç 
kadın mevcut olduiu yolunda bir ih
bar olmuıtur. Tahkikat bu noktadan 
da tanıik edilmektedir. 

H alen Zeki Beyin huausi otomobİ· 
linden baıka üç ıayri Türke ait üç 
huausi otomobilden de ıüphe ediliyor. 
Bu meyanda 795 numaralı husuai ara
ba da dün alqam ..,yr;..,fere ır / iril
mifti. Her halde zabıtanın kuvveUi 
izler üzerinde bulunduiu Ye aktlll1la 
aabaha müapet bir netice alınacağı mu 
hakkak ıörülmektedir. 

Saniye Hanımın ve Muıtafanın 
cenazeleri kalJırJJı 

Kaza kurbanlanndan Saniye Hanı
mın cenazesi, dün merasimle kaldırıl
mıştır. 

Cenaze, çiçeklerle sanlı bir tabut 
içinde saat 11 buçukta Amerikan haa
tahaneıinden kaldırılmıt, dün talil .,_ 
dilen Diı tebabeti mektebi talebesi ta• 
rafından Harbiyeye kadar el üstünde 
götürülmÜ§ ve oradan otomobillerle 
Eyüpıultana gidilmiıtir. Merasime Dit 
tebabeti mektebi profesörlerile do
çentleri, talebe cemiyeti müme .. il!o
ri, Üniversite talebe murahhasları, Ec
zacı mektebi Müdürü Dr. Akif Bey, 
Türk dit tabipleri cemiyeti idare he-

Güneşin Oğlu 
Yazan: lskender FAHREDDiN 

bettin, oğul! _ .Haydi, kalk! • dedi • Seni a- 1 
tımla tehrin kapısına kad'.':1" götü- ı 
reyim! Aktam oluyor ••• Gunet ba- \ 
bnca ormandan vahti hayvanlar 
iner ••• üzerine saldırırlar ve sağ ko 
lunu kaybettiğin için, kendini_ ko
ruyamazsın! Elimle öldürmek ıste
medigı-• m bir adamı canavarların 

' k" ağzına atamam. Görüyorsun ı, 

göğsümden pıçakla kazıdığım en· 
gereği içimden hali çıkaramıyo
rum .• ! 

• * • 
Aradan bir kaç .. 

gun . 
geçınce .. 

ihtiyar Asu, Batıkuşu'nun evin
den çıkarken, doğruyu söylemek
ten çekinmedi: 

- Bu koldan sana hayır yok, o
ğul! Sen bundan sonra hiç kimse 
ile dövü,emezsin .. cenge gidemez
sin! Ata bile güçlükle binebilirsin! 

Batıkusu çok kederli idi. 
Asu harretini gidermek için sor

du : 
- kolunu kay-

Batıkufu her teyde olduğu gibi, 
bu itte de yalan söylemeğe mecbur 
olmuştu: 

- Avda vabti bir hayvanla bo
ğuştum •• Kolumu kaybetmeseydim 
canımı kaybedecektim. 

Dedi. 
Lafı kesti. 
Asu ~idince, Batıkutu, evin alt 

katma ındi. Güneş ve hava görmi
yen karanlık bir odada kollan bağ
lı yatan Mersa'nın yanına gitti. 

(Fırat incisi) Bahkşu'ndan nef
ret ettiği için kendisini bu karan
lık boduruma atmışlardı. 

Batıkutu sol eline bir met'ale 
alarak, genç kızın yüzüne dikkatle 
baktı. 

Mersa'nm gözleri ağlamaktan 
titmitti •• Penbe yanakları balmu
mu gibi sararmıftı. 

Batık5u'nun birdenbire hayvan
laşan çehresinde vahti bir tebes
süm belirdi. 

- Beni hala sevmiyecek misin, 
M ersa? 

1'ı •• 
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Şehir planı 
(Başı 1 inci sahifede) 

önümüzdeki yaz baılangıcında kararını 
vermiJ, plan yapacdc: mimarı seçmiş bu 
lunacaktır. Bundan sonra o mütehasııı
la mukavele imzalanacak ve plan yapıl • 
mağa batlanacktır. Fakat plandan evvel, 
tnr avan proje yapılmak icap etmekte -
dir. Avan proje altı aydan yapılabilmek
tedir. Plan ise 3 senede ancak ikmal e
dilecektir. Bu vaziyette lstanbul pli.nı kı 
sa bir hesapla 4 • 5 sene sonra yapılmıı 
bulunackbr. Planın hangi seneden itiba 
Ten tatbika hqlanacağı timdiden kat'i 
olarak söylenmez. Jüri heyetinin dünkü 
içtimaına ıüzel sanatlar akademisi na • 
mına mimar profesör r.l. Eırl ittirak et• 
mittir. Türk mimarlar birliği, jüri heye
tine birliğin davet edilmediğini, heyette 
Tiırk mimın· bulunmadığım söylemitlerdi. 
Be\erli fi! reis muavini ve jüri heyeti a· 
zaaındn:ıı Nuri Bey dün bıı hususta bir 
muharriimh:e demittir ki: 

Sabri Ef. niçin Haber gazetesine mek
tup yazdığını hakime anlatıyor 

Maarifte ıslahat 
(Il:ışı 1 inci sohi fcde) 

ken cezri bi.r şekilde m~llin1ler arasında 
tensikat yapılması kntlycn ıne\•zuu ba • 
his değildir. Hcı· talim unsuru iktıdarı 
ve liyakati dairesinde Maarif vekaleti 
kadrosunda yer alacaktır. Mevcut kanuı 
lar dairesinde, fevkalade aczi tahakkuk 
eden muallimler tasfiyeye tiibi tutulacak 
tır. Önümüzdeki sene başlayacak olan 
ıslnhtata tatbik edilecek en mühim mad 
de dershanelerdeki talebe adedinin azal 
tılması olacakbr. Halen mevcut 80 - 100 
talebeli dershaneler hemen yarıya indiri 
lecektir. Bir dershanede azami 50 talebe 
bulunacaktıT. Bu şekilde orta mektepler 
de yeniden birçok ıuheler açılmak zaru 
reli hô.sıl olacktır. Bu tubelere yeniden 
muallimler tayin edilecektir. Bu şekilde 
talebe adedi azalblan snuflarda daha 
müımer ve salim bir t~drisat ıiıtemi tat 
bik edilmek imkanı elde edilecektir. Mu
allim, her talebe ile ayn ayrı meıgul ola 
bilecektir. Maarif vekaleti Avrupada. 
Amerikada bulunan umumi müfettişlere 
orta tedrisat için ıslahat yapılmak üzere 
tetkikatta bulunmaları için, direktif ve • 
rliıniıtir. Avrupadaki müfettiıler bir kı • 
llID raporlarım &Öndcrmiş.lerdir. Maarif 
Vekili Hikmet Bey dün öğleden sonra 
Devlet matbasmı teftiı eımiıt:r. Vekil 
bey Devlet matbaomda basılmakta olan 
'dil itleri brofÜl'lerini ve afiıleri görmüş• 
tür. Vekil Beyin bugün lstanbul Muallim 
ler Birliğini ziyaret etmesi bekleniyor. 
Bugün ayni zamanda kız muallim mekte 
bini de gezecektir. 

