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Balkan • sa n 
Rusya ve 
Milletler cemiyeti 
. Sovyet Ruayanm Milletler Cemiye
lıne girmesinden yakın bir ihtimal ola· 
.. ak bahsediliyor. Geçenlerde Harici
Ye Komiseri M. Litvinof, Amerikadan 
•vdetinden sonra harici aiyaseti hula
sa eden uzun nutkunda Sovyet Rus
Yanın henüz Milletler Cemiyetine gir
b:ıeğe karar vermemekle beraber, sulh 
"fe tnüaaelmetin muhafazası nok.ta~ın
da bu tetkilat ile tet rikimeaaiye d~ı~a 
lıazır alduğunu bildirmişti. M. Lltv~
nof'un bu sözleri bile Milletler C<;m•
Y.•lhte karş ı Sovyet Rusy~ı!' ~azıye
tinde ehemmiyetli bir değıfı~hk !'1a
haaını tazammun ediyordu. Çunkü g~
Çen sene Sovyet Rusyayı yakından ala 
lı.adar eden Mançurya meselesinde ~~ 
devlet Milletler Cemiyeti ile teşnkı 
ıneaai etmekten istinkaf <1 mi,ıtir. Sov
Y~t Rusya, Mançurya meselesini . tet
ir.ık edecek olan komisyona aza mh
lıap edildiği halde bu azalığı kabul 
etmemiş, sonra da diğer dev letlerl«: 
beraber Japonyanrn Mançuryadakı 
hareketini takbihten çekinmiştir. Sov
Y•t Rusya, Milletler Cemiyetinin bu 
lrıüzakerelerini uzaktan seyretmekle 
iktifa etmi§ ve bütün bu müzakereler
deki hedefin Japonyayı kışkırtarak 
~usyanın üzerine saldırmak gibi b ir 
maksada matuf olduğunu zannettiği 
Z•unanlar da olmu§tur. Bu vaziyet 
lıa.tırlanacak olursa bir sene gibi kısa 
~ir zaman içinde Rus harici siyaae· 
!•nin ehemmiyetli bir istihale geçirdiği 
•ddia edilebilir. Fransız Hariciye Na
zırı M. Paul . Boncour, geçen salı gü
nü Ayan Meclisinde Fransarun harici 
1İYaaetini izah eden uzun bir nutkun
da. Sovyet harici siyasetinin bir aene 
İçinde geçridiği istihaleye işaret ede
•ek demişti ki: 

- "Rusyada inkılabın tetkilatlan
dırılmasma devam edilmekle beraber, 
Sovyeı harici siyaseti akla hayret ve
recek derecede muhafazakar bir ma
lı' 1Yet almıştır. 11 

M. Pau! • Boncour Almanya ile 
;•Yet Rusya araaında 1922 ae~eain-
~1n,.,zal anan Rapallo muahedesinin 

1~. &'eaj artık Sovyet Rusya - Fransa 
~~llaaebetlerini kararbnadıjinu ve 
h~.1 '_!'enıleket arasındaki bu yakmhğm 

UyUk tnikyasta Herriot'nun çalışma-
11 _neticeai olduğunu söyledikten sonra 
Mı11eııer Cemiyeti bahsine temas ede
.. ek demiştir ki: 

- Gerçi Sovyet Rusya henüz Mil
letler Cemiyetinin azası değildir. An
cak bazı cemiyet azalarile imzaladığı 
""1I>iyet misak.lan Sovyet Rusyayı Av
l'upanın emniyet teıkilab kadrosu içi
b~ almı§trr. imzalanan misaklar ile 
_ır Şark Lokamoau meydana gelmİt· 

tır. 

. Fransız Hariciye Nazınnın aöz1e
t-ınden çık.an mana. ıudur ki Sovyet 
Rusya henÜz l"eND.eD Milletler Cemi
)eıine sinnmnekle beraber, tak.ip et
tiği hp.rici siyuet Milletler Cemiyeti 
aiyaaetinden ayn değildir. Bu da M. 
Litviııof'un teşriki mesai hakkındaki 
'Özlerini teyit etmektedir. Ancak Sov
~et Ruayarun harici ıiyaaeti tamamı 
.ı""lllnma Milletler Cemiyetinin he-. 

11 e~e uygun olduğuna göre, Rusya 
a edtltl tepiiata aza olmasın? Bilhaa
la. Lu aralık Milletler Cemiyeti . h~r 
) "'nandan ziyade kuvvetlenmek ıhh-
l '<>ndad y d" b" . ..::ı.. devletin I>. • w. e ı u,,.-
~ulliltere, Fransa, ltalya, Amerika, 
;; .!Ya, Japonya, Almanya - ancak rJ.0 - Ingiltere, Fransa, İtalya -
.,..•UeUer Cemiyetinin azasıdır. Bunlar 
ıı asında da lta!ya cemiyet teşkilatı
ti;n değiştirilm«ini istiyor ve değişti
~e ~e~iği takdirde cemiyetten çekile· 
leıfını İma ediyor. Bu vaziyette Mil
old e~ Cemiyeti~n b~ dünya tqkilalı 
iç; u'!u asla iddıa edilemez. Bunun 
~ ·Ildır ki Cemiyetin en hararetli mü-
'evv• • 
>.titl •cı olan Fransa Sovyet Rusya'run 
, etler Cemiyetine resmen aza olma
~lllı İJt0iz~ ediyor. ~~ot'nun Sovyet 
lı itaya yı zıyaret ettigı zamandan heri 
ttı u )olda mesai sarf edildiği anlqıl
tıı,, a.lı.~drr. Son günler zarfında hu 
»>. ıatnin müspet bir netice vereceği· 
.:; d,elalet eden baEı sözler söylen
lı"ı!tir. Sovyet Ruaya'nın gerek da· 
..: 

1 
"'.': gere~ harici siya.eti. hakkında 

la~ llöylemege en çok aalahıyettar o
ıı·" Stalin, New York Times gazeteai
e~" muhabiri Walter Duranty'yi kabul 
~ • ...,k, Amerikalı gazetecinin sordu
•U Jı• 
~o ır çok auallere cevap vennittir. 
ı .•kovada çıkan Moscow News gaze-
••ınd · ' 'kd" h e uzun bır metnını o u ugumuz 

ı;: u ·~•l cevaplar arasında Milletler 
t "ınıyetine temas eden fıkralar dikka. 
P.tuo.Yandır. Ameı:ikalı !l~zetecinin 
li . etler Cemiyetim ıslah ıçın Musao
~ "!}•rafından yapılan teklif hakkın-
""" ak .. s lq. 1 • "1aline cevap olın uz ere ta-

dıyor ki : 
lı · -._ "lıalyadan bu mesele hakkında 

•r te'-ı·f k " •il' . " ı alınıt değiliz. Anca munıes-
•mı ·ı I d k' .. ~alc. :t ı e talyanlar arasın a ı mu-

11(' <;relerde bu meseleye tema• edil-
11 lu·.,, 

~ l\1il!etler Cemiyetine karşı Sovyc:t 
'lll&~a'nın vaziyeti hakkındaki bir su

• e Stalin §Öyle cevap veriyor: 
11(.-..(. "Milletler Cemiyetine kar;ı 

•n ı b' J 111> ır noktai nazanmız yoklur. 
onya ve AJmanyanın cemiyetten 

1 Balkan misakının bütün ı ~üçük itilaf ı 

1 h ı Konferansı dağıldı 
'F _ esas arl azır anmışhr M. Titulesco ve M. Benes 

Bulgarlar misaka girmeyecek mi? 

Misakın esasları nedir? - Tevfik Rüştü 
Beyin ve M. Çaldarisin beyanatı 

Hariciye Vekili Tevlrk l<ü§tÜ Bey 

ATINA 23 ( Milliyet) - Burada
ki Bulgar ;efiri M. Neykof dün Bat • 
vekil M. Çaldarisi ziyaret ederek, ak
di mevzuu bahis dört taraflı Balkan 
miaakınm hangi maksadı istihdaf et
tiği hakkında malümat istemittİr· M. 
Çaldaris verdiği cevapta, bu hUMJsta 
ki müzakerelerin hayli ilerilemif ol
duğunu, Bulgaristan müstesna , Bal -
kan devletleri arasındaki mütabakati 
efkardan dolayı miaakın imzası arife 
sinde bulunulduğunu aaklamamışhr. 
M. Caldaria Balkan misakının İstihdaf 
ettii i gayeyi de izah ederek, bu su -
retle akit devletlerin Balkanlardaki 
arazi alatükoaunu müt.,kahilen taah -
hüt edeceklerini, hudutlar maaun kal 
dıkça Balkanlarda istikrann daha kök 
leıeccğini söylemİ§tİr. M. Çaldaris 
sözlerine nihayet verirken, Yunaniıta 
run olaun, diğer akit devletlerin ol -
ıun, hiç bir itiraz serdetınekaizin Bul. 
garistanın da Balkan miaa.krna İftira 
kini memnuniyetle karşılayacaklarını 
ilave etmİ§tir. Bulgar sefiri bu tema
aında Sivilengrad kongresi hakk~a 
da Yunan Batvekiline izahat vermı§ 

tir. M. Neykof kongreye iştirak eden
lerin gayri mesut bir · teşekküle men -
sup bulunduklarını, halbuki Sofya 
hükümetinin kongrede sert ve izhar 
olunan talep ve görüılere asla İ§tİrak 
etmediğini ıöylemİ §otİr. 

Nerede ve ne zaman imzalanacak? 
ATINA, 23 (Milliyet) - Misakın 

nerede ve ne zaman imzalanacağı he 
nüz teshil edilmemiıtir. Cenevreden 
gelen malümata göre, bu nokta hak· 
kında bugünlerde bir karar verile .. 
cektir. Mevcut emarelere bakılırsa mi 
sak, şubatın ilk on gününde ya Atina 
veya Selanikte İmza edilecektir. Akit 
devletler hudutlarının mütekabil ma
suniyetini tek<;ffül etmekle beraber, 
küçük itilaf, ve orta Avrupa devletle
,.; siyasetlerinden müstakil kalacak -
lardır. Mi.aakm ruhu Balkanlarda su! 
hü muhafa:ı:!' olduğuna göre, bu aul
ha halel getırecek unsurlar elbirliği i 
le ariadan kaldmlacak ve akit dev
letlerden her birine tecavüz etmek is 
teyen ahar bir devlete kar,, da tek 
bir cephe teşkil edeceklerdir. 

Dörtler yerine altılar misakı mı? 
Belgrattan Matine' bildiriliyor: 

Küçük itilaf konferansının ruznanıe
sinde terki teslihat, Balkan misakı ve 

( Dcvanu S inci sahifede) 

Yunun B"'}vekili M. Çaldaris 

Dün Vekilin riyasetinde 
.iki büyük toplanh yapıldı 
Lise mezunları behemehal bir ecnebi 

dilini öğrenecekler 
Maarif Vekili ve beraberinde gelen müdürler heyeti 
Ankaraya dönüyor, ıslah faaliyetine orada bakılacak 

Maarif vekili Hik 
met B. dün ıabah 
aaat 10 da, Maarif 
müdürlüğünde mü
him bir toplantıya 
riyaset etmiıtir. Bu 
içtimaa vekalet u • 
mumi müdürleri, 

umumi müfettişler, 
Maarif müdürü, li· 
ae müdürleri iıti • 
rak etmittir. Top -
Jantı saat yanma 
kadar devam et -
mittir. Orta tedrı -
ıat müeaseelerinde 
yapılacak ıslahat et · 
rafında müdürler 
fikirlerini aöylemİ§ 
!er, Yek.il Bey de 
yapılacak şeyler 

hakkında mühim izahat venniıtir. Li
selerde ve orta mekteplerde yapıla ' 
cak ıslahat her tarafta alaka 
ile karıılaruru§tır. Muallim ve 
talebenin vaziyeti ıslahattan sonra 
daha sarahatle tesbit edilecektir. Lise-

çekilmelerine rağmen - b..ı.ki de bu 
devletler çekildiler diye - Milletler 
~emiy~ti aakeri hareketlere doğru 
~r1ey~fte bir firen vazifesini gör~bi· 
lır. Mılleller Cemiyetinin bu yolda 
en ufak bir yardımı olduğunu göiÜr· 
sek cemiyeti takviyeden kaçınacağı
mızı &Öyliyemem • ., 

Anadolu Ajansının Cenevre muha· 
biri tarafından gönderilip te dünkü 
gazetelerde çıkan bir haberden an.la
ııhyor ki Stalin'in bu aözl.eri Cenevre'· 
de büyük bir alaka ile kaqılannıı;;tır. 

!erde bilhuaa talebenin ecnebi lisan
larını öğrenmesi meselesine ehemmi
yet verilecektir. Her talebe liseden 

· mezun olurken behemahal bir ecnebi 
dilini tamamile öğrenmit olacaktır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Rusyarun ceın.iyete girmesi, Almanya
run cemiyetten çekilmesile meydana 
gelen botluğu fazlasile dolduracağı 
bildiriliyor ki bu, doğrudur. Sovyet 
Rusya, bir ayağı Uzak Şarkta bir aya
ğı Avrupada yerle,.-.miş büyük bir dün
ya devletidir. Rusya'nın Millr•tler Ct.:· 
mjyetine ginnesj, cemiyetin bir cihan 
te.tkili.tı olmasına doğru aWmıı en 
büyük adun 0olacaktır. Esasen Millet
ler Cemiyeti de ancak bir cihan teşki
latı mahiyetini alırsa ya§ayahilir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

· suikast mı geçirdiler? 
ZAGREP, 23. A.A. - Dün sa· 

bah patladığını haber verdiğimiz 
bomba, Berlin, Viyana, Zag
rep, Lubiana, Belgrat ekspre
sine yani M. Benes ile. M. 
Titulesco'nun takip edeceklerı hat 
üze, ine konulı:İıuttu. 

Bomba, tren yoluna Yugoslavya 
arazisi haricinde konulmuş oldu
ğu için, bu iti yapanların nazırla
ra kar~ı suikast mı yapmak iste-

M. Benes ve M. Titulesco 

dikleri yoksa bunun ıiyasi sürgün
ler tarafından küçük itilaf aleyhi
ne bir nümayİf mi olduğu arafb· 
rılmaktadır. 

Hakikatte tren geçınif ve nazır
lar saat 11 de vali M. Bonovint'in 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bursa soyguncuları 
Mahkemede 

Dün Çoruhta yakalanan 
Osman isticvap edildi 
BURSA, 23. A.A. - Soyguuculann 

muhakemesine bugü,.. de devam t>dildi. 
Coruhta yakalanarak Bursaya gctiril~n 
piyade oğlu Oıman hakkındaki son tah
kikatın açılmaıına dair karar okundu 
Kararda , Osmanm da 450 inci maddenin 
2, 5, 7 v e 9 uncu bentlcriy~e muhak"'."" 
ai yazdıyor. Ancak, on sekiz yaımı ~ı
tirmemit olmasına nauran suçun hafif
lediği kaydolunuyordu. 

(Devamı 5 inçi aalıifede) 

Mimarlar da 
Israr ediyorlar 

" Heyette lstanbulun 
hususiyetlerini 

bilen mimar yoktur,, 
htanbul tehir planını yapacak mı. 

man seçmek üzere te§ekkül eden jüri 
bey etinde Türk mimar bulunu~ lıulun
madlğı 111"5elesi münak:ata haluıd'e ~ 
vam ediyor. 

Beılediye, heyette minmr bulundu,. 
ğunu, fakat bu zevatın kimleT olduğu
nu aöylemeğe lüzum görmediğini iddia 
da nrar etmektedir. 

Bu ısrara rağmen, heyet meyanın
da bir tek Türk mimar bulunduğu an
latı1mıştır. Bu zat Sabri Beydir. Sab
ri Bey Almanyaclan tahsilini ikmal e. 
dip geleli henüz bir sene olmadığı için 
tecrübesinin ve latanbul hakkındaki fi
kir" ve bilgilerinin derec:ei. kafiyede ol-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Otobüs rekabeti ---
Şirketi hayriye ve Haliç 

şirketleri 
yeni bir teklif yapblar 

Otobüsler kaldırılırsa ücret
leri indirebilecekler 

Şirketi Hayriye ve Haliç Şirketi .. De
niz Ticaret müdürlüğünde teıekkiil e-_ 

den tarife komis -
yonuna tayanı dik 
kat bir teklifte bu. 
}unmutlardır. Ko -
misyon bu teklifi 
lktısat vekaletine 

' bildirmeğe karar 
vermi,tir. Şirketi 
Hayriye ve Haliç 
komisyona eğer o
tobüs rekabeti kal 
dırılırsa bjlet üc .. 
retlerinde mühim 
tenzilat yapacak -
lannı bildirmekte

HAMJT BEY dirler. Şirketi Hay 
riye §İmdiden oto

büs rekabeti kalktığı takdirde tenzi
( Devarnı 6 ıncı sahifede) 

ası 
' 

1 

l.tanbul vilayetinde son defa ve yenid cm tefkil edilen takas komisyonu 
içtima halinde .. 

