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Orta tahsilde genÇlerin kendi 
istidatlarına göre bir branşta 
ihtisas sahibi olmaları kolay
laştırılacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlY A Ti 5 KURUŞTUR 

Fransız 
Parlamentosunda 
Türk dostları 

Türkiye - Fransa münasebetlerin
den bahsederken " ananevi u tabirini 
kullanmak teamül halini aldı. Filha
kika bu münasebetlerin eski bir tari
hi vardır. Biri Avnıpanın garbinde, 
diğeri de Avruparun tarkında iki dev
let teıkil eden Fransızlar ve Türkler, 
Crta Avrupadaki mukaddes Roma ve
Yahuı Avusturya İmparatorluğuna kartı 
•yni vaziyette bulunuyorlardı. Fran
&ızlarla Türklerin tanıtmaları orta 
Avrupadaki teıekküllere karır cephe 
beraberliği ile baılar. 

Bu ,doatluğun ıiyaset sahnesind~~ 
l.ültür ıahasına intikali Fran~ız b~
Yük ihtila linden sonra gelir. Filhakı
ka, bundan sonra ve on dokuzuncu aı~ 
İlerledikçe Türkler Fransızça ~ğ.~?.1-
l>orlar ve tedricen Fransız külturunun 
leıiri a ltında kalıyorlar. Asrın ?rt.a~ın· 
dan sonra Franaızça Türkler içın ıkın• 
~i bir lisan olmağa hatlryor. Kının 
lt\uharebeıinden aonra Franıanın m~ 
~ alakası baılıyor. Bankalar açılıyor 
'Fransız sennayedarlanna im ti?' azlar 
teriliyor. Franıanın aiy-.ıet, ı~tı.~at 
\re kültür ıabaımdaki nüfuzu uçun· 
t:i.i N apolyonun son aenelerinde en 
:Jerj haddine varmıı bulunuyor. 1870 
•eneıinde bu taliıiz hükümdann mağ• 
lubiyetile Franıanın preıtiji hayli aar
•ılıyor. Mağlubiyet dolayısile bir ara
lık aiyasi yalruzJık içinde yaıayan 
Franıanın yakın ıark ile olan alakasr 
ı'., bittabi gevtiyor. 

Filhakika mağlubiyetin teairJerin
den kurtulmak için aradan çok za
bıan geçmiyor. Fakat bu kısa zaman 
tarfında da vaziyet hayli değitınit o
luyor. Şimalde büyük ve kuvvetli bir 
Alınanya meydana gelmiıtir • .f'ransa 
hu Almanya i!e yalnız batma uğraşa
~ak bir halde bulunmadığından, Çar• 
lık Rusyası ile anlatmak mecburiye
tinde kalıyor. Doksanlar içinde bir 
defa bu tahakkuk edince, artık ıark· 
ta müstakil bir Franaız siyaseti yok· 
tur. Çar'ın aiyaaeti Franaanın da siya .. 
rıidir. Büyük harbe kadar da vaziyet 
'" tekilde devam ediyor. 

.. Büyük Harpten IOlll'a Avrupada 
lıuabütün yeni bir muvazene meyda• °" geliyor. Filhakika Almanya • Fran· 
j:- l'ekabeti eakiai gibi devam ediyor. 

akat İttifakı müaelle. mağlup olmuş 
;:e. ~ağılmıştır. Ruayanın vaziyeti ~Ü•· 
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Orta tahsilde ihtısasa heri M~clis.r~isimiz 
t .. ) .. k ) ) k .. t .1 k Dun gıttıler 
Ur U 0 a Y I gos erJ ece Millet mecl~de de h~ı 

Islahat esaslarının sene başında 
tatbikı için direktifler verildi 

Dün de Maarif vekilinin riyasetinde Galatasarayda 
mühim bir toplantı yapıldı 

Yüksek ııe Orta tedrisat Umum Mü
dürleri H. Ali ııe Hiimit Beyler 

Maarif Vekili Hikmet Bey dün de 
tehrirnizdeki tetkiklerine devam et
miııir. Dün aabah aaat ıo da Galata· 
aaray liaesinde Hikmet Beyin riyaae
tinde mühim bir içtima yapılmıttır.Bu 
içtimaa vekalet umumi ~üdü~le.?- u: 
mumi müfettiıler, bazr lıae mudurlen 
qtirak elmi§tir. Dünkü. toplantıda or
ta tedrisat müesaeaelerınde yapılacak 
ıalahat eaasları gÖrü§ülmÜf, bazr nok
tainazarlar serdedilmiştir. Öğrendiği
mize göre, Maarif Vekaleti ıalahat~ 
önümüzdeki ıenebatında baılamak u
zere icap eden zevata direktif vermi§· 
tir. Orta tedrisat müesseselerinin bir 
an evvel ıa1ahı zarureti kartısında, 
maddi ve manevi bütün imkinlar ve 
vasıtalar kullanılacaktır. lalahat için 
mühim miktarda P•raya ihtiyaç var
dır. Fakat Jiıelerin tahdidi dolayuile 
taaarruf edilecek para, bu tekilde kar 
tılık göıterilecekıir. 

Liselerde ihtısas fubeleri 
Halen liaelerin on birinci amıflarr 

edebiyat, '- olmalıt üzere ikiye ayrıl
maktadır. Yeni ıslahatta ayrılan bu 

ihtıaaa ıubeJeri 1i3elerin birinci ıınıfın· 
dan baılıyacaktır. Bu şekilde, doku
zuncu sınıftan itibaren her talebe ar· 
zu ettiği ihtıaas fubesinde okuyacak
tır. Lise tahsili on iki sınıfa çıkanla
cağı için ih!.•aas şubeleri tedrisatı dört 
sene devam edecektir. Bu tubeler, 
timdi olduğu gibi ikiye aynlmıyacak 
daha fazla ihtısas şubelerine tefrik 
edilecektir. Bu suretle üniveraitede 
muhtelif ilim kollarında çalışan genç
ler, daha aağlam ve esaslı bir kültür 
ile yelişmit olacaklardır. Almanyada 
ve diğer memleketler liselerinde tat
bik edilen bu ualıl, gençleri daha çok 
usulle ve ihtısas yollarında çalıttırma
ğa aevketmektedir. 

Bundan batka umumi imtihan uslıl· 
leri de değittirilecektir, Bugiinkü im
tihan ıekillerinin talebenin aıhht ve 
ruhi vaziyetleri Üzerine tesir ettiği an
laıılınıttır. Yeni usullerle Webe her 
zaman imtihan için hazırlıklı olacak 
ıurett~ yetiştirilecek, imtihan i§i nor
mal hır hale konacaktır. Üniversitede 
de imtihan tekilleri deği,ıirilecektir. 
Her sene değil iki senede bir imtihan 
yapılmaoı noktası Üzerinde tetkikat 
yapılmaktadır. 

Maarif Vekili Hikmet Bey bugün 
de bazı liseleri gezecek ve tetkikat
yapacaktır. 

Universite isleri 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün öğ. 

leden sonra üniversiteye giderek met
gul olmuıtur. Vekil Bey Umumi Ka· 
tip Beıim ve Rektör Nete! Ömer Bey
lerle üniversitenin bütçesi etrafında 
görüımiittür. Fakültelerin evvelce teı
pit ettikleri ihtiyaç listelerinde yeni· 
den mühim taaarruflar yapılmıtlır. Bu 
auretle ıalahat İçin istikraz edilen pa· 
ranın bütün ihliyaçlan kapatması gö. 
zönünde tutulmuıtur. 

Türk - Fransız grupu 
· teşkil edilecek mi? 
Büyük Millet Mecliıi Reisi Kazım 

Pata Hazretleri dün akıamki trenle 
Ankaraya avdet buyurmuılardır. Pa· 
fa Hazretleri Haydarpafa .iata•yonun· 
da vilayet ve belediye erkanı ile teh
rimizde bWuiıan mebuslar tarafından 
teıyi edilmiılerdir. Bir müfreze poliı 
efradı Paşa Hazret!erini selamlamış
tır. Reis Pa§a, meclisin tatil müddeti• 
ni geçinnek Üze"e bir haftaya kadar 
tekrar ıehrimize g<>ll'Ceklerdir. 

Fransız Meclisi mebuaanında Türk
Franaız dostluğu etrafında bir grup 
tetkil edildiği haberi Kazım Paşa Haz 
reUcrini çok memnun brrakmııtır. Pa· 
fa Hazretleri dün akşam hareketlerin· 
den biraz evvel Dolmabahçe sarayın· 

da bir muharririmizi kabul ederek 
bu husustaki memnuniyetlerini şu ıu
retle ifade etmitlerdir: 

- Harici;ye Vekili Teııfik Rüştü 
Beyin buna dair olan teltfrafını butfÜn 
aldım. Fransız; Medi•i mebusanında 
Türk - Fransız dostluğu hakkında bir 
grup teşekkül etmesi memnuniyeti mu
ciptir. Meclisin küpdında bu telgrafı 
mebuslarmıız;a tebliğ edeceğim. Bu· 
nun mebuslar mız tarafından da mem
nuniyetle karıılanacağı fÜphe5izdir. 
Büyük Millet Meclisinde de böyle bir 
pup teıkili Meclisin vereceği karara 
'1ağlıdır.,, 
Kazım Pa~a Hazretleri, bundan 

aonra Ankaraya hareketleri hakkında 
ıorduğumuz suale cevaben de: 

- Ankaraya Meclis bütçeai ve sair 
bazı itlerle metırul olmak üzere gidi
yorum. Nihayet .~ir h~~ta!a .~a~ar tek 
rar lstanbula donecegımı umıt ede
rim.,, demi~lerdir. 

jürideki 
Mimarlar kimf 

Sovyetlerin Milletler cemiye
tine girmeleri için M. Herriot
nun teşebbüsatta bulunduğu 
Cenevrede söyleniyor. 

Tel: ( 

eye 
Mllolllrı 143111,. Y.., lılorl m&dllrlı MJll. 
ldan .. M.oıı...' 14310. 

e 

Dün müddeiumumi tarafından ifade Jeri alınan otobüs yolcularından 
Ekrem Bey ııe Ca11idan Hanım 

Meçhul otomobil malum 
oldu ve herşey anlaşıldı 

Faciaya sebep olan otomobil ve sahibi 
ile içindeki MI. nezaret altına alındılar 

Hadisenin kahramanları neler anlatıyorlar? 
lki kitinin ölü

mü, üç kitinin de 
yaralanmasile neti. 
celenen Maslak yo 
!undaki otobüa fa. 
ciasının ne ıuret1e 
vukua geldiğ:ni ör
ten earar, nihayet 
dün öğleye dofru 
tamamen aydmlan
mıt. kazazede otn
büale karııleıarak 
hafif bir müeade
meyi müteakıp yo .. 
iuna devam eden 
meçhul otomobil 
de bulunrnuttur. 

• 
Tahkikatın dün

kü aafahatmı bü
tün tafsili.tile a§a
ğıda yazıvonız: 

Evvelki akşam Nihayet meçhulden maluma geçen otomobil 590 
Vefada Kovacılarda oksijen fabrika- 1 yoğlunda bulunduğunu aöyleıniı ve bu 
11 müdürü Zeki Beyin hususi otomobi- ifade tevsik edildiği~den bu noktadan 
linin kazaya ıebep olduğuna dair bir tahkikata devama !uzum kalmamıı-
ihbar vaki olmuıtur. Zeki Bey ve §O- hr. lk' k ·· d 
förü Ömer Efendi zabıtaca celbedil- Diğer taraftan evve 1 a fAlil.mu -

d . • muavini Ekrem, Emnıyet al 
miştir. Zeki Bey, otomobilinin epeyi eıumumı •. E • 

utun değitmiıtir. Seneler geçtikçe 
tebellur eden ıiyaset f(jyle bir tekil 
-ı.Yor: Sulhtan sonra imzalanan mu
•hedeJer dejfüsin mi, değişmesin mi? 
lillrpten en büyük kazançlı çıkan 
Franaa birinci ırurupun reisidir. 
llıından böyle iıtatükonun muhafaza
•r, Fransız harici ıiyaıetinin temel ta
r•nı t~ı~il ediyor. B"i•;;, Franaız dip
°;aaııı bu nokta f' i ... f .. ıı. t~merküz 

e Yor. Bu iıtatükonun m.ı!- .ı:azası 
mesele.inde Türkiyenin hiç bir devle
te benzemiyen buauıi bir vaziyeti var
· dır: Muahedelerin tadil edilip edilme .. 
bıeıile Türkiye doğnıdan doğruya a .. 
lakadar değildir. Çünkü bu tadilde 
kendi hudutları asla mevzuubahis o
lamaz. Ancak ıulh taraftarr olduğu. 
"ıuzdan b ir muharebe ile neticelene
~•lc tadile ta raftar değiliz. Binaena· 

tinci 'ube müdür vekilı mm ve maz.amandan beri garajda durduğunu ve 

Beledi ye Mimarlar birliğine I =k=a=z=a=a=k=ş=am=ı =o=n=k=a=d=a=r=a=r=k=a=d=a§;,,i=le=B=e-====(=D=e=vam=ı=6=ın=c=ı =ıah=il=e=de=)=== 
1 cevap verme.k iste~~yo~ 

"'" h . • . • . . r ancı sıyaıelımızın ana hattı 
ra.11•12 h . • • . . h 

tı .. arıcı ııyaıetının ana atllna 
ıı'&'lın geliyor. Franaız Cüınhuriyeti 
1 ~ 'fürk Ciimhuriyeti araamdaki dost-
11"' lıtt İırniller altında yeniden canla-

'l>or B ) b" '"k k _ · u can anmanın uyu om§U• 
~•u:r il F ,.e doılwnuz Sovyet Rusya ,. 

""naa araaındaki münasebetleri9 
"-ıııimt . İleşmekte oldufu bir zaman& 
•aad"f _ u etmeıi, dostluk yolundaki 

"'"'ai . d tır Yı aha ziyade kolaylattıracak-
y ',lltt lloktada harpten evvelki dün
tl a. ile harpten sonraki dünya arasın
lf a. ehemmiyetli bir fark vardır: 
ctl•ten evvel Çarlık Rusyaaı ile dost 
fe~aı. için daiına Türk doalluğunu 
,. ~ etınek l&zı.,dı. Harpten ıonraki 
... ~2~Yette bu noktadan tezat v-;;:;:dır. 
"ıı-;. 
lıı .ile doıt olup ta diğerini ihmal et-

•ııın İrnkiını yoktur. 

lıı ~eçenlerde Fran11z hariciye encü
•ııı "MH. ~· reıat • errıot nıem1eketimizi 
ı:r....... . b' 1 . d.. ·vı ettı ve ız erı Yakından gör-
IJ., P.1 H ' t' b' . k · · ~ .,, . errıo nun ızı ço ıyı anla-

) 
1lr•nı Fransaya avdet ettikten sonra 
a.:ıdı· d ..• d'k t . ıı yazılar an ogren ı . Bu ziya .. 
•tın . . · 1 ' d b' ' d F , •yı netıce erın en ırı e ran .. 

t
1

~'."ecliıinde yüz otuz mebusun itti· 

11• lle bir Fransız - Türkiye ırurupu
V "" t•ıkil edilmesidir. Dün Hariciye 
..:lci!i Tevfik Rüıtü Beyle bu guru
tli n reiıi M. Herriot arasında teali e

lıı , 11 •amirni telgraflar gazetelerde 
lıı~ıtar etti, Hariciye Vekilimiz millet 
a l.ll'ıJeaıil i erinin Fransız Parlamento· 
ı.~"da teıkil edilen gurup hakkında· 
lı lıabcri aevinçle ve minnetle kartı· 
tıYacalcıarınt bildirirken bütün efkô.
~ 111

11Utniyeye tercüman o1ınu§tur. 
~:an•ı:ı Meclisindeki Türk gurupunu 
lt; 'ı:"•Ue ıelan1lar ve sulh uğurunda
tliı ~YırJı çalıtmr.aında muvaffakiyet 

trı~. 

• Ahmet ŞÜKRO 

Tayyare Cemiyetinde ihtifal programını tesbit eden komisyon 

Tayyare şehitleri ihtifali 
Dün bir heyet Tayyare cemiyetinde 

toplanarak programı teshi't etti 
27 Kanunusani cumartesi gunu ya- 1 

pılacak olan Tayyare ş~hitleri .~ıifali 
programını teshil etmek uzere ~un .Tay 
yare cemiyetinde Tayyare cemıyetı re
iai F chmi Beyin riyasetinde bir içtima 
yapılmıştrr, içtimada merkez kuman -
danlığından binbaşı Kazım, Falih kay -
makamı Haluk, polisten üçüncü ıube 
müdür vekili Cevdet, Maarif müfeıti,. 
)erinden Nurullah Beyler bulunmuılar
dır. Meraaime cumartesi günü saat 10, 
30 da Fatih Tayyare parkında başlana
caktır. O gün ~aat ı2 - 13 arasında ha 
va faaliyeti ll<ıil olunacaktır. Merasime 
iıtirak edecek olanların sırası şudur: 

Harbiye mektebi ve mızıkası, Mal • 
tepe lisesi ve mızıkası, Hava Gedikli 
'küçük zabit mektebi, Fırka mızıkası, 
Bir piyade taburu, Bir süvari bölüğü, 
bir topçu bataryası, bir polis taburu, Da 
rüşşafaka, Erkek Muallim mektebi izci 
leri F eyziiti lisesi izcileri, 1 stanbul li 
sesi izcileri, Kız ve erkek Ameli hayat 
mektebi izcileri, Galatat.aray lisesi, 

Saat 11 de Fatih parkı, Beyazıt Se 
limiye, Taksim ve Maçkadan atıt.:cak 
toplarla merasim baılayacaktır. Bunun 
Üzerine merasim kumandanı olan lıtan 
bul Merke_z kumandanı, mearsimi aça • 
rak mcrasun yerinde bulunanları· ha • 
va şehitlerini ve bütün ıehitler.i ;elUm· 
lamağa davet edecektir. Bunu mütea .. 
kıp bir borazan tarafından çahnacak 
(Ti!) İşareti üzerine kıtalar, mektepler 
ve zabitler, aelim vaziyeti alır; siviller 
ıapkalarını çılcanrlar. Bu anda Fatiİı 
parkında, Beyazıt, Galata kulelerinde, 

reımi daire ve müeıseselerde, ve ]iman
da mevcut &'emilerdeki bayraklar yavaı 
Y~V&f yarıya kadar indirilir. Bütün ge
ıruler ve fabrikalar düdüklerini çalar • 
lar. Herkes ve bütün nakliye vaoıtala· 
n {tramvay, otomobil, araba..) hürmet 
için bir dakika dururlar. Bu vaziyet ve 
aükiın bir dakika devam eder. Bir da. 
kikanın hitamında, merasim kumandanı
nın emrile çalınacak ikinci bir (Ti!) ita 
reti üzerine selim vaziyetine nihayet 
verilir. Bayraklar tekrar çekilir, düdük 
Ier susar. 

Bunu müteakıp, meraaim mahallin -
deki tayyare abidesi önünde; Ordu na 
mına hava zabitlerinden, Tayyare cemi 
yelinden, Halk namına ıehir meclisin
den, birer zat tarafından üç hitabe İrat 
edilir. 

Hitabelerden sonra mızıka matem ha 
vası çalar. Matem havasını müteakıp; 
bir zabit kumandasınd.t Harbiye mek .. 
tehi talebesinden bir manga, manevra 
fişenğile üç- defa havaya ate§ eder. 
Bundan sonra davetiyeliler (parkın 
tramvay cihetindeki trotuvarına) ge -
çerler ve merasim geçişi başlar. Mera
sim geçi~inden sonra merasim biter. 
Meraıim geçi~İne iştirak edenler, o sı .. 
r3 ile Beyazıta kadar giderler ve oı·a • 
dan aonra yerlerine avdet ederler. Ko • 
lordu; belediye, C. H. fırkası ve Tayya 
re Cemiyeti ayrıca arzu edenler çelenk 
koyarlar. pav~tliler için k·yafe:: ja _ 
ketatay,, ~ılındır _şapka mechuı·idir. Par .. 
k.ın dahılı davelıyelilere taluis edilmi~· 
tir. 

İstanbul pliını içın muhtelıf u~. mı
mann verdikleri raporların te,.cume-

ıi bir haftaya ka
dar ikmal edilecek· 
tir. Jüri heyetinin 
on gün sonra ikinci 
içtimaını yaparak 
raporlann tetkiki
ne batlamasr muh
temeldir. 

Jüri heyetinde 
Türk mimar bulun• 
madığına dair, Mi
marlar Birliğinin 

ortaya attığı iddia 
ve kendilerinin da· 
vet edilmemeıi üze- Hamit Bey 
rine muğber olma-
ları belediye mehafilinde aaabiyet U• 

(Devamı 6 mcı aahifede) 

Tehdit mektubu 
Hadisesi 
Haber gazetesi de mah

kemeye verildi 
Haber gazetesinde intiıar eden Pet: 

rof imzalı tahrik&miz mektup meael.,.ı 
mahkemeye intikal etınit bulunmak
tadır. Dün müddeiumumilik tarafın· 

dan HaMr gazete
si sahip ve neşriyat 
müdürü Hasan Ra· 
aim Bey aleyhine 
de dava ikame edil
miıtir.Haoan Rasiın 
B. bu mektubu net
retmek suçile mek
tubu yazmaktan suç 
lu Sabri Ef. ile bir 
tikte ikinci ceza 
mahkemesine ıev -

, kedilmittir. Muha • 
HASAN RASiM B. kemeye bu hafta i-

çinde başlanacaktır 
Haber gazetesi sahip ve neıriyat müdü 

.(Devamı 6 ıncı sahifede' 

Takas işlerinde yapılan 
suiistimalleri tesbit için 

Hükômet muhtelit bir tahkik heyeti 
teşkiline karar verdi .. 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Ta~as 
iılerinde yapıldığı anlaşılan bazı suı -
. tialleri 1.,.bit maksadile hükumet muh 
.. . k"l' k telit bir tahkik heyeti teş ı ıne arar 
vermittir. Bu heyette Ziraat ~ktna~ ~e 
Gümrük ve inhisarlar vekaletlerının 
müfettitleri bulunacaktır. Heyet .~sta.?
bul vilayeti taka• komisyonu, gumruk 

d.• alakadar bazı makamlarda !ah 
ve ıger S .. . il . tak kikat yapacaktır. unatı1?.a erı asa 
- tutulan muayyen Turk eşyuının 
ihracında kıymet ve aikleti fazla kay • 

1 

dettirilmek sııretile muk.'\bilinde fazla 
ecn..bi eıyası ithal edilmesi yolile ya • 
pıldığı anlaşılmakta ve böylece memle
ketimize kontenjan harici fazla mal so
kulduğu ve bir suiistimali yapıldığı sa 
bit olmaktadır. Bu suiistimallerin mü · 
him bir kısmının ihraç edilen kerestel<r 
üzerinde yapıldığı da rivayet olunm•k 
tadır. Bu maksatla tahkikat alakadar 
orman memurluklarına da teımil edile -
cekıir. 

~dliye ;rın>AJ )'ın>a, poo•unane onıa.nna ıasınıyor 
}' a;ı;ısı iç sayılamızdatlır 
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Tarihi tefrikamız : 8 

Napolyon imperatoriçe 
nasıl sevdi? 

Jozefin'i 

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

Bir boşanma davası 
Bonapartın yanlıt bir hareketi, 

buzlu bir tite suyun Madam F ou
res' nin üstüne dökülmesini mucip 
olmtlf ve silinmek üzere hususi bir 
odaya alınmıştı. Bu itin, odada lü 
zumundan fazla uzamıt olması, ni 
hayet ordu kumandanının kendisi 
ne bir gözde bulabildiği kanaatini 
hasıl etti. 

Zabit Fourea Franaadan tekrar 
Mısıra avdetinde kendisine kartı 
gösterilen iltifatın sebebini anla
makta gcçikmedi ve karısmm bu 
hareketine talıammül edemiyerek 
bo~anma davası açtı. 

Artık Madam Foures Ceneral· 
la beraber y~ıyordu. Sırtında za· 
bit üniforması, bir arap atma bin· 
miş olduğu halde yaver ııfatile Bo 
napartın yanından ayrılmıyordu. 
Jozefinin oğlu Eugşne de Beaukar 
nais de hakiki yaver olarak Bona
parta refakat etınek mecburiyetin 
de kalıyordu. 

Eugene bu gezintilerden hiç 
memnun değildi. Fakat validesine 
kar'ı kütum davranmak inceliğini 
de göstermekten geri kalmamıttı. 
Bonapart hemen 8'ık denilecek 
derecede bu kadına tutulmu~ görü 
nüyordu. Eğer bir cocuğu olursa 
eski terzi kadınla evleneceğinden 
bile bahaetmeğe b8'lanmıştı. Fa· 
l:at sabık Madam Foures bu işi bir 
türlü beceremiyordu ... 

Bunun üzerine, Ceneral kadın
dan yav.:ı' yavaş usanmağa ba~la
dı. Nihayet bir kaç ay sonra, bir 
zabit refakatinde Fransaya gönde 
rildi. 

Kadının seyahat ettiği gemi 
yolda lngilizler tarafından esir e
dildi. Fakat kadın, Bonapartın hu 
susi hayatında müşkülat çıkarma
" için derhal serbest bırakılmıftı. 

Bonaparhn yerini tutan adam 
Bonapart ne oluyordu, nerede 

idi? 
Fena bir havadisi etrafa yay. 

maktan hiç bir zaman geri kalmı
yan ve daima kulağı delik olan 
Pariı halkı, Mısır ordusunun mağ 
lüp edildiğini ve Ceneralin öldürül 
d·; __ .ü kulaktan kulağa fısılda-

mağa baffamıftı. 
Jozefin bu korkunç haberi alın 

ca derhal Talleyrand ve Barras'ya 
koştu. 

Bunların ikisi de: 
- Elimizde bu haberi teyit e· 

decek hiç bir vesika yok, dediler. 
Fakat bu rivayetin aksini isbat 

edece}< ve binaenaleyh Jozefini 
teiklne yarayacak hiç bir emare 
de mevcut değildi. 

Jozefin, ertesi günU Barras'ya 
yemeğe gitti ve yemek masasında 
Hariciye Nazırı Talleyrand'm ya
nma oturdu. Fakat Hariciye nazı· 
ri, Jozefin e hiç meşğul olmıyor, 
davetlilerden Madam Tallien'ne 
kartı mültefit davranıyordu. Mes
hur Madam Tallien Jozefine t.;_ 
veccüh ederek: 

- Bizim büyük ceneral ne İl· 
lemde? Çoktanberi haber almıyor 
sunuz, galiba, dedi. 

Jozefin bir dakikalık bir teeh· 
hürden sonra: 

- Yedi aydanberi hiç bir mek· 
tup alamadım. 

Madam Tallien salon kadınla. 
rına mahsus cali bir teessürle : 

- Vah, vah, vah! dedi. 
Jozefin birden derin bir düşün 

ceye dalrııştı. Bu yedi aylık uzun 
bir sükut devresi feci bir akıbetin 
delili olnbilirdi. Yedi aydanberi 
Bonaparttan haber alamaması or· 
taya atılan rivayetleri makul 'gös
Lrebilecek en bariz bir emare tet
kil edebilirdi. 

Bu takdirde istikbali mahvol
mu' demekti. 