- Böyle bir iddiayı biz de gazeteler
de okuduk. Bugün jüri heyeti toplan • 
ınadan evel, azadn bir aıkadat bu me -
seleyi mevzuu bahsetti. Fen heyeti mü
dürümüz Ziya Bey hususi olarak bize 
izahat verdi. Heyet meyanında dört mi
mar bulunduğunu söyledi. Dört mimarın 
kiıfi olduğunu ilave etti. Biz, mimarlar 
birliğine müracaat etmedik. Çünkü biç 

bir teıekküle müracaat etmedik.Mesela mü 
hendia mektebine de müracat edilerek jü 
riye aza iıtenmemittir. Oç mütehassıs mi 
man lstanbula davet ederken, belediye
nin mimarlar birliğinden akıl öğrendiği, 
onların tavıiye ettiği profesörleri davet 
ettiği doğru değildir. Belediye bu müte
ba1111ları getirmek için kendisi bizzat tet 
kikat ve temaslar yapmıftır. Mimarlar 
Birliği hu vaziyet üzerine bize müracaat 
etmedi. Belediye de onları davet etme-
di." e 

Ankarada zelzele 
(Başı 1 inci sahifede) 

at dördü dört geçe tehrimizde aıağıdan 
yukarıya bir sademe ıeklinde oldukça tid 
detli bir zelzele olmuıtur. Zelzele on sa 
niye kadar sürmüı bir çok kimseleri u • 
yandırmııtır. Zelzele hasar yapmamııtır• 
Zelzele bu sabah latanbulda da prktan 
.-elen hafif bir aarsınb olarak bissedil • 
miştir. Zelzele merkezinin Ankara, Çan• 
kırı mıntakası ara11nda olman muhte • 
meldir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehasıııı 

Cumadan batka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kıtlık ikametgah 

Telefon 42519. 
4 

yeti azalan, ordinaryÜs M. Kantroviç, 
mühendia lmıail Fuat Bey, meı-hume
nin amcau l:uet Melih Bey ve diğer 
bir çok zeva~ iftirak etmİ§lerdir. Eyüp 
teki aile kabristanına müteaddit çe
lenkler konıılmuıtur. 

Biletçi Must, •a Efendinin cenazesi 
de dün Amerikan hastahanesinden 
kaldmlmıt Ye Sarıyerdeki ailesine le.,_ 
lim ve mel"lllimle defnedilmiıtir. 

Yaralıların ıon vaziyeti 
Faciada yaralanıınlardan dit tabibi 

Ki.zım EaaJ: Beyin oğlu Kemal Beyin 
sıhhi vaziyeti aynidir. Dün aktam A
merikan hastahanesinden sorduk, Ke
mal ~yin ayni dalgın vaziyette bulun 
duğu cevabını aldık. 

Etfal hastah.._inde tedavi altına 
alınan yaralılardan Alman M. Goldner 
dün biraz daha iyilqmiı olduğu halde 
hastahanedr:-ı çıkmıttır. Kendisi biç 
bir tey hal ı 'amadığıru ve facianın ani 
bir gürültü .. e vukubulduğunu söyle
miıtir. 

Etfal hastahanesinde yalnız Rüs
tempafa camii hademesinden Ali E
fendi kalmıfhr. Mwnaileybin de sıh
hi vaziyeti iyidir. 

(Fırat incisi) önüne bakıyordu: 
- Zorla sevgi olur mu? 
Diye mırıldandı •• Tekrar ağlama

ğa hatladı. 
Batıkuşu göğsündeki ceylan res

mini kazıyamamıttx• Fakat yüreğin
den acıma duygusunu çoktan çıka
rıp atmıstı. 

Kırık kolunu genç kıza göstere
rek: 

- Bak, dedi, sağ kolumu kay
bettim •• Bundan sonra cenge gide
miyeceğim. Kimse ile döğü~miye
ceğim. 

Mersa, Batıkutu'nun sözünü kes
ti: 

- Zaten cenge gitmiyordun ki ..• 
Döğüte gelince, timdiye kadar bu 
yolda da yüzünü ağartacak bir kah
ramanlığın: duymadım! l.:enge ars
lanlar gider. Tilkiler er meydanla
rından uzaklara kaçarlar ..• 

Batıkuşu meş'aleli kolunu uzata
rak sevgiliıini öpmek istemisti. 

- Gel yavrum, geni w'k kolum
la bir defacık sıkayım! Bana kar•ı 
gelme .• Ben feytanlardan bile inti
kam almasını ihmal etmiyen kinci 
bir adamım. Haydi, sokul göğsü
me! 

Mersi birdenbire: 
- Alçak köpek .• Senden tiksini

yo rum .. • 
Diyerek B:r. tıkutu'nun üzerine a-

(Başı 1 inci sahifede) 
- Şumnu'luyum. 1930 ..,nesin& lı

tanbula ıeldim. Üniversiteye girdim. 
Bulgaristanda doğmuı ve büyümüıtüm. 
Aıağı yukarı Bulgar terbiyesi aldığnn i
çin Bulgarlar gibi hatin tabiatli idim. 
Bu yüzden üniversitede bazı talebelerle 
bir kaç defa kavga ettim ve neticede 
mektepten kaydım terkin edildi. Ben de 
Bulgar dütmanlığt Bulgaryadan baılar. 
Sebebi ıudur: Bulgar mekteplerinde, da
ha sonra Bulgar ortamektebinde, daha 
sonra dıı Bulgar lisesinde tahsilimi mu
vaffakıyetle ikmal ettim. 

"Fakat Bulgar lisesinde tahsilim esna
sında Rodna Zaştita teıkilabna mensup 
talebelerin daimi hakaretine maı-uz kalı
yordum. Bu hakaretler yalnız benim 
fa)osnna değil, biitün Türklere yapılıyor• 
du. 

"Liseyi bitirdikten soru-a Eskicumada 
bir Türk köy mektebine muallim oldum. 
Burada Türk çocuklanna Türk harsini a 
tılıyordum. Bu, Bulgarların nazandildıa
tini celbetti, müfettişler mütemadiyen 
aleyhimde rapor verdiler ve bu yüzden: 

- Paramız yok, Türk hocalarına ma· 
at veremiyoruz. 

"Diyerek mektebi Bulgar mektebine 
çevirdiler. ·Türk hocaları azlettiler. Bu, 
Bulgarlara kartı olan husumetimi büsbü
tün arttırdı. Türk mektepleri encümeni
nin 700 levalık yardımı ve o zamanki 
Türk Sefiri Hüsrev Beyin delalet ve ta
vassutu ile l.ıanbula geldim. Derhal mek 
!ebe giremedim. Anavatanda tabiiyet iti
mi düzeltinciye kadar bir müddet açıkta 
kaldım. Sonra Ditçi mektebine girmek 
üzere Bulgaristandan 80 kadar Bulgar 
talebe gelmiııti. Bunlar beni Diıçi mekte
bine girmeğe teıvik ettiler. Diıçi mekte
binde tahsil için para vaziyetiınin müsait 
olmadığını söyledim, çünkü orada bir ta• 
kım ali.t ve edevat tedarik etmek icap e
diyordu. Bulgar talebe bana maddi yar. 
dım vadetti. Ben de mektebe girdim. 
Filvaki bana maddi yardım yaptılar. Ben 
artık onlarla beraber yaııyor, onların 
Kumkapıdaki pansiyonlarında yatıp kal
kıyor, maddi yardonlann• görüyor, buna 
mukabil de mektepte hocaların türkçe 
takrirlerini onlara bulıarca olarak teı.......,.. 
lıyordum. Fakat Jlulgarlar benim onlara 
bu yardımıma rağmen beni daima tahkir 
ediyorlar, Türk olmaklığım dola)uile be
ni İncitiyorlardı. Husumetim büsbütün 
arttı ve pansiyondan çıktnn. Fakat onlar
dan İntikam almayı da kafama koydum. 