Takas işlerinde ne gibi 
yolsuzluklar olmuş? 

Piyasada dönen rivayetlere göre, 
iki ihtimal gelmektedir •• goz onune •• •• 

~~~-----~~~-
Takas heyetinden birkaç defa geçirilen halılar ve 

karma karışık iibi görünen bir kereste işi! 

Eski tak<U komisyonuna aza olan :ze
vattan Muhsin, Suat, Necip, 

Vehpi Beyler 

Tak"5 itlerinde yapılan ouiistimalle 
ri tahkik için hük:Umetin bir muhte
lit tahkik heyetini lstanbula gönder
meğe karar veriti iktıaadi mahafilde 
türlü türlü tefsirlere yol açmııtır. Al 

dığnruz maliimata nazaran yapılacak 
tahkikat evvelce ticaret odasınca tef 
kil edilen heyetin yaptığı muamelele· 
re aittir. Heyet komiıyon muamelitı
nr, gümrükte takas İ§lerine ait yapı -
lan muameleleri ve bazı müesaeelerin 
bu husustaki İf vaziyetlerini tetkik e 
decektir. Takas işlerinde eğer bir yol 
suzluk olmuşsa, bunun iki §ekilde vu 
ku bulmuş olmasına ihtimal verilmek 
tedir. Ya komisyonun kıymet takdir 
ettiği mal memleketten çıkmıı gibi 
gösterilmi~ ve çıkarılmamıştır, yahut 
taka sa tabi tutulacak m allara fazla 
kıymet takdir edilıniş tir. Birinci vazi
yet •ahit olursa giiınrük idaresi ağır 
bir mesuliyet altına g irt'cektir. Çü:ı 
kü komi.ayon gümrüiün verdiği ihraç 
vizeai üzerine takas tahadetnamesı 
vermekte idi. Vaziyet öyle olmayıp ta 
ikinci tekilde iae yani fazla kıymet 
takdir edilmi§ae bundan da takdir ko 
misyonuna i4tirak eden mütehassıs e
kap~rlerin mesul olması icap ebnek
tedJ~. Ticaret odası idare heyetinin 
t~tlcil ettiği latanbuldaki takas heye 
ti, şu zeva~.ıa~ .~etekkül etmekte idi. 
Tıearet mud.uru. Muhain Bey. Ticaret 
borsası komıaerı Akif Bey, Ticaret 0 ... 

dası umumi katibi Vehbi Bey ve oda. 
idare heyetinden Necip, Gani, Suat, 
Rıfkı, Refik ve Hacı Recep Beylerdir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

A.lbert Dragon Elentfi dün Adliyede istintak hakimine gönderilirken .. 

Maslak faciası kahı2amanı 
Dragon Efendi 

tevkif 
hakkında da 

kararı verildi 
dün 

Mevkuf; kabahat ve mes'uliyeti hiç üstüne almıyor 
ve herşeyi otobüs şoförüne yiikletiyor 

Maslak faciası tahkikatı dün Adli· ğini söylemekle beraber kandan ha-
yeye intikal etmiştir. Facianın maznu beri ?lma~ığıru _bil~irmiş _ve. hadiseyi 
nu olarak müddeiumumilik tarafın .. .suretı katıycde ınkar ctmı~tır. Matma 

d · t' t k h" k. · h runa sevke- zel Alekaandr hakkında da . an ıs ın a a unı uzu . . . .. 
dilenler Dragon Efendi ile §oför Hak - Bu kızla ıkıncı defadır ki görüşii 
kı Efendidir. Mel. Anna hakkında ka yorum. Otur~~i:.u yeri bilmiyorum. 
nuni takibat yapılmamaktadır. Ancak ke~~ısını Pangaltıda buluyor-

Facia mesullerinin meydana çıka· dum d~mt~tır. . 
nlmasında tahkikata el koymu§ ol~n Vak a mahalhnde bulunan "E' m ar 
nöbetçi müddeiumumisi Ekrem Beyın kalı te~.':rlek kapağı da zihinlc~de 
büyük muvaffakıyeti olmu~tur. Ek .. yer ettıgı Ye M. Dragonun otomobılm 
rem Bey tahkikata el koyarkoymaz de de sıyrıntı falan bulunamadığı İçin 
M. Dragonun ismini tesbit ebniş ve E markalı kapağı düşürmüş olan oto· 
kendisini celp ile ifadesini almıştır. Fa- mobil aranmış ve nihayet bulunmuş -
kat M. Dragon vaka'dan biraz sonra tur. Otomobil muayene edilip bir e .. 
yanında Aleksandr isimli bir kız ol • ser görülemeyince ve sahibinin ve o-
duğu halde otomobille oradan geçli- (Devamı 6 mcı sahifede) 
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Napoıyon • • 
ımperatorıçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

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

NAPOL YON KARARINI VERDi 
- Junot, ıen ltalya seyahatinde 

Jozefinle beraber bulundun, Char
leı ile onu bir arada gördün. •• Bu 
husustaki fikrin nedir?. 

- • • • • • 1 
Bonapart hmaklannı kemirerek 

kat'i sualler tevcih ediyordu. Fakat 
hiç bir ce•ıap alamıyordu. 

Nihayet alet püd<ürmeğe hatla· 
mışh.: 

- Paramı, namusumu, hayabmı 
kendisine hasrettiğim namu11uz, 
alçak kadın! ••• Beni yalnız bırakı
nız .. 

Uç adam, sessiz ayrılırken, Bo
napart m ü tehevvir, kardeşiJosephe 
e şu mektubu yazmağa başladı: 

"Kardeşim, yakında Franııaya 
avdet edebileceğimi ümit ediyo
rum. Botanma davamı hazırlat.
Bu husmtaki karanm kat'idir ... ,, 

Düşman eline geçen mektup 
Sarı yelpaze sakallı gemiciler 

küpeşteden, Belle • Jeanne ismin
deki Marsilyah bir balıkçı gemisi
nin, kıvırcık saçlı, esmer çehreli 
tayfasına bakıyorlardı. 

Marsilyalı gemiciler: 
- Bu adamlar, kaba lisanlarile 

ne demek istiyorlar? diyorlardı. 
- Ben ne bileyim ••• Bunlann li

sanlarını anlamak için cadı karı 
olmak lazım ••• Dur bakayım. •. 

- Bırak canım, onlar bizden da
ha kuvvetli! •. 

Bu sırada bir İngiliz takımı, 
Belle - Jeanne gemisine çıkmıJ bu
lunuyordu. Fransızca konuşmağa 
asla lene~zül etmiyen haşmetlu İn
giliz Kralının zabitleri kaptana, ge 
miyi arıyacaklarını işaretle bildiri
yorlardı. 

İngilizler ilkin, Mısırdan gelmek
te olan bu gemide Napolyondan 
Directoire'a hitaben yazılmış ne 
bir mektup ve ne de ticaret e~yası 
bulunduğuna ihtimal vermemisler
di. Fakat Üzerlerine kırmızı Yum· 
ruklarile vurdukları fıçıların için
deki efyayı anlamağa çalışırken, 
bunlardan birisinin muhteviyatı ne 
ınayi ve ne de hav& olmadığına 
hükmetmitlerdi. 

Fıçı derhal İngiliz gemisine alın
dı. Ganimet büyük bir kıymeti 
haizdi. Tahtalarm arasına bazı 
evrak ııkıthrılmıttı. Mısır ordusu
nun kuryesi! 

İngiliz kaptanı, askeri mahiyet
te olan evrakı arıyordu. Bonapart' 
ın imzasını lafıyan hususi bir mek
tup bilhassa nazarıdikkati celb'et
mitti. Kaptan mektubu güclükle o -
kudu. -

Bonapart kardeti Joseph'e töyle 
,tazıyordu: 

"Kardetim, yakında Fransaya 
~vdet edebileceğimi ümit ediyo
rum. Aldığım haberler, beni sürat. 
le avdete icbar ediyor. Mektubu
nu Tunus tarikile aldım. Avdete
der etmez boşandığım ili.n edil
mek için, davayı hazırlat. Bu hu
susta sana vekaletnamemi gönde
riyorum. Kararım kat'idir. Bunu 
senin de muvafık göreceğine kani
im •. Bazan müşkül dakikalar yaşa
dığımı itiraf ederim. Fakat henüz 
yirmi dokuz yaşındayım. Elbet bul 
a~ıyı unutacağmı. Diğer i~lerim, 
aılem, yurdum bana teselli verecek 
tir. 

"DoatluRlınu benden diri~ etme 
buna çok ihtiyacım vardır. Sen be-• 
nim için daima aziz bir ukadaı 
kalacalaın 1 Allaha ıamarladık JC:.. 
seph, seni ve kannı kucaklarım .,, 

imza: ka.rıs~k. bir ?'~zı ~le atdmıt, 
kalın hır çızgı ıle çızılmıtti. Fakat 
bu çizgi sanki bir gÖZY&fının dütme 
:si ile ıilinmİ! gibi duruyordu. 

1 
İngiliz kaptanı, uzun uzun aaka

Jmı okşadı. Mektubun yoluna de. 
vam etmesine müsaade etmeli mi 
idi? 

Kaptan, ak~ama doğru, bir kaç 
ııise cinin zihne vertliği açıklıkla 
kusurunu tatbik edemediği takdir
de Bonapart'm daha ziyade bed
baht olacağını ve Pariste kansı, 
hiç bir suretle mes'ul tutulmadan 
çirkin hareki.tında devam edeceği
ni dütünerek fU kararı alıyordu: 

"Mektubu hükumetime göndere
ce3im. Forsing Office'teki efendi
ler, bu mektubun müvezziliğini 
yapmanın muvafık olup olmıyaca
ğını takdir etsin ... ,, 

Kaptan meseleyi doğru muhake
m e etmitti. 

Jozefin Pariste eğlencesinde 
Charles'a kartı olan aşkında de-' 
•am ettiği sırada, Bonapart i.leme 
kepaze olmaktan fevkalade müte
essir, alçaklıkla ittiham ettiği karı-

aınm aleyhine müthit surette köpü
rüyordu. 

Takip 
Bonapart Yafayı zaptetti. Eh

ramları elegeçirdi 1 Şimdi Alek
aandr Sezara, Fatih Sultan Meh
mede benziyordu. İngiliz gemileri 
nin tekmil tarassut planlarına rağ
men Fransaya salimen avdet edebi. 
liyordu! 

Muzaffer kumandanın avdeti 
tekmil Franıada kilise çanları ile 
haber verilmi,ti. Artık Fransada 
hiç kimse kalmamıtb ki hu fevka
lade adama kartı sadakatle bağ
lanmamıf, hiç bir kadın yoktu ki 
halecana kapılmadan onu dütiin
memit olsun. 
• ~ozefin teli.f ve tereddüt içinde 
ıdı. 

Artık Charlea, onun için ikinci 
derecede bir ehemmiyeti haizdi. 
Bonapart bütün ta'8asile parlıyor
du. Frejuıı'te karaya çıktı. Jozefin' 
in önünde 48 saatlik bir zaman 
vardı. Joseph ve Lucien'le bulllf
mazdan evvel ona mülaki olmak 
li.zımdL Bonapart'a karfı o kadar 
yumufak, o kadar nüvazitkar dav
ranacakh ki, artık mukavemet 
gösteremiyecekti. Fakat ifin en e
hemmiyetli kısmı, süratle hareket 
edebilmekte idi. 

Acep Bonapart, Frejus'ten Pari
se gelmek için hangi yolu İntihap 
edecekti? Bourgogne' dan geçecek 
mi, Bourbonnais, Nevera, Moulina' e 
uğnyacak mı idi? •• 

- Siz, Sena ve Auxerre yolunu 
tercih ediniz, muhakkak oradan 
geçecektir. 

Nihayet Jozefin, kocasına müla
ki olmak üzere yola çıktı. Her bir 
tehre gelince, "ceneralı gören oldu 
mu?,, diye soruyor ve "hayır daha 
bir ,ey yok!,, cevabını alıyordu. 

Fakat Liyonda , Bonapartm on 
iki saat evvel dörtnala Parise doğ
ru geçtiği haberi · alındı. 

- Haydi çabuk! Hayvanları çat
latıncıya kadar büyük bir süratle 
geriye dönmek lazım ••• 

Jozefin, belki artık geç bile kal
mıt oluyordu. Bonapart bu daki
kada karde,Ieri eline geçmitti. Bi
naenaleyh her fey kaybolmu~tur. 

Karon nerede 
Ceneral, merdiveni, mermer iki 

aslan heykel arasından büyük bir 
süratle geçerek eski askeri ailalı
larla müzeyyen sahanlıkta bir da
kika durdu. 

- Baksanıza! Burada kimseler 
yok mu? 

Agatke, yeni hizmetçi kadın ye
tİfti. 

(Bitmedi) 

Alman cevabı 
Tetkik ediliyor 
Almanya müsavat pren· 

sibinde ısrar ediyor 
PARIS, 23 (A.A.) - Nazırlar mec

lisi dünkü toplant.sında Almanyanm ce 
nbile menul olmuştur. Ancak alikadar 
nezaretler ve bu meyanda bassatan milli 
müdafa nezareti, Alman muhtarasınm 
ihtiva ettiği teknik noktalar hakkında 
mütalaa beyan eyledikten sonradır ki, bu 
maksatla bir itçima aktolunacaktır. 

Verdiği muhtarada, Alman hükUmeti, 
tec:lıizat için olduğu kadar aıker mıktan 
için de, derhal müsavat iıtemekte bcrde
Tamdır. Halbuki Franaa, hava kunetle
rinin heman yarı yanya tenzilin teklif 
etmiıtir. 

Fransanın, ayın ıonunda kadar, AJ. 
manyaya cevap verıniı bulunacağı tah· 
min ediliyor. ihtimal ki, Franın: haıicı· 
ye nezareti, silahlan bırakma konferan11 
bürosunun tavsiye ettiği vasıtasız müki 
leme usulünün beklenilen neticeleri ver
mecliğini, M. Henderıon'a bildirmek va
ziretinde kalacaktır. Kezalik, Dörtler 
b!''~la.nı İmza eden devletlerin Pariıte 

5
'! •çtima aktetmeleri haldunda Sir Con 
ımon tarafından vaki telkinin nazarı elik 

kate alınması mu··mk·· d"" H h ld 
Alma 

un ur. er a e, 
nyanın temerrüdü, daha ıimdiden, 

eaaslı surette terki teslibat .. "ti . • 
kıra --._ . b' .. .. umı erım 
~ gı ı gorunüyor. 

Kumlardan çıkarılan köşk 
ROMA, 23 (A.A.) - l.epiı Mag. 

nada kumladan çıkanlan bir kötkte 
fevkalade güzel bir mozaik bulun • 
muıtur. Bu mozaik musiki ilahesi 
"Orpee,, yi mwiki ile hayvanlan tes
hir ederken tuvir etmektedir ve Afri 
ka Romasının en gÜzel eserleri arasın 
da teliıkki edilmektedir. 

Amerika Cuba'yı tanıyor 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - M. Ro 

osevelt, Latin Amerika diplonıatlan • ı 
na hirleıik Amerikanın Cubayı tanı. 
mağa hazır olduğunu hildinniıtir. 

Amerika yeniden 
Silahlanıyor 

Yeni kruvazörler ve tay· 
yareler yapılacak 

VAŞiNGTON, 23 (A.A.) - Mecli
sin taıvibine verilen bahriye bütçeoin
de 284,747,000 dolarlık masraf vardır. 

Bunun 33,619,334 dolan 4 loruva
zör, ve tayyare gemileri dahil olnuık ü
zere yeni harp gemileri.ne tahsiı edil
miıtir. 18,880,000 dolar hava dairesine 
tahsiı edilmiıtir. Bunun 6,131,000 dola
n ile yeni tayyareler yapılacaktır. 

Akron dirije.plinin yerine bir yeni· 
sini koymak dütünülmemi.ıtir. Bahri ma• 
nevralar kumandanı amiral Standley, 
komisyonun buzunında Los • Ang.ı;.,. 
dirijaplinin uçuı yapamayacak bir hal
de olup kadro haricine çı'a.nlacağmı 
ihsas etmiıtir. 

Son yapdan zırhldarm asil!eıtiril
meıini tavsiye eden aminıd Sxandley, 
diğer zırhlıların vaziyetlerinin telılik&
li olduğunu ve gemilerden, harpte ken
dilerinden beklenilen hizmeti yapa'>'l
meleri hakkında fiipıheli olduğunu ,ı. 
dirmittir. 

VASHlNGTON, 23. A.A. - 285 mil 
yon dolarlık bahriye biitçesinin meclis
te kabul edileceği kati gibidir. Hüktı
met daha ileri giderek senede tahminen 
76 milyon a'.arak 280 milyonluk S sen&
lik bahriye pl&nmı kabul eıleceie ben
ziyor. 

Bahriye komisJ'ODU l'eİsi ve projeyi 
yapan M. Vinson, Londra mıaahedesi 
'bitince, Japnyanm lngiltere ve Anm
lca ile deniz muAvatı isteyeceğini tim
cliden haber vermektedir. 

İtalyan meclisi dağılıyor 
ROMA, 2 .A..A. - Meb'usan mecliıi 

nin dağıtıl-.ı •e ınilli müntabipler he
yetinin 25 Martta toplanmağa çağrıl.
Si hakkındaki lauvname bü::ün belediye 
c!air.ı'.erinde ve nahiyelerde ilin mahiy&
tinde olarak talik cdilıniıtir. 

Muhtelif federasyonlar ve birlikler 
büyük faşist medsine 1000 namzet tek- ; 
lf edeceklerdr. Büyük fqist mecliai bun 
lar arasından 400 kili seçe.:ektir. Bu 400 
zat milli namzetler liaetsini teşkil ede. 
celctir. 

Amerika yahudileri ·Hitler 
NEVYORK, 2 A.A. - Yahudi lrong

raıının himayesi altında bini mütecaviz 
tüccar, erbabı sanayi ve müstehlik, A· 
merikada nasyonal • soıyalist prpagan
dasile bir mücadele teşekkü:ü vücuda ge 
tinnek maluadile bir içtima aktelmiş
lerdir. Bir çok hatipler, Hitler rejimini 
ve onun propagandasını şiddetle tenkit 
ve alman emtiasınm boyl..cot edilmesini 
tavsiye eylemiılerdir. Hiıferciliğin tehli
keıini Amerikalılara öğretmek üzere 
25.000 dol.arlılt bir propaganda serma• 
yesi tem eclibniıtir. 

Yugoslav kabinesinde 
· değişiklik mi? 

BELGRAT, 23 (A.A.) - Yugoalav· 
yanın dahili Iİy&setinde pek yakında 
cezri bir değişıildik olacağma ve fıükıi
metin parlamento haricindeki muhalefe
tin eline geçeceğine dair ecnebi matbu. 
atında görülen haberler tamamen haya
liciir. 

Hakika ıudur ki, bütçe müvazenesi· 
ni temin için Maliye nazırı tarafından 
alınan tiddetli tedbirleri, diğer nazırlar 
taıvip etmed:Jderinılen aralannda bir 
i!'tilô.f vardrr. ~ğer kabinede bir değiıik
lik olursa Malıye ve Hariciye nazırla· 
nnın yerlerinde kalmak ihtimalleri var· 
dır. 

Lehistanda Fransız 
sermayesi 

VARŞOVA, 23 (A.A.) - Gazete
ler Varıovada toplanan Girardov men 
aucat müesseseleri hissedarları heye• 
ti umumiyeai e&naımda yapılan müza 
kereler hakkında heyecanlı maliimat 
n~retmektedirler. Bu içtimada Polon 
yalıların aahip olduklan 28,000 hia • 
aeye kartı 90 hin hisseye aabip olan 
Fransız sermayeaine tiddetle hücum 
edilmiJ, Fransız sermayesi gilya m.._ 
esııesenin mahvmd&n ve müstahdemi • 
nin elinde bulunan hisselerin kıymet
ten diifmeainden meaul tutulınuıtur. 

lngilterede faşizm 
LONDRA, 2 (A.A.) - Faıist reis

lerden Lord Rothermer ıiyah gömlek 
liler lehine nepiyat propagandaıma 
batlamııtır. Dün alqamki (Evening 
N.evı~ gazetesinde lngiliz gençliğine 
bır hitabe netrederek lngiliz F &Jist 
hareketine dahil olmalannı istemek • 
tedir. Lord Rothennere Faıizm ve 
Hitlerizınin disiplin ve vatanperver -
fiğine kartı hayranlığını bildirerek 
bunları, ihtiyar politikacılann teşkil 
ettiği çete tarafmdan memleket işleri 
ne yaklaştırılmayan lngiliz gençliğine 
misal olarak gösteriyor. 

Deniz dibindeki servet 
CENOVA, 23 (A.A.) - ltalyan 

bandıralı Artiglio ve Arpione gemi • 
!erinin dalgıçları büyük harpte Naraz 
ze sularında batan altın hamulesinin 
370 metre derinliğinde olduğunu bu 
altının kurtanlıp çıkarılınuından vaz 
geçme1!' .l~zım geldiğini, çünkü kur
tarma •tının pek büyük masraflara kat 
lanmağı icap ettireceğini bildirmİf • 
!erdir. 

Polonya edebiyat mükafah 
VAR~OVA, 23 (A.A.) - Polon · 

ya edebıyat akademisi mükafatının 
genç romancılardan Michel Chramon 
iski 'ye vermiştir. Romancının k11~kanç 