Kocasının ailesi ona kartı düt
manlıktan batka bir hisle mütehaa 
sis değildi.... Bonapartın kardeti, 
müteamz Lucien, bu sakil ve mu. 
ciz adam, Jozefinin daima aleyhin 
de bulunuyordu. Kardetlerin en 
büyüğü Laaepk, Jozefine kartı va· 
zih bir kin eseri göstermemekle 
beraber hiç bir zaman onu seveme 
mi,ti. Bunların en genci olan Lou. 
is, Jozefine kartı her zaman laka. 
yit kalmı,tı. Şimdi, hakikaten Bo
napart ortadan kalkmışsa, kendisi 
l'li dütman telakki eden bu aile ile 
alakasını muhafaza etmekte ne 
fayda11 olabilirdi? Binaenaleyh iı 
tikbalini korkunç bir akıbetin ne
ticelerinden korumak için yeni bir 
izdivaç hazırlamak mecburiyetin
de idi... Bu izdivacı kolayla,tır· 
mak için, şimdiden boşanma te,eb 

büıüne girişmesi daha makul ol· 
maz mı idi? 

Fakat yeni bir koca bulmak öy 
le zannedildiği kadar kolay değil 
di. Cbarles, zeki, faal ve istikbali 
olan bir adamdı. T eblikeli itlere 
de atılanlardan değildi. 

Şüphesiz ki, Charlea Bonaparta 
göre daha pek gençti. Yalnız bir· 
az fazla oyun oynar, biraz da hop 
pa me,repti .. Fakat ayni zamanda 
ne bulunmaz bir arkadaştı! Bina· 
enaleyh onunla mes'ut bir hayat 
yaşamak imkan haricinde idi. 

Bir gün Jozefin: 
- Ciddi konufalım, Cbarlea, 

demişti. Bonaparhn arbk yıldızı 
sönmeğe başladığını zannediyo
nun. Kim bilir, belki bu dakika 
betbaht kocamın cesedi Mı-.r çöl
lerinde çakalların •ikarı olmuftur .. 
Şimdi serbest ve yalnız kalmı~ olu 
yorum ... Binaen aleyh benimle ev· 
lenmeğe razı olmaz mısm? .. 

Charles, bu suale karfı müte
reddit davranınca, Jozefin yase
min kokulu kücük elini dostunun 
ağzına kapayai-ak: 

- Hayır! istemiyorum, cevap 
verme... Yalnız bu teklifimi dii· 
tün... Ve yarın bana kararını bil· 
dir. 

Cbarles, ertesi gün iti '3-kaya 
bozarak, düşünceli bir tavır takm
mıt. izdivaçtan hiç babsetınemit
ti. 

Hain kadın .. 

Ceneral Bonapart, elleri arka· 
emda, çadırı altında, beş a~ağı, 
be•. yuk~rı dola,ıyordu. Mısır gü
netı bu ınce tavanlı siperi kavuru 
yor. Çadır altında boğucu bir il• 

cak var. Ceneral, yakasının düv
melerini ÇÖ'l:Üyor ve gözleri Jo
sephe ve Loucien'den gelen mütte 
rek bir mektuba saplanmış kalıyor 
du. Bonapartın bu iki kardeşi, Jo
zefini ahlıil·sızlıkla, zina ile itti
ham ediyorlardı. Beraber yaşadığı 
adamın iımini, buluntukları yeri 
tafıilatile anlatıyorlar ve nihayet: 
"Dikkat et Napolyon ! Bonapart 
ailesinden birisi karısı tarafından 
aldatılıyor. Artık harekete geçmek, 
fİddet göstermek için ne bekliyor· 
ıun ?" diyorlardı. 

Ceketini kopararak üzerinden 
çıkarıp ufak demir yatağı üzerine 
attı. Nöbetçi askere bağıtıyor, bü. 
yük bir bardak su İstiyor ve suyu 
bir nefeste İçtikten sonra bardağı 
f~rl.atıp" atıyor ve nihayet yaverle
r~nı çagırtıyor ve bunlar içeriye gi 
rınce ayrı ayrı kollarından tuta
rak: 

- Sizi askeri bir mesele, ordu
ya taalluk eden bir İf için çağırmı
yorum. Ortada bir kalp faciası var. 
Fa, .. ;":~; al~~l< İ•tİyonım. Sizler 
iyi görür, iyi anlar, benim eski 
dostlarımsınız, size sırrımı açaca
ğım, beni dinleyin ve hükümlerini 
zi verin. 

Bonapart, demir kafes içinde 
kalmıt bir arslan gibi tekrar dolat 
mağa ba,lıyarak homurdanıyor· 
du: 

- Paristen, karımın ahlakan 
sukut ettiği bildiriliyor. Charlea 
bani ordudan defedilen şu HippC: 
lyte Charlea yok mu, karının dos
hı imif. Beraber yaşıyorlarmıf .. 
İt bu kadarla bitmiyor, bana badi 
seyi tafsilatile anlatıyorlar. Bu ka 
dm bir ..•..• mevkiine düşüyor. 

Şimdi söyleyin, ne yapalım? .. 

Bitmedi 

Japonya ve Mancekuo 
TOKIO, 22.A. A.- Rongo ajansm• 

d~ : H~ciı:e nazm M. Hiroto neıret· 
mıı oldugu bır tehHğde ezcümle diyor 
ki : 

« Japonya, çolı: samimi münasebetler
~l'!~Uf olduğu Mançe Kuo'nm, Pu
~ run ~at~uk tahtına gelmesi bak 
doİ..cla· ıostemuı olduğu büyük arzudan 

Y• memnuniyet duymaktadır. 

nin M::.;,,çeo ~- clev!et aclamlan Pu-Yi' 
ta &'eçınlmeunin eski Çin bane-

~ın .ihya~ı d-.e&< olmıyacağını tav• 
zih etmıılerclir. Bu culus bı'ç b' -'-'t b' h d d •. • ır v..., 

Ç
'," " u but danegııme~ demek değildir ve 
ıa ın un endıf<! etmesine maı.aı 

yolı:tur. 
U· Yi'nin culusu, Mançoo Kuo'nun is

tiklalini teyit edecek ve Japonyanın bu 
devleti ilhak edeceği hakkında dolaıan 
ıayialan ortadan kaldıracaktır. 

Uzak şarkta muharebeler 
ANOY, 22.A.A. - Nankin hükümeti 

kıtaatı Jün Anoy civarında asi Cbang· 
cbouv ıchrine hücum etmiıler. Şehir öğ· 
le Üzeri teslim olmuıtur. 

Hükumetin bu zaferi Fukien'deki Kı· 
zıl rejimin bel kemiğini kırmıı telaklci 
edilmektedir. 

MiLLiYET SALI 23 K..\NUNUSANI 1934 

HARiCİ HABERLER .tl"O-N D 
Sovyetler de ·Uzak Şarkta 

'·..:. .. ~ . ·~ ... , ,. ..... '·; 1t . ........ . 

Giriyor mu? Nazik vaziyet 
M. Herriot Cenevreye böyle 

bir teklifte bulunmuş 
CENEVRE, 22.A.A. - Anadolu A

jansının busuıi muhabiri bildiriyor : 
Sovyet Ruıyanın Milletler Cemiyetine 

airmesi baklanda yapılan ne§riyat, mil· 
)etler cemiyetinde ne tekzip ve ne do 
tekit edilmektedir. Y alnrz Rusyanm C&
miyete girmesi, Almanyanın cemiyetten 
çekilmesiyle husule gelen boıluğu fazla
aiyle dolduracağı ve cemiyeıin me-.kii 
kuvvetleıcceği ve Muısolinitnin tesiı ,t. 
mek İstediği direktuvar meseleninin Ce
nevreden temanıiyle uzaklatacağt ve bey• 
nelmilel siyasetin bazı tebeddülata ma• 
ruz kalacafı mütalaalan tekrarlanmak· 
tadır. Ruıyamn cemiyete girmesı •"ın 
M. Herriot'nun teşebbüsatta bulunduğu 
da aynca kuYTetle söylenmektedir. 

Sarre'daki 
Reyiam 

Daha bir çok seneler 
tehiri teklif ediliyor 

CENEVRE, '112..A.A. - A..adolu a· 
jansınm hususi muhabiri bildiriyor : 

Büyiik devletlerin hariciye nazırlan 
konsey toplantrlanna henüz İ§tirak et
mediklerindon silahları lnralana mesele• 
si üzerinde burada hiç bir müzakere ce
reyan etmemektedir. 

Bugün kulislerde konuşulan en müb;m 
mesele Sarre itidir. Milletl•r cemiveti ki· 
tabetine büvük harpte bitaraf kalmış üç 
küçük hükumet müracaat ederek 1935 
senesinde Sarre'da yapılacak reviam i
§İnde Sarre ahalisinin arzu ve kanaat .. 
!erini açıkça bildinneleri kevriyetinin te
mini vaziveti hazıra dahilinde imki11ıtz 
görüldüğünden reyİama müracaat tari .. 
h•.-.ln bir kac sene tehirini ve reyİama 
mü~acaat rdile:rf'k iı•ihıal edilecek o~•i
cenin tatbikını da 1945 senesine tehirini 
ve bu tari'ıe kadar Sarre'm mi'letler ce
miveti mürakabesi •lt"'d' bulundurulıl• 
tnl~ tabii halin avdetinden sonra ait o
ll\c ğı hiikumPte teslimini tek'if etmiş· 
l•rdir. Bu teklifi yapan bükiımetler tek
li~ffine eıas olarak AJmanya a~evhi.,e 
rey verecek halkın Hitler siyasetinin 
maı:duru olmamalannı temin maksadına 
m.:ttuf olduğunu b'ldirmektedirlpr. 

l~cyjamm şeklini tertip ve tatbik et· 
mek Ü>.re teşekkül edecek komisyona 
dal.il alacak zevat hakkında konseyin bu 
M~si bir toplantısında bazı ınijdavelei ef. 
karda bulunacağı tahmin ed:lmektedir. 

iki müthiş haydut 
BALE, 22. A.A. - ,Kanunusani 

baılarında Bale'da Veber Bankasına bü. 
cum ederek iki memur öldürüp bir aile 
pansiyonuna iltica eden Valfrmaıı ve 
Sandveg i<imli iki Alman haydut, dün 
sabah kendilerini tevkife gelen bir poli
ıi öldünnüıler, bir poliıi de ö!üm dere
cesinde yaralaıruılarc!Jr. 

Haydutlar, akşam üzeri, kendilorini ta
kip eden bir polis hafiyesini öldünnü•
ler, bir başka polis hafiyesini de yarala
mı,lardır. Bu polis hafiyesi de bugün 
ölmüştür. 

Haydu~I~, Lauf?n - Benı Jurasi - IJ)ID 

takasına ıltıca etmişlerdir. Birçok polis
ler kendilerini takip etmektedir. Haydut 
lar, yanlışl •kla motosikletle geçen bir 
genci de öldürmüılerdir. 

BERNE. 22. A.A. - Birkaç gün evvel 
Bale' da bir bankada ilci memur ve cumar 
tesi pazar günleri peflerine takılan po
losleri öldünnü, olan iki Alman bay • 
dut, takaklannılan vurulmuı bir halde, 
bu sabah bir parkta ölü olarak bulun
muılardır, 

M. Benes ve M. Titu· 
lesco Zagrepte 

ZAGREP, 22. A.A. - M. Benea ile 
M. Titulesco dün aktam yanlannda Ç&
koslovya ile Romanyanm kendilerini kar 
tılrunağa giden Belgrat &efirleri oldu. 
ğu halde Zaırep'e gelmiılerdir. 

T ehir1 tehir, tehir 
CENEVRE, 22. A.A. - Anadolu A· 

janımm hususi muhabiri bildiriyor: 

M. Herriot'nun tehlikeyi 
· gösteren bir makalesi 

p;,nfs, 22. A.A. - "Agence Econo
mique et Financiere" de çıkan bugünkü 
makalesinde M. Herriot, geçenlerde Sov
yet Rusya merkezi icra komitesinde Llt· 
vinoff yoldaıın söylemiı olduğu nutku 
hatırlatmaktadır. 

Hariciye komiseri, bu nutkunda, uzak 
ıark meselesin ortaya koymuşt\L 

M. Herriot, Litvinoff yoldaıın sözle
rini ele alarak bu meseleyi fU suretle 
tasnif ederek tetkik ediyor : 

Mançuri muharebesi, Mançeo Kuanm 
teıkili, Sovyet Rusyanın ıarki Çin demir 
yollarındaki menfaatları için endişeleri. 
bu demiryollannm satm almmaaı için 
Japon-Sovyet müzakereleri, Sovvet Rus• 
Y"Y• göre, Mançuride, hudut civarında 
Japonya taraf;ndan yapılan askeri ha· 
zırlıklar, bu hudunun Sovyet Ruaya ta· 
rafından tahkimi. 

M. Herriot, diyor ki : 
" Bu suretle, demiryolunun satın alın· 

ması ihtimali, sulh veya harp meselesi· 
ni or•ava koymrktadır. ,, 

Lltvinoff yoldaım, nutkuna tahlilde 
devam eden M. Herriot, varmıı olduğu 
umumi neticelerde, hariciy~ komiıeri ... in, 
topraklarından bir santim bile yermem ... 
ğe azmetmit olan Sovyetlerin ordu, do
nanma ve bava kuvvetlerini takviyeye 
devam ettiklerini bildirmit olduğunu 
hatırlatıyor. 

M, Herriot, Sovyet Rusya ile Ameri
ka araunda münaıebatın tekrar teıiıi 
üzerine nziyetin değiııniı olduğunu ka
bul ediyor ve divor ki : 

" Sovvet birliği, müşkilabn kanştığı 
bir esnada AmPrika ile uzla~tı." 

M. Hcrriot, Şark Çin demirvollan ida· 
resi için çıkıp devam eden hadiseleri ha· 
tırlıdıyor ve : 

iki tarafta da, diyor, asabiyet büyük 
görünüyor ve herşey, mü1kilat çıkanl
m•lc için ves'I"' oluyor. Ayni suretl• la• 
ponya Amerikanın politikaıım ve bilhas
sa deniz sililhlarıru nezaret altında bu· 
lunduruyor. n 

M. Herriot, makalesini ıu neticeye 
vard•nyor ~ 

" Binaenaleyh, vaziyet açıkh-. Bir ta
raftan Japonya ile Amerika arasında, eli 
ffer taraftan Jar>oTJya ile Sovyet Ruıva 
arasında gerginlik ıüpbe götünnivecek 
bir haldedir ve bu vaziyetin tehlikesiz 
olduğu söylenemez. JaY'IO'tyantn fazla nu 
fu~unu iıkan, etmek ihtiyacı, birçok dev
letleri ;,~al eden ihracat faaliyeti, bazı 
Japon fırkalarının askeri re~m taraftar· 
lıiiı, bu vaziyetin batlıca sebeplerini teı· 
kil etmektedir. 

Bir taraftan bir dLmiryolu meselesi, 
üteki taraftan, lıarp donanmaları mes.ıe 
•i. bu dııimi ve umumi meseleye bugün 
kü şiddetini vermektedir. 

Japon Harbiye na~ırı 
istifa etti 

TOKIO, 22.A.A. - Jeneral Araki· 
nin iıtifası kabul edilmi}tir. Y eri"e y,.. 

nn M. Senjurjo Hayaski geçecektir. 

Hücum tankları nereye 
gidiyor 

KAHiRE, 22.A.A. - Reliler : Elsi· 
yase gazetesinin Hortum muhabiri, Hor
tınndan ayın 16 ımda cenuba doğru sa· 
reket eden hücum taoklan ile mitralyöz
lerden mürekkep müfreze hakkında bü
yük bir esrar mevcut olduğunu kayd&
diyor. 

Bazılanna göre bu müfreze, hududa 
tecavüz eden araplara karıt, baztlarma 
göre de Hayfa'ya gönderilmektedir. 

Staviski meselesi 
tahkikab 

P ARiS, 22.A.A. - M • Oıautemps, 
dün adiye, maliye nazırlanru ve polis 
müdürünü kabul etmib ve kendilerile 
bugün kabinede görüşülecek muhtelif 
meseleler baklanda konuımuıtur. 

BllfvSİI, Staviski meselesi tahkikatı• 
na memur bat müfettişlerden almış ol
duğu raporlardan bazılarını ela tetkik: et
miştlr. 

Batvekil, İçtima sonunda neşredilecek 
olan zecri karar projelerini arkadaılan 
nın tasvibine arziçin bu raporÜn ıöz· 
den geçirmiıtir. 

Bu sabal> Elyıee ıaraymda toplana
cak olan naztt'lar, içtimada beynelmilel 
siyasi meselelel'le, dahili siyuet meıe
lelerini de görüşeceklerdir. Silahlan bırakma konferansı bürosu 

evvelce verilen karar mucibince, bugün ----------- - --
toplaruruı ve Almanya ile Fransa ara-
1'.~~a başlıyan_ müzakerat intaç edileme
digınden komısyon .ieneral'in toplamna
aınJ 22 şubata tehir etmiıtir. Bu tarihe 

kadar yine bir anlqma sabaaı temin e
dilemediği takdirde komisyon jeneral'in 
tekrar bir ay daha tehiri fimdiden ka· 
rar altına alınmış gibidir. 

....................................... m 

Ecnebi lisanla çıkan gazeteler 
Hakimiyeti Milliyenin bir yazısı 

'ANKARA, 22 (Tele/onla) - Hakimiyeti Milliye bu sabah;:;;•· 
hası~da lstanbulda bazı ecnebi liaanla çıkan gazeteler hakkında ciddi 
te.dbırler alınmasını isteyen fİddetl i bir yazı ne1retmiftir. Bu yazıyı Tür 
kışepostun Anadolu Ajansının bir haberini Alman politikası namına 
tahril ederek ne,rettiği bilhas!$a tasrih olunmakta ve bu münasebetle 
denmektedir ki : 

"B u gazetelerin topuna birden ihbar etmek lazımdır ki burası top • 
r~kla~ Üzer~nde ancak kendi politikasına ve kendi politika•ının tema • 
yu~lerıne musaade eden bitaraf, fakat bitaral olduğu kadar münakafa 
e~·:~ez derecede müstakil bir memlekettir.Bu türlü politika ajanların 
tur u propaganda oyunlarına tahsis edümi, bir lütbol sahası değildir." 

Marsilya ve İskenderiyeye seferler 
IZM/R, 22 (Telefonla) - Deniz yolları idaresi umum müdürü Sa. 

clettirı Beyin buraya avdeti ~farsi/ya ve lskenderiyeye vapur seferleri 
·•aptırılmaaı ile alakadardır. ' 

İktısat Vekili bugün Nazil
liye hareket edecek 

Vekil Beyin lzmirde bir elden ihracat 
hakkında beyanatları 

IZMIR, 22 (Milliyet) - lktuat Vekili Mahmut Cellil Bey bugün 
öğleden evvel kuru meyve ihracatçıları birliği idare heyetini kabul et. 
miftir. ldare heyetinin bazı(an standarizasyonun lehinde, bazıları ise a. 
leyhinde söz aöylemi,lerdir. Standarizenin memlekete :zararlı olacağı 
mütaleasını yürütenler ekseriyette idi. Bazı azalar ise prensip itibarile 
atandarizasyonun :zaruri olduğu fikrini ileri sürmüşlerdir. Bunlar bu ae
neki piyaaanın sukutu sebeplerini evvela cihan buhranına, saniyen re • 
koltenin iyi tahmin edilmiyerek alivre sahfın az yapılmıf olmasına at. 
/etmişlerdir. Bu meyanda esas itibarile sallfın devamı ve bu usulün kal· 
dırılman şekli üzerinde uzun uzadıya izahat veren birlik azası alivre. 
nin mutlak olarak ifası zaruretini ileri sürmüşler ve bunlara mutabık 
kalmıflardır. Müzakerede Vali Pafa, Ticaret müdürü ve borsa komiseri 
hazır bulunmuşlardır. Vekil Bey, öğleden sonra, ecnebi tütün alıcıları
nı teker teker kabul etmiştir. Celal Bey tütün alıcılarına bilhassa tütün 
fiyatlarının neden sukut ettiğini, iskonto ve skartalar etrafındaki sika • 
yellerin hakiki mahiyetini sormuş, harice •evkolunan tütünlerin klimi -
len clahilde işlenmesi, rekolte işleri ve devam edeaek olan mübayaat 
etrahnda malılmat almıştır. Tacirler tütün fiyatlarının sukut sebebini 
clolar vaziyetine at/etmişlerdir. Bundan sonra kabul edilen Sanayi Bir· 
fiği idare heyetile halıcılar kendi hususi vaziyetleri etrafında izahat ver 
mi,lerdir. Bilhaasa mevaddı iptidaiyeden alınmak istenilen munzam be 

lediye his~uinin alınmamasını halı ve palamut hülii8aaı ticaretinin inki,a 
lı~ıı temın edecek olan takaa ınulünün kabulünü, mevaddı iptidaiye. 
nın tenzilatlı gümrük tarifesinden istifade ettirilmesini istemisler, He -
yeti Vekilenin son kararile transit ambarlarından lstanbula 'çıkarılan 
lran halıları dolayısile Türk halıcılığının çok zarar gördüğünü arzet • 
mişlerclir. Vekil Bey bu hususta müzaheret vadetmİflerdir. Celıil Bey, 
yarın, otokarla Nazilliye gidecektir. Kendilerine Vali Kiizım Paşa, Zi· 
raat Bankası umum müdürü Kemal Zaim, Ticaret müdürü Sallet Bey
ler refakat edeceklerdir. 

IZMIR, 22 ( A.A.) - lktı•at Vekili Mahmut Celal Bey bugün öğ· 
leden evvel vali Kiizım Paşa beraberincle olduğu halde kuru meyva ih
r~catç~ları idare heyeti.?i hab_u! etmiş ve iki saat devam eden görüşmele 
r~nde ıhracatçıların m~stah~ılın, ~ahcıların ve nakliyat işlerinin sellime
tıne, memleket menalııne aıt vazıyet/er üzerincle samimi clüsünceler ve 

nazar noktaları karşılıklı olarak konuşulmuş ve bu münasebetle memle • 
ketin çok nali b~r kuv.veti olan ihracatçıları tereddüde sevkeden bir el. 
elen ihracat ışeklındekı yanlış görür ve şayialar hakkında Vekil Bey fU 
sözleri söylemislerdir • 

• -. Bir eld~n ihr~cat gibi haki/lal ve tatbikat cephesinden memle • 
ketımıze uymayan i1leri düşünmeğe bile vaktimiz yoktur. ihracatçı ar. 
kadaşları teşvik ve takviye ederiz. Onlar~ kazançları memleketin ka -
zancıdır. Bunun için böyle ara sıra /ışıldayan haberleri bir kere daha 
tekzip ederim. Realist olarak hareket edeceğiz. Memlcktin yüksek men 
laatlerini daima dü~ünmek mecburiyetindeyiz. Bu münasebetle memle
ketin beynelmilel piyasanın tesiri haricinde olarak memleket ve müstah 
silin zararına olan liyat sukutları ve tedbirleri etrafında konusuldu. 

Vekil Bey oğleden aonra büyük ihracat yapan tütün kumpanyaları 
nın direktörlerini dinleyerek tütün rekoltesi ve satısları hakkında iza • 
hat aldılar ve nazara alınacak bazı laydalı hususla;ı görüştüler. Mah • 
mut Celal Bey bundan sonra sanayi birli/fi heyetile ht:ılıcıları kabul bu
yurarak memlektin sanayi ihtiyaçları hakkında verilen izahatı dinle • 
mifler ve lazım gelen noktaları takip için emirler vermi,lerdir. 

Memlekete gümrüksüz eşya sokan
lar hakkında tedbirler alınacak 

AN KARA, 22 (Tele/onla) - Muhacirin kanununun hükümlerin • 
den istifade edre~ meml.ekete gümrüksüz ticaret eşyası ve bilhassa pe. 
ker sokan bazı kımselerın hareketleri hakkında hükılmet tedbirler al. 
'?'a~ kararı".~ad.~r. T emyi~ mahkemesinin bu hususta verecği bir karara 
ıntızaren Gumruk ve lnhısar Vekaleti mezkirr kanun hükümlerinin tef· 
airi maksadile Millet Meclisine müracaat olunmasını BC!fvekaletten ri • 
ca ".e te~enni etmiştir. Mesele telsirle halledilemiyecek olursa kanuna 
hazı~eyı koruyan ve suiiatimallere mani olacak sarih hükümler ilavesi 
teklıl olunacaktır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü 
'ANK:tRA, 22 (Telefonla) - VekıiletleN 1334 bütçe projelerini 

h_azırlam~a ~~vam etmektef1ir. Gümrük ve lnhia.ar vekaleti yeni tefki. 
/atında gumruklerde ve lnhısarlarda mürakabe ışlerini takviye etmek 
kararındadır. Bu maksatla yeni sene bütçe projesine lüzumu kadar tah
sisat koymuştur. Dahiliye Vekaleti Matbuat umum müdürlüğü kadroau. 
nu genifletmek maksadile bütçe projeııile bu dairenin tahsiaatının art· 
tırılmasını tekli/ etmektedir. Mezkur umum müdürlüğün ayni zamanda 
bir propaganda bürosu olmak salahiyet ve imkanlarının verilmesi mu • 
karrerdir. 

Ali İktısat Meclisi toplanıyor 
'ANKARA, 22 ( A.A.)-Ali lktısat Meclisi ,ubatın birinci günü on 

birinci toplantısını yapacakhr. Bu devredeki müzakere ruznamesi fU • 
dur: 

1 - lf kanunları; 2 - Ormanlarımızdan en iyi fekilde iatilade meli 
zuu, 3 - Ali I ktısat meclisinin yeni teşlzilatı meselesi. 

Yaz İçtima devresinin müzakere ruznamesi yine bu mevzulardan 
ibaretti. Ancak bunların ehemmiyetleri nisbetinde lazım gelen tetkikat 
yaz devresinde bitirilemediğinden bu tetkikatın intaçı bu devreye bıra· 
kılmıştır. 

Kaymakamlar arasında değişiklik 
'AN KARA, 22 ( A.A.) - Kaymakamlar arasındaki değişikliklere da 

ir olan kararname ali tasdika iktiran etmiştir. 
Münhal Malazgirt kaymakamlığına Nazimiye kaymakamı Sıtkı, 

Nazimiye kaymakamlığına Gönan kaymakamı Zeki, Çddıra Tuzluca 
kaymakamı llıaan Hayri, Ladik kaymakamlığına Vakfıkebir kaymaka • 
mı Ramiz, Oltu kaymakamlığına sabık Poshol kaymakamı Pertev Is • 
pir kaymakamlığına sabık Beşiri kaymakamı Nurettin Beyler. ' 

Terfi eden Hariciye memurları 
'ANKARA, 22 (A.A.) - Hariciye Vekaletinde yedinci dairedefl 

protokol dairesi seli Şevket Fuat, Şiire şubesinde Abdülgani, Sünni, İ• 
kinci daireden C~lıil Osman, kiitibiumumilik kalemi şefi Melınıet Ce • 
vat, lskenderiye bafkonsolosu Nizamettin, 11.:hsat ve Ticaret işleri dai· 
resinde Talat Rauf, muhtelit hukuk işleri şefi Hasan Basri ve dördüncil 
dairede Memduh Kemal Beylerin derecelerinin yedinciden altıııcıya 
terfii tasdikı aliye iktiran eylemiştir. 