"Pansiyondan çıkınca açıkta ve pa
rasız kalmııtım. Cevdet Kerim ~ye
fendiye müracaatla himaye rica ettim. 
Beni talebe pansiyonuna kabul ettir
mek ve mektebin çahtkan talebelerin
den olduğum cihetle ayda bet lira da 
muavenet temin ebnek lütfunda bulun 
dular. Talim ve Terbiye Encümeni a
zasından Bulgaristanlı Ali Haydar B. 
de Kasımpafada bir Musevi mekte
binde ayda 16 lira ile bir muallimlik 
temin etti. Artık vaziyetim düzelmit
ti. Arada 11rada mektepte Bulgar ta
lebe ile kavga çıkanyonlum. Bir ıün 
bunlann benim aleyhimde Eıkicuma 
Polis Müdürlüjiine: 

"Sabri burada Bulıaristan aleyhi. 
ne propaıanda yapmakla mqıuldür, 
mütemadiyen Bolgariatan ateyhinde 
çalıııyor., diye bir jurnal Yerdiklerini 
ve Bulıarları benim aleyhime tahrik 
ettiklerini öğrendim. Bundan sonra 
ıeııe intikam arzuıu batladı. Buııra
riıtan aleyhine neıriyat ı:apmak İsti· 
yordum. Fakat bu imkana malik de
ğildim. Muhtelif gazetelere müraca• 
atla bulgarca mütercimliği istedim. 
Nihayet MiUiyei, Cumhuriyet ve Ha
ber gaeztelerine tercümeler venneğe 
muvaffak oldum. Aldığım Bulgar ıa
zetelerindelri makale ve haberleri a}"
nen tercüme ediyordum. Bu tercüme
lerimde en küçük bir tahrif yal"!'•· 
don. Yazılarım, Bulgar ıazeteJerlnin 
yazılannm aynen tercümeoi idi. Buna 
rağmen Milliyet ve Cumhuriyet her 
tercümemi koymuyorlardı. 

"Hatta bir gÜn elime ıahsıma ıe
len bulgarca bir gazete geçti. B~da 
Ditçi mektebinin Bulgar talebelenn
den biri tarafından Di,çi mektebi aley 
bine yazılmıt bir mektup vardı ve ga
zetede ıene bulgarca elyuıaı ile ya· 
nlmıt "S •.•. ·~ imzalı 'Artık Franaaya 
gidiyonız, siz de ha2ır]anmız,, tarzın· 
da bir cümle de yazılmıtb. Bu gazete
yi tercüme ettikten sonra tekTar yeri-

tıldı ve elindeki met' al eyi aldı •• ye
re vurdu.. 

Batılrutu kendisine bu derece ha
karet eden kadını o dakikada par
çalamak isteınitti. 

Fakat, met'ale yere vurulunca 
söndü .• 

Bodurumun içi çok karanlıktı •• 
Biribirlerini göremiyorlardı. 
BatılNşu: 
- Seıini çıkarma .• Gebertirim! 
Diye bağırdı. 
Mersa susmuttu. 
Bodurumun kapısına doğru koş

tu. 
Karanlıkta kapının sürgusunu 

bulamdaı. Ve kuvvetli bir el bu srra 
da Meraii.'nın boğazına sarılmıştı. 

ne bırakmak üzere gizlice aldım. Ya· 
zıaını tercüme ettim ve evvela Milliyet 
gazete~ine verdim. Bu tercümeyi ora• 
da ne,retmediler. Cumhuriyet gnze
tesine verdim. Orada da neıretmedi
ler. Haber'e götürdüm. Yazı lıleri 
Müdürü Gayyur Beye verdim. Maal• 
memnunİyş pe§redeceğini söyledi ve 
tetekkür de etti. Ertesi gün de yazıyı 
aynen Haber'de okudum. lıte Haber'
de Petrof imzasile intiıar eden mek
tubu yazmama saik Bulgarlar aleyhin 
deki bu hissiyatımdır. Petrof imzasını 
abnamın sebebi iıe evvelce Cumhu· 
riyet'te Petrof imzalı bir mektup inti
ıar etmit olmasıdır. Cumhuriyet ga
zetesi bu mektup etrafında neıriyat 
yaptığı cihetle ismi etrafında aıağı yu 

karı bir maliimiyet vardır. Cumhuriyet 
ıazetesine yazılan Petrof imzalı mek
tup tarafımdan yazılmıı değildir. Ben 
o mektupta Petrof imzasının intiıar 
etmİ§ olmasından dolayı Petrof imzar 
ımı attun . ., 

Hakim Reıit Bey bundan ıonra 
Haber gazetesinin kısmen neırettiği 

mektubu okumUflur. Diıçi mektebin
de ıahıs tayin ederek bazı isnatlar da 
yapılan bu mektubu Sabri Efendi ken
disi yazdığını itiraf ebnif, hi.kimin: 

- Peki, ismini zikrettiğin bu efen
dilerin yazdığın itleri yaptığı doğru 
mu? sualine de: 

- Bulgar talebe öyle söylüyorlardı, 
demiıtir. 

Gene hakimin: 
- Madem ki öyledir, neden bu iti 

müddeiumumiliğe ihbar ebnedin de 
neıredilmek Üzere gazeteye verdin? 
ıualine: 

- Bulgar talebenin söylediklerine 
inanmadım, neticesini takdir edeme• 
den yazdığım bu mektubu Haber'e 
gönderdim. Batka gazetdere ıönder • 
seydim neıredilıniyeceği muhakkak• 
tı. Orada da nqretmezJer sandnn, 
ııetredeceklerini bil..,ydim ıöndermez 
dim. Demiıtir. Sonn da: 

- Bir çocukluk ettim Hakiın Bey. 
Düıünemedim. Buna Bulgarlardan 
çok zul\İm ıömıüı olmam da ıebep ol 
muıtur. Beni affediniz, üniversite ta .. 
!ebesiyim mektebimden olacağım. Mu
allimim, itimden çıkarılacağım. Gaze
te.ler de bir daha baııa vazife vermi
yecekler, demittir. 

Hakim Reıit Bey, kendiıine, neıri· 
yat efki.rıumumiyeyi tahrik eder ma
hiyette ıörüldiiğü cihetle hakkındaki 
tahkikatın mevkufen de'Vamma karar 
verildiğini ve bu tevkifin yann mü.. 
!antik huzuruna ..,vkedildiil zaman 
ıreri alınması ihtimali de bulunduğu• 
nu, maamafih bunu tahkikabn ..,yr; 
v.e istintak hakiminin kanaati tayin e
deceğini söylemiı ve tevkif etmiıtir. 

Sabri Efendi akp.n:ı saat 18 de tevkif· 
haneye ıönderilmiıtir. 

Haber .-azetesi hakkında da kanu• 
nl takibat yapılmaktadır. 

Milliyet va Sabri Ef. 
Haber ıazeteai d ün •ktamld sayısın 

da Sabri Efendinin hü viyetini tespit 
ederk.,n mum .. ileybin ıal!:eı..mizde de 
bulıarca mütercimliği yaptığından 
manidar b ir !/arzda bahsediyord u. 

Sabri Efendinin yukarıda neıretti
ğimiz bakim huzurundaki .sözleri ken 
disinin Milliyet'le n baıta Haber ol
duğu baldo diğer ıaeztelerle olan ra
bıta ve münasebabru vuzuhla ifade 
etmektedir. Bu itibarla Sabri Efendi
nin gazetemizle olan rabıtası üzerin
de duracak değiliz. Nihayet, Milliyet 
Türk Oniveraiteıinde talebe, Türk 
talebe yurdunda pansiyoner, Türk 
maarif idaresinde muallim olan ve C. 
H. Fırkasırun lstanbul teıkilatı reisi
nin de bir aralık muavenetine mazhar 
alan bir efendinin yaptığı t.,rcümeler• 
den kendi mesleği ve aiyaıi prensiple
ri dahilinde istifade etmiftir. Bir ga
zete idaresinin istifadesin.. arzedilen 
her müfit mesaiden istifade etmesi de 
tabiidir. Fakat, a.atl üzerinde durula
cak nokta, cemiyet içindeki ilk görü,. 

rak dökümünde mezarının batında 
yalnız benim sesimi duyacaksın! 

Mersi birdenbire fikrini değif· 
tinnitti. 