Irk ve tıp isimli eseri büyük bir mu • 
vaffakıyet kazann.1atır. 

Uzak Şarkta 
Gerginlik artıyor 
Sovyet Rusyadan bir ses 

daha yükseldi 
MOSKOVA, 23. A.A. - Taı ajansı 

bildiriyor : M. Kaganoviç, Moskova ko 
müniıt fırkaaı konferan11nda Sovyet 
Rusyanın beynelmilel siyaaeti hakkında 
mühim bir nutuk söyliyerek ezcümle d&
miıtir ki ı 

Avrupadaki vaziyetim:z lruvv,.t1Pn· 

mektedir. Fransanm bizim ile eıkiıin
den daha ttkı münasebat tesis etmtJ<te 
menfaati vardır. Alman faşistli gi öyle 
bir faaliyet ve öyle bir taa1SÜp gösteri· 
yor ki bu Fransa ve Lehistan için doğ
rudan doğruya bir tehlike teşkil ed•r. 
Hiç ıüpheıiz Fransız ve LeHstan kapi· 
talistleri ara11nda Alman faşistleriyle an· 
laımayı ve bunlara Sovyet Ruıyaya taar 
ruz için silahlanmak i.roki11\mm vrr.lme~ 
sini istihdaf eden bir temayül vardır. Bu 
temayül haklın bir vaziyette bulunma• 
malda beraber bizim tarafımızdan hü· 
yük bir dikkat ve teyakkuzu icabettirir. 

Almanya ile münasebetler:mize gelİıt 
ce : Alman hükumeti bizimle façist reji
mi"1d on eVTel mevcut olan münasebetler 
gibi münasebotler tesis etmek İsterse hü 
kumetimiz buna muvafakate amadedir. 

l ngiltere ile de münaseb•tlerimiz ger
gin gi.!melotcdir. 

Sovyet Rusya ile Amerik~ birleıik dev 
let1eri arasmda normal münasebetlerin 
teeuüsü iki memleketin beynelmilel va· 
ziyetlerini tarıin huıuıunda azim ehem
miyeti haiz bir amil olmaktadır. iki bü
yük memleket arasındaki bu normal mÜ· 
naıebetlerin ehemmiyetindeki azamet u 
zak ıarktaki vaziyet dolayi;iyle daha zi 
ya de artınaktadrr. 

En had mesele bizim Japonya ile o
lan münasebetlerimhı: meselesidjr. Biz Ja
ponyaya kart• bir sulh ıiyaseti takibet
mek i.tivOTuz. Şeref hislerimize yapı
lan tecavüzlere rağmen aza-ni derecede 
kendimizi zaptettik. Japonlar Sovyet 
R11>ı0'"1•F,.. l'Iİ" <"l':'\n ('i.., s<\.-k: ıimP"d:ifer• 
leri üzerinde tecavüzkarane hareket et• 
" , ğ. bat am ılardır. 1:-akıt hu ınfial his 
!erine kapılmad k ve vaziyeti ihtiyatla 
tahlil ettik. Japonlara §U suali sorduk: 
" Çin tark ıimcndülerlerini i tiyor mu
ıunuz ? Bunu zor~a ele g~irmeniz va .. 
hİın bir ihtilaf doğ racakt r Hükumeti· 
miz m"2kur ıimendüferl bittabi muvafık 
bir fiyatla satmağa amaded r." Bunun Ü· 
zerine müzakerelere b~lanmıştır. Japon· 
lar bizimle alay derecesine l:ir fiyat tek 
lif ettiler. Kati olarak retetti'<. Bu:ıun 
üzerine Japon n:irtaristleri haıka türlü 
hareket etmeğe ba§ladılar. Şnk demir
yollanndaki Sovyet memurlarmr tevkif 
ettiler. 

SoyYet Rusya artık eıki 1904 Çarlık 
Rusyası değildir. Uzak tarkta vaziyet fev 
hlade gerrindir. Neran bir taarruza in· 
tizar etmeliyiz. Her emperyalist mürai 
ve de~saatır ve bilhasaa Japon emperya• 
!isti bunu bize hatırlatmaktadır. Seneden 
seneye asker; kudretimizi tanin ediyo
nız. Bunu bilbaısa Japon gasibi bizim
le olan qıÜnasebetlerini boz~uiiu andan. 
heri yapıyoruz. Ordumuz birinci sınıf 
bir ordudur. Erazi- ize kar!ı tecavLiz ~ 
bulunacak olana mukavamot etmesini bi
lecktir. 

F t;ıcianın ip ucu düğümleniyor 
P ARiS, 23 .A.A. - Agence Econ<ıoni. 

que et Financiere ' de ,.,.zdığ-ı bir nmk:a 
lede M. """"Y Berenger, bütün Fran
eız'ann babrimuhitin iki sahilinde olan 
hacli&elere ~ gittikçe daha dikkat
li olmalan lüzumundan bahsediyor. Zira 
orada Amerika, Sovyet Rusya, Çin ve 
Japonya arallnda olan bitenlerin Alman
ya öle şarki AVTUpada ol.an bitenlerin mu 
hakkak a'aka .. vardır. Orada düğümlen 
meğe baııJayan facianın ipucu Bertin ve 
belki ~ ,.....dedir. 

200 milyon daha 
Dolandırıldı 

Stavisky'nin dosyasından 
yüz evrak çalınmış 

P ARiS, 23. A.A. - Emniyeti sui isti
mal ve dolandmcılıktan dolayi M. Geor
ge Alexandre aleyhine bir tevkif müzek
keresi keoilmiştir. 

M. Ale,....dre memurin bankası ile 
birçoğu iflas lıalinde bulu..- ıirketı... 
rin müesıisidir. 

Gazetelere göre dolandırılan melüğ 
200 milyon kadardır. 

M. Georıre Alexandre teslim olmuf· 
tur. 

Do•yada gizli el 
PARIS, 23. A.A. - Nafia itlerine ait 

Staviıki meselelerinden birinin J0.1 de 
mahkemeıi yapılacaktı. 

Rivayete göre muhakeme tehir edile 
cektir. Sebebi dosyeden 100 kadar ev
rak kaybolniuıtur. Bunlann arasında 
maznunların listesi ve tahkikat hakimi· 
nin iddianamesi vardır. 

PARIS, 23 A.A. - M. Yebarmegaray 
ile arkadaılan bir mebusan tahk:kat ko 
misyonu tetkilini İsteyen teklifi yaptık
larından mecliı Perşembe ve cuma günü 
tekli.fi münakaşa edecektir. 

Franıız ıosyali•tleri bugün için ıol
lardan bir heyeti davet etmitlerdir. Mak 
aatları Ybarnegaray teklifine mukabil 
bir ekseriyet temin etmektir. Bununla 
beraber faaliyeti aadece Stavi•ki mes&
lesinde mebusların rollerini tetkik ede· 
cek ve tahkikat komisyonu yapılmasını 
da isteyecektir. 

Singapurda bir konferans 
LONDRA, 23 (A.A.) - Uzak şark 

aularmda bulunan Avusturalya, Yeni 
Zelanda ve lngiltere filoları Amerika 
lıların, imperator1uğun müdafaası e .. 
babını takviye için aktettikleri kon • 
ferana bugün Singapur'da. açılmııtır. 

Kibrit şirketi mümessillerinin 
itirazı kabul edilmiyecek 

'ANKARA, 23 (Telelonla) - Kibrit şirketi mümesailleri geleli • 
ler. Maliye vekôletinden yarın öğleden sonra görü,mek üzere rande
ı.ıii aldılar. 

Öğrencliğime göre mukavele hükümleri sarih olduğımtlan firket 
kibrit fiyatlannın tenziline itiraz edecek olursa bu itirazı kabul edil
miyecektir. 

Ankarada arsa f iatları 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Belediye encümeni bugün Yeniş&. 

hirde plô.n tatbikinde artan iki ar ırayı kapalı zarfla satmıfhr. Bu ar· 
salar Gazi Biilvan üzerinde Trabzon meb'usu Hasan Beyin evinin ö
nüne üabet eden arıa ile l:unir cacl el esine giden ve plô.n mucibince ka
panan yoldur. 

Bu arsalara üçer katlı binalar yapılacaktır. Ve binaların altına 
clükkô.n inşa olunabilecektir. 

748 metre birinci arsanın met re murabbaı 1190 kurur ve 345 ntel• 
re murabbaı olan arsa da 1515 kuruşa ihale edilmiştir. 

Millet Meclisi Reisi Ankarada 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 

Paşa hazretleri bu sabah pehrimi ze geldi. 

Seyrüsefer anarşisini kökünden 
kazıyacak tedbirler lazımdır 

Falih Rıfkı Beyin makalesi 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Falih Rılkı Bey Hakimiyeti Milliye
nin yarınki bapyazısında Maslak laciasınclan bahsetmekte 11e demek
tedir ki: 

"Şehirler içinde ve ıehirler arasında ,tmcliki seyrüsefer anarıi.inl 
kökünden kazıyacak tedbirler lô.z ımdır. Bu tedbirlerin en ba,.nda 
ıeyrüseler vasıtalarının vatantl"f hayatının emniyet edilmesi bakı
mından mütemadiyen ve gayet kötü kontrol edilmesi, sonra ıolörle
rin kendi ellerine vatanda, hayatı teılim olunan kimseler gibi takip e
dilmesi gelir. 

Seyrüsefer bir umumi menfaat meselesidir. Bir müııteriıini zehir
leyen eczacıyı, yahut kokmUf balık satan eanalı mahkemeye ve hap
se yolluyoruz. Seyrüsefer faciaları nı kullanıla, kullanıla allfılmlJ bir 
kelime hemen halületiyor: KAZA 

Küçük merhametten vazg~eli m, büyük adaletin emirlerine itaat 
ederek kara ve deniz seyrüseferlerinin emniyeti meıeleaini her türlii 
kazanç, tefebbüıı, sermaye ve kar hesaplarının dıııncla bir umumi men 
laat davası olarak halledelim.,, 

Milletler cemiyeti o/yon ticareti 
Komisyonuna Türkiye aza oldu 

CENEVRE, 23. A.A. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: Milletler Cemi:veti meclisi gizli bir toplantısında muhtelil 
komisyonlarda istihdam edilen bazı zevatın memuriyetlerini temdit 
ve tecdit etmiştir. Sarre hükUmeti homiayonu azalannın memuriyet• 
lerin bir sene müddetle temdit ve hükumet komiayonu reiai M. Knoıc' 
un memuriyetini Je tecdit etti. Tuna komisyonu rem M. Rozettinitt 
memuriyeti ele beıı ıene için yenilenmiıtir. 

Meclia reisi ve raportörü, Polonya hariciye ncnın M. Beckin 
teklifi üzerine afyon ticareti iatişari komuyonuna aza olan yirmi bir 
hükümete Türkiye, lran, Kanada ve fsveç hükumetlerinin ele dahil 
olmasına karar verdi. 

Lenin'in ölümünün gı/dönümü 
MOSKOV A, 23. A.A - Di'r bütün Sovyet Ruıyada Leninin ö

lümü yıldönümü münasebetile büyük ihtilaller yapılmııhr. 
Geceleyin büyük tiyatroda Sovyet ricalinin de hazır bulunduğa 

bir toplantı yaprlmıı ve M. Kalenin beyanatında leninin vasiyetname 
sinin komünist fırkasınca yerine getirilmekte olduğunu aöylemif ve 
memleketin ileride de bu işe merkez komitesinin ve dahi reni Stalinin 
idaresi altında devam edeceğini ilave eylemiştir. 

Matbuat için meslek mahkemeleri 
BRLIN, 23 .A.A. - Bütün Almanyacla matbuat için meslek mah 

ke~eleri, tesis olunmuıtur. Berlintle de temyiz mahkemesi vaziluini 
. gor~cek olan bir haysiyet divanı teşkil olunmuştur. Bu mahkemeler 
ın reıa Ve azaları üç sene müd:letle tayin olunacaklar ve umumiyetle 
başmuharrirler arasından seçilecek- lerdir. Muharrirleri meslekten me 
T1eden kararlar bir halta zarfında temyiz edilebilecektir. 

• 
lktısat Vekili Aydında 

AYDIN, 23 .A.A. - Bu sabah otomobillerle l:unirtlen hareket e
den iktisat Vekili Celal Bey saat 11 de Aydına geldiler. istasyonda 
on dakika kadar kaldıktan sonra Nazilliy~ geç_tiler. Vekil Bey ıaat 
11 delehrimize dönecekler ve yarın ôclemıfe gıdeceklertlir. 

ZMIR, 23. A.A. - Şehrimizde bulunmakta olan lktiıat Velıı1l 
Mahmut Celôl bu sabah beraberlerinde Vali Kô.zırrı Paşa olduğu hal 
de Aydına hareket etmi,lerdir. Vekil Bey, Nazil/iyede uğrayacaklar· 
dır. Yarın sabah Torbalı tarihile ödemişe geçecekler ve gece ôdemif
te kaldıktan •onra perşembe günü lzmire hareket edeceklerdir. 

Hindistanda 100000 kişi zelzele 
neticesinde ölmüştür 

BOMBAY, 23. A.A. - Havas ajansı bildiriyor : ' 
Hindistan zelzelesinde ölenlerin miktarı yüz bin kişiye baliğ ol· 

maktadır. Nepal tamamile harap olmuştur. 

Adliyeye verilen 
matbaalar 

ANKARA, 23 (A.A.) - Okuyucu 
!ara mühim bir mevkii olduğu zannını 
Terici bir ıekilde tarihi askeri yeni 
Galatasaray, F enerbahçe, dünya kız 
ve erkek Oniversite•i isimleri altında , 
beyanna.me_venncden üç mecmua çt• 
kararak o.bone kaydeden Galatada A 
da hanında mukim Mahmut Bey ile 
ruhsat ilmühaberi gÖnneden mezkür 
gazeteleri basan matbaalar lıtanbul 
valiliğince adliyeye verilıniıtir. 

Cemal Hüsnü Bey 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Anadolu 

Ajansmm hwusi muhabiri bildiriyor: 
Bern elçimiz Cemal Hüsnü Bey hüku 
metimiz tarafından Milletler Cemiye 
ti nezdinde daimi murahhas tayin e 
.dildiğini Cemiyet ba§kitabetine bil • 
dirmiıtir. 

Bataklıklar kurutuıuyor 
ANKARA, 23 (A.A.) - Tarsu 

yakr.. lannda birkac seneden beri ame 
liyatı devam eden bataklıklar kurutul 
muı ve mühim mikdarda arazi elde e 
dilmiıtir. Ayni mevkide Berdan ıeh • 
rinden alınarak pamuk sulaması hu• 
•usunda kullanılac kaolan 17 kilomet 
re uzunl,,ğundaki kanalın mühim bir 
kısmı halk yardrmiyle açılmıt ve bir 
toprak kazma makinaaı satın alınarak 
faaliyete kuvvet verilmiıtir, 

Malatya ovasının da sulanması içiıa 
yakındaki dereler üzerinde tetkikat 
yapılmaktadır. 

Memleketin suları 
ANKARA, 23 (A.A.) - Memleke 

tin sularını ve su vaziyetlerini tanrına1' 
Üzere teıkil edilen istikşaf seferberli· 
ği garbi Anadoluda faaliyetle devaJ!l 
etmektedir. 
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• [jl:LEi2iJ~ 
Yine maslak ve otobüs 

meselesi 
ŞEHiR 

Arkalarından akan gözyaşlan da· 
~a ılıklığını kaybetmeden, bu k~nlı 
~ın sözünü kapatamyJZ .•. Eger 
CÖ:ıiiınüz var ve gördüğümüzü muha
~•ıne etmeye dirayetimiz kafi ise :'': 

Una benziyen kazalann sebeplerını 
•raıtrrmalıyız. 

lt Bir gazetede teklif edildiği gibi, 
l>aya aebep oluyor diye otobüsleri 

>'aıak etsek bu sefer otomobiller çar
~ııı:ı-, kaza gene olur. Çünkü Maslak 
tolunda bu kazalar ne birinci ne so • 
~llncudur. Ve kazaya uğrayan da 
hlııız otobüsler değildir. O halde bir 
-,aıtıralım: 

B Bu yolda kaza neden çnk o!uyor?. 
I Unun sebebi meydanda: Otomobil • 
•r hep oradan gelip gidiyor. Eğer yol 1•k "e dar olmasa kaza olmaz. Olsa 

da az olur... Binaenaleyh eğer kaza!a· 
tın Önüne geçme tedbirlerini anyor
&ak bµ yolu gidi§ geliş tararlan ayrı 
01arak geni<lctmeliyiz. Maslak yolu 1 ,_ ' k .. 
e., "e dar oldukça kazalar te errur 

•d•cektir. 

Şimdi de otobüslerin perİf"nlığı 
:~ aık aık kazaya uğramalan sebebi-

1 arll§tıralım: 

lstanbulda otobüs imtiyazı beledi· 
~•il.İndir. Binaenaleyh burada otobüs 
lfletınek için ciddi bir ıirket teessüs 
•dip imtiyaz alamaz. Ancak böyle pe 
•aı.ende ve istendiği zaman ortadan 
ltaldınlabilecek münferit arabalar bu 
lartlarla çalışmağa razı o1ur. Dünya· 
llın her tarafında ciddi ıirketler tara 
fı1tc1an idare edilen bu nakil vasıtası 
bi>de de ciddi bir ıirket elinde olaay
~ı, Onun da yol müfettişleri, ciddi İm· 
11ıbana ve kontrole tabi J<>förleri bu • 
lıııur arabalan da daimi bir makine 
lııiir~abeaine tabi olurdu. Halbuki iş 
~:Yle değildir. Van yoğu bir iki _oto
,llateıı ibaret ve ne kadar çok muşte· 

li t~ırsa 0 kadar kar edeceğini düşü· 
~ bir takım buıuıi arabacıların İt· 
•teceği otobüı servisi bu kadar olur. 

ı, Aşçı dükkirunda beı kuruşluk İf -
tbıbe çorbuı için a,dam çağınp aor

lııuı: 

- Ayol, bu çorbanın içinden pa • 
~\>ta çıktı? .• 

lierif cevap venniı: 
.._ Efendi l Bet kuruşluk çorbadan 

'anfea çıkmaz ya! .• 

d Böyle işletilen otobüsün selameti 
• llncak bu kadar olur. 

1\ l<imse inkar edemez ki, Boğaziçi, 
1 akırköy, Eyüp ve Erenkö::; gibi yer· t•'k iıleyen bu otobüsler bir ihtiyaca 
ı:r "biil etmektedirler ki yaşabiliyor 
di ' ll.,u ihtiyacı gördükten sonra bele 
0 Yenııı bu iti ciddi bir ıirkete veya 
ş_:kın~lerıe alakadar Şirketi Hayriye, 
>oıı fDnendiferleri, Anadolu Demir • 
ite 1 ""; ve Haliç gibi mevcut nakil tir· 
Ilı.~ erıne vermemesi bu itin hu1111i 
11 lltetebbiıler elinde kalmasına ve o
ı,,';:ı daimi bir kaza aebebi olnıalanna 
l,,L ep olmaktadır. Ben bu kaza müna. 
lı Qetile bu noktaya ısrar ile parmak 
aı'Yorum. , 

Şehir planı ve mimarlar 
lı 1 l'abii gazetelerde gördük. latan • 
I> ~ fehrinin pl&nını yapmak için ya
~tk;' Dıüsabakaya ait ilk üç projeyi 
~ ke memur bir heyet yapıldı. Bu 
~ette hemen hemen belediye unsur 
1 elr.aeriyette .• Maahaza diğer yer
trden de alınını-t bazı zevat var. Bu· 
~ t'ağmen ben bu üç projeden an • 
'ak belediyenin beğendiği projenin 
t•~i.h edileceği':" ş~diden iddia ede-
• ~lınm. Orası bıze lazım değil ••• Be • 
\..~ ~litec~ğim nokta ıudur: Bu pro -
Ilı~ tetkıke memur heyete bir Türk 
ı. ı..,"\' almamı§lar. Mimarlar Birliği. 
bQ. Ilı :ııiye arasında bu yüzden ufak 
dar llnakaşa oldu. Gazetelere ka • 
lı;. •kaetti. Bu ll"§riyattan anlaıılıyor 
tıı;,:rôlya bir iki ecnebi mimarı çağ!. 
"tii,ı.'· birliğin itirazı üzerine de bır 
~ "'iman davet edilmiş .. Ben ol • 
tır,.: 1'.!iınarlar Birliğinden beş kişi ça 
~ .. 0 nlarm da mütaleaamı alırdım. 
iııh· l\t bizde anlamak meselesi de bir 
lıaı~'-r feldine aokulmuıtur. Mütehas 
I,~ ~ ara11nda çok defa esefle görü
tldıı ·'let ve biribirini çekememezlik 
~· l~ gibi bazı makam lllhipleri için 
ııı,,: ihtisasa bir türlü hürmet etmek 

I •Y,enler vardır. 

d•ee~•nbulun imar projesini tetkik e· 
ııı_) heyete Türk mimarlarım çağır
~ıı,. ~il zihniyet lstanbul aatdyumu -
~ltıı ıntası hakkında Türk spor te§ki
lıt0lııl>ı mütehU.11lannı da dinlemek 
d'til~iıti... Bu zihniyet bizde yeni 

ır. 

~ FELEK 

~koslovaky~nın Ank;;; 
llıaslahatgüzarlığı 

t~ekoılo"akyanın Ankara mulahat
~ t):lığırıa, lstanbul c~n~ konsolo· 

k...". Hanak tayin edılmış tir. 
~~~'<>lyö Hanak Türkiye ile Çekoa· 
"'-ıet h arasında 'aktedilecek yeni .. ti· 
llı,,k .~uka"elesi müzakeratına gmş-