• 
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• • ELE 
Kazalardan alacağımız 

hisse 
ŞEHiR HABERLERi Fiat listesi neşri ameli 

bir tedbir değildir 
Acıklıdır. Maalak otobüs kazasınd~ 

kaybolan gençlr.rin aile!e~İ?İ te.selh 
edecek söz bulunamaz ve JflD fecı td.· \ 
rafı, bu kaza bugün o biçareJerin ba· 
tına geldi iıe yarın bizim ayni akıbe
te uğramıyacağımızı, kimse, hatta ha?'at 
~e enıniyetimizle meuul olan belediye 
bile temin edemez. • • ' 

Çekoslovakya 
İle ticaretimiz 

Ben kazaların bizde ibret vesileü 
olduğuna kail değilim. Bilakis kaza 
~e felaketlerin bizde bir irkilme sebe
bi olduğunu görürüm ... 
Ni~kim - iyice bilmiyorum 308 

de ıni 309 da mı - latanbulda olan 
büylik zelzele üzerine, lsta.nbulda ka· 
Rİ.t ev yapılmamıt ve o zamandan be .. 
•i ah9aplafan lıtanbul sıraıı geldikçe 
bir çıra gibi yarunı§, yanmıf, yanm•f· 
lır. • • Şimdi de ahıap ev inıaatını ya· 
•alt ettik. Lakin, zelzeleye ka~ı "'.~ 
Yangına kaFfı alınacak tedbirlen du· 
IÜıunüı değiliz ... Kaza ve felaket ~e
Ye ıeliyor ve vuruyorsa onu .Yo~ .. -:_dıro· 
tuz. Dişimiz ağrıyınca çektirdıgmıız 
gibi. 

Maslak faciası münasebetile yazı 
hun gazeteciler araımda (Aktlki~cı) 
• e ve 
"?zasını atan arkadatm e~ a· 
dıiııkü yazı.Jannr okudum. D Y f 
ııaıııda söylediklerine ne kadar tard " 
tar isem evvelki giinkii yazllıbn .. a 
ıı ' oto ua· ınadem ki kullanamıyonız, ... d .. . .. 
l~ri yaıak edelim,, diye i.Jeri sur ugu 
fikre o kadar muanzrm. 
Eğer her kazada böyle bir teY Y_•· 

aak edersek, elimizde öküz arabasile 
at kayığından baıka ıey kalmaz. -~~!n 
•ada geçenlerde vukua gelen mut ıı 
Iİınendifer kazası üze_rine. Frf;;"1:r 
fİınendiferleri tatil mı ettıler d:ı. a 
İİ• .. el orada bir tayyare a 

> gun evv ki . andı 
diiıtü ve içindeki dokuz ! 1 Y '. 
fakat kimse tayyareleri yasak etmeyı 
diitünmedi. Otobüalerin kazaya t ": 
hep olduğunu yazıyoruz. Kahaha 
lobiiıte midir?. 

Bir takım yolcular bir yelken ge·. 
bıjsi.Je seyahat ederlerken yol ortasın• 
da geminin kaptanı ölmü,. Tayfalar 
b1.taız kalmıt•• Gemi s.ahibi yolcular 
&raunda kaptanlıktan anlıyan biri o
lup olmadığını sonnuf. Biriai: 

- Ben kaptanlık bilirim, demiı. '! e 
teırünin idaresini eline alrnıf.. Bır 
llıüddet gitmiıler ... Geceyan11 herke~ 
"Ylırken mülhit bir çabrdt ile ge'!'ı 
ı....aya düpnü, ... Yolcuların vaveyla
., arasmda gemi sahibi uydurma kap
laııı bulmut ve sormuı: • 

- Be Allahm belası herif! Hanı 
~il gemi idare etmesini bilirdin .. , 

Beriki hiç bozmadan cevap vermıf: 
- Bende kabahat yok azizim ... De· 

iliz bitti önümde deniz ola.aydı, bal 
libi gid;,.,ektim. .. 

Bizdeki kazalar da böyledir: Yol 
lıiter, Daha dar sokaklarda sefe.r ya· 
I>-,. tramvay ıirketinin otobüılen ne
deıı kazaya uğramıyor?. Onlarda ne· 
den adanı ölmüyor?. 

Esasen kaza tafsilatını okuyanla!" 
ltarııdan gelen otomobilin. ~az~d-~ hıç 
le tnethaıt olmadığını pekila gorurler. 
\' apılan keıfe ve otobüıte bulunanla
l'ı1> ifadeıine &"Öre kal'fıdan gelen ara· 
ba, nizamsız olarak giden otobüsü AD· 

cak ııyırm11 .. o kos koca alametler, 
böyle ufak bir temas ile ağaçlara dü· 
tiip Parçalanır mı?. Akıl var, yakın 
""'"~ Şüphesiz ya otobüsün direksi· 
)'cloııu bozuktu, ya toför acemi veya i·_ 
•reıizdi ... 
Bir acı itiıaf: latanbulda bosüne 

ltadar dei.il otobiialerin batta tehrin 
en kalabalık yen.ndo İflİyen otomobil
lerjn bile süratlen tahdit eclilmemiı 
lağdan gitmeleri, tramvay mevkifle
tinde yo.lculann inmesini beklemeleri 
•ibi feyJer onlara dinlettirilememİ§· 
~~· Halkın selametine taalluk eden 
ı,:~ bir belediye nizamı bunlara karşı 
lıi ~~ edilememektedir. Bunun sebebi 
'lt.a lııtı laübaliliğimizdir. lstanbulda 
Ilı ç •taba bu yüzden cezaya çarpıl· 
d.'tlır?.. Ve çarpıldıkları cezalar ne· 

tr? A k • h t k" vrupada en ufa nızanıııız a· 
; "t çok ağır cezayı muciptir. Onun 
t 

111 
IOförlerin ödleri kopar .. Bizde o

ı.:'i.ı0biJJer Beyoğlu caddeainde ya?,"a 
t., l 11'1ınlarrna çıkıyorlar, bilmem go• l er var mı?. 
otoı, ~~ii, korkusuz, baskıaız kalınca, 
"'. ua bozuk, ıoför idaresiz ve ace· 
• .:; •Ürat faz.la olur .. Bunda otobüs 
n1••ıııın kabahati nedir? .. 

l'a "" burada bir kere daha aynen 
d ~acağım. Bizde belediye nizamatı 
L~""i •e muttarit bir tak:p fikrile tat
J,1 L edilınenıekte ve o yÜzden teıiraiz 
.,.••111aktadır. Hadisenin tahkikab ile 
ta "lruı olurken işin bu tarafını da a· 
fa ~lıl'lııak gelecekteki kazalar için 
Ydaaız bir ıey o!maz. 

FELEK 

Yeni İngiliz sefiri 
İıı \' eııi lngiliz sefiri Sir Percy Lorra
t ~ lı.ı ayın otuzuncu günü ıdırimize 
c •,•~k ve ertesi günü Ankaraya gide
'•tır. 

l<aza kongrderi başladı 
~ Cüınlıuriyet Halk fırkası nahiye 
ı~tr~leri nihayet bulmuş, kaza kongre
;;,~Grıe başlanmıştır. Bu meyanda E~i~~ 
-~·-kaza., kongresi de çarşamba gunu 
'-!--.., saııt 20 de şdızadebaşında Le
Met apartımanındaki merkezinde ya• 

GcaJc.tır. 

Sadettin Bey lzmire gitti 
!) 1 "d" .. Sadet tin ev et Denizyolları nnı uru : 

li c ney, lzmirıle bulunan lktısat v •_ki 
a~ •la) Boye iltihıık Eftmck üzere. du_n 
ti l•ırı Bandırma tarikile lzmire gıtmıf •. 
Deniz ve ha~a müsteşarı 
ha Bayramda ıchrimize gelen deniz ve 

~. müsıetarı Sadullah Bey, dün ak· 
Ankaraya avdet etmi§tir. 

Müzakeratta bulunacak 
heyet Ankaraya gitti 
Türkiye ile Çekoslovakya arasında 

aktedilecek yeni ticaret mukavelesı mu 
zakerabna memur edHmit olan Çekoslo 
vak.Ya Hariciye nezareti müdürlerin • 
den M. Jarodav Skorkvsky ve Çelros· 
lovkya Tcarct ve Sanayi nezareti mü
ıavirlerinden M. Dr. E. Planansky 
dün aktam Ankaraya gitmiılerdir. M. 
Skorkovsky dün bize Tokatliyan ole • 
linde Ankarada cereyan edecek müza • 
kerat haklwıchı ıu beyanatta bulunmuı 
tur: 

- Türkiye ile Çekoslovakya ara • 
ıında 931 senesinde muvakkat bir ti • 
caret mukavelesi aktedilmiştİ. Bu mu
kavele en ziyade mazharı müsaade mil· 
Jet muamelesi e$&1lna müatenitti. Bu 
sebeple gümrük tarifeleri hakkında hu
suai bir kayıt mevcut değildi. Her iki 
iıükumet biribirine karıı gümrüklerde 
mütckabilen en ziyade mazban müsaa
de millet muamelesi yapmakta idiler. 
F~~t o zamandan beri vaziyet değiş • 
mıttır. Buhran dolayısile birçok mem· 
Jeketler döviz tediyesi için biribirleri • 
ne ka111 hususi tedbirler ittihaz etmek 
zaruretinde kalmıtlardır. Bu sebeple 
Türkiyede Çekoslovakya ithalatına kar 
ıı bazı tedbirle rittihaz etnıeğe mecbur 
olmuttur. Bunun neticesi olarak eski 
muahedede mevcut en ziyade rnazharr 
müsaade mill-t: muael~ k"vdı artık 
bir rol ifa edemiyecek bir va...Jyet ha.ad 
olmu§lur. Çekoslovakyada döviz ihracı 
hakkmol~ b~zı te.fb;rJer itrihaz edilmiı 
ise de Türkiye ithalabna karıı hiç tah
didat mevcut değildir. Türkiye mahsu
latmm Crkoslovakya"a duhulü daima 
serbest olduğundan son seneler 2.ll1'fm. 
da ithaliıt ve ihraca•unızda a}ev'>: ':ze 
bir açık baıd olmu§tur. ~n ıatatisti~· 
lere nazaran bu açık mikdan 20 mil· 
yon Çekoslovak kron~na baliğ ol~uş 
tur. Bugün için yenı bath!"~glllll2: 
ınüzakere ele müvazeneyi temın ıçm her 
iki tarafın menafiine muvafık bir su • 
reli tesviye bulmak rır>..selesi mevzuu 
'bahiıtir. Serbestii mübadele esasına 
müstenit olan eski ticaret mukavelesi 
bugün harici ticaretimizde mühim bir 
açık husule getirmiştir. Bunun sebebi 
Türkiyede m<>Vcut tahdidat dolayısile 
1933 senesinde Türkiyeye ithalatımızın 
aza1mı~ ~masıdır. Türkiyede bJhranı 
hazır dotayısile her hükumetle hususi 
mukaveleler aktettiği gibi Çekoslov'k· 
ya ile vaziyeti bbrranın İcap ettirdiği 
tekilde bir mukavele akdi lilzımgelm k
tedir. Çekoslovakyadan Türkiyeye men 
ıucat, kiiııııt, makineler, cam, porıelen, 
madeni etya ithal edilmektedir. Türki
yenin Çelı:oalovakyava ithalab da tütün 
üzüm ve incir, fınd k. pamuk, yün, af. 
yon, deri gibi mahıulattır!' 

Yeni butçelıır 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odası 

bütçesile, Zahire borsası bütçesi lkbaat 
vekaletince tasdik edilmiıtir. Ticaret 
odasının yeni sene bütçesi 17~ bi.n, za. 
hire boraasmın bütçesi 72 bın liradır. 

Pirincin muamele görmesi 
Pirincin borıada muamele görnıesi 

için karar verilerek lktısat vckiıletine 
bildirilıni,ıi. lkbaat vekaleti hu husus· 
ta karann tetkik edilmekte olduğu ce
nbını Vertnİ!(ir. 

OlçU iş.eri normal halde 
Ölçüler müfetti§liği, yeni ölçülerin 

ilk tatbikatında Ticaret ve Sanayi mü
dürlüklerinden memur alınııtı. itler ta 
bü bale gelmit olduğundan bu memur
lar yerlerine iade eclilmişl..-dir. 

Benzin fiatlar1 
_Bir. mikdar gay~i tabii surette yük

seltilmıt olan benzın fiyatları üzerinde 
Ticaret odau tetkikatını bu hafta biti
rerek raporunu Ticaret müdürlüğüne 
verecektir. 

~'----K-l,_)_K_._~_A ____ ı 
(1§ Bankaundan ahnan cetveldir) 

22 Kanunusani 1934 
A kt am Fiyatları 

lstikrazlar Tahvilat 
l.ti.lr:rau dahili 95 Elektrik ~-

1933 lat.lcrazı 98,50 Tram••J -.-
t&J'k D. Yolları 2.60 Tünel -~ 

nitürk 27,50 Rıh.hm 17.75 

il 2620 AaadoJu 1 46.80 
h 

" ili 26,90 " 
ili .ıs.5o 

Cümrül<lcr a " 
ili 46.50 

Baidat s.1s Kupon•uıı:: 

T. aakeriye 9,75 Müme••İl 53.40 

ESHAM 
it Bankaıt Nama 10 Telefon 12 
,. 11 Hamiline 10 Terkoa 21.50 

._ ,, Mi.iea•İ• Kuponıus 
11.70 Tramvay 44.50 Çımenlo 

Anadolu His•• 24.90 İttihat dey. 17.70 
Kuponsuz Şark dey. 1.30 
.Şir. Hayriye ıs Balya l 
Reji 4.15 Şark m. ecza 2.85 

ÇEK Fi ATLARI 
Pariı 12.06 P1'ağ IS.92 
Londra 66250 Viyana 4.22 
Nü7ork 76.20 Madrit 5.77 
Milano 901.7S BerJin 1.99.56 
Brüksel 3.39.4.2 Bela.-.d 34.74.75 
Atina 82,70 ZJoti 4.2083 
Cene•re 2.44.35 Pette 3.575 Amaterdam 1.17.62 Bükret • 7959 Sor,.. 85.84.25 Moalr.o"'• 10.94 

NUKUT (Sabı) 
Kurut Kurut 

20 F . Fran.us 167 t ŞiUe, A. ... 24 
1 laterlin 665 1 Pexet• 16 
1 Dolar 128 1 Mark 50 

20 Liret 219 1 Zeloti 24,-
20 F. Belçika 113 20 Le1 20 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
20 1. laviçre 818 J Çenıo•iı; -~ 

2Ct Leva 24 1 Alhn 9.28 
21 Kur. Çek. 118 l Mecidi1e 0,34 

l Florin 83 Banlr.not 2.35 

Ylllr•ll• 

Vergi işleri 

Maliye müsteşarı dün 
lstanbula geldi 

Maliye müsteıan Faik, varidat u • 
ınum müdürü Rüıtü Beyler dün ıehri· 
mize gelmiıtir. Bu zatlar, latanbulda 1 
eyliil 933 tarihinden itibaren mer'i o
lan yeni mali teşkilat kanunu tatbika· 
tmın verdiği neticeleri tetkike Jıaıla • 
mıtlardır. Faik Bey, müraktpler ve mü 
dürlerle uzun uzadıya görüterek vergi 
tahakkukları ve tahsilleri hakkında iza 
hat almııtır. 

Nokaarı!ar da tetkik edilmektedir. 
Bazı mıntakalarda gerek tahakkukla • 
nn ve tahsilatın iyi olmadığı söylen • 
mektedir. Tetkikler neticesi bunlar an
Jaıdacakbr. 

Türkiye - lran dostluğu 
Türkiye cümlıuriyeti ile lran dev • 

!eti arasında aktolunan doatluk mukave
lenamesinin taodikına dair kanun dün· 
vilayete bilduilmiıtir. 

Adana Emniyet mUdUrU 
Adana emniyet müdürlüğüne tayin 

edilen emniyet üçüncü fUbe müdürü 
Mehmet Ali Bey dün vazifesinden ay
nlmııtır. Şubeye emniyet müfettitlerin 
den Cevdet Bey vekalet etmektediı. 

Emniyet mUdUrlUğUnde yangına 
karşı tertibat 

Devarie ıon yapılan tamim üzerine 
Emniyet müdürlüğünde de yangın ter
tibatı alınmaktadır. Bu meyanda Def. 
terdarlık binasınm bir kısmında bulu • 
nan Emniyet müdürlüğü elektrik teoi • 
satının yeniden yaptırılmasına bqlan. 
mııtır. Memurlar tesisat bitinceye ka • 
dar lambalarla itlerini görmektedirler. 
Defterdarlık ta ayni ıekilde elektrik 
tesisatını yenilemeğe baılamııtır, Emni
yet müdürlüğünün nezarethane kısmı 
da harap bir halde bulunınakta idi 
Burası da tamir edilerek, bazı ilaveı.,.'. 
le genişlelilmit ve motosikletler için 
de yeni bir garaj yapılmıştır. Zabıta 

Mahkemelerde 

Şirketlerde 

İhtilafsız olmuyor 
·--o-

Vapurcular arasında ihtila
fın biri bitiyor öbürü çıkıyor 

Vapurcular Şirekti ile Devlet Deniz 
yo1J.arı idaresi arasında sefer tarifele· 
ri yüzünden geçenlerde bir ihtilaf çık· 
mı§ ve bir kaç gÜn evvel yeni muka .. 
vele İmzalanarak seferlerin üçte ikiai 
Devlet Denizyollanna geri kalan biri 
de V apurcular Şirketine bırakılmak 
auretile halledilmiıti. 

Fakat bu sefer bizzat Vapurcular 
Şirketinde, §erikler arasında yepyeni 
bir ihtilaf daha çıkmııtır. Bu ihtilafın 
mevzuu ıudur: 

Vapurcular Şirketi hiasedarlann
dan bazıları - ki bunlar meyanında 
Sadık Zadeler de bulunınaktadrr -
fİrketin 500,000 liradan ibaret olan 
ıermayeıinin tezyidine taraftard":: Bu 
auretle ıimdi malik bulunduklan uçte 
bir sefer hattından daba fazlasına hak 
kazanacaklardır. Lakin hissedarlar· 
dan Tavil Zadeler (Hafrz kaptan), 
Kocaeli (Hasan Bedrettin Bey ve ar• 
kada,lan) buna muhalif bir vaziyet 
almıtlardır. 

ihtilaf devam ederse, bunların ıir
ketin tasfiyesini de istiyecekleri ıayi· 
dir. 

Şirket teeuüa ettiği halde hissedar· 
larm eski aah'p oldukJan vapurlara 
fimdi de bizzat ıabsi mallan gibi bak 
mak kanaatinden sarfınazar edeme
dikleri de görülmÜ§tür. 

Mesela: Şirket, eskiden bir şahsa ait 
vapurun kaptanını değiıtirse veya o 
vapurda tadilat yapsa itirazlar yük
selmektedir. Şirekt, sermayesinin tez· 
yidi ve diğer meseleleri gÖrÜ§mek için 
8 oubatta fevkalade bir umumi heyet 
içtimaı yapılacaktır. Bu içtimaa ebem· 
miyet verilmektedir • 

memurlarmın yatakhanesi ve daire ta· 
mir ıuretile kısmen harabi<' .. :m kurtarıl 
mışttT~ Dairenin daha bazı yerlerinin 
tamirine devam edilmektedir. 

Yanan dosyalar peyder
pey tamamlanmaktadır 

Postada Adliyeye ayrılan kısım gele
cek hafta sonunda boşaltılmış olacak 

Cumarteai ııününden itibaren pos- ı 
tahanenin üst kabnda ite batlaınıt o· 
lan yenileme bürolannm iti birden bi
re tekasüf etnıiftir, l.k günü ancak 
altmııar, yetmiter müracaat kabul 
etmiı olan bürolara son ilci gÜn zar• 
fmda vukubuJan müracaatlar yüzer
den &fağı düımemiıtir. 

lcra..arda yeni eme itleri için müra
caatlar icra tetk k merciino yapd
maktad1r. Tetkik mercii müraca
atlan kabul etmokte, sonra de,&;Jin 
toplamna.ını ait olduğu icra memurıu: 
ğuna havale etmektedir. icra memur· 
Juklan bütün deli.ili toplayıp muame
latı tekemınüJ ettirdik.ten IOl'lra dos
yalar tekrar icra tetkik merciine gi· 
decek ve orada kat'i karara raptedi
lecektir. 

Cezalarda yenileme itleri bi!nıit gi
bidir. Muhakeme'eri derdeat olan mev 
kuflulara ait dosyalar hemen tama• 
men yeni!enmİ§tir. Bunlardan bir kıs
mı istintak hakimleri tarafından da 
ikmal edi'rnit ve ait olduklan mahke· 
melenı sevkolunmuıtur. 

Dünden itibaren fıkrai bükmiyeye 
müstenit mevkufların dosyalarının 
tecdidine baılanmııtır. Bunlar muha
kemeleri bitmit, fakat doaaylan, t~m· 
yize gönderileceği veva rnahkômJar 
tarafından temyiz edi.Jeceği esnada 
yamnıı olan mevkuflardır. Bunların 
da dosyalan kayıtlara, tahitlere ve za· 
bıtlara iatinat edilerek tecdit olunmak 
tadır. 

Tahkikat ne aafhada? 
Adliye yan&'lnma ait tahkikata d.,.. 

vam edilmektedir. Müstantik ta.hkika
tmm bir haftaya kadar biteceii tah
min edilmektedir. 

Belediye dairesinde müfettitlerin 
tahkikab gittikçe geniılemektedir. 
Yangın maznunlan buraya da müra .. 
caatla tahkikatın tevsii talebinde bu
Iunmuılar ve bazı tahit isimleri Yer• 
mitlerdir. Dün bu tahitlerden Dr. lz. 
zettin Bey dinleni.Jmiıtir. 

Öğrendiğimize göre, tahkikat bil
hassa yangının zuhurundan sönmeıine 
kadar geçen zamana ait vaziyetlerin 
tespitini istihtaf etmekte ve yangın 
da bulunanlann tehadet ve maliimat• 
!arma müracaat edilmektedir. 

ciddi bir ketumiyet muhafaza olun
maktadır. 

Postahanenin l'lfınmıuı 
Adliyenin poatahaneye taıınmaaı 

iti için hazırlık.tar ba§lamttbr. Posta 
idaresi adliyeye tahais edilen kısmı 
gelecek hafta nihayetine kadar aureti 
kat'iyede tahliye etmİf bulunacak· 
br. Adliye timdılik mahkeme ı.alon· 
lan intA•ma Jüzımı görmeden binaya 
nakledecek ve bugünkü vaziyeti ile 
'iı"''ııınıya baılıyacak, bi'aharı. yavaf 
yavaf salonlann inıasına baılanacak· 
trr. ilk İnfa edilecek salon ağırceza 
mahkemesi salonu olacaktır. Asliye 
mahkemesi salonlan icabında münfe
rit hakimli mahkeme salonu olabil.,_ 
cek tarzda in§a edilecektir. 

Su'islimal davası 
Kadıköy malmüdürlüğünde bin kü

sur Jiralık bir auiistimalden suçlu mal. 
müdürü Sa'abattin, muhasebe katibi 
Cevat Beylerle mevkufen muhakeme 
edilmekte olan veznedar Nazım Bey
lerin muhakemelerine dün ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiıtir. 

Dünkü muhakemede Nazım Beyin 
tahliye talebi reddedilmit ve 932 ..,. 
nesi hesabatma ait defterlerin celbine 
karar verilm'§tir. Muhakeme bunun 
için baıka güne talik edilmiıtir. 

AIAmeti farika davası 
Kaput bezi tüccan Neıim Taranto 

Efendi tarafından bazı yerJi ve ecn.,.. 
bi kaput bezi ıatan tüccarlar aleyhine 
açılan ali.metifarika taklidi davasına 
dün de ikinci ceza mahkemesinde d.,_ 
vam edilin.İftir. 

Bu muhakemenin evvelki calseain
de Ticaret Odasmdan ehlihibre tayin 
edilecek zevabn isimleri iatenilmitti· 
Dün bu liate mahkemeye geJmiıtir. ~iı 
lede isimleri geçen zevattan Karam~r
ael fabrikası müdürü Fazıl, BakırkoY 
fabrikası Müdürü Etem ve tüccard~n 
Hulusi Beyler ehlihibre ~~.,.ak ~çıl
mi§.lerdir. Muhakeme ehlıhıbrenın, !et 
kikat yapması jçin 31 kanunuaanıye 
brrakılmııtır. 

Kilo1arla esrar 
Sekizinci ibbsas mahkemesinde bir 

esrar kaçakçılığı davıuı intaç edilmİ§· 
tir. Hakim Hikmet Bey tarafından 
muahkemeleri icra edilen bu davanın 
maznunlan Fener aakin!erinden kasap 
Ahmet, Yakup, ve Hüseyindir. Bun-" 
!ardan kasap Ahmet 22 kilo 920 
gram, Yakup 16 kilo 868 gram, Hüse
yin de 40 kilo 601 gram esrar kaçak· 
çılığmdan maznun bulunmaktadırlar. 
Muh&keme neticeıinde üçünün de cÜ• 

lnhl•arlarda 

Tuz layihası 
Gönderildi 

Yeni layihada ne gibi 
esaslar gözetiliyor? 

inhisarlar Umum Müdürlüğü tara
fından tanzim edilen yeni tuz kanunu 
layihası, lnlıiaarlar ve Gümrükler Ve
kiletine göoderilmiıtir. Layiha Heye
tiveki!ece tetkik edildikten sonra Bü
yük Millet Meclisine takdim edilecek
tir. Layihanın esaslı noktalan ıunlar· 
dır: Yeni kanunda efrat tarafından 
istihsal olunan tuzlardan resim almak 
ıekline nihayet verilmittir. Tuz imal 
ve istihsali inhisarını vazeden 1278 
numaraJı tuz talimatnamesinin ihtiva 
ettiği hükümlerle bundan .aonra neıre
dilen njzamname ve kanunlardaki mü 
teferrik hükümler bugünün ihtiyaçla· 
nna uygun bir fekilde tadil edilıniıtir. 

Romanya, Yunanistan ve Avusturya 
ve daha bir çok memleketlerde mev
cut kısmi inhisar sisteminin devamı 
esaı itibarile kabul edilmif ve &alı! 
serbest bırakrlmııtrr. Bu nokta layiha
nın en bariz vasıflarını teıkil etmek· 
tedir. 

Layihada mart 341 • 925 tarihli ka· 
nunla tuz istihsal edilen tuz)atard.a tu 
zun beher kiJoau için tespit edilm~ o. 
lan a'tı kuruş fiat muhafaza edi'.mit· 
tir. Bununla beraber tuzdan kimıyevi 
maddeler iatihsalinde, barice gönderi
len gıda maddelerinde, aanayide ve I 
dericiJikte kullanılacak tuzların müm 1 

kün mertebe ucuz verilebilmeaini te· 
min edecek maddeler ilave edilmiı ve 
görülecek lüzum ve ihtiyaç üzer :ne 
hayvanlan çok ve tediye kabiliyeti 
az olan mıntakalarda tuz fiatlerini u
cuzlatmak Üzere diğer mmtakalar fi. 
atinde değişiklikler yaptlabilmek üze
re kanuna bazı hükümler konulmut
tur. 

Layihada muayyen mıntakalarda 
tuz fiatının yeknesaklığı keyfiyeti de 
nazandikkate alınmııtır. Bundan bat· 
ka kaçakçtlığın önüne geçmek için 
hudutlarda, §İmdiye kadar olduğu gi
bi, maliyet fiatine tuz satılabilıneıi, 
bu suretle kaçak tuz. tedarikinden he.1 
kın içtinap etmesi ve bunlarm memı.,_ 
ket tuzuna alı9tınlma11 için layibaya 
bazı kayıtlar konulmuştur. 

Layihada harici aatııı mümkün kr
labilmek için azami kolaylıklar gölle· 
rilmeaine de bilhaısa ehemmiyet ve
rilmi,tir. 

Halkı külfete maruz bırakmamak 
için •alış faturalan ve verilmesi lazım 
gelen beyannameler damga resminden 
muaf tutulmu§tur. 