K eçiye köprüden geçinciye ka
dar çelebi derneğe ve bodurumdan 
bu su retle kurtulmağa karar verdi. 

Vekil Beyin gazetemize beyanatı 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün bir m• 

harririmizi Üniversitede kabul ederek §U 
beyanatta bulunmuıtur: 

- lstanbuldaki Maarif müeseselerini 
teftit etmek üzere geldim. Ünİ-fersite ıs 
!abat iılerile de yakından alakadar olu· 
yorum. Umumi Maarif bayabmızda ısla 
hat yapılmak üzere tetkikatta bulunuyo· 
ruz. Orta tedrisat müesseselerinin daha 
kuvvetli bir bale 1Gtirilmcsi için icap c· 
den ıeyler yapılacaktır. Bütün bu ısla• 
hat itleri henüz etüt halindedir. Binaen 
aleyh ıimdiden fazla bir ıey söylemeği 
doğru bulmuyorum. Kat'i ve müsbet ne· 
ticeler elde edildiği vakit size daha faz• 
la İzahat vennek mümkün olacaktır. Is· 
tanbulda ne kadar kalacağımı bilmiyo • 
rum. Herhalde lstanbulda yapılması icıı./ 
eden itler ikmal edilinceye kadar 'bura • 
dayım. Üniversite itlerini görüıürken bu 
rada, Maarif meseleleri için de Maarif i· 
dareoinde toplanıyor ve çalışıyoruz." 

1
- Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci ımıf mütehassıs 

(BAbıali) Ankara caddesi No. 60 

niifü ile hüviyeti .. ıraEında bir ıüph8 
an..bniyen muallim ve üniversite ta· 
lelıeü Sabri Efendin.in Milliyet'e ver• 
diii tercümelerden arada sırada isti• 
fade edilmiı alması değil, mumaileY'' 
bin mahekemecle "Haber., hakkınd• 
aöylediği dikkate ıayan sözlerdir. 

Bir ıazeteye her gün yüzlerce ınelı 
~~ ıelir. Bunların çoğunun yeri d~ 
kaııt aepeU.,..jdir. ~liyet'ten tek bı~ 
yuı ve tek b ir aahr ıeçiremediğiı>l 

hakime anlatan Sabri Efendinin heııı 
Haber'e Yerdiği yazılann hem de ııö~ 
derdiği mektubun malbulmuı mığrılı1 

ıibi o sütunlarda yerbulmasına ıal' 
mak hem haklı, hem de yerinde oJut• 
Haber refikimize dÜf"n ilk vazif' 
Sabri Efendinin Milliyet'le olan müı>I' 
sebatını ara§brmak ve manalı man•~ 
bundan bahsebnek değil, Türklüğii# 
aleyhinde ve Türk milletinin hissiY~ 
tını tahrik yolunda eline geçen lı•1 
mektubu ıazetesine koymadan polise 
vermek olmalıydı. lıin, eğer, mana!• 
bir tarafı varıa o da. ancak budur. 

Sabri Ef. muallimlikten azledil~ 
Kasımpaıa Musevi ilkmektebiı>,ıı 

türkçe muallimi olan Sabri Efendini~ 
son hi.dise üzerine dün maarif idare' 
ıi tarafından muallimliğine nihaYel 
verilmİ§tir. 

Kapının sürgüsünü çekti •• 
Kapı aralandı •• 

. 

Ve bodurumun içine hafif bit 
ıtık uzandı. 

Biribirlerini görebiliyorlardı. 
Batıkuşu'nun suratı kıpkırmızı 

idi .• 
Elini Batıkutu'nun omuzuna u

zattı .• 
Karanlıkta seviten iki mahlUlc 

yeryüzüne sığamaınıtlardı. 

Mersi'nın çehresi de güneşsizlil'' 
ten sapsan olmuttu. 

Batıkutu sevgilisinin yüzüne bale 

Batıkuşu ıevgilisnin ellerini o
muzlarında hissediyordu. 

- Mersa ..• Beni artık yanından 
kovmiyacaksın: Yüzüme karşı ba
ğırmiyacaksm.. "Seni sevmiyo
rum!., Demiyeceksin, değil mi? 

Mersa hınçkırıklı bir sesle cevap 
verdi: 

tı .• 
içinde, ilk defa, ezici bir sıı1 

duydu. Onu günlerdenberi bodıl' 
rumda kapalı tuttuğuna, güneş ..;e 
havadan mahrum ettiğine pişına.11 
olmuftu. 

- Seni burada öldüreceğim, 
Mersi! Seni karanlıklar içinde ge· 
berteceğim •• Güzel gözlerini tek e
limle söndüreceğim! Haydi, boy
numa sarıl.. Beni kendi ça.dırında 
bir gece nasıl okşadınsa öyle ok· 
fa! Seni seviyorum .• Seni, ebedi
yen benim olman için öldüreceğim, 
Mersa! Ben, senin, başkalarının 
koynunda yatmana tahammül ede
mem! Baban seni bana verdi .• Sen 
benimsim! Her zaman benim, da
ima benim olacaksın! Hatta öldük
ten sonra da. Cesedini kimseye ver
miyeceğim •• Mezarını benden baş
ka kimse bilmiyecek.. ! Her yıl yap-

- Bana karşı çok sert davranı
yorsun, Batıkuşu ! Seni bunun için 
sevemiyorum ! Batka delikanlılar 
oyna,larına nasıl muamele ediyor
larsa, sen de bana öyle yap .• Beni 
incitme •• Kırma! Bana: "Bir yap
rak kadar incesin!., Diyen sen de
ğil miydin? Şimdi beni vahşi bir 
hayvan boğazlar gibi yerden yere 
vururken, için sızlamıyor mu? Ben 
merhametli erkekleri çok severim, 
Batıkuşu! Sen de merhametli görü
nürsen, seni de seveceğim! 

Bodurum kapısının dıtına çı1''. 
tıklan zaman, ikisi bir vücut gib' 
görünüyorlardı •• Biribirlerine o ""' 
dar çok yapışmıtlardı. 

Batıkusu'nun damarları tekr11' 

tutuşmağ~ başlamıştı. • 
- Onu artık dütünmiyeceks111' 

değil mi Mersa? 
Mersa gözlerini yere indirdi: 
- Ben onu çoktan unuttu~··: 

Bundan sonra yalnız seni düşiı;e, 
ceğim ! Gönlümü, timdiye kn ~~ 
hiç kimse tarafından koklanına.ıJI g' 

bir bahar çiçeği gibi, içimden )col'ııi 
rıp sana veriyorum. Sen de be 1 ! 
sık •• Beni kollarının arasına ; 11, 
Ben sertlikten hoşlanmam, BaJtı) Batıkuşu Hersa'yı sol kolile göğ

sünün üstünde sıkıyordu. şu ! (Bitme ' 
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Türl( kadını 
Kadın asırlarca anlaşılmaz bir 

ıtıahlUk telakki edilirdi. fakat 
•iındi bir "mesele" oldu. Evvelce 
kadını mevzu :ı!an romancılar, en 
nihayet erkeğin kıı.dını anlıyama
dığı neticesine varırlardı. Şimdi 
romanlarda kadına istikbale gidit 
tiizü ile bakıyorlar ve ona cemi
Yette mukadder yerini veriyorlar. 

İtiraf etmeli ki, Türk kadını 
kendisine verilen hürriyet ve hak
lara bihakkın layik olduğunu gös 
lernıi,tir. Evin içinde beliren kıy
illetli mevcudiyetini evin dı9mda 
da. belli etti'rmektedir. 
. Batka memleketlerin kadınları 
ıle kıyas edilirse, Türk kadını ken 
disini mes'ut addedebilir. Gittik
çe fatizme doğru temayül göste
teıı memleketlerde kadın yavaş 
Yavaş evin içine tıkılıyor v~ o~a 
Vazifesinin ancak evde olduı:u ıh
lar ediliyor. Eski ve baııit kaideye 
rücu ediliyor. "Kadının vazif.eıi 
ancak anaııklır, kocasına ve evıne 
lıakınaktrr." deniliyor. 