ll>ere Anl<araı·a gitmi~tir. 

. s Yeni bir kl~p . 
~. ı,:"natyadıı Sümerspor ısmınde ye
~!~ •r 1Por klübü teşekkül etmiştir. 

•1> k •. d b" t~~ Ço kıaa bir zaman ıçın e 1~ 
~ııı;a~~~ kazanmıştır. Müzahir, f~h~~ 
~-dd• ll:ı:ere de birçok ze~at klubu 
~dırı "e "!İlne"i himayele~ın-; ~!mı~· 
ı''I\ · Denız sahi'inde klup ıçın bır 
·~. lutulınu~tur. idare heyeti fevka 
~~I~ "'••a · sarf ederek klübün teka -
\ llıı;ı"" terakkisi için çarpı~mağa ba§ 
~ı . .. :r· ~lüpte timdiJ:k güre§, fut -

~!.\tir ~ı.,ın tnbeleri faaliyete geç -
~·ı~~al!kb"harda denizcilik ıubeai de 
~"! ~. ı:a b"'lşlayacaktır. KPple ge • 

a."~. bir de jimnastik salonu vü .. 
letiribnektedir 

Kko•end 

Ecnebi 
Malı damgası 

T esbit edilen firmalar 
mahkemeye verilecek mi? 

Ticaret odası meclisi ilk içtimaın· 
da ecnebi mallan yerli ve yerli malla 
n ecnebi malı gibi !atan firmalar hak 
kında evvelce İ§İ tetkik eden komi"° 
yonun verdiği raporu tetkik edecek ve 
nihai karan verecektir. Komisyon U· 

zun müddetten beri yaptığı tetkikat• 
ta bu iti yapan firma1arı tesbit etmİ§t· 
tir. Komisyon bunların derhal mahke 
meye verilmeleri lazım geldiği kana
atindedir. Meclisin karanrun ne ola • 
cağı merak edilmektedir. 

Adana pamukları 
Milli aanayiimizin mühtaç olduğu 

iyi vasıfta pamuk yetiştirmek için ge 
çen sene Adanada başlanan teşebbüs 
güzel neticeler vermektedir. Bu sene 
Amerikan Klivland nevi pamuklar A· 
dana piyasasında fevkalade rağbet ka 
zanmı§tır. Bu pamuklann üretme işi .. 
ne muntazam bir pli.n. dairesinde de· 
vam olunmaktadır. 

Üretme çiftliği 
Bu sene Y eşilköy ıslah istasyonu 

için Halkalıda bir üretme çiftliği vü
cude getirilmiştir. Önümüz.deki sene 
diğer istasyonlar için de böyle birer 
üretme çiftliği teaia edilecektir. Çift
çilerimiz. ıalah istasyonlarının seneler 
ce edvam eden mesai neticesinde orta 
ya koyduklan yüksek evsaftaki to -
bumluklara karşı büyük bir rağbet 
ve tehalük göstermektedirler. 

lslah edilmiş tohumlar 
Eskiıehir tohum ıslah istasyonun· 

da muhitin ihtiyaç"anna en uygun o
lara-k yetiştirilen buğday ve arpa to
hımılarınm Eskişehir. ve. l.tanbul, .. Y e 
filköy bavalisi çiftçılenne. tevz'!ne 
devam o!unmaktadır. Yem usul zıra
atı tatbikatile göstermek için bir çok 
yerlerde istasyon müdürlerinin idare
si altında tecrübe tarlalan açılmıştır . 
Önümüzdeki ıene bu tarlaların adedi 
arttırılacaktır. 

Toptan eşya endeksi 
Ticaret odası istatistik ıubesi la -

tanbulun 933 senesi toptan etya en • 
dekaini ikmal etmi~tir. Endeks bugün 
!erde neıredilecektir. 

El birliği ile istifade 
Devlet demiryollan idaresi köylü 

ve müatabsilin menfaatine olarak A· 
nadoludan gelecek buğday ve sair bu 
bubat için bir tedbir almı§lır. Yarın • 
dan itibaren mayıs sonuna kadar iki 
bin vagondan fazla nakliyat yapacak 
)ara yüzde elli tenzilat yapılacaktır. 
Söylendiğine göre, müstahsilin men • 
faatini konımak için alınan bu tedbir 
bazı fi,...;a ve tüccarlann istifadeye 
kalkıthklan bir iş ohn\qtur. Bu firma 
lar aralannda anla§&rak Anadoludan 
getirecekleri mali hep bir nama ge • 
t;rtmeğe karar venniflerdir. Bu §ekil 
de yÜzde 50 tenzilattan istifade ede· 
ceklerdir. Bu anla§rtıanın haricinde ka 
lan firmalar ve tüccar bu vaziyetten 
ıikayet etmektedirler. Maaınafih mu 
kabil taraf ta bu vaziyetin ayııj zaman 
dan müsteblikin de nefine olacağını 
iddia etmektedirler. 

Türk halıcıları nın şikayeti 
Hükıimetin Te§rinievvel ba§langıcı 

na kadar gümrüklere gelmiş olan ve 
kontenjan listesinde bulunmayan mal 
!arın kontenjan harici gümrükten çık 
maama müsaade etmesi gümrükteki 
Iran halılannın hepsinin piyauya çık 
masına eebep olmu§tu. Bu vaziyetten 
fevkalide mutazarrır olan Türk ha.'ı~ 
cılannm müracaatı lktıaat vekiletin
ce büyük bir ehemmiyetle karıılan • 
mıştır. Aldığımız malumata göre ve • 
kalet bu hususta mühim bazı tedbir • 
)er almtk üzeredir. 

Liman şirketinin nakliye 
Ucretleri 

Liman tarife komisyonu pazar gü. 
nü Deniz Ticaret müdürlüğünde İçti • 
ma ederek Liman ıirketinin nakliye 
ücretlerini tetkik ve yeni tarifeyi tes
bit edecektir. 

Belediyenin fiat lisfe!eri 
Ticaret odası da belediyenin fiyat 

listelerinin piyasada yaptığı tesiri tet 
kik etmektedir. Oda edineceği kana
ate göre belediyeye bir raporla va· 
ziyeti bildirecektir. 

Yeni silolar 
l.tiabı 4,000 ton olan Konya silosu· 

nun inşaatı üçüncü kata kadar çıknuı· 
tır. 

istiabı 4,000 ton olan Ankara ıİ· 
loıu in§&lltı 2 inci kata kadar çıkmış· 
tır. 

istiabı 4,000 ton olan Srvas silosu 
İntaah 1 inci kata kadar çrkmıttır. 

istiabı 4,000 ton olan Eskiıehir si
losu temel inşaatı bitmiftir. 

Bütün ailolar İn§&&tı 1934 haziran 
nihayetinde ikmal edilmit bulunacak
lardır. 

1,000 tonluk Denizli buğday amba. 
rının inşaatı ikmal edilmiıtir • 

1,000 tonluk Akşehir buğday amba. 
rmın inşaatı ikmal edilmek üzeredir. 

Diı'{er ambarlar da 15 gün sonra bi· 
tecektir. 