Anahatları bundan ibaret olan ka· 
nun li.yihaımm diğer maddeleri aat1f 
serbest olmakla beraber kaçakçılığa 
meydan ,.ermemek üze!"': icap ed-:n 
kontrol ıeklini ve auret~dıcras.ını tan! 
etmektedir. Ve inhiaar ı aresı ayn. 
zAD'landa bir sahcı olduğundan bu hu
ıus için kanunla ifadesi lizım g~len 
bazı noktalan teapit eylemektedır. 

Kibrit fiatları 
Kibrit Şirketi Umum Müdürü M. 

Ravvl ve müdür M. King ile müdür 
muavini Hamdi Bey, kibrit fiatlerinin 
indirilmeoı hakkında Maliye Vekale
tile cereyan ebnekte olan müzakera· 
ta devam için dün akıam Ankaraya 
gibnişlerdir. Kibrit tirketinden çık.,. 
nlan Türk memurlar nıaruz kaldıkla• 
rı hak 'zhğın tamiri İçin IC§ebpüılerin
de devam etmektedirler. Şirketin bu 
meaele hakkında verdiği maliimata gö 
re ı'rkette müatahdem memurların 
cümlesi Türktür. Yalnız son zaman
larda tirketin zarar etmesi Üzerine ta· 
samıf nıaksadile memurlar arasında 
tasfiye yapmak mecburiyeti hisıl ol.. . 
muıtur. Şirkete göre, meaelenin ~l~v- 1 
lenmesi, kibrit fabrikasında Dlakın1 .. 
tin İ§İnden çıka?'!11ası baıeb!Ie ?teye 
beriye yaptığı §ıkayetlerden i.lerı gel· 
mittir. 

1 tanbu!da mevcut memurlardan 
s D'" ı · ak üçü çıkarılmıştır. ıgel' erı 

anc 'd b 
.Anadolunun muhtelif yerlen~ e. ~-
lunmaktadırlar. Kaçakçılık ıtlerı hu· 

kWıtet tarafından takip e~ilme~~ 01• 
duğundan kaçakçılık itlennde ıatıh
dam edilmekte olan bu memurlara ar
bk lüzum kalmamııtır. 

Üç idarenin 
6 aylık hesabı 

Ankaradan bir tetkik 
heyeti geldi 

Okkanın kiloya tahvilinden son
ra halkın aldanmaması için her haf. 
ta h&vayici zaruriye fiatleriııi gös
terir uir cedvelin neşri suretile ted
bir alınacağına dair ortada dönen 
sözler, geçici bir gazete havadisi ol· 
malı:la kalmadı, tahakkuk sahası· 
na da çıktı. 

Bazı esnafımız, fırsatlardan isti
fade etmeği, öteden beri kendileri· 
ne daima fıar edinegelmişlerdir, 
Ticareti kolay kazanmak şeklinde 
telakki eden bu kabil insanlar için 
havanın yağmurundan güne,in kı2'. 
gınlığına kadar her fey, bir kazant 
vesilesidir. Kazanç, her tüccarın 
hakkıdır. Ve kazanç, meşru hudu· 
Junu geçmediği takdirde hürmete 
pyandır; fakat o, bu hududu geç· 
tiği dakikadadır ki kazanç vasfını 
kaybeder ve ihtikar feklini alır. lır 
te bu memlekette asıl mücadele e
dilecek olan budur. 
Okkanın kiloya tahvili, memle

kette bazı açık göz esnafı gayri 
meşru kazanca sevketti. O derece 
de ki, bazı dükkanlarda yalnız dir
hemler grama tahavvül etti ve bu
na mukabil fiat listeleri sabit kal· 
dı. Ve yevmiye defteri halk aley· 
hine ve bu kabil esnaf lehine kilo
da 87,5 dirhemlik bir kar kaydetti 
Mesela bir kasap dükknnı görüyor
sunuz ki, kilodan evvel sığır etinin 
fiatini 40 kuruf olarak ilan etmek
te iken kilodan sonra bu fiattan 
87,5 dirhemin tenzili lazımgelir
ken gene 40 kuruttan satmağa de
vam etmektedir. 

Fakat tunu haber verelim ki, sÜ· 
k\ıt etmeyip te sesinizi yükseltiniz 
mi, hemen esbabı mucibesi hazır· 
dır: 

- Efendim, malum ya, mevsim 
kıf .. Koyun sığır az geliyor. 

Mevsimin kış olduğu muhakkak 
olmakla beraber kilonun kıtı davet 
ettiği biç te akla mülayim gelen 
bir iddia değildir. Bazı eınafımız 
da halkı izrar etmek suretile ka· 
zanmak hasleti mevcut olduk<;a, 
fiat listeleri nefri, ameli her türlü 
kıymetten uzaktır. 

Fiat listesine fÖyle bir göz gez· 
direlim: Beyaz peynir, Edirne; yağ. 
h .. beyaz peynir, yağsız .. Yağlar: 
Trabzon yağı, Maraş yağı, Mardin 
yağı .. Şehirde iki nevi peynir, üç 
dört nevi yağ değil akla gelebile
cek nevi kadar peynir yağ vardır. 
Biz eminiz ki, o listeyi bizzat tertip 
eden zat bile, tetkikine arzedi~ 
cek peynir ve yağların nevirlllrİ 
k.artısında mebhut ve mütehayyır 
kalır. Listenin diğer maddelerini 
de bunlarla pek ili kıyas edebili
riz. 

Onun içindir ki okkanın kiloya 
tahvilinden halk aleyhine kabaca 
istifade etmek istiyenlere kartı biz-

n ameli yolu, listeler netri sureti· , 

~e fer'! tedbirlerde değil, onlar hak· 
kında fiddetli cezalar ittihaz ve tat· 
bikinde buluyoruz. Yapılacak tey, 
bütün esnafa kat'i te!.ıligatta hu· 
lunmak, ve tebligat hilafına hare
ket halinde dükkanının muayyen 
müddetle kapatılacağını ve seddi 
icap ettiren eıbabın herkesin göre· 
bileceği bir yafta ile dükkanın 
kepengine yapıftırılacağrnı bu ka
bil esnafa ihtar etmektir. Bugü-ıkü 
mevzuatımız buna müsait değilse, 
halkın korunması ve halkın znrar 
görmemesi namına Dahiliye veka
letinden bu müsaadenin · istihsali 
esbabına derhal ve en kısa zaman· 
da lefebbüs etmesini rica ederiz. 

Biz, bu kabil adamları halkı SO• 

yan hırsız feklinde olduğu kadar 
medeni inkılabımızı istismar etmclı 
istiyen hainler teklinde de telakki 
eder ve ceza tayininde haklarında 
amansız davranılmasını isteriz. 

Salôlıaddin ENiS 

••••dtr•ll• 

Yeni plakalar 
Scnebaşmdan itibaren otomobi'lerin 

yeni plaka taıımaları lazım geliyordu. 
Bazı arabaların henüz plakalarını de .. 
ğiıtinnedikleri anla~tlmmııtır. Beledi)e 
ıubel..-e bir tamim yaparak otomobilie 
rin tekarar kontrol edihnesini bjldir .. 
miıtir. 

Sinemalarda çocuk'ar 
Hıfzıssıhha kanununun '167 İnci 

maddesi mucibince ı2 yaşından küçük 
çocuklar umumi sinema ve tiyatrlnra 
girmekten menedi'.mitlerdir. Fakat mÜ· 
@~Ae-sclcrin h!ı mcmnuivcte rinyct elma 
dikleri anlaş,Jmışt<r. Beledive kavma· 
lnnı.lıklara bir tamim yaparak aine
ve tiyatroların sıkı bir s11tttte ı ftış, ı i: 
dirmi§lr. Küçük çocuklan ıinemalara 
kabul edenlerin şiddetle tecziyesi ta • 
karrür etmiştir. 

Müfett~er §Ahitlere yangının ba§.la 
masmdan sönmesine kadar geçen müd 
deti her la&1J1Jn yanı§ müddetini, böl
mel~dcn yangının diğer bölmelere 
nasıl sirayet ettiğini, yangın esnasın· 
da binanın etrafına kordon çekilip çe
kilmediğini bu kordonun yangın b&+
Jadıktan n~ kadar a.onra çekildiğini, 
kordon tefkil eden kuvvetlerin adliye 
memurlannın ve ali.kadarlann dosya 
kurtarmak teıebbüslerine miimaneat 
edip etmediklerini sormaktadırlar. 

Maamafih tahkikat yalnız bu cihet
lere münhaaır değildir ve çok geniı tu 
tulmakta, safahatı hakkında da pek 

rümleri aabit olmuttur. Bunlardan 
kaaap Ahmet bir sene hapse ve 22 
bin 920 lira para cezası vermeğe, 

Y akup bir sene hapse ve_ 16 .. bi~ 868 
lira para cezası vennege, Huseyın ~e 
40 bin 601 lira para cezası vermege 
mahkiim olmuılardır 

Devlet Denizyolları, Akay, fabrika 
ve havuzlar müdürlüklerinin geçen alb 
aylık hesaplarını tetkik etmek üzere 
Divanı Muhasebattan, Maliye muhase
bei umumiye müdürü Faik, Deniz ve 
hava müsteşarlığı kaputaj ıubesi mü • 
dürü Ayetullah Beylerden, lktısat ve
kaleti Muhasebe müdürü ile diğer muh• 
telif mercilere mensap üç kiıiden. m~· 
rekkep bir heyet, ıehrimize gelmışbr. 
Heyet evvelki gün fabrika ve havuz • 
lar idaresinde tetkikata baıl~~f ye 
dün berayi tetkik Yaloval'.a gıtmı~tır. 
Heyet, ._er üç idarenin saı:fikratını fibıre~ 
birer tetkik edecek, vesaı ı ıar ıyeyı 
görecek ve hazırla~acağı raporu lktısat 
veki.letine verece~tır. 

Vekalet, bu raporu, mütaleasmm 
iliveıile bu üç çidarenin heyeti umumi 
yeıine scvkedeccktir. Heyeti um.um.iye, 
bu raporu tasd:k etmek ıuretile ~er 
üç icfare, geç~n alh aylık h"'abatta ıb
ra edilmit olacaktır. 

--·--
Ali Canip Bey 

Maarif vck1leti umn'lli müfettişle • 
rinden Ali Canip vekaletten vuku 
bulan davet iizerine dün alcJAUll Anka
raya gitıniıtir. 
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İçtimai bahisler 
Kari ,ıkayatlarl 

Sanayi programı 

Zihnimizi olgunlaştırmak 
neler okunmalıdır? 

• • 
ıçın 

Sivaa ticaret ve sanayi odası baş.
katibi Muzaffer iınzalı mektupta •a· 
nayi programı hakkında yazdığımız 
yazılar mevzubahı edilerek deniliyor 
ki : Hükümetin bu programı hakkın· 
da ne denirse densin bizim için gidi
lecek yegane yol hiç bir prensibe ve 
kayde tabi o.imadan hedefiınize var· 
maktır, diyorsunuz. Bundan doğru ne 
olabilir nrenaipleri ve doktrinleri ya• 
ratan insanlardır. Şu halde onlann e
ıiri olmak değil onların fevkinde ol• 
mak ve zamana göre en uygun şe
raiti yaratmak inaanlığın hayvan1ar
dan baılıca farkı olan en büyük has· 
!eti yaratıcılığı ıanındandır. 

Kütüphanelerimizde binlerce ki
tap vardır. Bunların çoğu arapça, 
farsça ve bir miktarı da Türkçedir. 
Ancak hemen itiraf etmelidir ki, bun 
!arın içinde Türkçe olanların '"?üh~ 
bir kısmını okuyup anlamak şundıki 
gençler için diyebilirim ki, pek müt
küldür. Bu kitapları Türkçe aayışımın 
sebebi kütüphanenin deiterine Türk • 
çe eserler arasında kaydedilmiş olma· 
!arıdır. Fakat hakikat hıılde onla.r 
Türkçe değil, Osmanlıcadır. Bu dil 
ise bazan rabıta edatlarile ve bazan 
olduğu ve bulunduğu gibi ııla siğala
rile birlettirilmiı arapça ve farsça 
keliınelerden mürekkep uydunna bir 
feydir. Bu dili öğrenmek için hiç ol • 
mazaa. acem ve arap edebiyatını oku .. 
mak liznndı. Bu oebeple eskiden bir 
adam için en büyük teref ve temyiz 
veıileai kitabete muktedir olmakb. 
Bir adamı methetmek isterlerıe Allah 
için iyi katip derlerdi. O adam bugün 
ilk mektep talebesinin bildikleri ilmi 
hakikatlerden gafil olaa da buna e
hemmiyet verilmezdi. 

Oımanlıca böyle tamamen uydur
ma ve manasız, acayip bir ıekil oldu
ğu halde onu beğendirmek için kalem 
sahipleri neler dütünınemifler, neler 
yazmamıtlardı? Edebiyat hocamı;ı: 
Recai zade Ekrem bir "Talimi Edebı· 
yat" kitabı netretm.itti. Bu kitap için 
o zamanın en büyiik ilimlerinden sa
yılan Cevdet Paşa merhum bir takriz 
yazmııtı. Bakmız ne diyor: (Zevku 
beliğat ile halaveti yabı haki~at olan 
üdebaya vazıh ve ayandır ki, aaıl 
Lisanı O.mani Türkçe olduğu halde 
arabi ve fariai ile mahlUt ve mabruç 
bir lisanı letafet reaandrr. Güya derz • 
hanei maanide tarzı Arap üzre biçil· 
mit ve uıulü fariıi üzre dikilınit o • 
lan dibayı zibayı Türkiye biirünınüt 
bir şahidi şirin edayi bediülbeyan • 
dır.) Allah ali ah bu ne tekerleme ve 
ne çok lifi Bunun manaaı fU ki, Türk 
çe tatlı aöz.lü, aeviınli edalı yoama bir 
güzeldir. Ancak bu güzel gene güzel 
bir Türk kumaşına bürünmüı, fakat 
bu kumaıı galiba araplann bürünüşü 
gibi biçmiıler amma dikerken acem 
tarzında ve (Maani) terzihanesinde 
biçilmit. 

Vah zavallı gÜzel Türkçe bak ae• 
ni ne acayip ve gülünç bir kıyafete 
sokmuşlar! işte bu yapma dili öğren
mek için en aıağı on b"' ıene çalıJrr· 
Jardı. Ancak zannedersem bu kadan 
da kafi değildi. Zira mektebi Mülkiye 
den çıktığım günlerden bir kaç ay 
sonra bir hocahk iıtemek üzere Maa 
rif nazın merhum Münif Paşaya mü
ra~aat Pltiğiın vakit başımdan geçen 
bir hadise ile bunu anlamııbın. Naza 
Pa1a adeti veçhile beni bizzat imti· 
han etmek iatiyerek elime evveli. bir 
Cü\iatan vcrmitti. Buradan bir 
hiki.ye okuyarak iyi kötü manaamı 
vermi~ti.n. Ondan sonra elime Thierı 
in me~hur Fransa inkılap tarihinin bir 
cildini vernıiıti. Oradan rastgele bir 
aalıife okutmuştu. Bu aahifeyi de 4ÖY 
le böyle okuyup tercüme etmiıtim. 
Bundan aonra ııra Türkçeye, bayır 
Osmanlıcaya geılmifti. Bu defa bana 
diğer 'l:.Jr kitap vererek gÖıterdiği bir 
sahifeyı oku diye emretmİflİ. Vakıa 
ben bunu okumuıtum. Fakat her aa.· 
trrda dört beı yanlııımı çıkannııtı· 
Bundan ba1ka bu okuduğum teyden 
hiç bir mana çıkaramadıioru d~ Na
zır Pata görünce bem pe~ taaccu~ et; 
mit ve hem bana memunyet verile.mı 

' yeceğini aöyle~tti. ~ak.at bu ne g~
rip bir netice ıdı? Y~nnı Y";!~.da hır 
Türk genci memleketın en buyuk mek ı 
tebinden en yükaek bir diploma ile 
çıkınıt bulunuyor da güya kendi dilin 
de yazılmıı bir kitabı okumaktan aciz 
bulunuyordu! O kitap neydi, okudu
ğum sahife neden baluediyormUf? 
Bunu cesaret edip Nazır Pataya aor
muıtum. Bu kitap Siyeri Veyıidir. Oku
duğun bahiı te imam Alinin Hazreti 
Fatıma ile izdivacından bah5odiyor, 
dedi. Bu vakadan on giln kadar aon
ra ben tekrar Münif Papnm yanına 
ginniştim. Ne geldin, aana memuriyet 
yok deyince efendim ben Türkçe bil
miyorum amma baıka bildiğim teY· 
ler var, enlardan da imtihan ediniz, 

deyince cidden nezaket gÖatererek o
kuduğumu ıaydığım ilimlerden iktısa 
da ait bazı ıeyler sormuş ve aldığı ce 
vaplardan pek memnun oJmuı olacak 
ki, beni Hukuk mektebinde kendisi· 
nin okutmakta olduğu "ilmi serveti 
mihel" derıine muavin tayin etmiıti. 
O günden itibaren Osmanlıcaya da 
çahımağa batlamııtıın. O gÜnden.beri 
kırk sene oldu amma İyi öğrendiğimi 
zannetmiyorum. Şu halde tarihe mı>
raklı bir genci tasavvur ediniz kütÜp· 
hane11İn birine gidip tarihi bilğilerini 
arttırmak istiyor. Eıki kitaplarımız· 
dan hangisini lezzetle okuyabilecek
tir? Faraza Hoca Sadetıtinin Tacütte • 
varihini alıp okumak iıteae, ne anlı .. 
yacak? Çünkü bu büyük hoca herke· 
ain bildiği ve hepimizin candan ıev • 
diğimiz htanbul ıehrini vadetmek i· 
çin bakınız neler yazmıf ! 

(Eğerçe, ol tehri meıhur manzuru 
cümhur olup tekmil imal ve emini 
ve tahsili esbabı maaı ve zindeganı 
için ol hıttai firdeva ayin ıavbına mu· 
haceret eden eıhabı miaafiretin peyga• 
mile bittafıilihi malümları olrnağın va· 
ııftan müstağnidir. Likin alayiki be§ı>
riye mumaneati ile ol gÜzidei mem .... 
!iki rum olan cayi dilkita temaıa11n • 
dan mahrum olan erbabı dan it ( mıı • 
ra) (VelÜ%nü ya'ıebu kablelayni ah • 
yana) fehvaıı üzre kulaktan itık o • 
lup viıalinden hayali ile fürsent ve 
itıimaı tefasili evsafına arzument ol -
duklarına binaen inanı kümbeti kilkü • 
zaba aürat ol semte münsarif kılındı.) 

Bu ne can sıkıcı ibare l Hoca Sa
dettin Efendi diyor ki: lstanbula ahı 
veriı ve bir it bulmak için gelenler 
ve gidenler çoktur. Onların ağzmdan 
herkes lıtanbulun ne olduğunu itil· 
mittir. Fakat bu tehire gelemiyenler 
onu daha çok ve daha iyi bilmek ister 
)er. Onun için ben bunu tafsil etmek 
istiyorum. Benim kalemin bir arap a
tı gibidir, rü.zgir gibi uçar, o sebeple 
kalenıimi o vadiye ıevkediyorum ki, 
lataiibulun ahvalini yazsın! Yarabbi, 
bu eaki adamlar o kadar zahmetlere 
naaıl katlanmı§lardı? Bu ne kadar 
gayri tabii bir liıan imiş! Türklerin 
o kadar uzun müddet maarifçe geri 
kalmalarını İntaç eden mühim sebep 
!erden biri de bu Osmanlıca olduğu
na hükmolunabilir. Şu halde dilimizi 
halis Türkçeye çevirmek için aarfedi· 
len emekler aon derece alkıtlara li
yıkbr. Eski tarih kitaplarımızdan is
tifade etmek için yalnız Osmanlıcayı 
bilmek kafi değildi. Bir de nücum il
min: de öğrenmek lazımdı. Zira eaki
ler yer yüzünde ve iruanlar arasında 
zuhura gelen mühim vakalann haki· 
ki aebeplerini gökteki yıldızların ha
reketlerine ve burçların vaziyetlerine 
de istinat ettirirlerdi. Bu cihetle kitap .. 
larmda araaıra yıldızlardan da bahse 
diyorlar. Meaeli hicri 1062 senesinde 
lstanbulda pek büyük bir yangın çık· 
ıruı, ateı eıir pazanndan ba,Iadığı 
halde Kadırğaya kadar her tarafı yak 
mıf kül etmiı. Müverrih Naima bu yan· 
gından bahsederken sebebini ıöyle İ· 
zah ediyor: (Takvimde burcu inteha 
rabü kıranı burcu hamel ve rabü ta
Jü sal bulunup Merih ve Zühre ande 
mubterik ve ıal kıranda mevzu Me • 
rih bul~nan burcu haberi ki, bu yıl 
burcu ıntehada tali bulunup Müşteri 
ande mukabelei Zuhal ile menhuı ol • 
ma11 c!elıiili ucubeden. olup huauaa ilh .• ) 

Fakat timdi bu satırlardan kim 
ne anlar ve bunlarla uğr&§ID.ağa ki
min vakti var? 

Gökteki Müıteri yıldızı karıraına 

"' 

Sanayi hayatında itÇi ve köylü bat· 
lığı albndaki yazınızda da yapılacak 
sanayi proğramınm ihraçat ile olan a .. 
lakası en doğru ve müabet bir tarzda 
ifade edilmektedir. Biziın gibi bilu
mum mevaddı iptidaiyeıi kendinde 
yetifen bir memleket için ihracat ve 
ithalatnnız ve sanayi politikamız he
nüz nüfus ve arazi itibarile bir ziraat 
memleketi olmamızdan dolayi §U esa· 
sa istinat etmelidir. Tütün, üzüm, in
cir, afy.on, pamuk. yün ve emsali me
vaddı iptidaiyemizi yalnız satmak i
çin, ıata bilmek için ithalat yapmak 
bu prensibe göre bizim için muhtaç 
olduğumuz zaruri mevadı almak mec
buriyetinden vareste oluyoruz. Şeker 
fabrikalarımız keza pamuklu ve yün
lü fabrikalarımız gida ve libas ma~ 
delerimizi temin etmiı mahrukat ve 
kuvvei muharrike olarak da ormanla· 
rımız ve maden kömürlerimizin mev
cudiyeti demirden mada biç bir za
ruri ihtiyacımızı bırakmamışhr; fU 
halde bulunduğumuz zaman icabı ik· 
tisadi prenaibiıniz yukanda zikretti
ğim maddeleri aatmak için kendimi· 
zin yapmadığı ikinci ve üçüncü dere.
cede haiz ehemmiyet etyayı sabn al
mak olmalıdır bunun için de tali teşeb
büalere vakfı nefsebnemek lazımdır 
çünkü iktiıad,ın değiımiyen yegi.ne 
ve en büyük düstüru vaktin nakit ol· 
masında ve bunun fuzuli israf edilme
mesindedir. 

Zuhal yıldızı geldiği için uğursuzlan • 
mı9, iyi amma bunun latanbulda Esir
pazanndaki kim bilir hangi esir tÜc· 
carının evinde bir mangaldan sıçra
yan bir aletle koca latanbul ıehrinin 
dörte biri yanmasının ne münasebeti 
var? Acaba bu defa Adliye dairesi 
yandığı gün gene Mü9teri yıldızı böy
le uğurauzlaımıı mı idi? Şu izahat 
göateriyor ki, zihnimizi olgunlattır· 
mak için olı:unmaıı icap eden eserleri. 
kütüphanelerimizin eski kitapları i· 
çinde bulabiNceğimize pek şüphem 
vardır. Tanzimatı hayriyenin ilirun· 
danberi geçen zaman yüz seneye yak· 
!atıyor. Bu müddet içinde neşrolunan 
eserlerin bir çoğu bu günkü gençleri 
tatmin edecek bilgileri muhtevi değil 
dir. Ahmet Mitat Efendinin (Hacei 
evvel'' ini bugün kim ekumak ister? 
Şu halde yeni neılin zihinlerini cid· 
den olgunla9tıracak, kültürlerine hiz 
met edecek faydalı netriyata pek zi-_ 
yade vüs'at venneliyi:ı:. Fakat çok §Ü 
kür bu neşriyat batlamııtır. Bunların 
baıında Tarih Encümeninin neşretti
ği dört cilt tarih kitabı geliyor. Bun 
lan her Türkün dikkatle ve ehemmi 
yetle okuması kültür için elzemdir. 
"Cumhuriyet" gazete~i idaresinin neı 
rettiği "Hayat Anaiklopedisini" de 
kültüre hizmet edecek en menfaatli 
eserlerden görüyorum. Daha ne oku
nacağmı ve naıd çalışılacağını ikinci 
makalemde yazacağım. 

Ordinaryüa 
Mehmet Ali AYNI 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri:ı 
Sigortalan halle için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır, 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5 

( Bir kadının 24 saatlık hayatı ) 
Yazan Stelan Zweig Tercüme eden: lsmail MUŞT AK 
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Fakat o genç adam, yığıla kaldı
ğı tahta kanape üstünde öyle du
ruyor, biç bir tarafını kımıldatmı
yordu. Bu manzara o kadar müthis 
bir feydiki ardından yirmi sene geÇ. 
tiği halde fU dakika onu dütünür 
ken hi.Ia boğazımın sıkıldığını his
sediyorum. Yağmur her taraftan 
h~r oluktan sel gibi akıyordu. Şe'. 
hırden arabaların homurduyan gü
rültüleri geliyor, yakaları kalkık 
bir takım insanlar öteye beriye ka
çı,ıyordu. Ortada canlı ne varaa 
hepsi tabii mikyaslarından daha kü 
çülmüf, herkes kendine bir melce 
aramak ihtiyacile kotuyordu. Tabi. 
atin bu azaplı feveranı önünde in
san, hayvan, bütün ziruh mahlu
katı bir korku sarmıth; yalnız o, 
yalnız bu insan yığını oturduğu yer
den kımıldanmıyordu. 

dar gülünç olduğunu ben de vüzuh 
ile hissetmekte idim. 

Hülıisa ne ağzımı açıp bir aöz 
söyleyebiliyor, ne ona doğru bira
dım atabiliyor, ne batka bir fey ya. 
pabiliyor ne de onu bırakıp gide
biliyordu~. Uzakta görünmiyen 
denizin dalgaları binlerce ve ~iı;ı
lerce darbeciklerle zamanı kemınr· 
ken ben burada bu trasa üstünde 

' k .. neye karar vereceğimi bilme sızın 
belki bir saat a•ağı yukarı dolafbm 
durdum. O mit ederim ki bu sözüme 
inanırsınız; karşımda gördüğüm 
bu bütün mani.sile mahvüperitan 
olan insan manzarası bana o kadar 
i,lemif, ruhumu öyle sarsmıştı ki 
ne yapacağımı tayin edemiyordum. 