F atizm ilerledikçe, kadınlık sa 
ha kaybediyor. Acaba bu erkekle 
tin kendi vehimlerine göre kafa· 
larında icat ettikleri korkudan mı 
~ır? Son z::unanlarda şu sözler 
1 titilmeğe başladı: "Kadın bugün 
erkekle müsavi olmak istiyor, fa
kat yarın da ona hakim olmak İ.1-
tiyecektir." 

Fransa bugün Avrupanm en eı 
ki ve medeni milleti olduğu hal~ 
de, hala kadına intihap hakkı ver 
lrıerniştir. Bu, izhar edilmiyen te
reddüdün zahiri alametlerinden 
biri myıl~bilir. Halbuki Türk ka
dını bugün şimdilik belediye inti· 
haplarında hakkını kullanıyor. Ya 
~1.? teşrii intihapta da kendisine 
<><>yle bir hak verilmiyeceği ne ma 
lurıı ! Türk kadını bugün asker ol· 
llıak istiyor, yarm olmıyacağı ne 
l'rıalüın !. Poli& kadrolarında dik· 
katle vazife gören kadınlarımız 
•ar, 

Türk kadını zaten bu lıakları· 
lla bütün dünya milletlerinden 
Çok evvel 3ahipti. Halbuki Anldo
S;ıksoıı ve Latin milletleri, hala ka· 
clına tam haklarını vermekte ta.an 
tıüt ve tereddüt göstermektedir· 
~er, Halbuki ilk cemiyetlerde U• 

ııursll2 te!akki edilen kadın, Türk 
ler~e. tc~in sayılırdı. Eski uğurlu 
larıhıınıze göz atarsak bu vaziyet 
leri b .. t.. 'h · u un ı hşrun ve fÜmulile gö-
rebiliriz. 

l - Bir Türk hakanı bir ernir
llaıne ne,rederken, yalnız biıkan 
derse muta olmaz, "hakan ve ha. 
tun .e'!'re<liyor ki," diye ba~lana 
latbıkı kıymeti olurdu. 

lı 2 - Hakan yalnız başına ecne 
d~ devlet elçilerini kabul edemez-

ı. Birlikte kabul ederdi. • 

ı· J - Eski Tüı·öklerde harem bi 
i 

1 ~1lıezdi, kadın bütün meclislere 
tlır;ık ed d' er ı. 

1. ! 
4 - lktı!adi, siya!İ, dini mec-

ıa er 1 . 
k e ve kurultaylara yüz erı a· 

~1 
olarak ittirak ederlerdi. Peçe, 

<lfıtıak bilmezlerdi. 

~ ,5 - Türklerde kadına ayrı, er 
tık~e llYTı it y_oktu. Erkeklerin yap 
d ~rt bütün hizmetleri kadınlar 
a ıfa ederlerdi. 

h Türk erkek ve kadınında her 
ıa'kkgi. hizmet sahasında yarılık te 
, ısı mevzuu bahis değilken, 

d~llradan Osmanlılık halka ve ka
" ııa karşı adeta düsm:m bir vazi
JCt alnı h 'k' • •. el d • ~ ıs, er t ısını e me enı-

~t :Yolu~<laki ihtiyaçlarından mah 
Ilı ctrncğe çalı~ı~tı. 

tn .. Fakat dünün mahrumiyet ve 
l·~tavatsızlığı içinde çırpınan 
k"llrk kadmı, kanının sönmiyen ea 
b 

1 
a.tcfi ile kendisine müsait ~aha 

1 ~\inca. derhal canlanmış ve ha. 
'
1 ·ı benliğini göstermittir. 

• Siyasi içtimai haklarını almalc 
lir ' · l ctı le cemiyet h:ıyatma ve dev-

t et nt:ılrn.ni.zmıısına bilfiil if tirak 
d den bugiinkü Türk hnmmları cid 
ıı:n bahtiyardırlar. Fakat onları 
e :ı:ır!ıyım dünkü müşfik, cesur ve 
d?-1 kt:::.r ataya da hürmet ve tak-

" borcumuz vardrr. 
I· Tüık kadmı geriye aldığı hak· 
~~mı kullanırken, medeniyet il.le· 
r •ne l.ar~ı Türkün yü::ünü bir ke
e dal1a ak ediyor. 

K. A. 

Güzelliğiniz için 
Macaristan dünyanın en iyi bi 

nicilerini, binaenaleyh en iyi atla 
rını yetiftiren bir memlekettir. 
Hüsar alaylarının mentei Macariı 
tandır. 

Macaristanda at yetiştirmek 
milli "sanayie dahil olmu~tur. İngil 
tere, Sovyetler ve biz ordumuz ve 
haralarımız için atların çoğunu 

Macariatandan getirtiyoruz. Tuna
nın suladığı ovalarda Mezogeh· 
yez isminde küçük bir kasaba var 

Burada en temiz Kan Macar atla
rı yetiftiriliyor. 1785 te burası kra 
liyet harası idi. Şimdi hükumet 
harası halindedir. 

At yetiştirmek için en modern 
usuller burada tatbik e<lilmittir. 
Bu suretle bu hara Macaristan i
~in bir servet membaı olmuttur. 

Şimdi siz soracaksınrz, kadın 
güzelliği at yetittirmek arasında 
ne münasebet vardır? Belki de 
hiç aklınıza gelmiyen bir münase
bet var. 1810 da bu harada Noni
us Senior i~mi verilen ırktan atlar 
y~tiştiriliyordu ve bu atlar Macar 
milletinin gurur ve iftiharı idi. fa 
kat bu ırkın ceddi bir gün dünya
ya gözlerini kapadığı zaman, don 
muş kanının bilhassa dudak rüjü 
imaline son derece· yaradığı görül 
mütlür. 

Noniua'un ahfadının da ced(e. 
ri gibi ayni efsafa malik olabilcce 
ğİ. dütünülmüş ve hakikaten de 
öyle olduğu görülmüştür. 

Bu suretle babadan oğula ta 
bu günlere kadar bu at ailesi ka
dınlarımızın rüjl~rillİ temiıı ede. 
gelmektedirler, 

1 

ı 

Gripe karşı 
tik soğuklarla beraber burun nez 

lesi, nefes boruları nezlesi ba9lar. 
Bunlar kötü havaların geçer akça
ııdır. Fakat grip öyle değildir. Av
rupada -918 de grip salgını ortalığı 
kırıp geçirmi,ti. 

Grip korkunç bir hastalık değil
dir. Fakat akciğerlere el uzatırsa, 
it fenalatır. 

Kırıklık, b3.fağrıları, burun ve 
boğaz nezleleri. Görünürde belli 
başlı alametleri bunlardan ibaret· 
tir. Bir de ateş. Bunlar geçer, ardın 
ca bir ten ve beyin yorgunluğu ka
lır, üç çok çok on gün sonra bu yor· 
gunluk ta geçer. Her vakit böyle 
dos doğru gitmez. Sapıtır, ateş düt· 
tükten sonra bile hasta genişliyece· 
ği, ferah duyacağı yerde içi sıkıl
maya başlar. Göğsünü dinlerseniz, 
duyduğunuz bir takım tabii olmı· 
yan ıeılerden akciğerin bir nokta. 
sına kan toplandığını anlarsınız. 
Bir kaç saat içinde kan baştan ba. 
fa bir akciğeri kaplar. Ateş 39-40 
dereceye fırlar. Hasta dütkün, bit
kindir. Uyuklar, abık sabık söyle
nir. işte o zaman hastaya ve sal-
8'tntn devresini göre •apasağlam 
nlan öteki akciğere de kan hücum 
eder, iki, üç gün içinde ölüm yaka
ya sarılır. Grip biter, bronkopüno 
mani ba,Iar. Grip ıalgınlarına kor
kunçluk veren işte budur. 