Bahkesir buğday ambanrun makine 
tesisa+ının yerine konmasına batlanmak 
üzeredir. 

Ylll:rette 

Mali vaziyet 
Dün müsteşar faik Beyin 

riyasetinde toplanıldı 
latanbul mali vaziyetini tetkik İ -

çin dün Maliye müsteşan Faik Beyin 
riyasetinde maliye mürakıpliğinde bü 
yük bir içtima yapılmıştır. Bu içtima
da mürakıp Raıit, Mustafa ve tabak· 
kuk müdürü Talat Beylerle diğer mü
dürler bulunmuşlardır .. Maliye veka • 
leti muhasebat umum müdürü Rüştü 
Bey de içtimaa iştirak etmiıtir. Faik 
Bey, müdüı·ler ve mürakıplerden la .. 
tanbulda yeni mali teşkliat kanunu • 
nun tatbikatı neticeleri ve tahkikat, 
tahsilat hakkında izahat almıştır. Fa 
ik Beyin tetkikatı devam edecektir. 

Yang ı nı karşı yeni bir tedbir 
Yangın tehlikelerine kar§ı yeni ve 

mühim bir tedbir alınmıştır. Yapılan 
bir tamime göre resmi daireler, me -
sai saatinin hitanu olan saat 17 den 
sonra hariçten kimse giremiyecektir. 
Kim olursa olsun, kapıcılar içeriye 
kimseyi almıyacaklardır. 

Ziraat odası intihabatı 
Vil8yet ziraat odası yeni sene in .. 

tihabatını yapmı§tır. intihap olunan 
ıahıalar tunlardır: Raıit, Vi!ayet zi • 
raat müdürü Tahsin, Lıitfi Arif, Şev. 
ket Turgut, Mazhar, Yusuf, Talat, Ra 
tip Tabir, Şeyda, Mirza, Tevfik, En -
ver, Necati, Etem, Emin Beylerdir. 
Oda bu sene mesaisini geniı tutacak
tır. 

8ete,.fyetlle 

Haliç davası ---Şirketin borcu 100 bin 
lirayı buldu 

Belediyenin Haliç tirketi aleyhine 
açtığı dava devam etmektedir. Muha 
kemenin §İmdiye kadar olan oafhaaı 
§irketin belediye hissesini veremiye • 
cek vaziyette olduğunu göstenıı.i§tir. 
Bu sene ile Üç . - i sene olmaktadır 
ki Haliç §irketi udediyeye para ver· 
meuıektedir. Şirketin borcu yüz hin 
liraya yakındır. Aldığımız malıimata 
göre belediye, Haliç tirketinin muka 
velesinin feshi için li.zmı gelen ma -
kamat nezdinde tetebbüsatta buluna 
caktır. Bu husus için bazı evrak top· 
!anmaktadır. 

15 seyyah vapuru gelecek 
Şubat ayı içinde ıebrimize 15 sey

yah vapuru gelecektir. Belediyo sey. 
yahin ıubeai gelecek seyyablan kar
ıılamak ve kolaylık göstermek üzere 
tertibat a!acktır. 

Mezbaha kanları satı'dı 
Mezbaha kanlan bir müteahhide 

i~ale .. e~ilmiştir. Şehrimizde emogle
bın dOfıyeıı turubu yapmak üzere bir 
fabrika kurulacak ve bu kanlardan 
burada istifade olunacaktır. 

Şehre ı- ğaçlar dikiliyor 
• Şubatın on beşinde belediye ıeh • 

rın muhtelif yerlerine ağaç dikmeğe 
ba§layacaktır. Bilhassa Oaküdar 11rt
lanna, Çaınlıca yol'anna ağaçlar di • 
kilecektir Ziraat m'"d"" ı·· · ·· d b J . · u urugu e ee-
dıyeye yardım edecektir • 

Fırka kongreleri 
Beyoğlu kazası dün gece 

kongresini yaptı 
Cümlıuriyet Halk Fırkası lstanbul 

t~kilatı kaza kongrelerinin aktine dün· 
den itibaren baılandı. ilk kongre dün 
gece Beyoğlu kazasında yaptlmıştrr. 

Kongrede nahiye ve ocak heyetle
rinin hepsi, umumi meclis azası ve fır .. 
ka "e "ilayet idare heyeti ile diğer bir 
çok zevat hazır bulunuyorlardı. 

Kongrenin açılmasını müteakip bi· 
rinci reiıliğe Şebir Meclisi azasından 
Suat Kara Osman, ikinci reisliğe ga • 
zetemiz yazı işleri müdürü Etem iz. 
zet "e katipliklere Madenciler Birliği 
umumi katibi Sadrettin Enver ve dok
tor Bekir Şe"ket Beyler intihap edildi
ler. 

Kaza reisi avukat Mekki Hikmet B. 
;dare heyeti raporunu okudu v<; Cü!°" 
huriye! Halk Fırkası ana prensı.!"len: 
nin derin bir tahlilini yaptı. Muteaki
ben tetkiki hesap ve dilek encümenle • 
ri intihabatı yapılarak muhtelif mevzu
lar üzerinde cöz alan hatipler dinlen
di. 

Hatipler arasında otobüs kazala • 
nna mani tedbirlerden, elektrik "e tram
vay ücretlerinin pahalılığından ve bu 
fiyatların yeniden tetkiki lüzumundan, 
tedrisattan bahsedenler "ardı. 

Bu ve diğer mevzular üzerinde uzun 
uzun münaka,ırlar oldu. 1 dare heyetinin 
ibrası yapıldıktan sonra yeni intihaba 
geçildi ve.. yeni idare heyeti fU ıekil· 
de seçildi: 

Asli aza: Mekki Hikmet Bey avu. 
kat, Kadri Bey Eınaf Cemiyetleri ı..... 
mürakibi, Hüınü Bey Belediye müfet
tiıi, Haşim Refet Bey a"ukat,. Asım B. 
avukat, Aziz Bey Liman Şirketi ko
miseri, Hüınü Bey Tütün inhisan mü
dürlerinden. 

Yedekler: Ali Mazhar Bey doktor, 
Ahmet Şükrü Bey Milliyeti müdürü, 
Halit Fahri Bey muallim, irfan Bey 
Tayyare cemiyetinden, Sadettin Bey es· 
bak polis müdürü, Nail Bey mütekait 
bahriye kaymakamı. . 

Bilahara vilayet kongresinde kaza· 
yı temsil edecek murahhaslar intihabı 
yapıldı. Bu intihapta asıl müme11illik· 
!ere ıu zevat seçildi. 

Mekki Hikmet Bey avukat, Etem iz· 
zet Bey Milliyet yazı işleri müdürü, 
Niyazi Bey E"kaf müdürü, Ali Maz. 
har Bey doktor, Nail Bey eczacı, Suat 
Kara Osman Bey, Sükiiti Bey doktor, 
Mustafa Faik Bey C. H. F. Hasköy 
N. ' reisi. 

Bundan sonra vilayet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim Bey söz alarak, Halk 
F ırka11nm gayeleri hakkında izahat ".,. 
rerek "Fırka icraat kuvvetini ocak kon· 
grelerinden bll§layan aç-k münakap!ar. 
dan almaktadır. Her vatandat yurdun 
saadet ve ıeli.meti için düıüncelerini. 
kaygulannı 90k açık ve serbest ola • 
rak - samimi olmak tartile - söyle
melidir. Bu sözler, bu düıünceler ev. 
vela nahiye, sonra kaza daba sonra da 
vilayet merkezinize kadar gelir. Vila
yet heyetiniz bunlann ıe_!u"e ve viliy~
te ait kısımlarını mahallı olarak yaki. 
nen takip eder. Halkın dileklerini inta· 
ca çalı§ır. l§te bu ıart altında "e o
caklardan başlayarak ortaya konan fi. 
kirler, yapdan münaka§alardan elde .,.. 
dilen neticeler fırkamızın takip ettiği 
hedeftir . ., 

Cevdet Kerim Bey bundan sonra 
vatandatlann bu hususta çok hassaı ol. 
malan 13.zım geldiğine ve daha ba2J 
mevzulara temas ederek heyecanlı be
yanatına nihayet verdi. 

Parayı İstanbul ınaliyesi 
.. ~dliy~ dairelerinin ı>o•tahaneye nak· J 

li. ·~.ıle ~un de meı,ul oılunınuı ve kro- / 
ki uzennde muhte.if ınalık- ka 
il . -·~"e. "'!' ı;nn yerleıtinne tekli tesbit edil· 
Dll§tir. 

D"" .~ger ~~ ı>os.ıahane bina11nm 
da dunden ıtibaren tıııbliyeaine baıla
nılnu§tır. l_'abliye i" cumartesi günü· 
ne kadar bıtecek, ~eoi giiniinden 
itibaren de adliye dairelerinin postaha. 
neye nakline baılanacalrtır. 

Halriyat ne zaman? 
Yanan ad'.iye binasında henüz haf

riyata bll§lanamamıştır. Evvelce de yaz. 
diğımız veçhile evvelemirde enkazın yı
kılması "e tehlikenin bertaraf cmlmesi 
icap etmektedir. 

Evvelce bu paranm belediye tara
fından verilmesi teklif edilmiş, fakat 
•belediye bunu veı maııiıtir. Bina emla
ki milliyeden olduğu İçin yıkılma mas
rafının da hazineden verilmesi icap et· 
mektedir. 

Bunun için paranın lıtanbul maliye 
tctkilatı tarafından sarfı takarrür etmiş
tir. Şehrimizde bulunan maliye müıte
ıarı Faik Bey bu meseleyi de intaç e
decektir. 

Kömür haline gelen evrak 
Yangında kalan kasalann bazılannın 

muhteviyatının kömür haline geldiği 
ve banlardaki yazılann okunup okuna. 
mıyacağının tıbbı adliden sorulduğunu 
yazmıştık. Tıbbı Adlinin verdiği cevap. 
ta bu evraktan bir kı5mmrn ya21lannın 
okunacağı, fakat bir kısmının da oku. 
namıyacağı, böyle kısmen okunması is
tifadeyi temin ederse hepsinin okun. 
mak üzere kaffesinin tıbbı adliye gön
derilmesi bi.ldirilmiştir. 

. Müddeiumumilik keyfiyeti icra dal
resmden sormuttur. Eğer icra da" • 
böyle bir kısmının okunınas1 faydab'":i:,_ 

cağını bildirirse kömÜr haline gelen ev
rak muhteviyatı okunulmak üzere tıb
bı adliye gönderilecektir. 

Kupon çıkaran gazete~er 
Matbuat kanununun sarahatine rağ. 

men bazı gaz-eteler sürüm temini mak· 
oadile karileri araıında tali ve kur'a 
oyurlarına benzer td<ilde kuponlar oq· 
ttderek bir nevi piyango tertip etmek· 
tedirler. 

Böyle tertiplerin kupon ve ilanlan
nın ne§rİ bile matbuat kanununun 36 
ıncı maddesi ile menedilirken gazete! ... 
rin kendi nam'arına kupon ııetretmesi 
müddeiumumiliğin nazan dikkatini c~· 
betıniştir. Badema gazeteler bu §"kilde 
kuponlar ne!rederlene baklannda ta· 
kibat yapılacaktır. 

Sabri Ef. bugun muhakeme 
edilecek 

Haber gazetesine tahrikamiz mek· 
tup Yazmaktan suçlu Mütercim Sabri 
efendi ile bu mektubu ilerisini ve ge
riıini düıünmeden neıretmekten suçlu 
Haber gazeteıi sahip ve netriyat mü. 
dürü Hasan Rasim Beyin muhakeme
leri bugün saat 14 te asliye ikinci c ... 
za mahkemesinde başhyacaktır. Sabri 
efendinin mevkufiyeti devam etmekte
dir. 

Neşriyat davaları 
Son Posta gazetesinin Cümhuriyet 

gazetesi ne§riyat müdürü aleyhine ika· 
me ettiği hakaret davası pazar günü aa~ 
at 14 te ikinci ceza mahkemesinde rü
yet edilecektir. 

Dava edenler Son Posta sahibi Ali 
Ekrem ve neıriyat müdürü Halil Lutfi 
Beyler, dava edilen de neşriyat müdü .. 
rü Abidin Daver Be dir. 

• 

Pellste 

Katil dün de 
Bulunamadı 

--o--

Mamafi zabıta izi Üze
rinde bulunmaktadır 
Şehremininde Uzun Yuıuf mahalle

sinde Raif Bey aoağında 20 numara
lı evde oturan ve kansı Halideyi 12 
yerinden bıçaklayarak öldüren Şebin 
Karahiaarlı Mustafa, namı diğerle Ha 
cı zabıtaca §iddetle aranmaktadır. 
Katilin sabaha akıama yakalanı<cğı 
muhakkak görülmektedir. Zabıta kuv
vetti izler üzerindedir. 

Bir genç kaza geçirdi 
hastahanede öldU 

Evvelki gece Fatihte gÜreş merak'•· 
ları arasmda yapılan güreşmeler eana .. 
eında müessif bir kaza olmuş, Eğrika· 
pıda Çukur sokakta 45 numarada otu· 
ran bir çikolata fabrikası amelesinden 
Mihal Apostol isminde 18 yaşında 
bir gençin, güreş talimi esnasında ka: 
fasının bir kemiği kınlrnı~ır. 

Çocuk, derhal Cerrahpaf" haıtaha • 
nesine kaldırılmıı ise de dün sabah ve
fat etmiştir. Cesedi, bugün morga kaJ. 
dırılacaktır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Karı katili adliyede 
Unkapanmda 15 günlük karısını 

öldüren kunduracı Mehmet dün Adli 
yeye teılim edilmiıtir. 

Memnu silahlar 
Evvelki gece zabıtaca muhtelif semt

lerde yapılan aramalarda Fenerde Os
manda bir saldırma, Kadrköyünde S... 
!imde büyük bir sustalı çakı, SiTkecide 
Mide bir tabanca, Halitte koca bir bı
çak, Beyoğlunda Mahirde mr miktar es· 
rar bulunarak müsadere edilmittir. 

Rahat durmadı 
Bir katil maddesinden on &eneye 

mahkiim iken bq ıene mahpuı kaldık
tan sonra af kanunundan istifade ede
rek tahliye olunan Ömer isminde biri, 
Osküdar <;ar'!I•ında ötedenberi çaldığı 
bazı ~ya ile bir tabancayı satarken ya. 
kalanınış adliyeye tealim edihni§Ôr. 

Mangalla n:erdivenden inerken 
Kurtulu~ta oturan Madam Pinçeni, 

ateı dolu mangalla merdivenden iner
ken dÜ!tDÜf ve bll§mdan ağır surette 
yaralanmıştır. 

Kadın yüzUn~en 
Tak simde, kadın yüzünden arala· 

nnda çıkan kavga neticesinde Fa.zir, 
Mustafa isminde birini bıçakla ağır au .. 
rette cerhetmittir. 

iki Ahmetler 
Beıiktaş.ta Haslınn caddesinde kun· 

duracı Ahmet efendi, o civarda kun
duracı diğer Ahmet efendiyi, aralann· 
da çıkan bir kavga neticesinde kundura 
bıçağile yaralıunıftır. 

24 saatte hırsızlıklar 
Son 24 saat zarfında şdırin muhte

lif semtlerinde vuku bulan ufak tefek, 
sirkatler tunlardır: 

1 - Sabıkalı Mehmet, Ağaçdimnde 
Dimitrinin bakkal dükkanından bir te
neke zeytin yağı çıdarak aavu!urken ya· 
kalanmı§tır. 

2 - Hocapaıada oturan Belıçet 
efendinin penceresinde asılı kafesteki 
kanaryayı &§ıran Cemal ve 1 e.mail efen
diler yakalanımılardır. 

3 - Kumkapıda Madam Narsis'in 
evinin kapısını açık bırakarak mahalle 
bakkalına gittiği sırada içeriye giren 
balıkçı Sami bir çift iskarpin al""! ise 
de ele geçmİftir. 

4 - Çamlrcada inekçi Ahmet efen
dinin yanında çalııao çoban Osmanrn 
cebinden beş lirasını yankesicilik sure-
tile aşıran Halit ve Emin isimlerinde 
iki çocuk derdest edilmiflerdir. 

Metresini yaraladı 
Beyoğlunda Halepli. sok;ıimda. ot~

ran Garson Zan efenclıi, evıne gıbniş, 

ve metresi Necla hanmıla. kıs~lık 
yüzünden olduğu tahmin edilen muna· 
zaaya tutu§IDU!tur. 

Bir aralık kav&'a kızıtmıı ve .zd<i e
fendi, kendinden geç~ bı~ çe
kince rnet.esini aol bacagının iki ye
rinden yaralamm ve kaçarken yakalan. 
rruıtır. 1 

Dayak 
Beyoğlunda Küçiikyazıcı aolcağında 

kahveci Hayri efendi, Ragrp efendi ile 
dostu T onn hanımı dövdilğünden yaka. 
lamnı•tır. 