Ona yardım etmek istiyordum, 
fakat ne gidip bir söz söylemek, 
ne de bir fey yapmak cesaretini 
kendimde bulamıyordum. Kim bi
lir belki gece yarısına kadar bu in
tizar vaziyetinde kalabilir, yahut 
hotbinliğimin mantıkını dinliyerek, 
daha makul bir h'ıreket olmak Ü· 1 

zere evime dönebilirdim; h:ıtta öy-

le zannediyordum ki bir aralık bu 
sefalet külçesini kendi haline hıra· 
karak dönmeğe de karar vermi,tim. 
Tam o esnada İrademden daha kuv· 
vetli bir sebep araya girerek ben· 
deki kararsızlığa galebe çaldı: 
Yağmur batlamıftı. Esasen o gün 
öğleden sonra mütemadiyen esen 
ri.izgi.r denizin üstüne buhar zerre
lerile dolu ilkbahar bulutlarını ağır 
kümeler halinden toplamıftı. Se
manın ağırlığı yeryüzüne çökmüf· 
tü, bunu ciğerlerimden ve kalbim
den anlıyordum. Birden ilkbahar 
yağmur damlasının toprağa dü~er
ken çıkardığı sesi ifittim, bunu bir 
tufan takip etti; timdi yağmur ağır 
rutubet kütleleri halinde rüzgarın 
önüne katılarak yağıyordu. Bilaih
tiyar, trasadaki köfklerden 6irinin 
saçağı altına kaçtım. Ba,ıma 'em
siyemi açmıştım, buna rağmen sıç
rayan sular elbisemin üstüne demet 
demet dökülüyor kuru bir sesle 
dü,en yağmur damlaları soğuk bir 
toz h'llinde ellerimi, yüzümü ısla
tıyordu. 

Demin de söylemittim: Bu adam
da ıehhar bir kudret vardır ki vü
cudunun bazı hareketlerile hissiya
tının her ~eklini ifade edebilmek 
imkanını ona veriyordu. Yağmur 
sel gibi yağarken onun öyle hare
ketsiz, öyle atalet içinde hissiz bir 
d~rUfU, yağmurdan lcaçıp herhangi 
hır çatı altına iltica etmek için bir 
iki adım atmağa bile imkan bırak
mıyan sonsuz bir yorgunluk içinde 
öyle bir yığılıp kalmıt hali ken
di mevcudiyetini hiç düşünmiyen 

lD HiıAvE llH ' Yarın a~şam MELEK sinemasın~a 
Hassas kalp En sevimli Fransız artisti ARMAND BERNARD 

Ali merdivenin üst tarafından, iki 
elini honi gibi ağzına koyarak, aıağı
daki kapı11 açık odada geçiken topuz 
burun Necmiye yavaıça seslendi: . 

- Ulan Necmi, hala bitiremedın 
mi 

Necminin heyülaaı açık kapıdan 
göründü: . 

- Bir türlü zıbarmıyor be, dedı, 
yedi canlı mı nedir? 

- Ulan her işi ben yapacak olduk 
tan sonra, aeni, ötekini ne diye sırtım 
da taşıyaynn? ... Haydi çabuk bitir İ· 
şini de .gel yukarıya .. 

Necmi biraz sonra merdivenlerde 
duraklaya duraklaya ve aıağıya ku
lak vere vere yukarıya çıkıyordu. Ka 
pm açık odada aon hırıltı kesildikten 
ıonra, dizleri titremeğe başladı. 

Kuru Ali yukarıda konsolları, do
lapları, çekmeceleri ber tarafı açıyor, 
beyaz gömlekleri, eldivenleri, bir çok 
fotoğraflan arkaya arkaya atıyor, 
yükte hafif, pahada ağır şeyler an· 
yordu: . 

- Ölüsü kınalı kan papellerı ne
reye kalebent etmiı? Her yeri ara • 
dım, görünürde bir ıeyler yok. Ben iyi 
yerden iıittim, bu karının parası var 
diye .• 

Filhakika bu iti tanziın eden Ku
ru Ali olmuıtu. Göztepede aakin, bo
yası dökü1müı olmakla beraber, eski 
haıımeti hali üzerinde duran bu köık 
te Naime Hanmı isminde elli betlik 
bir kadının oturduğunu öğrenmiıti. 
Damadı iki gün sonra lzmirden. gele• 
cekti. Köıkte Naime Hanıma hımzet 
eden aıçı Mebrüre Hanım o gece. F &• 

tihteki evinde kalacaktı Kuru Alı na 
ııl yapmıf, yapmıf, bütün bunları öğ , 
renmiıti. Dıtarda etrafı gözetliyen 
Cingöz Arifle beraber, üç kiti köıkü 
aoymağa karar vcnnitler, kararın o 
gece tatbikma da geçmişlerdi. 

Kuru Ali bir kasırga gibi, girdiği 
odaları, salonları danna dağınık etti. 
Nafile .. Bir ıeyler bulamıyorlardı. 

Topuz burun Necıniye: 
- Şiltelerin altını yokladın mı? 

dedi. 
- Kaçar mı? Hava esiyor. 
Çatı altından mutfağa kadar köı· 

kü tarumar ettikleri halde, ancak 
Naime Hanımın çantasının içinde çı· 
kan seksen lira kadar bir para bul· 
mutlardı. Daha t(,· takını cüzdanlar, 
defterler, karneler vardı amma, bun· 
!ara dokunmak Kuru Alinin pek iti· 
ne gelmemitti. 

Mutfağa indikleri zaman, ocakta 
bir tencerenin kaynamakta olduğunu 
gördüler. Havada nefiı bir yemek ko
kusu vardı. Kuru Alinin mideıi bir· 
denbire gerildi: 

- Bir ıey bulamadık, bari karnı
mızı doyuralım, dedi. 

Topuz burun Necmi hala titriyor
du: : 

- Bırak allahı seversen, bir ayak 
evvel tüyelim. Konu komıudan biri 
gelirse, hapı yutarız ha .. 

Halbuki gece va~ erken olmaaı• 
na rağmen, dışardan çıt duyulmıyor
du. Kuru Ali bir defa daha kulak ver 
di. Emniyet hasıl edince, Top\lz bu· 
run Necmiye ehemmiyet vermeden, 
tencerenin kapağını kaldırdı. Lamba
yı §Öyle uzaktan tencerenin içine tut 
tu. Kerevizli, patatesli, havuçlu tam 
kıvamına gelınif haılama .. 

Hemen raftan tabak aldı, kenarda 
ki kepçe ile boıalttı. Sağa sola bakı· 
nıp ekmek arandı, bulamayınca he
men oturdu, çalakatık _yemeğe batla· 
dı. Topuz burun Necmıde yemeğe it· 
tah kalmamıştı. Tek baıına da kötk-
ten çıkıp gitmeğe cesaret edemiyor· 
du: 

- Yahu, haydi gidelim, Cingöz 
bir halt karııtınnaaın. 

Filhakika Cingöz dqarıda gül ağaçla 
MDJn arasında bir buçuk saatten beri ta 
ra11ut halinde idi. 

Nihayet iki gölğe köıkün arka ka· 
pmndan dışarıya kaydılar· Az .aonra 
Cingöz de kendilerine iltih~ ettı .. Pa· 
ralan paylaştılar. Nazan dıkkatı cel
betmemek için Cingöz ayrıldı, . gece
nin içinde kayboldu. Kuru Alı, pek 
zayıf ve te!Atlı bulduğu arkadaımı 
bir gaf yapar diye yalnız bırakmak 
istemiyordu. Ona mütemadiyen kuv· 
vet verici ıeyler söyliyordu. Nihayet 

öyle bir kayıtsızlığı vardı ki onda 
görünen ümitsizliği, onun bütün 
minasile düftüğü bu metrukiyeti, 
hülasa ondaki canlı ölüm manzara
sını yeryüzünde hiç bir fırça, hiç 
bir kalem bu derece kuvvet ve be
lagatli ifade edemezdi. Ne Michel • 
Ange, ne Dante, biç bir heykeltraf, 
hiç bir tair sonsuz bir yese düten
lerln vaziyetini, yeryüzünde sefale
tin azami ,eklini timdi kendisini 
yağmurun selleri arasına bırakan 
bu tufandan kaçıp kurtulmak için 
bir adım atamıyacak kadar yorgun 
olan bu adam kadar canlı ve kud· 
retli bir tekilde bana anlatamamıf· 
tır. 

Bundan fazla tahammül edeme· 
dim, bu manzaraya daha fazla la· 
kayit kalamazdım. Sicim gibi ya
ğan yağmurun sert ve ıslak darbe
lerine aldırmıyarak onun yanına 
kottum, .üstünden batından ırmak 
gibi sular akan bu insan külçesini 
'sarsarak: 

-Geliniz! 
Dedim ve kolundan yakaladım. 

Batını güçlükle kaldırarak yüzüme 
baktı. Bu nazarlardaki manayı ta
rif etmeğe imkan yoktu. Vücudü 
ağır bir hareketle kımıldamak is
ter gibi oldu, fakat benim sözüm· 
den o henüz bir fey anlamamıttı. 
Bu sefer pardösüsünün sırsıklam 

ve Paris'in 366 en güzel kızı 
Baıtan nihayete kadar tam manasile bir ZEVK ve 

GÜZELLiK KA YNAGI OLAN 

366 KARILI KRAL 
Hilaliahmer kongresi 

26-1·934 cuma. günü 10 da Beyler· 
beyi nahiyesi Hili.liahmer kontrreai 
icra kılmacağmdan muhterem aza ve 
halkımızın teırifleri rica olunur. 

TEŞEKKUR 
Mülga Hicaz Demiryollan işlebne 

müdiri Mühendis Salih Beyin gerek ce· 
nazeıine istirak ve gerek telgraf ve mek .. 
tupla taziY,et eden zevata muhterem ga 
zeteniz vasıtasile ıükranlarımzzı arz ey .. 
)eriz. 
Merhumun zevce5i 

Mevhibe 
Biraderi 

Müderris Baytar 
Hilmi 
Biraderi 

Doktor Operatör 
Hasan Hüsnü 

(12487) 

LABORATUVARI 

Dr. IHSAN SAMI "':1 
BAKTERİYOLOJi 

Umumi kan tahlilJı.tı, frengi noktai 
nazarmdan (Wasserınan ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

Tifo ve ısıtma hastalıkları tqhiıi. 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilJı.tı, Oltra mikroskopi, huıuıi a
tılar iıtihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolleaterin ıniktarlanrun ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

(11647) 168 

köprüye çıktıkları zaman dedi ki: 
- Ulan, kendine gel, biraz da 

başka §eyler düıün be... _D~ha saat 
dokuz bile yok. Haydi ıenı sınemaya 
götüreyim, paraaı benden.. Orada 
biraz açılırsın. 

Galat• taraflarında bir ainemaya 
doğru yürüdüler. Yolda ayak üatü 
bir kaç tek attılar. Rakı Topuz burun 
N ecminin sinirlerini kuvvetlendirir gi 
bi oldu. içkinin tesiri ile alııtığı bir 
muhitte §İmdi kendisini daba müste
rih hissediyordu. Maamafih Necmi; 
nin gidip )"Abnak hevesine Kuru Alı 
güçlükle mani oldu. Kuru Ali evveli 
her zaman devam ettiği kahve arka• 
daılanna da §Öyle b!r göründü. Ne o· 
!ur ne olmaz, yakalanırsa, Hakime: 

- Ben o gece Ga.latada kahvede 
idiın, diyebilecek ve icap cderae ıa
hit te gösterecekti. Göztepe nerede, 
Galata nerede? .. 

Sinemaya ginn;tlerdi. Kuru Ali
nin en çok ıevdiği dramlardan biri 
gösteriliyordu. Bu sinema müıteri tut 
mak için hep bu neviden filmler göı 
terirdi. 

Filınin devam ettiği müddetçe, 
Kuru Ali hazan kendini tutamıyor, 
diılerinin arasından: 

_Yazık oğlana be! diye haykırı· 

yordu. .. .1 'd" 8 . Filmde gosten en mevzu ne ı ı: ır 

cinayet itlbe~iş, kah~! hkebndi~~ ,kurtar 
ınak için, u ııten ıç a erı wmıyan 

ınasum bir adamın aley•hine birçok 
deliller bırakmıştı. Nihayet polisler 
bu adamcağızı l'akalamı~lar, evrakı 
müsbiteai ile Adliyeye vermişlerdi. Or 
tada paraya tamaen ve taammüden ya
pılmıı bir cinayet olduğu için mahke 
me, masum adam hakkında, mevcut 
delaiJe istinaden idam karan vennit· 
ti. Kuru Ali arada bir: 

- Yazık oğlana bel diye haykı
rıp duruyordu. 

Filmin aonunda elektrikler açılm· 
ca kalbi rikkate gelen Kuru Ali, göz 
!erinin yaJ!andığını hissetti ve yanıba 
tındaki Topuz burun Necmiye çak
tınnadan, kolunun yeni ile kirpikleri 
nin kenarında toplanan bir damla ya 
aı aildi. SEM. 

kolunu yakalayarak hiddetli hid· 
detli çektim ve tekrar ettim: 

- Geliniz! 
Bunun üzerine ağır ağır kalktı; 

iradesine malik değildi, sallanıyor
du. 

- Benden ne istiyorsunuz? 
D edi. Bu suale verecek cevap bu

lamadım; çünkü benimle beraber 
gelmeğe davet ettiğim bu adamla 
nereye gideceğimi ben de bilmiyor
dum. O dakikada bütün emelim 
onu bu soğuk yağmur sağnağından, 
tahta kanape üstünde sonsuz bir 
yeis ile saplandığı o intihara ben
ziyen hissisz lakayitlikten kurtar· 
maktı. Pardösüsünün kolunu bırak· 
madım ve canlı bir paçavrayı andı
ran bu adamı sürükliyerek kötkün 
önüne kadar götürdüm. Bir çiçek
çi dükkanı olan bu kötkün saçak
ları rüzgarın vahti darbelerle kam· 
çıladığı yağmurdan, tabiatin hid
detli ve gazepli savletinden onu bir 
dereceye kadar sıyanet edebilirdi. 
Esasen •imdilik ben bundan batka 
bir şey bilmiyor, bundan fazla bir 
şey istemiyordum. Bütün düşün
cem onu yağmursuz bir yere götür
mekti. 

Şimdi kö,kün önüne gelmiştik. 
Dar bir saha içinde yan yana du· 
ruyorduk. Arkamızda dükkanın 
kapalı kepenkleri, başımızın üstün• 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

17,30 Gramofon. 
18tl() Orkeatt'a. 

19,15 Doktor Ali Şükrü B. larafında.ıt ço .. 
cuklar hakkında konferans. 

19,45 Eftalya s.di Hanım •• arkadaılarL 

21 Gramofon 
Zl,30 Anadolu Ajan•ı, 

ANKARAı 

Borsa haberi, Saat 

12.30 Gramofon. 
18.30 Orkestra: Mendelııohn 

Hehriden Puccini Fantezi Laboh•tn .. 
18,45 Alaturka aas. 

20. Ajan• haberleri 
V A R Ş O V A ı41Z rn. 

16,40 Tri•tan Ye l.olde tem•ilinden tsazı 
•ahneler, 17,25 Mü.ahabe, 17.SS Çift piyano 
üzerinde caz, 18,25 Leh farkıları. 18.SO Yeni 
Ziraat ,19,iO Piyano • keman konıeri, 20,0S 
Muhtelif, 21 3 perdelik Emmerich Kalman•ııı 
e•erlerinden Die Graefin Maritza İ•İmli ope .. 
ret tem•İIİ, 23,30 Danı muıikiıi, 24 Mü.ıaba .. 
be, dan• Muaikiainin devamı, 

BÜKREŞ 364 m. 
13 Bor•a haberleri. plik, haberler, plik, 

18 Motoj orkeıtraıı öileden ıonra kon•eri. 
19 Haberler, 19,15 Konıerin devamı, 20 Oni .. 
verıite radyoıu, 20,20 Plik , 20,45 Konferanı, 
21 Aida Helta tarafından taıanni, 21,20 Rad'" 
yo orkestrası tarafından senfonik konıer, 22 
Konferans, 22,15 Senfonik konserin deYam.ı 
22,45 Haberler, 

B Ü D A P E Ş T E 550 m. 
17 Çocuk proıramr, 18 Friell'in idiresinde 

opera orke•traıı, 19,15 Derı, 19,45 llonib 
Kabos tarafından piyano konaeri, 20,25 Kon'" 

feranı, 22,30 Haberler, 22,50 Telefunken •r•"' 
mofon pli.kları, 23,45 Simi Kurina Siıan la" 

kımı. 

ViYANA 507 m. 
18,15 Viyolonıel ile parçalar Lucian Hor'" 

vitz, 19,05 Yukarı Ermenistan, Cürciıtan •• 
Kafkaıyaya ait bir seyahat habraları, 21,1~ 
Haftanın haberleri, 21,45 Spor veıaire, 19,~ 
Derı, 20 Viyana muıiklıine ait parçalar Jo• 
sef Holzer, radyo orkeatraıı, L:ra Beyer, Dok'" 
tor Joıef Berıauer, 21,15 Haftanın baberlerlt 
21,55 Aktüalite, 22,15 Haberler, 22.35 Od• 
muıiki•İ, 23,40 Konferanı , 23,55 Plik Ue alr 
t•m konıeri. 

B R E S L A U 316 m. 
17 Hafif muıilôıi • 18,30 Siyaıi bahi•feTı 

18,50 Viyolon.el muaikiıi mü.sahabe, 20 Ro .. 
lc.oko İairnli slıteç, 21 Milli neıriyat, 22 Beetbo• 
Yen konseri, 22,40 Y •t•J'an 'beatekirlann r 
ıerlerinden parçalar, 23 Son haberler, Zl~ 
Oda muıikiıi Beetlıoven, 24,40 Oda muaikitt 

Te hafif muıiki, 1.30 Plik ile n•t'eli parçal.r'ı 
2,30 ÇeUkten Romantik, iıimli neıriyat. 

1ST ANBUL BELEDİYESi 
Sehir Tiyatrosu 

23-1-934 ıalı gün il 
akıamı saat 20 de 

ÜVEY BABA 
Yazan Arnald ve Bac:lı 

Nakleden H. Kemal 
Komedi 3 perde 

Muallim ve Talebeye 
Tenzilat vardır. ....................... 

Asrm umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE 

3 a1lıiı 
6 

" 12 • 

0CRETLER1: 
Tiirki7• içia 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Har.iç içiJI 
L K. 
ı-

14 -
28-

CeleD e•rak ıeri •erilmea- Müddetl 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cazete •• 
matbaa7a ait iıler için müdiriyete mÜ'" 
raeaat edilir. Caaetemia: ilinların m•a'u• 
li:relini kabul etmez. • 

de de bizi yağmurdan vikaye edeıı 
bir saçak vardı. Fakat bu saçak o 
kadar küçüktü ki durmadan yağatl 
hain yağmur bunu aşarak elbise
lerimize, yüzümüze soğuk su par· 
çalarım döküp duruyordu. Yavat 
yavaf orada barınamaz bir hale 
geliyorduk. 

Her ne olsa ben, üstünden batıt'' 
dan yağmurlar akan bu yabancı •• 
damın yanında daha fazla durıı• 
mazdım.Evet ama, ta buraya kadıV 
sürükleyip getirdiğim bu adaIJll• 

hiç bir kelime söylemedell 
kendi haline bırakıp gitmenin ıJe 
imkanı yoktu. Mutlaka bir ,ey yaP" 

mak lazımdı; düfüne düşüne nihll' 
yet vazih ve sarih bir karara va•!I 
oldum ve kendi kendime: "En iyi' 

si bu adamı bir arabaya koyup yeJ!' 
ne bırakmak, ondan sonra keıı 1 

evime dönmektir. Geceyi evinde 
geçirirse yarın sabah başının çar~ 
sini bulur" dedim. Bu kararı veri~ 
vermez yanımda put gibi hareket~ 
duran ve sabit nazarlarla · l!'ec"P111 

mütehevvir karanlıklarına bakail 11' 

dama dönerek sordum : 

- Nerede oturuyorsunuz? -·ı.• 
- Oturduğum yer burada degı 

Nisten bu gece 2eldim. Bizim e"e 
gidilemez. 



''Emeraude,, Faciası 
~ 

Saygon'dan avdet eden "Enıe
raude,, Liyondan Parise gelirken 
fırtınaya tutuldu ve ve on rakibi İ· 
le düterek yandı. 

Dört ay evvel Dewoitine fabrika
larında inta edilmit olan "Eme
raude,, üç motorlu bir yolcu tayya
resi idi. Çalıtacağı uzak -. f.ar~ 
hattına tahsisı edilmeden, bırıncı 
•ınıf pilotların idarelerinde 500, 
lOOo, 2000 kilogramlık bamuleler· 
le ticari sürat rekorlarını kırmıth· 
Esas pilotu Launay'ın idaresinde 
Yüz saatlik talimatname uçuşunu 
Paria Londra; Paris - Bertin; Pa
tis - Prag· Paris - Marsilya; Pa
tis - Ceza'ir; Paris Dakar batla· 
tında doldurduktan sonra Saygona 
gitnıitti. 

" Emeraude., Saygon avdetinden 

4orıı a muntazam seferlerine başla
Yacaktı. Servis- - tekniğinin kenf İ•ine tahmil ettiği bütiln tecrübe
f er; muvaffakıyetle geçirmitti. Ar· h; en müşkül seferlere tahsis edile
d 1 ~cek emin bir yolcu tayyaresi ol-

Ugu anla91lmıttı. 
Saygon avdetinde Hindi • Çini 

V ~lii umumisi Mösyö Paaquier'i ha
~ıl olan ve mürettebatı ile on rıiki-

1 bulunan "Emeraude,, 14 kanu
nusanide bir hamlede Şamdan Ati
lla ya gelmittl. 

"E h nıeraude,, ertesi sabah 6 55 te 
.. av~lanarak Korfo, Monte Kriıto 
\lzerınden 23,14 te Marignane'a ini 
Yor ve Parise gece karanlığından 

le~el varabilmek için ayni günde 
ıyona doğru havalanıyor. 
Yolda fırtınaya tutulan tayyare 

Hergün bir yazı -

Liyonda kısa bir tevakkufla mah
rukat i11tiyacını ikmal ettikten son
ra tekrar yola çıkıyor. 

itte tayyarenin bu giditi son gi
dit oluyor ...• 

Tayyarenin güzergahı üzerinde
ki bava istasyonları, saat 19,10 da 
tayyareden fU telsizi alıyorlar: 

" 1700 metrede uçuyoruz. Kar 
fırtınası içindeyiz.,, 

l!u telsizle endite ve üzüntüye 
bogulan güzergah istasyonları her. 
an tay-farenin bir yere inmit oldu
ğu haberini bekliyorlar .. 

Nihayet "Beurget,, (Paris hava 
istasyonu) "Auxerre,,den fÖyle bir 
telgraf alıyor: 

"Saat 19,10 da, fırtınanın azami 
tiddetini bulduğu bir sırada, Cour
bingny,, köyünün köylüleri motor .. 

gürültüleri ititmitler ve pencerele
rinden, timteklerin ışığında bir tay 
yarenin alçala alçala uçmakia oldu
ğunu görmütlerdir. 
Motorların ikide bir artan sesle

ri, pilotun bunlara tam gazla yol 
vermeğe çalıftığını anlatıyordu. 
~ Köylüler müteakip bir fİmfek lfl· 
gında tayyareden beyaz bir parça
nın koparak yere düştüğünü gör
mütler. Bundan sonra boğuk bir gü. 
rültü duyu]muf: Motor seıleri 
durmuf; köy mezarlığının ilerisin
den cehennemi bir alev yükselmit·· 

Fada mahalline kotan köylüler 
alevin tiddeti kartısında müdaha
leye imkan bulamamışlar ve tayya
re, mürettebatı ile yanmıttır. Elan 
de".~ ed~n atet tayyarenin hüvi
yetını tespıte imkan bırakmamakta 

Ha~metlii moda Hz. 
müzeye girdi! 

Asarı atika müzelerindeki kılık kıya-
fetler birer b~rer canlanıyor!.. 

1 
.. T llrih, tekerrürden ibarettir! •. Bu sır kadınlarının, kendiliklerinden 

lı oz~n doğrulğuna timdi bir kat da· ı kafes arkasında gizlenmelerine ne 
da 1.nanıyorum. Devirler değitiyor diyelim? 
y evırlerle beraber, nesiller deği;i- V aktile hanım ninelerimiz, "Sün. .:r, Ve dünyaya her yeni doğan in- neti seniye,,ye uymak gayrP.tile 
Jı·n bneıli, kendinden evvelki nesle parmaklarına kma koyarlardı. Bir 
ıç e . . . . d k d· nzemıyen teraıt ıçın e en- zamanlar parmağında kınası olmı-

1!'~: ~aşka bir yaşayıf, ba,ka bir yan kadına, iyi gözle bakılmazdı. 
luYınıf, ba,ka bir eğlenit tarzı bu- Genci, orta yaşlısı, ihtiyarı kınalı 

Yor. idi. 
ke F tat, bir. gün ge~~yor ki, insan , Bugün bile düğünlerin bir adı da 
ki n ınd~n hır kaç gobek yukarıda- kına gecesi değil midir? O gece, 

. ~etlerıne yaklaşarak ya?ayı•ını bütün ev halki bir odaya toplanıp 
l!'ıYın· . . · ı . . . 1 ' ' 
lııa. ışını, eg enışını ~n ara uydur- merasimle kına yakınırlardı. Avuç· 
&e ga başlıyor. Mesela, bundan yüz )arının içine dal ,ekilleri verilerek , 
trı rıe. evvel, moda olan kadın "har- parmaklar ipliklerle bağlanır saba
Ye~rı~!,l~rinin 934 senesinde tekrar ha kadar böyle kalınırdı. Ertesi 
.... Yuzune avdet ederek çıplak o- gün kireç nı•adır ekmek mayası 
"'U:zl .. - . k" . h t ' ' T ' lirdi ;rı ortecegı ımın a ırına ge- karıttırılarak yapılan hamur, kına 

P · . . . ~onulan yerlere sürülürdü. Böyle-
! eçeyı memleketımızden kova- lıkle kınanın bir iki hafta k d 
~ seneler oldu. Fakat hanımları- sabit kalm:u; temin edili d" a ar 
ce'z 'apka altında bugün da~i pe- Hanımlarımız, bugün rkı~a kul-
- !'ullanmaktan vaz geçınedıler. !anmıyorlar ama kınan · 

ou 1 • b ı · ı . b . 1 • b ' ın yerı ge-
İ rıcel P:çe erın en ı erı, . e'?sız en, ne oş kalmadı. Bu asri kınalı ha-
bö erı! kalınları , kafesl.ılerı, da ha o.mılar, parıl parıl yanan tırnakla-
~le bılmem ne çeş:tlerı va r. rıle sanki kına sürünmiiş eski devir 

ra eçen gün sokakta b ir madama hanımlarını andırmıyorlar mı? A
r · İtladım. Yüzünü kaplıyan siyah r~da belki küçük b ir renk, hafif 
'!llJ. ;ttından r:öz!eri bi 'e görünmü· hır koku farkı var. Fakat dünküle· 
ı:r u. Şeriat es sı, 'arkt:ı m;lyon- rin de, bu'.::'ün!,ülerin de tırn,.k'arı 
e·h~a kadını , bin'erce sene t•mmacı kıpkızıl.. Son gümerde, ~apka bi· 

1 ı erkekten &akladı. Yirminci a- , çimlerine bilmem dikkat ettiniz 
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22 tonluk • 
yenı 

Paris civarında, "Senie,, nehri 
kıyılarında, yirmi iki tonluk yeni 
bir deniz tayyaresinin tecrübeleri 
yapılmaktadır. "Latham - S. E.C. 
M. fabrikalarında inşa edilen bu 
deniz tayyaresinin ismi "Santoa -
Dumont,,dur. 

Cenubi Amerika hattına Alman 

Fransız tayyaresi 

/ 

/ 

cı ile kanat merkezi kısmen yanım 
ve kısa bir tamir ile eski haline ge
tirilen bu tayyarenin çok yüksek 
avsaflara malikiyetinden bahsedil
mektedir. 