Grip yapan ne? Bu bilinmiyor. 
Gripi yapan bir Virüstür, diyorlar. 

Bununla beraber gripe tutulan
ların akciğerinde .türeyen üreyen 
mikroplar malfundur. Bunlardan 
bir taneıi bir basildir; bunu 1892 
yılında bir Alman bilgiçi, Fayfer 
buldu. Öbür ikisini de Pastör buldu. 
Pünomokok ve streptokok. Bu mik· 
roplar sağlam akcii!erlerin kovuk
larında her günlük konukturlar. Na 
sıl oluyor da bu türlü türlü mikrop
lar akciğerlerde rahat rahat oturur
larken öldürücü bir hastalık yapı
yor laı? 

Grip virüsü nasıl 9eyse, İncecik 

Tavsiyeler 
Saçların dökülmemesi iQin bir Los• 

yon: 30 gram Teinture de quinqu ina, 
15 gram acetate d'amoniaque, 120 gram 
rhum .. 

• • • 
• Eğer çehreııiz yuvarlaksa pek fazla 

ruj kullanmayınız ve yanaklarır.ıza ru• 

ju yukarıya, ıakaklara dogru ko;.;nu:z. 
* • • 

Yumu~ak ve gevıemit etleri kuvvetlen• 
dinnek için bedeni mümarıeler yapınız, 
soğuk duı yapma, kafurlu İspirto ile 
maıaj yapınız. 

• * • 
Cildinizin revnakını arttırmak İçin 

bas.it bir reçete: 25 gram tatlı ba.dem 
yağı, 25 gram acrbadem yağı, 25 gram 
ıcker, 200 gram gülsuyu, 200 gram 
doksan derecelik ispirto. Sabahları yt• 

kandıktan sonra kullaDllll%. 

nefes borularının içini bozuyor. 
Fayfer mikrobu o bozulan yerler
de çarçabuk üreyor, peyda olan 
iri tapaları incecik nefes boruları
saran akciğerlere de kan çöküyor, 
öbür mikroplar, Pünomokaka, ya
hut streptokokların üremeleri için 
bu kan oturmuş akciğerler pek uy
gun geliyor. O zaman zehirler, tok
sinler saçmağa başlıyorlar. Bu ze
hirler kana karışınca ateşi fırlabr
lar, hastayı aayıklatırlar, uzviyete 
kartı koyacak, savatacak hal bı
rakmazlar. ölümden bir kaç saat 
önce bu mikroplar bütün uzuvlara 
yayılırlar. 

Gribe tutulmamak için ne yap
malı? 

Hastaları yoklamak için yanla· 
rına gitmemeli. Bu hastaları yo
rar ve yanlarırıa gidenler için teh· 
likeli olur. 

Sıcak yerden birden bire soğuğa ' 
çıkmamalı. Bazılarının yaptıkları 
gibi, antiseptik gargaraların ve bu· 
ğuların kullanılmaaı iyidir. Hasta· 
lıklardan korunmak için en iyi vası
ta tabii sa vq ve saldırış ve karşı 
koyut elemanlarını sağlam bulun- 1 

maktır. Toprak kuvvetli olursa has
talık tohumları dikit tutturamaz
lar. 

1 -

1 ~o/do siyah sal•ndan (ayak parm ohlarını famamıle s~rl>erf. "" ra~ 
itan dekolte i•harpin, aağda gene siyah ıaı...aeıı aıurla ısltarpın.) 

Soldan itibaren kırmızı kadifeden akşam mantosu, altın sarısı iri çiçeklerle brodeli maron danteladan 
ak9am robu, kastor kuma~tan rahat bir tuv'!let, mavi yiinlü kumaştan bir rop bluzu iu?yaz satenden, bir 

· ah1a.'71 tuvaletı, yukarda ortada fötr bir lzlo~. 

KıJ tuualetlerinden: Kollar, şap
ka Ve atkı parı derisinden 

Suriye kadınları 
Suriyede "Bir Kadın Uyanıfı,, 

Cemiyeti vardır. Bu cemiyetin rei
isi Nevyork'ta toplanan bir kadın· 
lar kongresine ittirak etmek üzere 
giderken Parise'de uğr~ıftır. Ken 
disile görüşen gazetecılere Şark 
kadınlığındaki yenilik Türkiyede? 
ba,ladığmı ve bu yeniliğ'n ve eskı· 
likten kurtulutun Suriye, ve Irak 
kadınları üzerinde mühim tesirleri 
olduğunu söylemiştir. 

Maarif cemiyeti neler yaptı 
Türk Maarif Cemiyeti beş senelik 

faaliyeti hakkında bir risale neşretmit· 
tir. 

Bu risalede cemiyetin kurulduğun
dan itibaren muhtelif sahalarda göster
diği faaliyet zikredilmektedir, 

Bunların baılannda talebe yurtları 
ve mektepler tesis ve idare etmek , 
muhtaç talebeye yardımda bulunmak, 
maksadına muvafık neıriyat yapmak 
gibi iıler vardır. Açılan talebe yurtla
rı şunlardır: 

Ankara, Adana, Bursa, Çorum, lı~ 
tanbul, lzmir, Konya. 

Cemiyet bundan baıka Ankarada 
ana, ilk, orta mektepleri açınıştır. Ay· 
nca Bursa kız lisesini de açmııtır. Bun
lar mükemmel birer bilgi müessesele
ridir • 

Cemiyet tarafından Esk.iıe~irde de 
yatı , Gaziantepte ana mektebı açıl • 
mıttır. b 

Talebe yurtlarında 733 tale 8 mev-
cuttur. 

Bir tayin 
BALfKESIR,. Erk!k l!aesi biri!'c! 

·•d" muavinliğıne nyazıye muallınu mu ur uall' • F iha Vahit Bey, franıızca m unı er 
hanım tayin edilmiılerdir. 

--o--
Himayeietf alin yardımları 

Himayei Etfal Cemiyeti İstanbul 
Merkezi aon üç aylık faaliyeti hakkın· 
da bir İstatistik vücuda getirmqtir. 
Buna göre üç ay içinde 9432 ç.ocuğa 
süt ve tek.er nrilmit ve Cümhu~iyet 
Bayramında da 300 çocuğa e!bise, a
yakkabı, kasket verilmiıtir. Anneler 
Birliği tarafından muhtaç annelere 53 
kundak takunı verilmiıtir. 

18 çocuğa mektep levazımı ver~l~if 
495 kiti tedavi ve muayene edilmııtir. 

Bulgar talebenin telgr~~ı 
S. 'li tta vukua ııelen son hadı· 
ıvı ngra • · • d 

1 d 1 'le lstanbul ünıversıtesın e se er o ayısı 1 200 
d' . cktebinde tahsil etmekte o an 
8

1~f~= talebe Baıvekil ismet Paıa ~a':° 
retlcrine bir telgraf çekerek son .~adı: 
selcrdcn dolayı duydukları te~ssurlen 
be etmitler ve lstanbuldakı Bulgar 

yan 1 h' b' talebenin bu meseleler e .!ç . ır ı~ret• 
ı alakadar olmadığını, Turkıye cum • 
heuriyeti kanunları nl.t~nda latan.bul üni
verıitesindei yalnız ılım ve feyız aldık· 
larıru bildirmişlerdir. 

( 

C rttn'1J halılsıer 

Y ıld1z~arın 
Sıcaklıkları 

3 

Şairler, eski zamanlardanberi, 
yıldızlardan bahsederken "Soğuk 
yıldızlar" derneği adet edinmişler 
dir. 