Çarpışma 
Şebzadelıoatmda §Olör Muzaffer .,. 

fendinin idaresinde otomobille Rahmi 
ve Ahmet efendilerin bindikleri moto
ıiklet çarpıfll>lı, Rahmi efendi yaralan· 
mıı ve gerek otomobil ve gerek moto
ıiklet hasara uğramıştır. 

Kaçak etler 
Dün sabab saat 8,S ta Haydarpaşa· 

ya gelen Ankara muhtelit katarından 
küBiyetli miktarda et çıkarıldığı ~za
n dikkati celbebniş ve yapılan tahkikat 
neticesinde bu etlerin kaçak olduğu an· 
laıılımftır. . . 

Bunun üzerine tahkikat tamik edı· 
Jıerek etlerin, Yükaekka~dırımda Büyük
hendekte Şahkulu sok~ı.nda 4 nu~ra· 
da oturan Madam Dınutro'aya aıt ol
duğu öğrenilmiştir. Etler tartılmış ve 
917 kilo gelmiştir. Kaçak etler müsadc. 
re edjlmiş.tir. 

DUkkAnda hırsızlar 

3 

IF.Kd}A1 
Numan usta 

Numan usta ölmüş. 
Geç aldığım bu haber beni yüre· 

ğimin ta ortasından vurdu. Numan 
usta ile hiç bir ak gün arkadaşlı· 
ğım yoktu, hep kara gün arkadaşı 
idik. 

Numan usta tertemiz bir halk 
ve it çocuğu idi. Memleketin en 
karanlık ve ?JDatalı günlerinde, 
lstanbulun halk ve it çocukları onu 
meb'us seçtikleri vakit çok yerinde 
bir if görmüşlerdi. Çocukluğunu 
bir tezgahın kenarında çıraklıkla, 
gençliğini bir torna önünde ustıılık 
la ve son günlerini bir fabrikada 
mütehassıslıkla geçirdi. 

Hayahn bu üç çağ bölümlerinde 
de boş kalmadı. Yoksufu5un, ez
ginliğin her çeşidi onun h:ıya!ında 
uzun uzun konakladı. Fakat hiç 
bir ıstırap bu halk ve iş çocuğunu 
yürüdüğü iyilik yolundan bezdir
medi. Faziletin, civanmertliğin 
sırım boylu, çelik bünyeli bir tim. 
sal! clarak yasadı. Yirmi yıllık ar• 
kadaşhğım ba"na ı;u kanaati vermiş
ti ki ustam sarsılmaz bir vatancı, 
tam bir milliyetçi ve bizim görüşü· 
müz ve yolumuzda bir inkılapçı 
idi. Kafasının v e yüreğinin içinde 
yalnız bizim altı okumuz vardı. 

Maltada geçirdiğimiz esirlik yıl
larında ve her çeşit cendereler al
tında bir dakika olsun yılgınlık, ye. 
is göstermedi. Yadellerde ölümü 
düşünüp örperenleri daima güler 
yüzü ve tatlı dili ile cesaretlendi
rir, mutlaka anayurdun toprakla. 
nna gömüleceğini söylerdi. Dile
diği oldu, anayurt kurtuldu ve us
tam bu toprağa gömüldü. 

Karakterini gösteren bir hatıra: 
Maltada bir gün, büyük vezirler· 
den biri usta ile ileri geri konu~tu. 
Usta içerledi. Vezir hemen: 

- Darılma, dedi. Alay ediyo-
rum. 

Ustanın iki ka~ı yağız yüzünde 
hançerle,ti ve fakat nazik bir ses· 
le: 

- Hayır, dedi. Alay etmiyorsu· 
nuz. Alay etmezsiniz. Yalnız ~aka 
ediyorsunuz. Çünkü alay reddolu
nur, şaka kabul edilir. 

O günden sonra vezir sonuna ka 
dar ustaya karşı çok saygılı dav
randı. 

Dünyada bırakhklarına aoluk, 
sıhhat ve geçim dilerim. 

AkaGUNDUZ 

' 

K•••k helıorl er 1 
'-::--:--:----

Madam Mari Kozmeto Hililiahmer'e 
100 lira teberrü ebniıt.ir. 

* Kongre - }zmir lisesinden yet\.. 
ıenler cemiyet! cuma gü_n~ saat ( 14) te 
ıenelik wnumı kongreıını merkez bi
nasında aktedecektir. 

• Muallimler Ortaklığı - "MuaJ. 
liml Ortaklığı adlı bir tetekkülün 
be.:;lan için Muallimler Birliğine _bir 
Ç>Ok müracaatlar yapılmı~tır.: .Mu~lırı; 
ler Birlinin böyle bir teşekkul ıle hiç bır 
alakası olmadığını teyit etmiştir. 

* ilk mekteplerde konferanslar -
Himayei Hayvanat cemiyeti, çocukla 
ra hayvan sevgisi ve hayvan1ara kar
ı• ıefkat hisleri "ermek üzere ilk mek 
teplerde konferanslar vermeğe başla· 
mıstrr. 

1 - HORSA 1 
(lı Bankasrndan alınan cetveldir) 

23 Kanunusani 1934 
Akıam Fiyatları 

. lstikr~ ı Tah"ilat 
lıtilı:ra:u dahılı 95 Elektrik -.-
1933 l•t.:.krazı 98,SO Tram•ay 
SAl"k D. Yolları 2 60 Tünel 
Onitürk 27 •• SS Rıhhm 

,. il 26,JS Anadolu 1 
.. 111 26,90 • 111 

Gümrükler 8 ,, IJI 
Baidat • 9,75 Kuponauz 
T. aakerı7a 9;75 Müme•ail 

ESHAM 
lı Banhu Naına ıo Te.Jeron 
., ,, Hamiline ıo Tarkoa 
.,. " Müeı•ia Kupon•u. 

'tr•m•ay .. .50 Çımento 
Anadolu Hi••e 24.85 ittihat dıe7. 
Kapon•uz Şark dey. 
Şir. Ha,.ri7e 15 Balya 
Reji 4.15 Sark m. ecsa 

ÇEK FIATLARI 
Parİ• 12.06 Prai 
Londr& 661.75 Viyana 
Nüyork 76.20 Madri:t 
Milano 902,84 Bcrlin 
Brükaıe.I 3.39,80 Belvad 
Atina 82.70 Zloti 
C.ne•r• 2.44.44 Petle 
Am•terdam 1.17.iS Bükret 
Sof ya 85.114.25 Mo•l<o•• 

NUKUT (Satıı) 
Kurut 

20 F. Fran•ı• ı67 1 Şille. A•. 
1 lıterlin 665 1 Pezeta 
1 Dolar ı23 ı Muk 

20 Liret 2ı9 1 Zeloti 
20 F. Belfika 113 20 Le:r 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 1. l••içre 8ı8 1 Çernovic 
2(1 Leva 24 1 Altın 
21 Kur. Çele. 118 1 Mecidi,.e 

1 Florin. 83 Banknot 

-.--.-
ı7.75 
46.BO 
4550 
46.50 

53.40 

12 
21.50 

11.70 
17.70 
1.30 

2.8S 

15.92 
4.22 
'•7 

ı99.79 

34. .ıJ 

4.2083 
3.575 
7959 

10.94 

Xurut - 24 
ı6 

50 
21.-

20 
46.· -
-.--

9.28 
0.34 
2.35 

da tütüncü Mahmut efendinin dükkanı~ 
iki hırsız girmi§, ve çekmecedeki para· 
!arı çalarak kaçarken yakalanmııtır. 

Bun~arın kahveci Mehmet ve arka .. 
daşı lbrahim olduğu anlatılarak hakla-
rında takibata tevessiil · • • ---
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 24 KANUNUSANi 1934 

,------------------------------, lktısadi bahisler 1 
1 --

ICU .. .A.11. - ......... r••• JD Hil<A!E [1'111 

... !S~~n:~~!!!~Z!i" •. 1 Japon rekabeti Bekarlar balosu .. 
Matbuat Cemiyetinin balosundan 

bahseden kıymetli arkadaıımız Felek 
yalnız kadının, yahut yalnız erkeğin iı· 
tirak ettiği bir balonun niçin görülüp iıi 
tilmiı ıey olmadığını bir yazısında, tatlı 
tatlı izah etti. 

Yakın zamana kadar ancak 'ark j 
memleketlerinde mahreç bulabilen 
Japon sanayii bir iki seneden beri 
piyasamızda olduğu gibi Latin A
marika ve hatta Garbi Avrupa pi
yasalarında dahi gittikçe kuvvetle
şen bir rekabet göstermektedir .. Bi
dayette bu rekabetin ötedenben u
zak Şarka has olan ipek, porselen 
ve lastik mamulatına münhasır kal
ması "Japon istilasının,, ehemmi· 
yetini açıkça görmeğe mani olmuş
tu. Fakat bugün Holandada bile 
Japon bisikletlerinin satılması, bü
tün Avrupada Japon ampullerinin 
asıl elektrik sanayi merkezleri bu
lunan Alman ve Şimali Amerika 
mallarına nazaran yüzde 20 kadar 
aşağı bir fiat farkı ile arzı, Japon 
sun'i ipeğinin ve diğer Japonya İ· 
çin fimdiye kadar uek yeni sanayi 
mamulatının günden güne çoğal
makta olan yeni mahreçleı kazan
ması pek tabii olarak bütün nazar
ları Japonyaya atfettirmektedir. 
Bevnclmilel ticari münasebatta e
sa;lı tahavvüller husule getireceği 
•üphesiz olan işbu Japon rekabeti
nin muhtelif sebepleri vardır. 

Japonyanın nüfus kesafeti Av
rupaya nazaran çok fazladır. Be
her kilometre murabbaına 173 ki
şi isabet etmektedir. htatistik he
sabata göre otuz kırk sene sonra 
Japonyanın nüfusunun 65 milyon
dan 80 milyona çıkacağı tahmin 
ediliyor. Bu artmakta olan nüfu
sun, Mançoriden batka diğer mem
leketlere hicret imkanı kalmadığın 
dan ve ziraat ta esasen mahdut 
olduğundan ancak sanayi sahasın
da yer bulabileceği atikiirdır. Bi
naenaleyh Japonya iktisadi siyase
tini evvelemirdt: sanayiin inkitafı 
noktai nazarından tanzim etmek 
zaruretindedir. Nitekim de bu si
yasetin ilk merhalesi 1931 seneıi 
nihayetinde Japonyanın, İngiltere
yi müteakip, altın esasını terkile 
başlamıştır. 

Altın esasının terki ve sermaye
nin istikrarsızlıktan mütevellit iti
matsızlık yüzünden memleketten 
çıkması Japon altın paritesine na
zaran yüzde 66 nisbetinde düşmüt
tür. Bu tenzili kıymet Japon sanayi. 
inin harici ticaretteki kuvvetli re
kabetinin ilk ve esas &.mili olmu.
tur. Filhakika Japon mallarının 
al tın üzerinden hesap edilmi~ top
tan fiati bugün ] 928 senesine naza
ran İngilterede yüzde 52, Amerika. 
da yüzde 51, Japonyada ise yüzde 
66 nisbetinde düşmüştür. Bu serait 
tahtında Japon ihracatının artması 
pek tabiidir. 

Y en'in sukutundan maada J a
ponyada Avrupaya nazaran amele 
ıımfını;ı hayal seviyesinin ve bin
netice amele ücretlerinin kıyas ka
bul etmiyecek derecede düşük ol
ması Japon rekabetinin kuvvet bul
masına yardlm etmittir. Bazı ıana
) i şubelerinde, bilhassa ampul sa
nayi inde 5 kuruş gündelikle çalı. 
tan çocukların bulunması itçi ücre
tinin nıaliyet fiati üzerinde ne ka-
1;u ıni:es~i•· olduğunu sarahaten gös 
te.-meğe kafidir. Bununla beraber 
Jap{ln isisinio fakru zaruret için
de yasaması icap edeceğine hük
metmek doğru değildir. Kazancının 
hayat ıeviyesile mütenasip olduğu
nu Japon rekabetinden en ziyade 
müteessir olan İngilizler bile kabul 
ediyorlar. Velhasıl Japonyada 
"Pirinç Standartının,, Avrupa ve 

Amel'ikada ise "Et Standartının,, 
mevcudiyeti gözönüne getirilecek 
olursa bu iki içtimai seviye arasın
daki mücadelenin rekabet noktai 
nazarından daima birincisinin le
hine neticeleneceği tabiidir. 

Yukarıda zikredilen başlıca se
beplerden başka Japonyanın, mali 
siyasetini evvelemirde sanayinin 
inki,afı noktai nazarından takip et
mesi ve vapur şirketlerine prim 
vermesi ve buna mümasil sair ted
birler alını• olması da Japonyanın 
birici ticaretteki rekabetinin takvi
yesine amil olmuştur. 

Fakat bu rekabetin daha uzun 
müddet devam etmiyeceğin ~im· 
diden kestirmek mümkün değildir. 
Ancak diğer memleketlerin muhte
lif tedbirler ittihaz etmek suretile 
"Japon iktisadi istilasının,, önüne 
geçmeğe çalıştıkları malumdur. 

Dr. Sait RAUF 

1- A•k•rt telıllAler l 
ı----

Fatih Aakerlik Şubeoi Reisliğin • 
den: 

1 - Her sene olduğu gibi bu 1934 
aeneıinde de mükelleiyeti a.akeriye ka 
nununun maddei mahıusaaı mııcibin -
ce ihtiyat efradın yoklamaları yapıla. 
cağından aıağıdaki gösteriliı tarihin 
de müracaat etmeleri mecburi olup 
müracaat etmiyenler hakkında mua • 
melei kanuniye yapılacaktır. 

2 - lstanbulda bulunanların ya 
kendileri veyahut akraba veya arka -
daıları vaaıtasiyle askerliğe ait vesi• 
kalarile beraber adreslerini ırönder • • 
meleri. Hariç yerlerde bulunanlarm 
da hali hazır adreslerini ve nüfuslann 
daki kayıtlı oldukları mahalle iaimle 
rile beraber doğum tarihlerinin de 
mektupla ıubemize bildirmeleri ala -
kadarlara ehemmiyetle ilan olunur. 

lıtanbulda bulunanların müracaat 
günleri ıunlardır: 

1 Şubat 934 den 8 Şubata kadar 
305, 306, 307 doğumlular, 10 Şubat 
934 ten 15 ıubata kadar 308, 309, 310 
dooğumlular, 17 ıubat 934 ten 22 fU 
bata kadar 311, 312, 313 doğumlu -
!ar, 24 ıubat 934 ten 28 ıubata kadar 
314, 315, 316 doiumJular , 1 Mart 
934 ten 8 Marta kadar 317, 318, 319 
doğumlular, 10 Mart 934 ten 15 mar· 
ta kadar 320, 321, 322 doğumlular, 
17 ıubat 934 ten 22 şubata kadar 
323, 324, 325 doğumlular. 

* • • 
Fatih Aıkerlik Şube.inden: lbti -

yat levazım millazimi Hüaamettin oğ
lu 1313 doğumlu lu:n.ail Hakkı efendi 
nin tubemize müracaatı ilin olunur. 
efendim. 

• • f< 

Fatih Askerlik §ubesinden: 
1 - Şehit yetimlerin 934 aenesi İ· 

çin tütnü ikramiye defterleri tanzim 
edildi. Ve bunların yoklama muamele 
si )azan geldiğinden bu kabil tebit ye 
timleri ellerinde mevcut nüfıu teske
releri; maaı senedi remıileri birlikte 
o}d.uğu ~a_lde ıubeye 1 Şubat 934 ta· 
ribınden ıtibaren müracaatları. 

2 - Bu müracaatlar cum..a müstes
na olarak her gündür. 

3 - Yukarıda yazılı olan veaaikin 
noka.an olarak gelinmem.eıi il&n olu
nur. 

Yazıyı okuyanlardan biri bana dedi 
ki: 

- Felek'in hakkı var! Baloya, er • 
kek, kadın görmeğe, kadın da erkek gör 
meğe gider! ... Böylece iki taraf ta biribi 
rilerine karşı olan tecessüs duygularını 
tatmin etmiş olurlar. 

Ben Felek' in yerinde olsam, bir be • 
karlar balosu yapılmasına taraftarlık e
deı-dim ... 

Düıünün bir kere .. Bekarlar balosu .• 
Bir taraftan bekar erkekler, bir tarafta 
ergen kızlar •.• Ne eğlenceli, ne nezih bir 
balo olurdu. 

- Aman sus, dedim, piyasayı altüst 
edecekıin?. 