Yapılan tecrübelerde tayyarenin 
250 metrede sudan ayrılabildiği; 
havada iki motoru durdurulunca 

· ekabetine kartı tahsis edilmek is- , uçuf vaziyetini kaybetmediği; sa· 
· enilen "Santoa • Dumont,, tek ka- atte 50 kilometrelik makus cihetli 
,atlı, tamamen madeni, deniz göv- bir rüzgirda, faaliyet sahasının 
deli, canibi iki sephiyeli bir tayya- 3200 kilometrelik bir nısıf kutru 
·e olup biri itici, üçü çekici - ikisi bulunduğu görülmüt tür. 

11ir mihver üzerinde - ve mecmuu Yukarıd;ı.ki resimlerden birinci
:;s,OO beygir kudretinde dört motor si bu yirmi iki tonluk hava devinin 
la mücehhezdir • "Senie,, üzerinde ilk uçuşunu; ikin-

i ki ay evvel, pilot "Bossoutrot,, cisi tayyarede iki ay evvel husule 
nun idaresinde, tecrübelerini ge- gelen ve kendi vesaiti ile söndürü
çirmekte iken bir yangın batlangı- len yangını göstermektedir. 

-:-~~~~~...:...-=:.....~:__-=-...:...~..:.......::... ~~~~-
dır.,, 

"Bourget,, bu telgrafı alınca faci
anı? mahiyetini anlanııf, resmi ma
ha~ıl haberdar edilmİJ, hava nazırı, 
~aıyet erkanı hemen kaza mahal
lınct. hareket etmişler .•. 

1 
~ınlerce kilometrelik merhale

erı f"tu .
1 

p u . rsuzca aştıktan sonra Liyon 
ı e arıs arasındaki bir kaç yüz 
metrelik mesafede tabiatin kuvvet· 

mi? Turban biçimi fapka aldı yü
rüdü. 

Turban, Frenkçe malum ya sa
rık demektir. Nice kodaman' ho
calarımızın ba,larından at-
tıkları sarık, timdi hanım-
larımızın tepesinde çöreklen-
di. Etrafımızı saran bu civelek sof
t~cıkları ben olsam, kanuna muha
lıf serp~ş kullandıkları için adliye
ye teslım ederdim. 

Bundan kırk be,, elli sene evvel 
"Makferlan,, palto giymek pek ra!İ
bette imit Bug" h • un, azır çocuk pal-
tolarının çoğu Makferl , b" . . 
d 1 

an ıçımın-

K
e .... Fakat adı Makferlan değil, 
ap ..• 

Adı. n~ ~1".rsa olsun, şu muhak
kak kı gıyınıtte, hep geriye doğru 
gidiyoruz.Ya fU çepkenlere ne dersi 
niz? Köylülerin sırtında gezerken 
timdi tehirde en yüksek hanımla
rın süvare elbisesi oldu. 

Bazı kibar aile, sofralarında ye
nilik olsun diye oymalı tahta ka,ık· 
larkullanılıyormuf. Banyo odasın
da ayağında sedef nalınlarla tıkır 
tıkır dolafan hanımefendiler var. 
mı,. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, tarih 
tekerrürden ibaret! Bakkal züğür
leyince eski defterleri karıthrırmıJ. 

Moda kralları da galiba züğürtle. 
diler. Modellerine ancak müze ca
mekanlarında tesadüf edilen eski 
biçimleri birer birer canlandırıp 
piyasaya çıkarıyorlar. 

Bu gidişle eğer günün birinde, ha 
nımlarımızı sırtlarında samur kürk 
ayaklarında çedik papuçlar haf.' 
l~r~nd~ bir kaç yerinden boğ~lmut 
dılımlı kavuklarla, zuhuriye cıka 
gibi <?arip garip kıyafetlerde göre: 
cek olursak hiç şafmıyalım. . · 

. M. SALA.HADDiN 

!erine zebun olan "Emeraude,, ge
riye bir yığın enkaz ile on torba 
kül bırakırken, yalnız Fransız ha
vacılığını değil, onunla beraber, bü
tün hava alemini de mateme boğ
mu,tur. 

• • • • • • • . . 
Bu yeni ve sağlam yapılı tayya· 

renin böyle bir kaç dakika içinde 

Pallst• 

Bir kıpti 
Karısını öldürdü 
Sebep kaynanayı eve alıp 

almamak meselesi 
Evvelki akşam Fenerde Mehmet İı· 

minde bir Kıptı !!enç niıanlısı Kıpti 
Ayııeyi bıçakla ya • 
ulayarak öldürmüt 
tür. Cibalide Fener 
cadde1inde 35 N o. 
lı Osman B. hanın
da birçok Kıpti aİ• 
leleri oturmaktadır
Jar. Bunlar araıın • 
da bundan bir lca9 
gün evvel ölen HÜ· 
seyin Ef. nin ailesi 
Rabia, kızlan Sani-

• ye, Ayte Hanım • 
lar oturmaktadırlar 
Hüseyin Efendi b· 
-dir geceıi, Hüıeyin 

AYŞE Ef. nin bir kızı da 
arife geceıi ölmÜf• 

terdir. Rabia kocası ölünce ortada kal· 
mııtır. Bu banda Rabia Hanımın otur
duğu odanın kaqısında Mehmet namın 
~ bir genç oturmaktadır. Bu Mehme~ 
ile Rabia Hanımın ortanca kızı Ayte nı 
'anlıdır. Hatta birkaç gün evvel de ev· 
lenmiş bulunmaktadırlar. Hüseyin Ef. 
nin ölümü i]e ortada kalan va1ideıi Ra
bia Hanımı büyük kızı evine almak İs· 
temiı, Saniye Hanımrn kocası da buna 
ruı olmuıtur. Bir hafta burada kaldık
tan sonra ortanca kızı Ayte ile Mehme 
din evine misafirliğe gitmiştir. Ayşe 
Rabia Hanımı yanına almak istenıiıtir. 

Fakat bu suretle Mehmedin validesile 
hemtircıin<len ayrılması 18.zım gelmiı
tir. Mehmet buna razı olmadığı için 
münaferet başlamıt ve bir arat.k it z~ 
ra dökülünce Mehmet bıçağı ile nişan· 
lıırnı sol memesinden yaralamıştır. 
Mehmet yakalanmış, kadın da haslnha
nede ölmüştür. 

Yang·n başlangıcı 
Beyoğlunda istiklal caddesinde kun 

s 

.. -

Hava soğuyunca kanatların buzlanması 

Emeraude,,un düşerek bir yan
gın enkaz haline geldiği mıntaka
ya üç sene evvel bir İngiliz tayyare
si (Black Campbell) mecburi bir 
iniş yapmıştı. 

Londra' dan gelen ve bir hamle
de Paris'ten Marsilya'ya gitmek 
isteyen, lngiliz tayyaresinin bu 
mecburi inişine sebep şiddetli bir 
yağmura tutulmuş olması ve kanat
larında, uçuş imkanlarını selbede
cek derecede, buz birikmesi idi. 

Tayyareci hu mecburi initini mü
teakip, saatlerce, buzların erimesi· 
ni bekledi; ve o gün Marsilya'ya 
gitmekten sarfı nazar ederek Pa
ris' e avdet etti. 

Emeraude,, faciasının muhtemel 
sebepleri arasında mevzuubahis 
olma11 lazımgelen bu "buz birik
mesi,, hadisesi nedir? 

Bu hadisenin hava yolculukların
da ne gibi tehlikeleri vardır. ? 

Bu hadiseden kurtulabilmek için 
ne gibi tedbirler almalıdır? 

Mevzu ittihaz ettiğimiz bu su
allerin cevaplarına girişmeden ev
vel, tayyare hakkında, İptidai bazı 
bilgileri hatırlatalım: 

Her tayyare, uçuş noktai naza
rından, iki kısım azaya ayrılır: Fa
al olanlar; faal olmıyanlar. Aerodi
namik noktasından muayyen bir 
takım tekiller arzeden faal azalar 
tayyarenin hava dahilinde tutun· 
masını, ilerilerilerken havadan as
gari mukavemet görmesini temin 
ederler. Bunlar: Kanatlar, dümen
ler, dikneller gibi kısımlardır. 

işte bir tayyarede buz tekasüfün
fen bahsedilince bu faal kısımla
rında buz birikmit olduğu anlaaılır. 

Bir tayyarenin faal kısımları~da 
b~rik~n. buz, o tayyarede, uçuf em· 
nıyetını hemen bozar. 

Bu bozgunluğa sebep buzun a~ır
lığı değildir. Orta boylu bir tayya
re üzerinde birikebilecek buzun 

mahvoluşunun sebeplerini hemen 
anlamak mümkün değildir. 

Bir çok faraziye ve ihtimaller 
yekdiğerile karşılaşıyor. 

Acaba karboratörlerde "Yivraj,, 
denilen hadise mi oldu? 

Acaba kanatlarda buz mu top
landı? 

Acaba borda alatının faaliyetle
rini durduran bir elektrik arızası 
mı oldu? 

Acaba tayyare bir elektrik kab
losuna mı çarptı? 

Bu acabaların anahtarlarını tah· 
kikat komisyonunun fenni rapor· 
larında aramak lazım gelecektir • 

Belki de bu anahtarları o rapor
lar da bulamayacaktır. O zaman 
facianın sebepleri mechul kalacak 
ve on torba küle inkılabeden rakip
ler gibi onları da ebediyete göm
mek lazımgelecektir. 

Spor 

Cuma maçları 
İstanbul Futbol heyeti riyasetinden : 
26-1-1934 cuma günü yapılacak mın· 

taka resmi müsadakaları : 
Taksim sahasında : saha komiseri Sa

lahaddin Bey. lstanbulspor - Beıiktaı B. 
takımları saat 11,30 baketn Ahmet B. 
Hilal Spor • Kaıonpafa 1 nci takunlan 
saat 13,15 hakem Cafer Bey, Istanbul
ıpor • Beıiktaf 1 nci takımları saat 13, 15 
te hakem Nuri Bey. 

Beıikta, (Şeref) sahasında: saha ko
miseri Muslih Bey. Hilal Spor • Kasım• 
pa§a B, talmnları saat 10 da hakem Ad
nan Bey. Vefa- Kwnkapı ·Eyüp idman 
Genç talmnlan saat 11,15 hakenı Halit 
Galip Bey. lstanbulspor ·Anadolu Genç 
takımları saat 12,30 hakem Sadi Bey. 
Beıiktaf • Fenerbahçe Genç takımları 
13,45 hakem Kemal Halim 8. 

Voleybol 
lıtanbul mıntakası Voleybol heyetin

den : 26-1-1934 cuma günü Galatasa• 
ray lokalinde yapılacak voleybol lik 
maçları : Fenerbahçe • Süleyrnaniye 
saat 16 da hakem Necmi 8. Galataıaray
Vefa-Kumkapı saat 16,30 hakem Necmi 
8. Topkapı • lstanbulspor saat 17 de 
hakem Ekrem Bey. 

duracı Todori Efendinin 233 numaralı 
dükkanında yakmıı olduğu mangaldan 
ateı sıçramıı ve yangın balangıcı görü· 
lerek derhal ıöndürülmüıtür. 

Vapurda ölüm 
Bandrrmadan gelen Adnan vapuru 

yolcularından Erdekli Pembe Hanım va 
purda ecelile ölmüştür. 

Sokakta duşen kadın 
Göztepede oturan Firdevs Hanım 

Nişantaşı caddesinden geçmekte iken 
kendisine fenalık gelerek yere düşmüı 
ve tedavi için hastahaneye kaldrılmıı • 
tır. 

Yazan: N. D. 
sikleti hesap edilecek olursa, bu 
sikletin 200 kilogram raddelerinde 
olduğu anl~ılır. Ehemmiyetsiz ol· 
mamakla beraber, bu sikletini uçu
fU menedecek kıymette olmadığı 
muhakkaktır. Uçufun tehlikeye 
girişi, kanatların, pervanelerin, dü
menlerin, hasılı faal bütün aksa
mın buz tekasüfü ile aerodinamik 
evsaflarını kaybetmelerindendir 

Filhakika kanatların ön cephele
rinde biriken buz onlarda husule 
gelen kaldırıcı kuvvetlerini kaybet
melerini küçültürken, pervanelerd& 
ihtizazı arttırarak kırılma tehlikesi· 
ni doğurmakta, dümenlerde a11l 
tesirleri yerine makus tesirler ya• 
ratmaktadır. 

Tayyarenin faal azalarında buz 
teşekkülüne mani olmak veya tetek 
kül eden buzu parçalamak için bir 
çok çareler dütünülmüttür. Bazı 
teknisiyenler kanatların, dümen
lerin hücum cephelerini yağlı ka
vuçuktan yapmağı teklif etmitler
dir; bazıları, bu aksama, buzu eriti
ci maddeler tılasını c!ü, ünmütler
dir. 

Dütünülen, ileri sürülen sureti 
haller çok ise de en muvafık görü· 
leni o kısıı,ılarm ya radyatörden a
lınacak bir su mecrası ile, veya hu· 
ruç borularının dolaştırılma•ı sure 
tile 11ıtılmasıdır. 

işte tayyarelerde "buz tekasüfü,.. 
dediğimiz hadisenin kısa ve muh
tasar ifadesi bundan ibarettir. 

Bu hadiseden batka, tayyarele
rin motorlarında husule gelen "Yi' 
raj ,, denilen b ir hadise daha var
dır ki bu da bir buz tekasüfünden 
başka bir fey değildir •• Bu hadise}? 
müstakil bir mevzu olarak diğer 
bir yazımıza terkediyoruz. 

_ Bunu beğendiniz mi efendim? 
_ Evet; yalnız rengi daha pembe 

olsa? 

Varlık 
Her nüshası daha güzelleıen ve daha 

kıymetli yazılarla çıkan V arlığm 13 ün 
cü nüıhaıı da intiıar etmiıtir .. Bu nüsha 
sile Y akup Kadri Beyin Mağarlar isim 
li piyesini tefrikaya baılayan mecmua .. 
da Falih Rıfkı Beyin pek kıymetli be • 
yanab, Nahit Sırn Beyin bir müıahabe· 
ai, Abdülhak Şinasi, Yaıar Nabi, Omcr 
Bedrettin, Muhlis Etem Beylerin ve da
ha birçok tanınmış muharrirlerin maka 
le, hikaye ve tiirleri vardır. Var lığı bü· 
tün okuyucularımıza hararetle tavsiye 
ederiz. 

Yolların sesi 
"Y il " · 13 .. o ann :)eaı,. mecmuasının un• 

cü sayıaı çıktı. içerisinde Mazhar Oı
man, Cenap Şebabettin Beylerin ve 
daha bir çok muharrirlerin kıymetli 
yazılan vardır. Tavsiye ederiz. 

Harp malulleri ara
sında birlik 

Harp malulleri birliğinden : idare 
heyetimiz 8-1 -934 tarihli içtimamda 
menafii müıterek ve gayeleri bir o
lan Ankara Malül ııaziler cemiyeti 
ile birleımeye müttefikan karar ver
diğini ve muktazi muamelenin ifaıı 
için latanbul Vilayet mekamma An
kara Malulü Gaziler cemiyeti riya1eti
ne reımen müracaatta bulunulduğunu 
ilan eyler. --Bin Leylik paralar 

~oma.nya ~ükiimı;ti 1000 ley kıy • 
me.1!n~ekı ~vı renklı evrakı nakdiyeyi 
degııtırmege karar venniştir. Bu te • 
~ddül~ hükiime~_imize de bildirilmit • 
tır. Alakadar muesseselere tamim ya· 
pıl~ı§tır. Paraların değiıtirilme müd
detı bu ay snnunda •teccktir. 

!!!m .. •'9!!!~~!!!11!!11!!111 .... ml!!!. 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
karşısında Sahne sokağında 3 numa· 

ra1ı apartnnand" 1 numara . 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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Meçhul otomobil malum 
oldu ve herşey anlaşıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
kine mühendisi Muzaffer Beylerin ve 
diğer alakadarların huzuru ile mahal
li kazada yapılan üçüncü ketif e•na
ıında, henüz kimin tarafından aöylen .. 
diği layıki!e tespit edilemiyen bir isim 
duyulmu,tur. Bu isim, Dragona'dır ve 
ke,ifte bulunan alakadarlar için Dra
gona ismi yabancı değildir. Filhakika 
kazanın vukuunu mütea.lup facia ye .. 
rine ilk yetiıen otomobilin toförü 
1761 Ra.f Efendi, biraz evvel Büyiik
dere istikametinde ııiden Şevrole 
markalı açık kahverenkli hususi bir 
otomobile tesadüf ettiğini söy!emqti. 
Kazadan biraz sonra Büyiikdere isti
kametinden Şiıliye doğru gelen Şev
rale markalı hususi bir araba da Fay
res:on lastik ıirketi aabf müdürü Al, 
bert Dragona Efendi tarafından id&re 
ediliyordu. Mumaileyh kazanın ertesi 
ııünü, &eyriseferce celp ve müddeiu
mumilikçe ifadesine müracaat 
edi.!miıtj. Albert Dragona Efendi, o 
zaman, otomohilile kaza mahalline 
ge!diği zaman orada üç otobüa bulun• 
duğunu ve yara.Jıların kaldınlmı§ oldu 
ğunu aöylemitti. 

Evvelki aktam mahalü kazada ya
pılan ke1iftc Dragona iami söylenme
si Üzerine derhal Albert Draııona E
fendinin buauıi otomobilinin kaza ye-
rine celbi emredilmi§tir. Yirmi dakika 
sonra mumaileyhin malilt olduğu 590 
numara 1ı ve Şevrole markalı otomobil 
kcıif yerine sevkedilmiı bulunuyor ve 
esaııen orada bulunan otobüale otomo
bi iin 101 ve otobüsün sağ taraflarmda .. 
ki çizikler mükayeııe ve tatbik edı i
yordu. Bunun verdiği netice ıu olmu§ 
tur: Yapılan ketifte, iki arabanın çi
zikleri ve arızalan araamda tam bir 
İntibak vardır. 

Müddeiumumi muaooini Ekrem Bey, 
dün sabah erkenden aeyriaefer merke
zine ııitmiı ve bu iz üzerinde tahkikat 
ve iaticvababna devam etm.İftİr. 

Bu cümleden olarU. kazayı mülc
akıp otobüsün arkaamdan facia yeri
ne yetiten huıusi otomobil sahibi Alek 
aau Efendinin miiJahedab tespit edil
miıtir. Bunu müteakıp kazazede oto
büste bulunan yolcııJ&rdan giimnilı: 
memuru Eir:Tem B~ de dinlemnitlir. 
Ekrem B., bizim, otobüsün fenerleri
ni aöadürdüğünü, fakat karJıdan ge
len otomobilin ziyasını aöadürmediği
ni söylemiı ve müteakıben kazanın 
timtek kadar süratle vukuhulduğunıı 
ilave ebni!tir. Müddeiumumilikçe oto 
büs yolculanndan Cavidan Hanımın 
ve kadınlı erkekli sekiz kitinin daha 
ifadelerine müracaat edilmi§tir. Bu 
meyanda Albert Dra&ona Efendinin 
59() numaralı otomobilinde bulun.du
lu teap:t edilen Maı-aze.J -'lekaandra 
ela bu.lunuyorclu. lıte bu Rum kızının 
verdiği İfade, meçhiil otomob.ilin bu-
lunmaamı ve bu otomobilin, Albert 
Dragona Efendinin arabaaı olduğunu 
ııöstemıittir. 

Matmazel A.lekaandra, Pangaltıda 
taşçı Mihal Efendinin kızıdır. M. Al
bert Dragona Efendi ile takribl!!n bir 
senedir tanıpnaktadır. Geçen cuma 
ııünü Pangaltı civannda, kendi söyle
diklerine göre, otomobille geçen Mös· 
yö Dragona'nm teklifi Ue matmazel 
de otomobile binmi§ ve dipr bir riva
yete &Öre M. Dragona biz~~t itı:amet
y&hına giderek kızı bekJemiıır. Bu su 
retle Büyükdereye kadar bir otomobil 
ııezintisine çıkılmıt ve yolda kaza vu
kubulmuıtur. 

Matmazel Alekaandra, itirafatta 
bulunarak demiıtir ki: 

••- Bir ııezinti yapıyorduk. Birden 
bire kartımıza ıüratle gelen bir oto, 
büs çıkb. Biz fenerleri söndürdük, fa
kat otobüs aöndünnedi. Çok hafif 
bir aıyrmtı ile otobüsün yanından ııeç
tik, Kazanın farkında olmadık- Av-

Tarihi roman: 35 

dette gördük kü, otobüs kazaya uğra
mı§ ve yaralılar hastahaneye kaldml
mıı. Döndüğümüz zaman orada iki 
üç otobüs te bulunuyordu.,, 

Mabnazel Alekaandra, otomobilde 
direksiyonun M. Albert tarafından i
dare edi~diğini de ilave etmiıtir. 

Bu ifade üzerine aeyriaeferde 5095 
aicil numaraaında mukayyet amatör
lerden bulunan Taksimde Sevinç cad
desinde Sonya apartımanında 4 numa 
rada ikamet eden M. Albert Dragona 
celp ve ifadesine müracaat edilmiıtir. 
M. Dragona da, Matmazel Alekaand
ranın ifadesi ve muvaceheai Üzerine i
tirafa mecbur kalmıı ve demiıtir ki: 
"- Bir senedir Matmaezl Alekaan

dra ile tanııryorduk. O gÜn kendisini 
yolda gördüm. Otomobilime geldi. 
Maslak yolunda bir ııezintiye çıktık. 
Kartıdan bir otobüs göründü. Direksi
yonu bizzat idare ediyordum. Fenerle
ri söndürdüm. Otobüse hafifçe ıürtü
nerek geçtik. Bu ıürtünii§, facianın 

vukuuna aebep olabilecek bir miıu.de
me değildi. Bittabi arkamızda otobü
sün geçirdiği kazanın farkına varma
dan ve eaaaen ıürtünmemizden baıit 
bir kaza bile vukubulabileceğini ha tı
nmıza bile gelmeden yolumuza de
•am ettik. Ancak avdetimizde kaza· 
ya muttali olduk. O aırada orada üç 
otobüa vardı, yara.hlar kaldınlmııtr. 
Yapacağımız bir ıey yoktu, Şifliye 
doğru yolumuza devam ettik.,, 

Bu ıuretle meçhul otomobil meyda
na çıkanlmıı ve emniyet müdürlüieün
den seyriaefer, takibat ve taharriyata 
Jüzwn olmadığı tebüğ edibni§tir. Müd 
deiumumi muavini Ekrem Bey, öğle
den sonra tekrar aeyrisefer merkezine 
gitmiı, orada lazım gelen zabıtla~.~: 
tulmuşdur. Ekrem Bey, akıamuıtü 
emniyet ikinci tubesine avdet ebniş, 
oraya M. Albert'in 590 numara.lı hu
ıuai otomobili &otirtilerek, bir daha mu 
ayene edilmiı Ye aonra .aeyriaefero 
gönderilmiıtir. Koyu nefti renkte olan 
otomobilin sol tarafındaki çiziklerin 
siyah boya ile boyanmııtır. Boyaların 
altından beyaz lekeler farkedilmekte
dir. 

Henüz bu moaeleden dolayı m.,...lruf 
bulunan yalnız otobüs toförü Halda 
Efendidir. Hakkı Efendinin lüzumun• 
dan çok fazla aüratle giderek otomo
biUe kartılaımca fartı asabiyetle di
reksiyonu fazlaca aağa çe~rdiği ve bu 
yüzden otomobille hafif sürtünmenin 
mucip olmıyacağı görülen facianın bi 
ribirini müteakıp dört ağaca çarpmak 
ve dördüncü ağaca çarpmadan direk
Iİyonu sola çevirmek auretile vukua 
geldiği anlatılmaktadır. M. Albert ve 
Matmazel Alekaandra, otomobilin fe
nerlerini söndürdüklerini idd;a etmek 
tedirler. Buna mukabil muhtelif fa
hitlerin ifadeleri, otomobilin fenerleri
ni söndünnediği ve otobüsün verdiği 
İJ&r'etlere ehemmiyet vermediği mer
kezindedir. Otomobil, bu tahitlerin 
dediği gibi fenerlerini söndürmemi§ 
olsa bile, toför Hakkı Efendinin oto
büsü durdurmaaı lizımgeleceği söylen 
mokteclir, Meuıle bu teklile mütalea 
edilince, hususi otomobil, fenerlerini 
sön~rülmeıuiı olsa bile, nihayet beledi
ye nıuınlanna riayet etmemit olmak
la cezalandırılmaaı li.zmıgelmektedir. 

Ancak hadisede, iki ölü, üç yanıtı 
•ardır. F-leri söndürmemek keyfi
yetinin tahakkuku halinde, bu suretle 
faciaya sebebiyet Yermek meaelesi 
mevzuubahis olmaktadır. Hadise, tim
di bu noktadan tetkik edilmektedir. 

M. Albert ve Mel. Alaksandra, dün 
akıama kadar zabıtada kalmışlardır. 
Kendileri hakkında henüz tevkif mü
zekeresi keailnıit değildir. Maamafih 
kendilerile kimse &örüıememi}tir, 

Müdeiumumilik, bugün evrakı adli
yeye verecek ve sulh ceza hakimi ta
rafından haklarında lazımgelen karar 

Güneşin Oğlu 
Batıkutu rüya mı görüyordu? 

1 Bu saııdete, aağ kolu yerinde i
ken neden kavUfmaDllftı? 

Bir kolunu kaybettikten sonra, 
Mersa'mn kendisini seveceğini rü
yada görse inanmazdı. 

Batıkuşu, sağ kolunun omuzunun 
yanında bir kemik parçası gibi can· 

uz sallandığını gördükçe, Günet'in 
oğlunu hatulıyor ve onu bir türlü 
öldüremediği için, kendi kendine 
kızıyor, di~lerini gıcırdata gıcuda
la konufuyordu: 

- istersen (Sertelli)den başka 
bir yere gidelim, olmaz mı? 

Mersa (Sertelli)yi terketmek is
lemiyordu. Türklerin merkezinden 

uzaklaşır• Günet'in oğlunu büsbü
tün kaybedecekti. Fakat, birdenbi
!e Batıkuşuna itiraz etmek, fikirle
rini aykırı kalmak istemedi: 

Yazan: lıkender FAHREDDiN 

Çegirge hücumunu 
nasıl defettiler 

Yazı, o devirde Türkler tarafın
dan icat edilerek dünyaya yayıl
mıttı. Dicle - Fırat havzasına ilk 
defa yazıyı getiren de Türklerdi. O 
vakit Türklerin yazısı otuz sekiz i
pretten ibaretti. Bu işaretleri yan
yana sualıyarak cümle tetkil eder
lerdi. Ayrıca noktalarla ifade edi
len iki nevi durak alameti vardı. 

Türkler bu yazıları hem laf, hem 
de deri üzerine yazarlardı. 

Türkler bu harfleri hiç bir millet
ten almamı,Iar, doğrudan doğruya 
- daha Orta Aayada yatarlar 
ken - kendileri icat etmislerdi 

Türk harfleri üç unaurd~n ter~k-
küp ederdi: ' 

1) Bir doğru hat, 
2) Yay şeklinde bir iğri hat, -3) Nokta. 
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Jürideki 
Mimarlar kim? 

(Başı l inci sahifede) 
yandırm.ıı!ır. Mimarlar Birliği jürii 
heyetindeki mimarlann isimlerini öğ .. 
renmek İstemekte, f._kat belediye bu 
isimleri söylememektedir. Belediye 
Fen Müdürü jüri heyetinde dört mi
mar bulunduğunu söylemektedir. Mi
marlar Birliği iae, bu dört mimann i
simleri sayılmadığı için, bunun doğru 
olmadığını iddia etmektedirler. 