Şairlerin izafe ettikleri bu sıfa. 
ta bakıp ta yıldızların soğuk ol
duklarını hükınetmeyiniz. Bu sıfat· 
la yıldızların fiziki halleri arasın· 
da hiç bir münasebet yoktur. Bu 
bir kinayedir. Bu kinaye ile yıldız 
!arın hissi ıilemimize kartı lakayt 
kaldıkları anlatılmak istenmiştir. 

Böyle olmakla beraber, gökle
rin nıimütenahiliklerinde titreye 
titriye ışıldıyan yıldızların hepsi 
sıcak değildir. Soğurnuf, kararmıt 

yıldızlar da vardır. 

Henüz aönmemit olan yıldızla
rın bazılan günetimizden çok da
ha sıcaktırlar. 

Heyetfinaslar, yıldızların sıcak 
lık derecelerini anlayabilmek için, 
netrettikleri ziyalardaki tuaların 
niıbi tiddetlerini ölçmeği düşün. 
mütlerdir. 

filhakika, bir ziyanın tuaların 
daki nisbi tiddetler ile ziya men
baının sıcaklığı arasında devamlı 
bir takım münasebetler vardır. 

Mesela bir hararet membaı ile te
masa getirilen bir demir çubuğu, 
menbadan hararet aldıkça, renk 
değittirerek, sıra ile, kiraz kırmı
zısından açık kırmızıya, al kırmızı 
ya, sarıya, aarımtrak beyaza ve ni 
hayet parlak bir beyaza döner. 
Demir çubuğundaki bu renk ta. 
havvülü, netretmekte olduğu tua
ların, hararet tezayüdünde, ayni 
niıbette aıtmamalanndan ileri gel 
mektedir. lşte, bu ttıalann nisbi 
tiddetleri ölçülmüt ve tesis ettikle
ri münaııebetlere muayyen bir ka
nun ile tekabül eden 11caklık de
recelerini İfaret eden bir takım a
letler meydana getirilmiştir. 

Rasathanelerde bu iıletlerle ya 
pılan mesaha tecrübelerinde, bazı 
yıldızların ikibin dereceyi geçme
dikleri, bazılarının da yirmi bini 
bulduktan anlaşılmıştır. Pegasse· 
in Gamma'sı, Perse'nin Zeta'sı bu 
sıcak yıldızlar cümlesindendir. 

Sıcaklığı altı yedi bin dereceyi 
geçmiyen günet bizim hem ışık, 
hem hararet, hem bayat menbaı
mız oluyor da acaba yirmi bin de
rece sıcaklığında bulunan yıldızla 
rm dünyamıza bir tesiri olmıyor 
mu? 

Bu suale cevap arayan heye4i. 
naslar, teleskoplarının mihrak nok 
tala.rına hararet ile elektriklcn<>n 
piller koyarak bir t kım tecrübe. 
!er yapmışlar ve bu tecrübelerde, 
ıldu:ların da dünyamı~a hararet 

~erdiklerini görmüşlerdır • 
Y ıldızlardaıı aldığımız harare_t 

miktarları yalnız sıcaklıklarına ta· 
Li değildir. irilik ve ufaklıklarının; 
uzaklık ve yakınlıklarının bu hus\11 
ta büyük tesirleri vardır. Mesda 
uzaklıkları ayni olan iki yıldızdan, 
biri diğerinin on misli ve küçükte 
ki sıcaklık derecsi bet bin, büyük 
teki dört bin olsa; büyük yıldız· 
dan alacağımız hararet, küçükten 
gelecekten fazla olacaktır. 

Keza; ayni irilikte, ayni sıcak
lıkta, fakat batka başka uzaklık
ta iki yıldızdan bize yakın olanı· 
nın göndereceği hararet, uzak ola 
modan gelecek hararetten fazla 
olacağı tabiidir. 

Bu hararet miktarlarını da h& 
ıaplamağa çalıtmıtlar ve görmüt- ' 
ler ki, birinci sınıf iriliğinde bir 
yıldızın verdiği hararet miktarı, 
bir metre uzaklığında bir mum
dan gelen hararet miktarından 
ikiyüz elli milyon defa daha az
dır. 

Anlaşılıyor ki, yaz mevsimleri 
nin tahammülsüz dereceyi bulan 
sıcaklıkları yalnız bizim günetiml 
zin insafsızlığıdır. Ve bu insafsız
lıkta yıldızlarm hiaaeıi yoktur. 

N. O. 

KomfU memleketlerde 

Barutta tifo salgını 
liERUT, 20 - Burada salgın halin· 

de ıiddetli bir tifo hastalığı hüküm sil· 
rüyor. ltalyan mıoktebinin üç maalliınl 
ile sekiz talebesi tifoya yakalanmıı, ü9 
günde, biribit-ini takiben cümle i vefat 
etmiştir. 

Filistinde kıtlık 
KUDOS, 20 - Bazı Filistiıt gaz 

leleri, memleketin bir kısmmda k 
hüküm sürdüğünü, Ellika mınlnk 
da on kişinin açlıktan i;ldü~ünü t 
vermektedirler. 

dır 



• STANBU VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRİKALA 
Şirketinden: 

Fabrika mrzda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz iarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır, 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin ilosu 36,ıs ~andık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindelr.i yerlerden yapılacak sipar işler 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 sigorti. ihtiyari olduğu gibi en az be1 vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon baı:ına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. • 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30. Telgraf adresi : lstı:.rbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

Holantse 
• 

Bank-t:Jni N.V. 
~ 

sabık eahrısef1t Felemenk 

Bankası 

İstanbul Şubesi 

· Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Ha .. 

Her türlü Banka muamele• 

'ıeri. Kasalar icar• 

UMUMİ MODORLDK: AMSTERDAM 
şube teri : Amsterdam, euenos A1res, 

İstanbul. Rio de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

• 

21J6 

Kocaeli Ziraat 
Bankasından: 

cı 
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57, 59 Ban- Ateşle Kemaı 
ka No. 15 devreden Paşa 
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10100L. 

değirmeni 
Yukarıda evsafı yazılı Un Değirmeni 28-1·934 tarihinden 

itibaren 20 gün müdde~~e ~üz~yede~e. ~ıkarılm~ş, .bir ha~t~ 
talik olunarak son pey uzerınden vaki ıstızan netıcesı haddı la
yik görülmediğinden 25-12- 933 tarihinden muteber olmak 
üzere bir ay müddet taliki ve satışın pazarlıkla devamı karar-

laştırılınıştır. 
Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale göre hak sa • 

hiplerine verilmiş olan bonolarda nakit makamına kabul edile
cektir. 

Muayyen müddet zarfında pazarlıkla fazlasına talip ola.· 
cakların Ziraat Bankasının Demiryolundaki "Kocaeli • lzmıt 
Şubesi" binasında satı§ heyeti namına _Müdiriy4;te m~acaat • 
ları ve yüzde 7 buçuk nisbetinde depozıto akçesı teslim veya 
muteber bir Banka mektubu ita eylemeleri ilan olunur. (245) 

355 

M. M. Vekaletinden: 
Bazı eşhasın nufus dairelerince mukayyet künyelerinin 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su
retle nufus kayıtlarının tashihine karar İstihsal ettikten sonra 
aynı karara İstinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim mall$ı tahsisini vekaletten ta-
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nm şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak
dirde bunun ayrıcu mahkeıneden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

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

suretile alınacağından taliplerin fiat zarflarını 25-1-934 ta
rihine kadar İdaremize göndermeleri. (294) 451 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. İsteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

Deniz Satınalma komisyonundan: 
10752 kilo yaş sebze: Pazarlıkla münakasası: 25-1-934 

perşembe günü saat 14 te. . 
Heybeli Deniz Harp Mektebı tale~e.ve efradının altı ay. 