- Bunun piyasa ile ne ali.kası var? 
- Böyle bir §ey olursa altınla pliti· 

nin kıymeti sıfıra düıer yahu .• 
- Acaip! .. Neden? 
- Meıbur, ar:z talep kaidesini unut-

tun mu?. Bütün alyans yiizükleri parmak 
lardan çıkıp kuyumcu dükkinlannda so 

tuğu alacak. Alınca da piyasada dehıet
li bir altın • platin sukutu baılayacak!. 

Yoksa sen bekarlar baloıuna, bekir
lar mı gidecek oandındı? .. 

M. SALAHA TIIN 

Diş tabipleri cemiyetinde 
ilmi münakaşalar 

Türk Diıtabipleri Cemiyeti ilmi ra
portörlüğünden : 

Şubat 1934 ten itibaren her ayın on 
beıinci günü akıamı saat altıda Cemi· 
yet merkezinde ilmi müzakere ve mÜ• 
nakaıalar icra edilecektir. V aka tebliğ 
edecek veya konferans verecek arka
daıların evvelden cemiyet adresile ilmi 
raportörlüğe tifahen veya tahriren mü· 
racaat etmeleri rica olunur. 

Taıradaki meslekdaılar yapacaktan 
tebliğleri evvelden posta ile gönderebilir
ler, onların namına içtimada yazılan o
kunacak ve munakaıa cereyan edecek· 
tir. Cereyan eden müzakere ve münaka· 
ıalar cemiyet mecmuaıile ne§redilmeıi
ne çalııılacaktır. 

Mevzu bulunmadığı içtimalar için ev· 
velden azaya sirküler çıkarılır. 

Evlendiler 
V akıt gazetesi muharrirlerinden Re. 

p.t Enis Beyin heıııJİ.resİ, mütekait za• 
bitıındıan Selim Sırrı Beyin kerimesi 
Cahide Hanımla, Konya pi de alayının 
değerli zabitlerinden Hikmet RÜıtü B. 
evlenmipcrılir. Genç evlileri tCbiilı: e • 
der, yeni kunılan yuvaya sonsuz aaa· 
detler dileriz. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Telefon 42519. 
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ve 
----

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaphrnuz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele ebnekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 

( Bir kadının 24 saat/ık hayatı J de kendini Üzme, benden bir •ey 
koparamazsın, Y anhş kapı çaldın 
kızım, ben parasız bir adamım. 

Dedi. Bu sözleri söylerken tav
rında hala dehtetli bir eda, kartı· 
sındakini sarsacak kadar bir kayıt
sızlık vardı. Üstünden !>atından 
yağmurlar akan bu iliklerine kadar 
ıslanan ve bitkin adamın o yorgun 
ve gev9ek halile 9imdi dükkanın 
kepengine öyle bir dayanıtı vardı 
ki bunun verdiği teessür içinde ben 
onun tahsıma kar91 yaptığı ahmak 
ve miskin hakareti dü9ünmeğe va
kit bile bulamadım. Çünkü bu ada
mı oyun salonundan sendeliye sen
deliye çıkarken gördüğüm dakika
da ne duydumsa 9imdi de ayni te
yi duyuyordum: İtte bir adam ki 
henüz genç bir yattadır, henüz VÜ· 
cudunün her tarafından hayat ve 
nefes tatmaktadır, ve bu adam öl
mek üzeredir; benim vazifem onu 
kurtarmaktır. Bu duyguyu hii.la mu
hafaza ediyordum. Bu duygu tesİ· 
riledir ki ona yaklatarak: 

Yazan : Stelan Zweig Tercüme eden: lımail MUŞTAK 
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Son cümleyi birden kavrayama
dım. 

"Bizim eve gidilemez,, bu nede
mekti? Sonra anladım ki bu adaın 
beni geceleri gazinonun etrafında 
serseri serseri dolaşan veya oyun
da kazanmıf yahut içki ile .müvaze. 
nesini kaybetmit erkeklerı yakala
yarak bunlardan bir kaç para ko
parmağ« çalışan kötü kadınlar
dan biri zannetmİfti. Esasen batka 
türlü dü~ünmeğe imkan varmıydı? 
Şu dakikada size bu vak' ayı anlatır
ken o geceki vaziyetimin garabeti
ni ben bile kabul ediyorum. Onu 
tahta kanapeden kaldırmışım, hiç 
tereddüt vakfesi geçirmeden kolla
rından tutup o saçak altına sürükle
yi~im bir kadına yakı,ır fey miy
di? Bunu gören bir adam beni ge
celeri gazino etrafında mü,teri ara
yan kokotlardan biri zannederse 
hakkı yok mu? Ancak ilk önce bu
na intikal edememi.tim. Neden 
snnra farkına vardım, şahsım hak
kında dü~tüğü o yanlış zehabın 
dehtetini pek sonraları ve yava! 

yavaf anlayabildim. Eğer böyle ol
masaydı, eğer beni o civarın serse
ri kadınlarından biri telakki ettiği
ne ihtimal verseydim a,ağıdaki 
sözleri hiç bir vakit ağzımdan çı
karamazdım; çünkü bu sözler onun 
yanlı~ zehabını büsbütün takviye 
e~ecek mahiyette teylerdi. Filha
kıka ben onun burada hiç bir yeri 
olm8:~~ğına ve daha o gece Nisten 
geldıgıne bakarak kendisinin bir 
yabancı olduğuna hükmettim. ve: 

- Öyle İse, dedim, otellerin bi
rinde bir oda kiralarız. Sabaha ka
dar burada kalamazsınız, mutlaka 
bir yere gidip barınmanız lazım. 
Ben sözümü bitirir bitirmez onun 

simasını öyle bir ifadei elem kap
ladı ki bundan beni bir kokot te
lakki ettiğine derhal hükmettim. 
O, beni geceyi birlikte geçirmek 
için refakat teklif eden bir kadın 
sanm19tı. Bu kanaatledir ki yüzünü 
bana çevirmeksizin az çok istihza
lı bir ifade ile: 

- Hayır, odaya ihtiyacım yok, 
hiç bir feye ihtiyacım yok. Beyhu. 

- Para cihetini düşünmeyin, 
geliniz. Burada, bu yağmur altın
da kalamazsınız; size elbette bjr 
barınacak yer bulurum, üzülmeyi
n;z, geliniz, üst tarafı benim işim
dir .• 

Dedim. Bir hareketle bafını kı
mıldattı. Yağmur bo2uk darbelerle 

raya ısınamamıştı. Paranın yüzü 
sıcaktır! Derler ama, bu, Hanefi 
Efendinin indinde, kağıt para için 
değildi. Onun için paranın bir tek 
ismi vardı: Kırmızı! 

Yani sarı kız; çil çil, sıcacık Ji. 
racıklar! 

Konufurken hep, onu misal geti-
rir, onu mikyas tutardı: • 

- Bizim evi, sekiz yüz kırmızı
ya almıştım. Bostanc•daki köşkü 
bağı ile birlikte dokuz yüz elli kır· 
mızıya aaltımdı. 

Altın para, dünyada tedavülden 
kalktığı; hatta rengi, ,ekli unutul
duğu halde, Hanefi Efendi, bir tür
lü dilini" alıştıramamıştı: Varsa 
kırmızı, yoksa kırmızı! 

Hanefi Efendi, uzun etekli re
denkotu, arkadan tokalı siyah fi
yonga boyunbağı ile kıyafet müze
sinden firar etmif canlı bir mumya
ya benzer. Lakin gayet eli açık, gön 
lü ganidir. Bir dostunu, ahbabını 
fazla düşünceli, endişeli görse, o 
da derhal meraklanır: 

- Evlat, neyin var? Sıkıntıda
mısın? Adam •ende, binin yarısı 
be• yüz ... Aldırma, dostlar sa~ol
sunlar ! .. Değil mi ya efendım? 
Dostluğumuzu böyle günde göster
mezsek insanız, diye gezdiğimize 
yazık .. Düşünme, efendim, düşün
me! •. Ne kadara ihtiyacın var? 
Yüz elli kırmızı yeter mi? Yarın 
sabah fakirhaneye uğra, yüz elli 
kırmızıyı al.. Bütün, ben, bunu, 
sırf dostluk için yapıyorum; öyle 
senetli, faizli alacak vereceklere 
aklım ermez •. ! Ben, mürabahacı 
değilim •• Haydi, düşünme, dedim 
ya, yarın gel, yüz elli kırmızıyı al .• 

Fakat Hanefi Efendi, bir parça• 
cık unutgan olduğu için, ertesi sa
bah, verdiği randevuyu unutur, el'" 
kenden sokağa çıkmıt bulunur. 

Ahbaplarından bir Necil Bey var 
dı; gayet misafirperver bir ailen~ 
kızını seviyordu. Evvela sathı 
bir dostluk teklinde bafhyan bu 
münasebet, gün geçtikçe ciddileti
yordu. Hafiften hafiften nişan, ni
kah ~yıaları da çıkmıştı. 
Hanefi Efendi, arasıra Necil Beye 
takılıyordu : 

- Evlat, nikah ne vakte? .• Artık 
uzattın canım efendim. Ben de, 
haddim oknıyarak pederin maka
mındayım, mürüvvetini görmek is
terim. Daha bekliyecek miyiz? 

Necil Bey, müstakbel nişanlısı· 
nın evine postu sermit, yan gelip 
yanpalamıttı. 
Hanefi Efendinin takılmalarına: 

- Yakında ..• Çoğu gitti azı kal
dı! Gibi baştan savma cevaplar ve
riyordu. 

Bir gün, Necil Beye, arkadaşları 
musallat oldular: 

- Bir gece ziyafet isteriz. Yok-
sa, elimizden kurtulamazsın! 

Necil Bey, çaresiz: 
- Evet, dedi. 
Gün tayin edildi ve Neci! ~ey, 

bu meyanda Hanefi Efe_ndıyı de 
davet etmeği unubnadı. Z~yafet ge
cesi, daha ak~mdan evm kap111 
ardarda çalınmağa batlamı,tı. Ne
cil Bey de, müstakbel nİfanlısı Şa
ziment Hanım da misafirlerini na
ııl ağırlayacaklarını bilemiyorlar
dı. 

Hanefi Efendi gelince, onu, bat 

etrafımızda bir trampete gürültüsü 
yapıyor, sular ayaklarımızın altın
dan çalkanarak akıyordu. Gecenin 
karanlığı içinde gözlerile yüzümü 
araştırdı. Kendisini salonda gördü
ğüm dakikadan beri ilk defa ola· 
rak gözgöze geliyorduk. Ayni za
manda vücudu da ağır ağır reha
vetten çıkıyor gibi idi. 

Teklifimi kabul etmitti. 
- Peki, dedi, nasıl İstersen öyle 

olsun, bence farkı yok ••• Hem ne
den kabul etmiyecekmitim, haydi 
gidelim. .• 
Şemsiyemi açtım; yanıma geldi, 

kolunu koluma geçirdi. Onun be
nimle birden bire bu kadar teklif
siz olutu hiç hoşuma gitmedi. İçi
me müthİf bir korku çöktü. Fakat 
bu teklifsizliğin önüne geçmek ce
saretini kendimde bulamıyordum. 
Eminim ki bırakoam gene uçuru
ma yuvarlanacak, bütün gayretim 
heba olacaktı. Bu vaziyette gazino
ya doğru bir kaç adım yürüdük. 

Bu adamı ne yapacağımı, nere
ye götüreceğimi bilmiyordum. Ni
hayet kısa ve süratli bir teemmül
den sonra yapılacak en iyi şey onu 
bir otele götürüp bırakmak ve eli
ne otel kirasile Nise kadar yol mas 
rafına kafi miktarda para sıkıttı
rıp çekilmek olduğuna hükmettim. 
Aklıma bundan ha ka bir tedbir 

MELEK 
E-ı sevimli Fransız artiıti ARMAND BERNARD ve Pariıin en 

güz ~ı 366 genç kızı, bııtın nihay~te kadar tam bir zevk ve 

güz~llik kaynığı olan 

366 Karılı Kral 
filminde bütün seyircileri mested~cektir. A)rıca: Paramou'lt 

dünya havadisleri. Numerolu biletlerin erkenden temin rica 

T•lefon: 40868 

lST ANBUL BELED1YES1 
Tiyatrosu 

23-1 .934 salı günü 
akıamı saat 20 de 

ÜVEY BABA 
Yazan Arnald ve Bach 

Nakleden H. Kemal 
Komedi 3 perde 
Üniformalı zabitana 
Tenzilat vardır. 

--• Cildiye ve zllhreviye -
Mütehassısı 

Dr. NURİ OSMAN 
Haseki hastanesi ve cildiye tefi 
Beyoğlu Elhamra aparıımanı J üncü kat 

• No. 3 Telefon. 4288ö • ( l 2271 ) 

sedire oturttular. O gece, ~erefe, 
Şaziment Hanımın bazı samimi, 
teklifsiz arkadatları da gelmi9ler
di. 

İçkiler dağılmağa batladı, kafa
lar kızıtıyordu. ikinci tekten sonra 
Hanefi Efendinin de keyfi gelmitti. 
Şaziment Hanımı, yanına çağırdı: 

- Gel, 'benim asil, kibar bir ha
nım kızım! Al udunu fÖyle bir tın
gırdat bakayım! 

öbür davetliler de israr ediyor
lardı; Şaziment Hanım, ~~la. na
za çekmedi, gardirobun uzerınde 
duran udu aldı, akordunu yaptı, 
tellerde töyle bir gezindi. 

Hanefi Efendi, ayak ayak üstü
ne atmıt, neşesinden ağızı kulakla
rına varıyordu: 

-Hani, kibar, asil insanlar bat
kadır ! Saziment Hanım kızım, val
lahi bir. asalet, bir ecabet nümune
sidir. 

Birdenbire Necil Beye döndü: 

- Necil Bey, evladım; sizin 

Bugünkü Program 
ISTANBUL • 

17,JO Fransızca derı (lıerlemiı olanlara) 
18 Şehir tiyatroıu artistleri tarafından tem 

ıil 

19 Gramofon. 
19.30 Beda.yii Muıiki be:reti. 

21 Gramofon 
21,30 Anadolu Ajanıı, 

ANKARA; 
12.30 Gramofon. 

Borıa haberi, Saat 

18 Orkestra: Be Hini Ou•erture Norma Kr 
man konseri (Ekrem Zeki B. tarafından). 

18,45 Dana muaikiai. 
20. Ajana-haberleri 

V A R Ş O V A 1412 m. 
16,40 Bu asrın beateki.rları eserlerinden rn4 

rekkep konser, 17,10 Çocuk proıramı, 17,40 
Müsalıabe, 17,55 Plak ile salon musikisi, 18,ZO 
ltalyan opera havalarından parçalar. 18,SO 
Müsahabe, 19,20 Dans musikisi, 20 Müaababeı 
21 Sahibinin sesi plakları, 22 Münbabe, 22,1S 
musikisi parçalan, 23 konferans, 23,20 Dan• 

musikisi, 24 Müsahabe, 24,05 Dana musikisi. 

BOKREŞ 364 m. 
13 Borta haherieri, pl&k, haberler, plik, t8 

Radyo orkestrası , 19 haberler~ 19,15 Rad10 
orkestrası, 20 Üniverıite radyosu, 20,20 PI&kı 
20,45 Konferans, 21 Oda muailır.isi, 21,30 Koa~ 
ferans, 21,45 Goıı.ı Stefansco tarafmdau. ıar~ 
kılar Opera parçaları, 22,15 Tbeodoreaco ta~ 
fında.n piyano muıikiai hafif musiki parçalal"lı 
22,45 Haberler, 23 Popüler Romen musikisi• 

B 0 O A P E Ş T E 550 m. 
16,30 Talebe neıriyatı, 17 Konferanı, 18 So 

moıni Salon orkestrası, 19 ltalyanca der•• 
19,30 Sahibinin Sesi pli.klan, 19,55 Konferant 
20,30 Puccininin Turandot operası Budapeıt• 
operasından naklen. mü.tealdben Jenö Perti• 
Siıan takımı. 