Dün bu buauata Be!ediye reis mua
vini Hamit ve İmar Müdürü Zi
ya Bey:ere müracaat ettik ve bu dört 
mimarın kim ol.duğunu öjjrenmek iste
dik. Belediye, Mimarlar Birliğine ol
duğu &ibi, efkarnımumiyeye de mev
cudiyeti iddia edilen bu dört mimarın 
ismini söyJememektedir. Hamit Bey di 
yor ki: 

- Jüri heyeti makamca tetkil edil
mittir. Bu, belediyeye ait bir ittir• 
Heyette minıar •ardır. Fakat iaimleri
ni söylemeyi muvafık bulmuyorum. 
Veya, heyette mimar yoktur. Mimar
lar Birliğine hesap vermeğe mecbur 
değiliz. Jüri heyetinin azalarmm isim 
leri neşredilmiıtir. Ali.kadarlar bu 
zevattan hangiJerinin mimar olduğu
nu bulup meydana çıkarımlar • ., 

Diğer !arakan Belediye Daimi En
cümen azasından Mehmet Ali Bey de 
ıunlan söylemiıtir: 

- Heyette dört mimar olduğunu 
ben de duydum. Fakat kimler olduğu
nu bilmiyorum. lstanbul ıehir planı 
yapılırken tetekı<ül eden jüri heyetin· 
de Mimarlar Birliğinden de müme .. iJi 
bulunaa fena olmaz.,, 

Tehdit mektubu 
Hadisesi 

(Başi 1 inci sahifede) 
rü aleyhine açılan dava matbuat kanu· 
nunun 28 İnci maddesi mucibince açıl
mııtır Bu madde aynen fÖyle yazılıdır: 

" - Gazete ve7a mecmua iJe veya sair 
tab' illetlerile yazılıp tekıir edilerek 
neıir ve tevzi olunan yazılarla ve umu
mi yerlere inha ve iliın aımak ıureti
le ballo ceza kanununda yazılı cürümle
re tetYik edenler bundan dolayı ceza ko 
nunnnda ayn hir büküm bulumnadığı 
takdirde Türk ceza kanununun 311 in
ci ınaddoai mucibince cezalandırılırlar. 
Şu kadar ki l>u 311 inci macfdede ya
zdı olan hapis cezasına, hükmedilen ce
zanın albda biri ilive olunur. Ve para 
cezaıı hükmolunan hallerde bu ceza su
çun nevine göre bet liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezası üzere tayin olu
nur. Tetvik neticesinde kastedilen fiil 
zuhur eder veya fiilin icraaına tevessül 
edilirse müşevvikler, faillerle ayni de
recede mesul olurlar . ., 

Matbuat kanununun bu maddesinin 
temas ettiği ceza kanununun 311 inci 
madesi de şöyle yazılıdır: 

(Bi:r cürüm ikama lhan alenen gu
rurunu okıamak suretile tahrik eden 
kimse eğer tahrik ettiği cürmün cezaaı 
muvakkat ağır hapis fevkinde bir ceza 
İlle tahrikten dolayı 3 aene hapıe; mu 
nkkat ağır bapla nya müebbet ıürgön 
veya hapis cezasmı müıtelzim ise fi
ilin nev'ine göre Üç aenoye kadar hapse 
Ye tair b.Uerdo yüz lira kadar ağır ce
zni nak~iye mahkmu olur. ikinci ve 
üçüncü fıkralarda beyan olunan hallerde 
ceza tahrik olunan cürüm için muay • 
yen cezanın azam< haddinin üçte biri."li 
tecavüz edemea." 

ittihaz edilecektir. 
Hadiıenin bu ıuretle t..-vürüne 

Emniyet ikinci tubeaile seyriaeferin 
büyük yardımlan aebketmiftir. 

Kazada yaralananlardan lıutaha
nede iki ki§i kalmıthr. Bunlardan diı 
tabibi Kazım Esat Beyin oğlu Kemal 
Bey Amerikan ftastabanesindedir. Sıh 
hl vaziyeti dün biraz düzelmiıtir. Et
fal hastahanesinde tedavi albnda bu
lunan yaralı Rüıtempafa camii hade
mesinden Ali r., 'endi de biraz daha iyi 
leımit bulı: maktadır. 

(Sertelli) de yapyan Tilrkler için 
de çok tanınmıf ve değerli (1) Bil
gin ler yetipniftİ. 

Günet'in oğlu hirletik kabileler 
arasında ticari temaalann artmuı 
ve ırki bağların gevtememeıi için, 
daima bilgin lerin yardımını ister 
ve mühim meseleleri onlarla müza
kere ederdi. 

O günlerde halkın en ziyade bez
ginlik gösterdiği ve tilı:iyet ettiği 
bir fey vardı. Çekirge afeti. 

Şehrin etrafındaki çiftçiler, bir 
kaç yıldan beri tarlalara dadanan 
çekirgelerin mahsulleri mahvettiği
ni gördükçe, reise gelip tilı:ayet e
diyorlardı. 

Ziraat erbabı son yıllarda çekir
gelerden çok zarar görnıeğe ve bu 
mahlUklardan korkınağa baflamıt
tı. 

Halk, çekirgelerin tarlaları isti
lasını, fena ruhların hücumu tek
linde telakki ediyordu. 

Celal Beye 
Fahri hemşerilik 

Nazilliden İzmire giden 
heyet mazbatayı verecek 

Maarifin orta tedrisat 
müesseselerine tamimi 

NAZiLLi, (Milliyet) - lzmirde bu
lunan lktısat vekilimiz Celil Beyefen
diye, Nazillinin fahri bemşerilik mazba 
tasını takdim etmek, kendisine menıu
cat fahrikaaınm Nazillide kurulmasmdan 
dolayı tetekkür etmek üzere fırka reiıi
miz Avukat Ulvi, belediye reisi Şükrii, 
ve Ticaret odaaı reiıi Ragıp Beyler lz -
mire gitmitlerdir. Heyet ayni zamanda 
Celil Beyefendiden Nazilliye tetrif bu • 
yurmalanru da rica edecektir, 

muallimleri ne suretle 
verebilecekler? 

Ortamektep 
hususi ders 

Balkan habe rlerl 

Ati nada 
Talebe bayramı --Cümhurreisi Türk tale

besini kabul edecek 
ATINA, 22 (Milliyet) - Dünkü 

pazar günü büyük tezahürat ve mera
simle talebe hafta.sına batlanını§hr. 

Bir çok Türk ve Robert Kollej tale-
beainin burada bulunması, bu müna
sebetle tezahürata yol açmı§tır. Türk 
talebesi haklarında gösterilen bu dos
tane tezahürlerden dolayı heyecan
larını hararetle ifade etmektedirler. 

Cümhurreisi M. Zaimia Türk tale
beaini ve Robert Kol!ejüleri kabul e
decektir. 

Caneral Adamidis istifa etti 
ATINA, 22 (Milliyet) - Ceneral 

Adamid.ia'in vazifesinden dokuz ay u
zak tutubnaaı hakkındaki divanıharp 
karan üzerine, ceneral bu cezayı hay
siyetıiken bulınU§ ve istifaaını vermiı
tir. Ceneralm tayyare mübayaatmda 
auiiatimallerde bulunduğu yolundaki 
fayialar, devam ettiğine göre istifası 
kabul edileceğe benziyor. 

Sivilingrat hadisesi ve Yunanlılar 
ATlNA, 22 (Milliyet) - Hariciye 

'' Nezaretinden tereuuh eden haberlere 
ııö...,, Bulgar Sefiri Siviljngrat'taki te
zahürat hakkında elan Yunan Hüku
metine malı'.imat vermemİftir. 

M. Pesmezoğlu 
ATINA, 22 (Milliye) - lkbıt ve

kili M. Pesmezoğlu Meclisin tatilinden 
biliıtifade Pariı, Berlin, Prağa ve ora
dan Ankaraya gidecektir. 

Bulgar kralının Romanya 
seyahati 

BUKREŞ, 22 (A.A.) - (Huıuıi) 
Bulgar Kral ve Kraliçesinin Romanya -
ya perJemhe ııünü sabahı gelmeleri bek 
!eniyor, Ziyaret pazar ııününe kadar 
devam edecektir. Bulgar hükümdarları 
ziyaretlerinin ilk gönünü Bükreıte geçire 
c:ekler ve sonra Sinayaya ııideceklerclir. 

Balkan misakı projesi hazır 
ATINA, 22 (Milliyet) - Cenevre

de bulunan M. Maximoa ile M. Tituleı 
im arasmda dört taraflı Balkan misakı 
projesinin hazırlandığı telgrafla buraya 
bildiri!mittir. Yeni mi.akta akitl<r Bal
kanlardaki buııünkü arazi ıctatükoau -
nun muhafazasını mütekbilen tublıüt et 
mektedirler. 

ATINA, 22 (Milliyet) - Atina 
matbuatı, Hariciye nazırı M. Macın
sun Balkan misakının munffakıyetle 

neticelenmesi için aerf..ıtiği ve etmek -
te olduğu mesai ile meıgul bulu.-!< • 
tadır, Miaak müzakereleırinin tak.İP et
tiği seyir hakkınd ayeni malumat l!:el
memiıtir. Misakın ay sonunda dogru 
Atinada imzalanacağı haberi de kat'i 
surette teeyyüt etmit değildir. 

Sokakta dolaşan çocuklar: 

- Çekirge ..... Çekirge ... 
Diye bağrıttılar. Herkes batını 

yukarıya kaldırdı .. Ve kara bulut 
halinde çekirgelerin tarlalara nasıl 
indiklerini gördü. 

Çekirgeler tarlalarda üç gün üç 
gece kalmıtlardı. Bü müddet için
de hiç kimse • tarlaya gitmek şöyle 
Jursun - evinden bile çıkmamıftı. 

Çekirgeler bir sabah güneş doğ
madan, gene geldikleri gibi, kara 
bulut halinde yerden yükseldiler ve 
cenuba doğru akıp gittiler. 

Tarla sahipleri tehir haricine 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Maa
rif yeki.Jeti orta tedriıat müeıseselerine 
mühim bir tamim göndermiıtir. Bu ta
mimde resmi ve huıuıi mekeplerde 
den veren ilk ve orta mektep rouallim
lerinin kendilerinin ders verdikleri uf 
!ardaki talebesinden herhangi birine ta 
)ebenin evinde veyahut herlıangi bir 
yerde hususi olarak ders verelerini bir 
takım kayıtlarla tahdit etmektedir. 

Tamime göre bundan böyle ilk v., 
orta mekteplerde talebesine huıuıi derı 
vercek olan muallimler Maarif V eki.Je
tine evvela bir beyanname vermeğe mec 
bur olacaklardır. Bu beyannamede mu 
allimin ismi, ders okuttuiu mektep, baı 

1 
ka bir yerde derı verip vermediği, dert 
vereceği talebenin hangi mektebin han 
gi sınıfında olduğu, ne zamanlar nere
lerde ve kaç aaat hangi dersi göllere 
ceği mualümin ihtisas ve vereceği der 
ıin nev'i gösterilecektir. Maarif veka 
!eti beyanname münderecabna göre mu 
allimin buıuıi ders Termeıine müsaa 
de edecek olur~ ancak o zaman hususi 
ders verebile<:cktir. Fak:ıt ayni mual 
üm hususi ders verdiği talebenin imti 
hanında ne muallim ve ne de mümey 
yiz sıfatile bulunanuyacak ve not ver• 
mek ıalabiyetini haiz olamıyacaktır 
Vekalet tamim hükümlerine riayet et 
meyen muallimleri derhal vekalet emri 
ne alacaflnı tamimde taarib etmiıtir. 

japonyanın harici siyaseti 
Japon Başvekili Japonyanın harici 

siyasetini anlatıyor 
TOKlO, 22.A.A. - Jnpon ajansı bil

diriyor : 

M. Hiro!a, Japon diyet m...Iisinde 
söylediği nutukta ezcümle demittir ki : 

« Japon hükUmeti geçen 23 martta 
milletler cemiyetinden çekildiğini bildir
mek mecburiyetinde kalmıttır. Çünkü 
Mançuri meselesi ve Mançuri devletine 
müteallik meseleler Japonya ile Millet
ler cemiyeti arasında tarki Asyada ıulh 
muhafaza buıuıundaki esas vasıtalar 

üzerinde biç bir itilüı efkar mevcut ol
madığını göıtermiıtir. 

Ba§vekil Japonya - Amerika müna
aebab hakkında demiftir ki : 

« Japonya ile Amerika birleıik dev
letleri arasında hal '" tesviyesi bizatilıi 
mütk\il olan hiç bir -ele moYCUt d& 
ğildir, Japonya • Amerika lıirle,ik dev
letleriyle bir ibtilifa düımek fikrini ı-.. 
Jemekt.., uzakbr. Bilikis Japonya A
merikan dostluğunu hararetle iıtemek
tedir. 

Amerika ıarka bakim olan h:ıkiki §art 

lan açıkça farketain ve Japonyanm tar· 
ID Aıyada oynadığı iıtikrar rolünü anla 
ım. Bu takdirde iki nınmleket arasında 
devam edebilecek biaai aynlıklar b.adisa
tm zaruretiyle ortadan kalkacakmo. 

Japonya ile Büyük Britanya İmpara• 
torluğunu bağlıyan ananevi doatluk dün 
cılduğu gibi bugÜn de bozulmadan dur
maktadır. 

Souyet Ru13•a ve Japonya 
TOKYO, 22 (A. A.) - Japon:*-> 

Bqvekili mebuaanda harici siyaset 
hakkında verdiği nutukta Çinde ko
münist fırkasının faaliyetlerini ve Çin
deki kızıl ordunun mütemadiyen artan 
pabrdılarını ciddi enditelerle takip et
tiğini söyledikten sonra Japonya • 
Sovyet münaıebab hakkmda demittir 

ki: 
.. _ Japonya ile 5oV)'et Rusya mü-

_..,betleri hakkında ıunu habrlatabi 
lirim ki, 1925 tarihli Pekin muahede
siı>in akti Üzerine iki memleket tabii 
münaııebab idame etmitl.,,.. •e hatta 
Mançuri badiaelerinden sonra iki mem 
leket araamda mütekabil vaziyetlerini 
muhafaza için bir itilaf baaıl olmuı
tur. Bu ıuretle müşkül hiç bir mesele 
ortaya çıkmaınıttır. 

"Japonya Sovyet ittihadına karşı ha 
lisane ve adilane battı hareekt takibin· 

toprağa ısındırmak için, günlerce 
dütündü .. Çareler aradı .. Bilginleri 
topladı: 

- Halkı bu güzel yurda nasıl 
bağlıyalım? 

Diye sordu. 
Dert büyüktü~ 
Ve bu derde elbirliğile çare arı

yorlardı. 
Bilginlerden biri: 
- Bu iklimde, biz gelmeden ön

ce de çekirge bulutları görülmüttür. 
Bu i.fet, zannedildiği gibi, kötü 
ruhların yurdumuza hücumu tek
linde telakki, edilmemelidir. Çekir
gelerin günün birinde başka bir ta
rafa akın ettiklerini göreceğiz. 

Dedi. 
Gün görmüt bilginin sözlerini 

Bora' dan batka dinliyen olmadı. 

den hiç bir vakit ve bilhaaaa Mançuri 
meselesinden sonra katiyeu fariğ ol· 
mamıfbr. 

"iki memleketi biribirinden ayıran 
hem fikri, hem de bünyevi esaslı 
farklara rağmen Rusya ile iyi komşu
luk münasebetleri' idamesinde ve mu• 
allak bulunan meselelerin mu•ihane 
yollarla hallini tak;p huauıunda dai· 
ma gayret gösterdik. 

"Şarki Asyarun huzuru için Rusya, 
Japonya, Mançukov arasındaki müte· 
kabil münaaebatın üçüzlü bir tekilde 
düzeltilmesi eaaalı bir ehemmiyeti ha· 
izdir. Ne iddia olununa olunsun Ja 
ponya Rua - Mançuri hudutlannda ye· 
ni hiç bir askeri hazırlıkta bulunmu 
yor.,, 

Hudutlarla 
TOKIO, 12. A.A. - Hariciye naza 

retinin mümesaiü nwtbuata beyanatın 
da Savyetlerin Japonya aleyhindeki 
~andalanru tiddetle tenkit etmİ§ 
Japonyanm Ruı-Japon meselelerini mus· 
lihane bal ve t ... viye etmek yolundaki 
azmini teyit eyi~ ve son zamanlarda 
lıudutta kuvvetli ruı cüz'ütamlannın 
ahtit edilmiı o1maa,_ rağmen Japon• 
yanın Mançurideki kuvvetlerini takviye 
etmediğini &Öylemittir. 

Fazlı Bey İzmire gidiyor 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Birio 

ci umumi müfettiflik bapnüıaviri faı:· 
h Bey önümüzdeki sünlerde iıtirahtıl 
için mezunen lzmire eidecek ve 20 ııüo 
kadar kaldıktan snra Diyaribekire dö • 
necelıctir. 

- Göz Hekimi -
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci amıf ınütehasaıı 
(B!bıali) Anı.ara caddesi No. 60 -, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaaımıı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kıtlık ikametgab 

Telefon 42519. 

- ·- __ / 

şartile, söylediklerimi yaparsanız, 
çekirge hücumundan yurdumuzıJ 
kurtannıf olursunuz, oğul ! 

Dedi. Bora söz verdi .. 
Bilgin anlattı: 

çıktıkları zaman, yeni toplayacak
ları mahsullerinden bir tane bile 
kalmadığını ve toprakların kup 
kuru bir halde bırakıldığını göre
rek ağlatmağa batlamıtlardlı. 

Günet'in oğlu atına bindi .. Etra
fı dolaftı .. Çekirgelerin yaptığı tah
ribatı gözile gördü .. Ve kendi ken
dine: 

Kalabalık dağıldıktan sonra Bo
ra, bu tecrübeli ve bilgili ihtiyarı 
yanına çağırdı. Baş başa kaldılar: 

- Bu yıl kıtlık olacak. .. 
Diye söylenerek geriye döndü. 
Bora bu hadiseden çok mütees-

Fena ruhlar ince kanatlı böcek 
tekline girerek Türk ellerinde tahri 
bat yapıyorlardı. 

Ahalinin fena ruhları memleket
lerinden tardetmeleri için (Büyük 
mabud)a yalvarması lazımdı. Her
kes bu kanaatle yavaş yava' tarla
l~rından kaçıyorlar, arz ilahı (En
hılJe hu afetten halisları için yal
varıyorlardı. 

sir olmuftu. 

- Görüyorum ki sen çekirgeler 
hakkında esaslı aratbrmalar yap
mışsın! Ben doğru söze boyun eğen 
bir adamım. Başka bir bildiğin ve
ya diyeceğin varsa, bana söyle! 

- Bu hayvancıklar iyi mahsul· 
lerin düşmanıdır. Nerede başka 
mıntakalardaki tarlalardan daba 
lezzetli mahsul veren topraklar var· 
sa, oraya hücum ederler .. Ve da· 
dandıkları yerin toprağındaki ha.
sayı emip kurutuncaya kadar, her 
yıl oraya giderler. Eğer bu yıl tar· 
lalarımızı halile bıraku ve hiç bir 
fey ekınezsek, gelecek yıl çekirge• 
ler geldiği zaman yiyecek bir tef 
bulamıyacaklar, ya geldikleri yere 
dönüp gidecekler veyahut batka 
memleketlere uzanacaklardır. Çe
kirgeler çok duygulu hayvanlardır· 
Karınlarının doyduğu yeri her yıl 
ziyaret etmek isterler. Gelecek yıl 
bu kuru topraklardan bir lokma yi· 
yecek bulamayınca, bir daha yurdıı· 
muzun civarından bile geçmezler·· 
Biz de bu suretle, yıllardan beri 
tarlalarımızı mahveden, mahsulle
rimizi yiyip bitiren bu muzır haf• 
vanlardan kurtuluruz. 

Ahalide ziraate kartı meyil ve 
cesaret kalmıyor, herkes baska ilı:
limlere göç etmek çarelerini dütü
nüyordu. 

Güneş'in oğlu bu tedbiri pek bof 
ve manasız bulmamıştı. Fakat, bit 
yıl, halk ne yiyecekti? 

Halka bunu anlatmak la kola1 
bir iş değildi. 

- Biraz dinleneyim.. Canlana
yım.. Sonra, istediğin yere gideriz, 
Batıkuşu ! Biliyorsun ki, çoktan beri 

havasız ve günetsizlikten zayıfla
dım. Dizlerim tutumuyor. Kendimi 

toplayıncaya kadar bul'ada kalahm. 
(Fırat incisi) bundan sonra yalnız 
senin göğsünde yatacak, Batıkuşu! 

Harflerin çoğu doı1ru hatlardan 
ibaretti. Bu harfleri öğrenmek oka 
dar güç bir iş değildi. Çinlilerin 
ve Palestinlilerin harfleri daha 
ır\içtü. Fırat kıyılarına yayılan 
Türkler arasında yazıp okuyanlar, 
diğer milletlere nazaran daha çok
tu: 

Bir ak~m Sertelli'nin üstünden 
mütlıif bir kara bulut geçmi!ti. 

Halbuki Dicle - Fırat kıyıların
da yerleten Türkler arasında en zi
yade müreffeh yafayan yoksulluk 
hiasetmiyen (Sertelli) liler idi. 

Bora halkı memlekete bağlamak, 
Yiilardan beri severek ekip bictiili 

Bilgin bu felaketin önüne nasıl 
geçileceğini daha evvelden keşfet
mişti. Fakat, diğer bilginler el ve 
dil birliği yaparak kendisini sus
turmak istedikleri için, o da daha 
fazla söz söylemekten çekiruni' ve 
ağzını açmamıştı. 

Bora'nın sualine fU cevabı ver
di: 

Bilgin. reisin endişesini anladı: 
- Hiç tereddüt etme, oğul! De

di - bir yıl ditimizi sıkarız. ZateJI 

(Bitmedi) (1) Bilgili aJam, alim - BPnden duymamış olmak 
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lzmirde polis Nuri Ef .yi öl-/ Kiz~it f b "k 

d .. l J k J d ~ agıt a rı ası 
Uren er naSJ ya a an J r Burası en müsait yer 

Şerirler cinayeti nasıl işlediklerini ve 
sonra nerelere gittiklerini anlatıyorlaı 
l.1 AYDIN, (Milliyet) - lzmirde 

1 
':r•inlide po•İ• Nuri efendinin kati),. 

erı &eydi Ahmetle Ahmet ve diier 
·~ Cemal lbrnhim bayramın ikinci 
&ılnü ak1am üzeri Odemiı hududun
dan Nazilli buduna geçtiklerinde de
re baı• köyü yanında yakalanınqlar· 
dır. Bu hususta edindiğim malümat va 
t.,failatı yazıyorum. 
. l\:atiller, a.lçakcıuma polisimizi. §C

lı,t ettitken sonra P.uca istikametına 
kaçıyorlar ve Bu'"" yanında tahtalı 
~tinde bulunan Seydi AhmedİD 
dort ve lbrahimin altı nufuatan iba· 
l'et çoluk çocuklarını toplayarak tah· 
1~1ı ve kınkıı köyleri istikametine I~ 
dıyorlar ve bu iki köy araaındaki 
~~lkanlarda iki l'Ün kalıyorlar. Üçün 
~~" gün güneı doğarken oradan kal• 
•arak kara kuyu köyünün üstündeki 
~a!kanda bir gece kalarak bayındır 
lahkametine yürüyorlar ve Torbalı i
le Bayındır arasında Çmı köyü ya· 
llnıdaki dere içinde iki l'iin, daha ..,.... 
l'll. Yaka köy civannda iki gün kala
'•k Ödenıiı hududunu giriyorlar. Bu 
•ada da atlr.nnı bilmedikleri köylo
ria Yanlarmda daima dere içlerinde, 
"'1rıanlarda konaklayarak, azilli hu
~duna l'iriyorlar ve bayramın ikinci 
rnü öyleden sonra Nazillinin dere 
•t• köyü yanında çadırlannı lruru.

Yorlar. 
Katiller •ak'ayı yapıp kaçtıktan 

~":'" vilayetimiz hududuna l'irmeleri 
ihlitna.line kart• zabıtaımz tetbir ve 
tertibat alm,,, yer yer araJlırma!an• 
~a devam ediyordu. Dere köy yanına 
•k} çingene ailesinin konakladığım 
Roren Dercköy bekçisi Mustafa ho
~en gidip muhtar Mehmet ağaya ha.-
er veriyor. Mahtar Mehmet ağa ya ;:•na ihtiyar heyetinden Şakir ağa ile 
e:..ç; Mustnfayi alarak katillerin ya

nına gidiyor. Seydi Ahmetle Cem 1 lb 
'•hiıni aıkışbrtyOTlar, fakat katiller f a1et soğuk kanlılıkla aranılan adanı· 
a"ın kendi'eri oln:ıadıklann da israr 
•d" l)'orar. Vaz.ifesever muhtar kanaat 
~:U.,,,iyor, bekçiyi Pınarbaşı karako
l-! a tönderiyor. Karakol kumandam 
j asan oğlu makıut onba,ı yanın& 
r "kd"""a neferi Ali oğlu Nuriyi ata
ta IJlulııann yııDmA koıuyor ve muh
tarın tüpheJendiiii iki p.hıın eıkiıılini 
etkile ederek, aranılan katiller oldu 
~unu &»lıyor ve kendilerini tevkif o
k:rc~ k~r~~o'!" getiriyo~. Karak~da 
. ·":,dılerını ıstıçvap edıyor, katiller 
1nkann fa.i.de verm.eyeceği.ni anlaya
~~k Polis Nuri efendinin katilleri ken· 

•!eri olduklann• itiraf ediyorlar. 

" 

~! ksut onbnıı evraklarını yaparak 
•hlle • h N ·11· - · N • .n emen azı ıye gondenyor. 

~z~llıden de vi'ayete gönderilerek · 
~ nıyet memurluğuna teılim olunu· 
arlar. Burada ifadeleri alınarak. eka

~!?.JI trenile fzmire gönderildiler. JCa., 
bile :-i nnniyet müdürlüğünde 8'Örerek 
k~dilerile konu9twn. Vulruab itle
dıkten sonra kanlannm köylerden er
b~ !op'ayarak iaşelerini temin ettik· 
ı.. r ını ve bayram, geçirmek üzre kat-

Polia Nuri El. nin katilleri: Solda 
Seyit Ahmet. Sağda Cemal lbrahim 

tıklanıu, fikirlerinin bayram geçince 
hükllmete tealim olmak olduğunu eöy
liyorlar. Seydi Ahmet cinayeti ıu ıu
retle hikaye etmİ§tir : 

- Polia efendi bizi yakaladıktan 
aonra karakola getirdi. Orada üzeri
mizi aradılar, iki bıçak buldular, al
dılar. Benim kepeneğimin kukulato
sunda bir Jagant tabancam vardı. O
nu bulamadılar, sonra kollanmızı bağ 
!ayarak yola çıkardılar. Y oda Cemal 
lbrahim: - Eskiden salııkam var. 
Poliste pannak izim de var, ben mah
voldum. Poli&İtı elinden kurtulalım, 
dedi? Ben muvafakat etmedim, fakat 
Cemalin iaran üzerine polise hücüm 
elıtik, boiuıurken tabancamı ate~ et
tim. Ahmet poliıin elindeki nufus ka· 
ğıtlanmızla bıçak1anmı:u aldı ve iple
riıniiz keaerek kaçtık. Bu iıi ben yap· 
tım, fakat Cemal sebep oldu. Seydi 
Ahmedin bu sözlerini : " A!lahdan 
kork, kendin yandın, beni de yakma'' 
deyo aık aık kesen Cemal lbrahim de: 

- Tabanca bünun, ateJ eden bu, 
beni de nahak yere yakmak istiyor. 
Ben'm hiç bit süçum yok. Seydi Ah
medin eaaaen poliste garazı varmış;, 

garazı olmaaa benim için bir adam, 
hele bir polis öldürür mü? diyor. Ka
tiller auçlannı bir birine yüklemek is
tiyorlar. Yalnız meydana çıkan bir ha 
kikat '9'araa polia Nuri efendiye taban
ca ile ilk atef eden Seydi Ahmet ve 
e'.inden bıçağını alan Cemal'dir. Ta
banca ile yaraladıktan sonra, bıçak,.. 
la vuranın kim olduğunu da Cümhu
riyet adliyesi meydana çıkaracaktır. 