Irk ihtiyacı için 6 Kanunusani 1934 tarıhınde yapılan açık mü
naka&asında teklif edilen fiatları Vekaleti Celile gali görülen 
yukarıda mikdarı yazılı sebzenin pazarlıkla münakasası hiza • 
sındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka • 

iı ·ımpaııada Deniz Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
ile (307) 
sin 

l. 
A 

•.• :ti ~·. ... . ) 

Diyarıbekir vilayeti defterdarlığından 1 
Satılık Saç Mahallesi 

Mardinkapı 
haricinde 

Mevkii Cinsi Rakamı Muhammen 

Souk pınar Pirinç dingi 11 
Kıymeti 
20000 lira 

Hududu: Sağı tarikiam Solu Suharkı arkası lskender Paşa va
kıf değirmeni cephesi Su barkı ve Tarikiam Ziraı: (150) 

Diyarıbekirin Mardinkapı haricinde kain ve hazineye ait 
Pirinç dinginin bedeli sekiz taksitte alınmak üzere kapalı zarf 
usulile mülkiyeti 8-1 -934 tarihinden itibaren bir ay müddetle 
müzayedeye vazedilmiştir. 8-2-934 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat 12 ye kadar Defterdarlıkta müteşekkil müzayede ko 
misyonu tarafından teklif varakaları kabul ve ihalesi İcra kılı • 
nacağından taliplerin muhammen kıymet üzerinden yüzde ye 
di buçuk teminatlarile birlikte müracaatları ilan olunur. (270) 

• 
Istanbul liman Şirketinden 

Şirketimizin ihtiyac:ı olup aşağıda cins ve mikdarları yazılı malze· 
me 27 Kanunusani 1934 Cumartesi günü saat 14 te münakasa usulile sa
tın alınacağından istekli olanların şartnameleri almak üzere Şirketin 
Sirkecide Liman Hanındaki Teknik bürosuna müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

Motor makine yağı 
Buhar makine yağı 
Silindir yağı 
Benzin 
Gaz 
Karpit 
Renkli üstüpiı 
Kazan T utyası 

12 ton 
6 ,, 
1.5" 
6 
2.5 ,, 
1 ,, 
1 " 
1 " 

Bez hortum 
Katran 
Kur,un boru 
Pösteki 
Mantar tozu 
Mavna Gönderi 
Arap sabunu 
Fayrap küreği 

Umumi Müdürlük 

500 metre 
800 kilo 
800 ,, 
150 ,, 
200 ,, 
150 adet 

1 ton 
100 tane 

(12445) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf münakasasında verilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa tahvil edilen 1000 adet portatif çadırın pazarlığı 
24-1-934 çarşamba gÜnÜ saat 14 den 15 şe kadar yapılacağın 
dan isteklilerin teminatı evveli ye makbuzile beraber mezkur 
günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(319) 

1 lST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI ı 
r--~~~~~~~--~ 

Vilayetler belediyeleri 931 senesi bütçelerinin bastırılma
sı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartna 
me almak üzere her giin Levazım müdürlüğüne müracaat et • 
meli, münakasaya girmek için de 800 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 12-2-934 Pazartesi gÜnÜ 
saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. (328) 

Deniz Satınalma komisyonundan: 
4000 kilo Espestos ) 

100 kilo kurşun Levha ) 
50 kilo Pirinç Tel Kafes ) 
77 kilo Telli lasik levha ) 

Pazarlıkla münakasası: 25 Ka
nunusani 934 perşembe günü 

saat 15 de 

11 Kanunusani 1934 tarihindeki açık münakasasına talip 
olarak kimse müracaat etmediğinden pazarlıkla münakasaya 
konulmasına karar verilen yukarıda cins ve mikdarı yazılı dört 
kalem eşyanın pazarlıkla münakassı hizasındaki gün ve saatte 
yapılacağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve i-

tasına talip olacakların da münakasa gün ve saatinde muvakkat 
teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Sa 
tınalma Komisyonuna müracaatları. (308) 

Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. İsteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
828 adet meşe travers pazarlık suretile alınacaktır. [~ar· 

lık 31-1-934 çarşamba günü saat 14,30 da Ankarada idare bi
nasında ya'!ılacaktır. Şartnameyi görmek İsteyenlerin Haydar 
paşa~a magazaya ve Ankarada malzeme dairesine müracaat • 
ları. (331) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan 

Mevcut nümune ve evsafı gibi satın alınacak bakır (12) 
karavana ile (6) kapaklı bakraç pazarlığı 24- 1-934 çarııamba 
gÜnü saat 15 - 16 ya kadar yapılacağından isteklilerin temina 
tı evveliye makbuziyle beraber mezkur günün muayyen saatin 
de komisyonumuza müracaatları. (318) 

Zonguldakta: Ereğli Havzai F ahmiye 
Umum Müdürlüğünden: 

ldarei Umumiye ile Kozlu, Kilimli şimendiferlerine lüzu • 
mu olan (30) kalem demir, yağ, ve saire gibi eşya 14-1-934 ta 
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve aleni münakasaya kon· 
muştur. 

İhalesi: 3-2-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 
te Zonguldakta Havzai Fehmiye Müdiriyeti Umumiyesi Bina· 
sında komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. 

Münakasaya İştirak etmek isteyenlerin, şartname ve eşya 
listesini Zonguldakta mezkiir müdiriyeti umumiyede ve Is • 
bulda 4 üncü Vakıf Handa 30 ve 31 numarda İstanbu Mmta· 
kası Maadin Mühendisliğinde ve nümunelerini Zonguldakta 
Havzai Fehmiye Umum Müdürlüğünde görmeleri ve şartname 
ai veçhile hazırlanmış 328 lira 65 kuruş teminatı muvakkate 
akçesi ile mezkur komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 

---Dr. Nuri Fehmi -••I 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

3 

1 3 üncü kolordu ilanlar;--1 

M. M. V. Satınalma Komis
yonundan; 

Yerli fabrikalar mamulatın
dan 50,000 metre ekmek tor
balığma mahsus bez, kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 29-1-934 Pazarte
si günü saat 15,30 dadır. Ta
liplerin nümune ve şartname
yi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya iııtirak İçin de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An
karada M. M.V. Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(96) 192 

(295) .................. ~ 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 
Han Tel. 22740 d 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 22 ikinci Ka
nun PAZARTESİ 19 da Sir· 
keci rıhtımından kalkacak gi
dişte Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kuruc~ile, Cide'ye. 
Dönüşte Kurucaşile'ye uğramı· 
yacaktır. (309) 452 

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 23 ikinci 
Kanun SALI 20 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidişte Zon 
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun. 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun· 
lar ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (312) 455 -

ANADOLU İzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 23 ikin· 
ci Kanun SALI 11 de GaJatıa 
rıhtımından kalkacak doğru f:ı· Türk Sigorta Şirketi 

4 CncU Vakıf Han fataabııl 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
' Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye ft Eankaaı tcrafından teıkll olunmuttur. idare meclisi ve mildilrler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegaqe Ttirk Sigorta Şirke• 
t\dir. Tiirklyenin her tarafında (200) il geçe:a acentalannın bepal Tilrktllr, Tilr• 
kiyenln en mühim müesse!!elerinln vebaakalarımD ıigortalafını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi ıeraitle l apar. Hasar \'Ukuunda zararlan ıllr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Ttl~fon: lst. 20531 7 

mir'e gidecek ve dönecektir. 
(311) 4S4 

Ademi iktidar ve 
bel gevtekllgine 

kar§ı en müessir deva SERVO!~ 
haplarıdır. Deposu, latanbulda Sirk«' 
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. 'f-9' 
raya 150 kuruı posta ile gönderilir. !;: 
mir' de irgat pazarındaki, Trabzoıt 

Yeni Ferah eczanelerinde bulunur ısı 
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Umumi 1Veşriyat ve Yazı /f[erı 
Miidü,.ü ETEM iZZET S 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A· 
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