Vilayet makamı katillerin yakalan
masına yardım eden muhtar Me~et, 
aza Mosta"fa ve bekçi Şakirle ka~e
ri yakalayan maksut onbaı• ve JaD• 
danna Hurinin nakdi mükafatla tal• 
~f ~ilmelerinl kararlaştmnııbr. Ka• 
tıllenn yaka.lanmalan için çok uy.,. 
nık davranan zabıtamrzı ve Cümbu· 
riyet devrinin vazifeaever muhtar ,..., 
bekçisini takdir "" tebrik ederiz. 

~ilasta fakir çocuklara bayramlık -

; . MiLAS (Milliyet) - MekteplerimizJeki lakir çocuklara yardım 
;~rı teşe~kül eden v~. her gü~ 70-80 çocuğa yemek temin eden Hima· 
Ilı" heyetı bayram munasebetile bu çocuklara elbue ve ayakkabı da te-

ırı etmİftir. Yavruların sevincine payan yoktur, 

Luzumıu bir hamam mahvoluyorı 
~l\:şEHIR, (Milliyet) - Geçen 
~ . erde de bu sütunda lıarabiye 
d ~. tııttuğunu kaydederek alaka • 
• 'lr l>ıakanıın nazar• dikkatini celbctti-
uııı ..... . 
tıı. "OJceyiz hamamı tarzı mşaaı ve 
~ ll ği dolayisile mevcut hamamlar
~'1, Çok eyi oldcığu hrude bu güze~ eser 
led·""'1•l·k yüzünden mııhvolup gıtmek· 
li ~. Bu hamamın bir yığın toprak ha
~- lı•lıneı.ıcn kurtarılma>ı ve hükume '" ı:: ha.zine•in'in mcnafü j~j" hiç olmaz
b _tada bulunan alay em:ine veya her 
~Ilı bi 

l'tınh r vatandaJ verilerek temamen 
dl\l" Volrn.J.kt:ın kı1rt.ar1Jr.ıaS1 İÇiYI nJ. :;kzı
toJı,;"da~a:nın ıi d.t!e nazarı dikkatini 

•rıın 

Kanlı kavga 
SAMSUN, 20. - Safranın Gazi. 

hey köyünde feci bir vaka olmuf, 
köylülerden üç ki§i yaralanmıf, bir 
kiti ölmüıtür. 

Bir şerir yakalan:lı 
TOKAT, (Milliyet) - Adam öldür

mek, kaçakcilik ve soyğunculuk ve hır
sızlık suçlarından dolayi 5 seneden beri 
ar:ı'!an .ve hali şekavetle bulunan yıldız 
elinın çıbul< köyünden Göbel Mehmet iı 
mindcki şerir mütemadi takibat netice-
sinde: Tokat vilayet merkezinde Bey ao-

ka~ınd::ı V=l 1ct"İ'1 namtn.fa bir tahs1n evi:ı 
de S-"l:l:ı:ıd·frı haber ahnon'< jar.danna 
polis taraf ndan alman tctbi,·lcr sayesjn 
da ynl.nlanmıştır. · 

olarak görülmektedir 
• ~ZMİT, (Milliyet) - Bet ~nelik 
iktıaadi program lzmitimizi çok 
yakmdan ali.kadar etmektedir. Bol 
ve temiz ıuya kaYUfan İzmit'te 
kağıt fabrikasının kurulacağı ha
berinin tahakkuk etmesi, tehir ve 
körfez haJkr üzerinde tarifi kabil 
olmıyan engin bir 1evinç ve tükran 
uyandırmaktadır. Bu, münasebetle 
B~vekil Pata ve İktisat Vekili Ce
lal Beye tefekkür telgrafları çekil
mittir. 

Kocaeli mıntakaaının iktisadi 
plandan alaca~ hiuenin, Celal Be
yin burada yapacağı tetkikattan 
sonra genifliyeceği anlatılmakta
dır. lzmirde tetkikat ile mefgul 
bulunan İktisat Vekilimizin dönüt
te tehrimlzde kalarak kurulacak 
fabrikanm yerini tayin edeceği 
söylenmektedir. Diğer taraftan 
kuvvetle ihtimal verildiğine göre, 
bez fabrikası da tehrimizde kuru
lacakbr. lzmitin her cihetten bu, 
fabrika içinde en müsait yer oldu
ğu ileri sürülmektedir. 

. Burada çıkan Türk Yolu gazete-
11nde Belediye reisi Kemal Bey 
Yazmıt olduğu bir mekalesinde di
yor ki: "Bet senelik programın 
kararlattırdığı bugünlerde ,,.·· 1 ..• .. . • , oOn u 
muz ~atıyor ki, Anadolunun iki ia
kelesı olan, kara ve deniz nakliya
tı noktasından f~v~alade husus:yeti 
bulunan lzmıtımız hükumetçe 
mütehassıs getirilerek tetkik ettiril 
sin. ~ir buçuk sen~ ~vvel de kağıt 
fabrıkası kurmak ıçın teşebbüsatta 
bulunan Almanlar İzıniti en müna
sip bir yer olarak intihap etmisler
di. Kağıt imali için lazım olan ~ğaç 
!arın ve samanın kolay ve ucuza te
darikinin mümkün bulunması. ke
lez deresi namile maruf suyumu
zun evsaf itibarile kağıt imaline tc
mamen uygun ve vasati saniyede 
2500 litre gibi mühim bir mıtarda 
olmaaı, deniz ve kara nakliyatında
ki hususiyeti, istenildiği kadar a
mele bulttnması, kuvvei muharrike 
temini cihetinden en müsait olması 
lzmitin tetkika değer ve belki de 
k~ğıt ve bez fabrikası için eşsiz 
hır Yer olduğunu ispat edecektir. 
• Kemal Bey dikkate değer buldu
gumuz yazı~ını şu satırlarla bitiri
yor: Heri götürülmeğe layık ve müs 
tahak olan lzmitimizde be, senelik 
programa dahil olan medniyet asa
rından hı"ç 1 b" "ki . . o mazsa ır ı tanesım 

yaprlmıt görmek lzmitte ayrıca 
mesut ve minnettar edecektir. 

Yalnız Akhisarda 1700 
maktum nüfus 

Son af kanunu üzerine, timdiye 
ka.dar mektum kalan nufualarm da. 
kaydı lazım gelmektedir. Bu fırsat 
lıaaabiyle Akhisar kaza.amda 1700 
maktum nufus sicile yeniden kayde
dilmiıtir. 

Müracaatı.r temadi etmekte oldu
~ndan Mania& nufus müdürlüğü AJt. 
hıaar nufuı daireaine muvakkat b" kati dah .. en ır 
d k

pal a gondennek mecburiyetin
e mııtır. 

Akhisar nufua -n " 1 1• ·· d'" lü _r an gece ı,,... sun uz çalıtmak IRlr'etile k 
fu ·,.ı .. b" -ne tum i.:.. • ı ennı ıtinneğe çalqmaktadır-

lzmit ziraat kongresi 
IZMIT, (Milliyet) _ Şeh . . 
ıh ka • çil nmız ve 

mu a t zıraat eri Vali Etm Be in 
reisliği akında büyük bir toplantı ~a 
mıtlardır. Bu toplantıya müstalui! çir
çilerimizden bazılan da ittirak ebni§. 
tir. Toplantıda her ziraat m...,uru 
kendi mıntakası zirai vaziyetini bir 
raporla kongreye bildirmiı, fenni va
aıta ve uaullann ta.tbiki yolunda Vt
Jiyetimiz için bir çalı~ma programı 

çizilmeaine teşebbüs edilmiştir. Bu 
toplantının bir kaç gün devam edece
ği söylenmektedir. 

Tekirdağ ticaret odasında 
TEKIRDAGI, (Mililyet) 

Şehrimiz Ticaret ve sanayi odası 
meclisi 934 senesi divanı riyaset 
intihabı yapmı9tır. 

Riyasete Y akup zade Bekir Sıt 
kı ve ik:nci riya~ete Vehbi Hilmi 
ve reis veir vekaletine de Ali Ze
keriya, muamelat ve hesabat mü. 
fettişliğine Ali Riza bey!er seçil
mif, kongre murahhaslığına da 
riyaset vaııifesine inzimamen Be
kir Sıtkı Beyin intihap edilmit I 
duğu haber alınmıştır. 0 

Cesur bir kız 
Geçen aym otuzucun cumartesi ge• 

cesi Giresonun Balçıklı köyünden T e
mel i1111inde bir ıahıs yanma aldıiı 
bir arkadqı ile gönül verdiği, aev· 
diği bir kODlfu kızını eTinden kaçır· 
mağa le§ebbüı ebni,tir. 

Köy halkının teravih namaz<na bq 
ladığı bir aınula bu iki &tık, aaf ...,. 
gililerinin ka.pıaın& dayanmıılardır. 

Evinde yalnız bulunan kız, k&pmın 
arkasında.ki baltayı eline alarak, ev· 
ve~a Temeli kolundan, arkad&§ını da 
kafasından 7ara.lıya.rak k&çımuıtır. 

Karacasu nahiye kongre!eri bitli 
KARACASU, (Milliyet) 

Kazamız C. H. F. nahiye kongre
leri bitmittir. Kongrelerde Fırka 
vilayet idare heyeti reis vekili Ne
şet, vilayet idare heyetinden Raif 
Feyzi ve Dr. Süleyman Beylerle 
kazamız Fırka reisi Ali Riza ve 
ve kaza idare heyeti azaları bulun 
muttur. 

Kongrelerde köy ve mahalleler 
den ge!en ihtiyaç ve dilekler konu 
tulmUf, yeni idare heyeti aeçilmit 
tir. 

50 kuruş için 
KöŞK, (Milliyet) - Nahiye

mizde bir yaralama vakatı olmuf, 
Alim Ağanm kahvesinde çalışan 
garson Alim, garson Zekiyeyi bıçak 
la yaralamıttır. Alim ve Zekiye 
ayni kahvede çalıtmaktadırlar. 
Zekiyer.ıin Alimde elli kurut ala· 
cağı varmış. Bunun için kavğa el· 
mit•A,. ve her ikisi birbirlerine a· 
ğır sözler söylemişlerdir. Kavğa·. 
dan sonra Zekiye berbere saclı.rr· 
nı kestirmek üzere gitmittir •. öfke 
sini dağıtamıyan Alim de arkasın 
dan P.iderek saçları kesilmekte o
lan Zekiyeye hücum etmif ve elin 
deki bıçağı arkasından saplamıt
tır. 

Alim yakalanmı~. Zekiye de 
memleket hastahanesine gönderil· 
miştir. 

Ma!atyada kuraklık kalmıyor 
MALATYA, (Milliyet) - Se

nelerdenbe~ Orta Anadolunun ku 
rak ve yayla iklimi bütün fiddeti
le devam etmektedir. Geçen sene 
yağan yağmurun ve karın azlığı 
zırai vaziyeti fenalattırmıt ve köy 
lülerimiz çok ııkınblı bir hayat 
geçirmeğe mecbur kalmı~'ardr. 
Bu sene ekilen toprak miktarı sa
bık senelerle kıyas kabul etın ;ye
cek derecede azdır. Varını, yoğu
nu toprağa döken köylünün vazi
yeti bu sene iyi olacağa benzemi
yordu. 

Malatyaya hayat ve ye,:•J1< ve
ren sular son bir asır zarfında h:ç 
hir zaman bu kadar azalrnamıstı. 
DermP. rnvu ile müteharrik bulu
nan elekt.-ik fab .. :kası sehrin asi7a 
ri. ihloivarl:ı.rı ııisbetinde a7. bir ki
lovatla isHvebilmekte idi. Simd:ve 
kadar ufak tefek vai?murarl va~
mı~ i~e de. mezru"b ö••P<:ek d"re
rede kar düınıemi~ti. iki l"Hnılen. 
heri devım\ eden N.l k:ı.rlıoır ı.;.,•,.r 
rP. v"tımdasm viizii,_;; ıriildij,·..lü. 
Ne•"'"""' .,rtt..-.t•. v:ı;;,v,.tin J.,rr 
t~,.afmdan iyi haberler gelmekte
dir. 

Kaştı spor sahası 
KAŞ, (Milliyet) - Gençler 

Birliği halen futbol oynamakta ol 
dul<ları arazinin tatlık ve çok fena 
olmasından timdiye kadar ekzer
sizlerine devam edemiyorlardı. 

Bu arazinin muntazam bir sa
ha tekline konabilmesi için bütçe 
lerin müsait olmadığından saha
nın yaptırılması için yardım hak· 
kında yapılan müracaatları ve An 
talya spor mı:ıtakaııının te9ebbüa· 
leri neticesinde vilayet hususi mu 
hasebe bütçesinden kulüp saha11· 
na sarfedilmek üzere (150) lira· 
lık bir yardım temin edildiğini öğ 
rendim. Derhal sahanın te:;viyesi 

. itine hatlanacaktır. 
Kulüp reisi ku'übün vaziyet ve 

mevkiini göz önüne alarak yüz el
li liraJık bir yardım temin ettiren 
muhterem Valimiz Nafiz Beyle 
bu hususta azami gayretini sarfe
den Mmtaka reisi Abdurrahim Ri 
fat Beye medyun bulunduklarını 
ilaveten söy!edi. 

-o-

lzmit Halkevinda 
IZMlT, (Milliyet) - Şchri01.iz 

Halkevi üç aylık çalıtmasına ait rapo 
runu C. H. Fırkası umum kôtipliltine 
göndermiştir. Bir müddetten beri de • 
vam edilmiyen 1 ngilizı:e kursuna tek • 
rar ba~lanm•ıtır. 

Kıymetli bir yardım 1 

BOLU, (Milliyet) - Bolu orman 
işletme Türk anonim Jirketi hayır itle
ri tahsisatmdan fakir ilk mektep talebe
.; için tahsisa ayınnııır. 

200 talebenin okuma ihtiyaçlannı 
temin edecektir. 

Balıkesir yoksulları gözetme 
birliği 

BALIK.ESiR, (Milliyet) - Bayra • 
mm ikinci günü akp.mı bu yakınlarda 
tC§ekkül eden yokaullan gözetme biril
ği Evkaf oteli aalonunda mükemmel bir 
balo venniıtir. Balo Ali Hikmet Paill 
Hazretlerinin himayelerinde idi. Birliğin 
yüksek gayesini takdir eden Balıkesirli
ler bu gece bem süze! eğlenmiıler, nem 
de yardunlarının bir kısmını yapmıılar
dır. Y oluullan gözbne birliği sene için· 
de bayirli bir çok itler yapmak ve Balı· 
keairde lıakiki mahiyetile bir bayir ce

miyeti olmak azmindedir. Hayirperver• 
!erden gördüğü iyi yardan sayesidne ga 
yesine kavuşmasını temenni ederiz. 

Yenipazar yatı mektebi 
YENiPAZAR, (Milliyet) 

iki gün evvel vilayetimiz daimi 
encümen azalan nahiyemize gele 
rek yab mektebini gezmitler ve 
tetkikatta bulunmutalrdır. 

Valimiz Fevzi Beyle Maarif 
müdürü Salih ve Daimi encümen 1 
aza•ından Ahmet Emin Beyler de ' 
geJm:,ler, mektebi tetkik ve teftit 1 
etmişler<fir. 

lzmite bir hayvanları himaye 
cemiyeti l&zım 

IZ.~T, (Milliyet) - Burada bir 
ço~ Y~ arabaları vardır. Araba sahip· 
I~ J;nrkaç ~uru§ fazla kazanalım diye 
;;:.linı.m~tlenne öyle eza, cela ediyor
. ~ı, mİn gayriihtiyari arabacılara 
ıçer Yor·· zmit arabacıları kızmasın .. 
!ar amma, Arpanın sudan ucuz olduğu 
bir şehirde hayvanlarının karınlarını 
iyi doyunnuyorlar, üstelik yüzlerce ki
l'!~"~ yuiderle hayvanlara 1>2iyct edip, 
d?vuyortar_ fzm.itte bu, i,leri meneden 
bır makam olmadığına göre, Himayei
hayvanat cemiyeti bu•·ıda bir ~ube aç
malıdır. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Te!elon: 22925 -
Antalya yolu 
GEBZE vapuru 2~ 

ikinci k!rınu 

ÇARŞAMBA güniı aaat 10 da 

Sirkeci rıhtımından kalkarak giıliıte 
doğru lzmir, Küllük, Bodrum, Fethi· 
)"e, AntalyL DönÜjte bunlara ilave
ten Finike, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayacaktu. 

Mudanya yolu 
Her PAZAR. ÇARŞAMBA, 
PERŞEMBE, CUMA gün-
leri saat 9,30 te Tophane nhtnnmdan 
bir vapur kalkar. Giıliı vo dönüıt~ 
mutat iıkelelere uğrar. 

Hukuk Gazetesi 
Cezaiyunlarmuzdan Cevat Halda Bey 

tarafından neırecUmekte olan Hukuk 
Gazetesi ÜniYersite Profesörlerin'in vo 
maruf hukukculanmızm yazılan havi o
larak intiıar elmİftİr. Hakimlere ve mÜn• 
tesibini hukuka tavıiyo edoriz. (1249()) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Bakraçll cephane eJ.,..atörletinde mer 

mi vermekte müktezi emniyet tertibat<" 
hakkındaki ihtira için iıtilısal edilmiı o
lan 14 Mart 1931 tarih ve 1244 numa· 
ralı ihtira berabnm ihtiva ettiği buku· 
kun bu kerre batkaıma devir vo yahut 
İcara verileceği teklif edilmekte oldu· 
iundan bu hıısuıta fazla mal\imat edi.1· 
mek İıtiyen zevatın, lıtanb•I d~ Bah· 
çe Kapuda Taı Hanında 43-48 nwnara
larda kain vekili H. W. Stook Efendiye . 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (124C2) 
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Darüşşafaka Müdürlüğün
den: 

Mektep Fizik Laboratuvarı 
için lüzumu olan ille ler aleni 
münakasa ile alınacağından ta. 
!iplerin bu aletler haklanda ma 
lfunat almak üzere her gün ve 
münakaşaya iştirak e mek ü
zere 28 İkinci Kanun Pazar s:ü 
nü saat 14 le Nuruosmaniycde 

Cemiyeti T edrisiyeye m u ra
caatları. (345) 

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

Yüksek Mühendis Mektebi 
Sat~~alma Komisyonundan: 

Mektehımız Elektrik Laboratuvan için lüzumu olan alat 
V? edeva~ 27·1~?34 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te 
ı~ra edilmek uzere aleni münakasaya konulmuştur. İsteyenle
rm bu baptaki şartnameyi görmek üzere mektep idaresine mü 
racaat edebilecekleri ve bu gibi işleri yapmağa ehil oldukları· 
ru mübeyyin resmi vesaiki haiz olanların yüzde 7 ,S muvakkat 
teminat akçalarıru mektep veznesine yatırmak suretile 
münakasaya iıtirak edebilecekleri ilin olunur. ( 47) 
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Maliye Vekaletinden: 
1 - İstanbul Maliye ·lc:kilatmda 30 35 40 45 lira 

asli maaşlı memuriyetler mün haldir. ' ' ' 

2- Hukuk Mülkiye ve Yüksek Ticaret Mektepleri 
mezunlarından kanuni vasıfları haiz olanlar teadül kanunu· 
nun gösterdiği şekil ve imkan daireııinde b~ memuriyetlere 
tayin olunacaktır. 
• ~ - İsteyenlerin tercümeihal, şehadetname ve asker· 
lık v~sıkalar~m asıl veya tasd ildi suretlerini arzuhallerine 
rapt ile,. Malıye Vekaleti Varidat U.Müdürlüğüne veya latan 
bul Maliye Mürakipliğine müracaat etmeleri. (347) 

BRISTOL OTELi 
Asrımızın en fık ve en temiz otelidir. 

KALORiFER • ASANSÖR • SICAK SOOUK SU • ve HUSUSi 
BANYOLU ODALARILE Muhterem müfterilerin istirahatını 

temin eder. Fiatlar ehvendir. 
Telefon: 41262 MODIRIYET 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Merkez Maliye dairesi " Mülga defterdarlık" 
için mübayaasma lüzum görülen yüz metre Almo.n mali 
Hortum ve saire 113 buçuk lira Üzerinden pazarlıkla müna 
kasnya konmuştur. İsteklilerin 24-1-934 çarşamba günü 
saat 14 te müracaatları. (M.) (343) 



İSTANBUL ŞEKER VE TRAKY 
Türk Anonim • 

ır etin en: 
~ 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her İsteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~andıt\a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurusıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler icin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 1 4 
? .... - ..- ; ••••• , • • ~ ... •• ··.ı . ~.... . ... ,,. ' ' ---------0 eniz yolları 

IŞLETPt!E~l-
Acenteleri : Karakoy Koprubqı 

Tel 42362 - Sirkeci Miihiird.arzade 

~Eskişehir eker Fabrikası 
Han Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

ANKARA vapuru 23 İkinci 
Kanun SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte Zon 
guldak, İnebolu, Sinop, Sams~n, 
Fa~a, Gireaon, Vakfıkebır, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte hı:"· 
lar ilaveten Sürmene, Ordu ya 
uğrayacaktır. (312) ' 455 

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

-
İzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 23 İkin
ci Kan~ SALI 11 de Galata 
rıhtımından kalkacak doğru İz
mir' e gidecek ve dönecektir. 

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

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
(311) 454 ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 15 

KARADENİZ 
sür'at yolu 

CüMHURlYET vapuru 25 
ikinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak gidi,te İnebolu, Samsun, 
Ordu Gireson, Trabzon, Rize, 
Hop~'ya. Dönüşte bunlara ila
veten Pazar, Pulatane'ye uğra
yacaktır. (339) 

Devredilecek İhtira beratı 
" Top cephanelerine mahsus amudi 

mahreçli elevatörler için ot~ti~ bota!· 
tıctlar'' baklandaki ihtira için. ıstihsal e
d'lmi olan 14 Mart 1931 tarih ve 1229 

l ' ih • . •. 
numaralı ihtira beratının tiva ettigı 

hukukun bu kerre baıkaırna devir ve ya· 
but icara verileceği teklif edilmekte oldu 
tundan bu hususta fazla malUınat edin 
mek isteyen zevalin vekili Jstanbulda 
Bahçe Kapuda Ta§ hanında 43-48 nu· 
maralarda kini H. W. Stock Efendiye 
müracaat etmeleri ilan olunur. (12401) 
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lstanbul asliye mah
kemesi üçüncü hukuk 
dairesinden : 

Madam Elizabet tarafından Beyoğlun 
da Pangaltıda Halaskar Gazi caddesin
de 48 No. lu hanede mükim Selma Pek· 
mez Hanım aleyhine açtığı dava üzeri
ııe berai tebliğ gönderilen davetiye ar
suhali ikametgilhnun meçhul olduğu ter· 
lüle bila tebliğ iade kılınnuı ve ilanen 
tebliğat ifası tenoip kılınarak tahkikat 
günü olarak 27 -2-934 salı saat 14 tayin e
dilmİJtİr. Ve ilarun bir sureti divanba
aeye talik lalınmıJtır. Y evmü ınezkurda 
gelmediği taktirde gıyaben talıkiluıta 
devam olunacağı ilan olunur. (12486) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satıoalma Komisyonundan: 

Mektebimiz Fizik Laboratuvarına yaptırılacak ahşap stor 
far 27-1-934 tarihine müsadif cumartesi gÜnü saat 14,30 da ic
ra edilmek üzere aleni münakasaya konulmuştur. Şartnamesi
ni görmek isteyenlerin mektebe müracatları ve bu gibi İşleri 
yaptıklarına dair vesaiki haiz olup ta münakasaya girmek ar
zu edenlerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatlarını münakasadan 
evvel mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. (46) 
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Tıp Fakülteıi Dekanlığından: 
Birinci Seririyatı hariciye Ordinariyüsü Prof. Dı·. Nis

sen Bey tarafından 25 Kanunusani 1934 tarihine müsadif 
önümüzdeki Perşembe günü saat 12 de Cerrahpaşa hastane
sinde açış dersi verileceği ilan olunur. (340) 

1 EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
!--------------~----' Çatalca kazası dahilinde vaki valaf T erkos gölünün bir 

senelik balık s_aydı hakla arttırmaya çıkanlmııtır. ihalesi 
3-2-934 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların İs
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat kalemine müracaatları. 

(146) 258 

Satılık Saç 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. fste1enler 
idare müdürümüze müracaatları. 
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934 Yılbaşı 100.000 Lira No. 24529 
lzmir şimendöfercilerinden bir grup 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
VGölc~d~ inşa e_dilecek liman ve tersane tesisatının ya 

pılacagı arazının tetkikatı ve yapılacak tetkikat neticesine 
göre bu işlerin avan ve nihai projeleri ile bunlara ait inıaat 
resimlerini ve fenni şartnamelerini yapma işi kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Münakasa ancak fenni, mali, ida
ri kabiliyeti haiz olduklarını musaddak vesaikle isbat ede
cek firmalar arasında yapılacaktır. 

Bu işe talip olacakların haiz olanları 18.zımgelen ev 
saf, umumi ve fenni şartname, münakasa şartnamesi ve idari 
ahkam deniz müsteşarlığındadır. Teklif mektupları Türkçe 
yazılacaktır. Bu mektuplara iliştirilecek her nev'i vesaikin 
Türkçe musaddak tercümeleri bulunacak ve işbu Türkçe nus 
halar muteber olacaktır. 

Teklif mektuplarının 15 Mart Cumartesi günü saat 
10 a kadar Ankara' da Milli Müdafaa Vekaletinde teıekkül 
eden komisyona verilmiş olması şarttır. Bu andan sonra veril 

ecek teklifler kabul edilemez.Teklif mektuplarının açılması 
na ayni gün ve saatta başlanacaktır. 

Talip olanların ya bizzat veya usulen Vekaletnameyi 
haiz vekilleri marifetile matbu şartname ve teferruatını 50 
Türk lirası mukabilinde almak üzere Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Müsteşarlığında Deniz imalat Şubesine müracaat
ları ilan olunur. (206) 317 

Münakasa ilanı 
Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 

içme Suyu Komisyonundan: 
Ankara Şehri su isale işleri için font su borusu, hususi 

parçalar ve su saatleri mübayaası kapalı zarf usulile 24-12· 
933 tarihinden itibaren iki ay müddetle münakasaya ko
nulmuştur. 

Münakasa 24-2-934 tarihinde saat 15 te Ankara' da h 
Hanının dördüncü katında İçme Suyu Komisyonu Dairei 
mahsusasında icra kılınacaktır. Taliplerin aranılan vesaik .,e 
muvakkat teminat bu hususta şartnamede İzehedilen tarz .,e 
mıktarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartnameleri Ko· 
misyondan 2 Lira bedel mukabilinde alabilirler. (7132) 
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Umumf Ne,riyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik VP Matbaacılık T. A. S. 
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