ViYANA 507 m. 
18,05 Zamanın Avusturya beatekir1arma ait 

eserlerinden Alfred Arhter, Roazika Re•af, Y 
Auber, Bestek.9.r, 19,20 Konferana, 19,45 A.•• 
keri konser Jobarın Thumser, Viyana aüvarİ 
bölüğü takımı 2) 21,15 Spor haberleri, 21,35 
Mütah..he , 22,25 Son haberleri, 22,45 Espr' 

düğününüz hay)i uzadı, artık ce- ranto li•anile harici haberler, 23,05 Akıa01 

miv~tinizi yapıverelim .• Ben, bu konıeri Radyo orkestraaı, Jo.e:f Holzer. 
- B R E S L A U 3ıs m. 

teehhürü manasız buluyorum! Zan- 11 Hafif muıiki, JS,30 !imal kültüril, ıs,SO 
nedersem paraca sıkıntıdasınız! Oda muıikiıi, 19,IO Alman kaluamauhkları 
Adam efendim, bu da dütünülecek Büyük Froderik"in ıon aünleri, 19,30 Milıah• 
fey mi? Dostlar sağolsun. öyle de- be, 20 Orkutra konıe.ı, 21,10 Tiyatro direl<· 

B 1 d törü iaim1i musikili ılceç, 2.2,40 Müıahabe, 
ğil mi ya?•• iz er, ne güne uru- 23,10 Haberler, 23,45 Beetbonn konıeri pi• 
yoruz? Necil Bey, evladım, yarın yano ile ıonatlar, 24,20 Akıana konıeri ' 24,sS 
geJ, beni gör, ~~-.a, altı yüz kırmızı! Danı mn>ikiıi. 
Şaziment ı · ·n, akort tutuma- ---------------

yan bir telin ıtarmı burkuyor· •--Dr. IHSAN SAMI--· 
du birden bire durdu, udu yere . 'I'ıfo ve Paratifo Atıaı 
bı;aktı; Hanefi Efendinin sağ dizi Tı[o ve Paralifo hastalıhlınna tutul 
üzerine attığı sol ayağının tabanı· mamak için tesirl çok kıt"! mu afi ve ti 
na baktı: pek emin bir aşıdır. Ecza dcpolannd ı 

- Bey baba, Necile altı yüz kır- lll•••bulunur. -'ı !648) . 
126 

mızı vereceğine, bir kaç papel ver llS'••••••••••••• 
de kendine bir kundura al.. • ıı ~ t 

Hanefi Efendi, yerinden fırlaya- ~lıİ '* 1"~f~ 
caktı, lakin bozuk zenberek gibi ~JlllJ.JJ. ~ :J ~ 
olduğu yerde kıvrandı: ı 

- Ne olacak benli Zelihanın kı
zı! Kenarına bak, bezini al .• 

Davetlilerden biri yavaşça arka
daşının kulağına fısıldadı: 

- Vay canına! Hanefi Efendi
yi ama mat etti ha 1 

Arkadaşı, kıs kıs gülüyor, göz 
kırpıyordu: 

- Ne sanıyorsun? Kartısındaki 
kan kırmızı! 

M. Y. 

gelmiyordu. 
Otelin önünden hızlı hızlı geçip 

giden arabalardan birini durdur
dum. ikimiz birlikte bindik. Nere
ye gideceğimizi soran arabacıya 
ilkönce verecek cevap bulamadım. 
ancak tepeden tırnağa kadar ıslan 
mış olan bu adamı kibar otellerin 
hiç biri ka~ Jl etmiyeceğini düfÜ· 
nerek: 
· - Her hangi küçük bir otele •• 
Dedim. Eğer bu işlerde tecrübe 

li bir kadın olsaydım geceyarısı 
bir erkekle birlikte her hangi kü
çük bir otele gideceğimi söylemek 
şüpheyi davet edebil'ırdi, fakat 
ben tecrübesiz bir kadın olduğum 
için sözümün böyle fena tefsir edi
elbilmesi ihtimali hatırımdan bile 
geçmemişti. 

Yağmurdan sırraklam olan ara
bacı benim sözüm üzerine hayvanı 
kamçıladı. Yanımda oturan adam 
hiç ses çıkarmıyordu. Tekerlekle· 
rin su dalgaları içinde döndüğü, 
yağmur tanelerinin sert darbelerle 
arabanın camlarına vurduğu ititi
liyordu. Bana öyle geliyordu ki 
bir tabutu andıran bu ziyasız, dar 
ve karanlık araba içinde adeta bir 
cenazeye refakat ediyordum. Bir 
aralık bu gece yolda.lığının gara
bet ve dehşetini hafifletmek için 

ı tırma ~ aö li ecek 

Asrm umdesi "MiLLiYET" tir, 
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ÜCRETLERi: 
Tüı kiye için 

L. K. ,_ 
7 50 
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Hariç içi• 
L K. ·-14-
28-

Gelen e•rak •eri Yvilmes.- Müdd•tl 
seçen nü.sb..alar 10 kuruıtur.- Caaet• v• 
111alb..aya ait iıler içia müdiriyete aıil• 
rac.aat edilir. Gazetemiz il&nlana •••'•• 
liyetini kabul etmez. • 

bir söz arattırmağa batladım. fııt 
kat hiç bir tey İlüfÜnemiyor, hi~ 
h!r söz bulamıyordum. Bir kaç ıı-' 
kıka sonra araba bir otelin önüı101 

durdu. 

Ben daha evvel inerek arabaçl' 
nın parasını verirken o da arkaJI" 
dan atlam19, arabanın kapısı ke.~1' 
yordu. Ayakta uyukluyor gibi 1:>1' 

hali vardı. Şimdi ufak bir oteli11 

kapısı önünde bulunuyorduk. J3tl' 
rası tanıdığım bir yer değildi. 1'.ş; 
pının üstündeki camlı ıaçak biı1 

ıslanmaktan kurtarmıftı. Yağıııtl~ 
o müthiş yeknesaklığı ile muttıı.11 

yağıp duruyordu. 
Bacakları vücudunun ağırlığ111; 

lafıyamaınağa ha.şiryan genç ad" ı1 
bilaihtiyar, duvara dayanmıttI· S 

~,sıklam olmuf tapkuından, pa~ ır 
ra haline gelmiş elbiselerinden f İ' 
lar tıpkı bir damlalıktan düter 1 
bi akıyordu. O bu halile boğul~'. 
ken kurtarılmış bir adama ben:ı: 
yordu ve boğulmaktan kurtarıl-9 
insanlar gibi onun da henüz u~ 
9ukluğu geçınemitli. Vücudund , 
damla damla düten sular ayaı.~~ 
ı-mın dibinde bir ırmakçık vü~ll iİ' 
getirt.nişti. Fakat o, bu ıslakhg·~ııe 
zerinden atmak, alnına ve yü:ı:ll • 
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Vapurlarda 
Kısa dalgalar 
Son zamanlarda bilhassa Amerika 

•e Cenubi Afrikaya itliyen Tranaat-
1,.ntki vapurlarının muhaberesi telsiz

lerden ziyade kısa dalgalı radyo a
lıcı ve gönderici aletler ile temin edil· 
ıniş:ir. Hatta bir kaç ay evvel Cenubi 
Atnerikaya son seferini yapmakta i
ken Graf Seppelin yolcu balonundan 
n"lredilen b ir konferansı Königıvus
terhausen istasyonu ahzederek tekrar 
1635 metre dalgasile nctretınittir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 2~ KANUNUSANi 1934 

\AMELi BiLGiLERI 
Bir radyo aleti cereyana merbut 

ili-en hiç bir zaman aletin kapağı 
açılıp içerisine temas edilmemeli
dir. Yeni sistem aletlerin çoğunda 
kapağı açılınca cereyan kesildiği 
halde bazı sislcm aletlerde bu hal 
vaki olmayıp cereyan mevcuttur. 
Bunun için alet derununda herhan· 
gi bir ameliye yapılacağı zaman 
en evvel prizin cereyandan çıkarıl
ması lazımdır. 

Yardımcı banan fişi 
Zeppelinin birinci süvarisi seyahati 

hakkındaki verdiği bu konferansını 
•Ynen o zamanki radyo sayıfam.-zda 
kaıilerimize bildirmiştik. Bütün T ran
atlan ' ik vapurlannda da bir telsiz tel
iraf dairesi olduğu gibi timdi bir kısa 
da,galı radyo alıcı ve verici odası var· 
dn·. Bu dairelerde muayyen bi~ ücret 1 
~ukabilinde karada bulunan kımse.ler 
•le uzak deniz seyyahları telefon ılo 
ınükaleme eder gibi görütebilmektr
dirler. 

Popüler muganni Paul Kalınar _Budapefte'de i~itilen caz musikilerine 
sık sık refakat etmektedir. 

Anten ve toprakta veya batarya 
üzerinde kullanılmak için kafi mik· 
tarda banan fisi bulamadığınız bir 
zamanda ihtiy~cınızı temin için 
muvakkat bir banan fi~i yapılabilir. 
Bunun en pratiği bir kibrit çöpü 
üçer dört bet kere bir bakır zil 
teli sarıldıktan sonra, çöpün ucun· 
dan geçirilerek evvelki sarıldığı 
mahalle teli tekrar sarmak icap e
der. 

Bu auretle bir çok büyük bankerle
rin Amerikadan Avrupaya seyahatle· 
ıi egnasında ticari muamelelerde bu!un 
duk!an ititilir. 

Son zamanlarda kısa dalgalı alet
lerle pek enteresan neşriyatlar yapıl· 
ınaktadır. Bunların en mühimlerinden 
b'~isi hiç şüphe yok ki sabık ~~iser 
Wı!hebn'in şahsına ait olup lngıhzle
'tİn elinde bulunan ve nihayet Avustur 
Ya.lılann satın almış olduklan ''lkrauı, 
iain,Ji yata tesis edilen kısa dalgalı 
"let tertibatıdır. 

Alman radyolarında Beethoven 1 Nevyork-Moskova arasında nakil 1 i~~~=~~==::m= 
Alman propaganda nezaretinin ar· J Son zamanlarda akdedilen Ameri- ı~.L~'f ~ l~"!~I 

zusu üzerine Alman Radyo Şirketi 14. kan - Sovyet dostluk muahedesinden ~-];",~ '\f.., ./;}>' 
1. 934 tarihinde ba§lıyarak 25.1.9 4 sonra iki memleket radyolan tarafın-
tarihine kadar bütün Alman radyoları dan da mütekabil nakili.er icra edil· Karilerimizden M. Ragıp Bf. 
programlanrun büyük bir kıu:nı Beet- meıi kararlatlınlınıttır. Bunun haılı-
hoven'in eaerleri teıkil etmektedir.Bu ca sebebi her iki milletin biribirini iyi Dalgaları gösteren cetvelimiz ar. 
eserler gazetemizde programını der- anlamaaı keyfiyetidir. Yapılacak muı>- zunuz veçhile geçen haftaki nüsha • 

1-Jaber aldığoruza göre lkraus yatı, 
İçeriainde V.iyana Üniversitesinin Aka 
demi talebesi ve profesörleri olduğu 
h,.Jde Bahrisefitte yapılacak bir seya· 
hatten sonra memleketimize de gele
•klerdir. Yat sureti mahsuıada tale· 
be seyahatleri için Avusturya Hükı'.ı· 
ltıetj tarafından satın alınınııtır. Gemi 
bütün seyahati esnasında kısa da.lgalı 
tertibatile memleketile hali muhabere
de bulunacak, memleketini, hasret kal 
dığı denize ait haberlCT' ile gördükleri 
teyJerden malı'.ıınattar edecektir. Ec
tıebi memleketleri hakkında yapılacak 
tetkikat memleketlerindeki arkadaf· 
la.t-ının da istifadeleri için ayni günde 
~~sa dalgalı gönderici ile konferans ve 

cettiğiıniz Bre&lau merkezi de dahil tazam neıryatlarda gerek muıikili ve b d b le 
olduğu halde diğer Alman merkezle- gerek edebi program bulunacak ve mızda çıktığından un an öy 
rinde de saat 9 da birer Beethoven her bir tarafın netriyab diğerince nak ayrıca ilave olarak bir cetvel yap· 
senfonisi ititilmekte idi. !edilecektir, ilk netriyat Rusya tara. mağa lüzum kalmamı,tır. Aletiniz 

k ti. h lörU fından vukubulmut ve Kalenin tara- hakkında sualinize gelince: Uç se-
OUnyanın en uvve ı opar fından verilen bir konferans Ameri- be · 

k neye yakın uzun bir zamandan rı 
B d evvel dünyanın en kuvvetli .•n. r~dyolan vasıtaaile halka dirı!e-

un an 'd' tılmı§tır kullanmakta olduğunuz aletin is-h arlörü Berlinde bulunınakta ı ı. · d 
F:tat bununla mukay.~ edile~iy~ LUksenburgda program krizi tasyonları almak hassası zayıfla ı· 

k k dar daha çok yuksek sea.lı bır ğı pek tabii görülmelidir. Aletin 
hce aı··r Moskova'da hali imaldedir. Haber aldığrmıza göre Lükaenburg eski hale gelmesi için her halde ha• 

opar o • 50 k'I radoysunun program rejisörü neıredil 
Yeni Rus hoparlörü as~.an. .. 

1 
o- mek için hazırlanan programı tanzim- zı lambaların değişmesi lazımdrr • 

metrelik mesafeden tabu bır ~~"':k· de hayli güçlük -çekmeğe batlamı§tır. Fakat ıadanın yükselmesinde en 
Jikle ititilecektir. 1000 kilo .. s~. etın- Bir tehirden ibaret olan bütün Lük· çok yardımı olacak olan 443 B. ho-
de olacak bu hoparlör bir buyuk tay-
yareye monte edilerke bu suretle ka· aenburg Hükı'.ııneti dahilinde pek bü- parlör lambasını deği,tirmenizi tav 
!abalık ve uzak yerlerden ititilmesi l.i yük bir orkestra takrmı bulunmaaı tÖY siye ederiz. Böyle yaptığınız 

le dursun, değitik konferans ve skeç d -· 
zımge1en konferansların ne§redilme· takdirde alet epeyce farke ecegı bile verilemeyip bu kuvvetli merkez-
sinde kulanılacaktır. muhakkaktır. Bundan bir müddet de hep ayni takrm ititilmekten etraf-

Rusyada abone ücretleri taki memıeket dinleyicileri ıikayet e- sonra sada tekrar düşecek olursa 

.•kaye teklinde gemiden neıredilecek
tır, Yat buraya geldiği zaman radyo 
:<:'."aklıJarının bu yatı gezmelerine 
)'i"'"ade edileceğinden tüphe etme· 

Sovyet Rusya' da yeni bir abone diyorlarmıf. gene batka bir lamba değiştirme 
Almanyada "radyo gUnU suretile sada eski kuvvetini bulur. ücreti talmiatnamesi hazırlanmıthr. ,, 

Nazara Çarpan nokta •udur ki dirı!e- Alette sadanın inmesi için ba9ka 
' Alman radyoları birliği önümüzde-

nilen e.letin nevine göre abone ücreti ki haftalarda radyonun halk üzerinde bir sebep yoktur. ı. 

T.M. değiımektedir. Taksimat şöy.ledir: :yi tesirlerini arttırmak için gene bir 
"Radyo günü,, hazrrlamaktadır. Bu ı 
seferki radyo gününde bilhaua ameJe 
ve köylüye büyük bir propaganda ya
pılacaktır ki nisbeten en az dinliyen 
bu kısrm halk tabakası radyoya alı· 
tabibin. Bütün Alman radyolannm 
müıtereken biribirlerinden nakil su· 
retile netredecekleri bu program gele
cek aynı 11 inci günü sabahından er
teai ırünü sabaha kadar sürecektir. 

lngilte:-ede abone mikdarı 
.. 14 ikinci kanunda ilan edildifine 

~0l'e B. B. C. ( Britiah Broadcastiııc 

60o
0 rporation) İngiliz Radyo şirketi 

. 0000 uncu radyo dinleyicisine ruh
İ:·hye keamittir. Esasen abone kayıt 

Urosu tefi bundan bir kaç ay evvel 
•enebatında abone adedinin altı mil
Y.?na baliğ olacağını tahmin ettiğini 
'0!l~rnişti. Demek ki mumaileyh tah· 
ltıınınde yalnız iki hafta yanılmııtır. 

Bir keşif 
Garbi Avusturalyada radyo alet

lerile mücehhez tayyareler ile yeni 
~eni ketifler yapılmaktadır. Bu ke
tiflerin eski zamanlarda 30 sene 

. ar sürmesi lazım gelirken, fen

t~ıı bu iki harikalarile iki seneden 
ta~' •ürmiyeceği tahmin olunmak. 
'7 ır. 

Bir radyo merkezine .her hangi bir 
suretle aza kayodlunınak için senede 
12 Ruble verilir. Aza olduktan sonra 
galenle itleyen kulaklıklı bir dedek
tör aletile neıriyatı dinliyenlerden 
3 Ruble, lambalı bir baait aletle dinli
yenden senevi 18 Ruble,ziraa.t §irketlo 
ri gibi küçükçe umumi yerlerde din-. 
!enen yerler için 36 Ruble. U~umı 
klüp ve açık kahvehane ve gazınolar 
ile tren istasyonlanndan 60 Ruble ..,.. 
nevi Ücret alınmaktadır. Bir Ruble 
takriben 90 kurut olduğuna göre ye
ni ücretlerin yüksekçe olduğu anla.fi• 
lıyor. 

Yüzen bir merkez 
.. H.?Ian?a denizlerinde balık a vhyan 

buyuk bır balıkçı vapuru gu" d'' e 
1 

.• .. . nuzv 
g~e .erı. ıçenııne ımal edilmiı olan 
muraıle ıle gramofon konseri ve sabah 
)arı da aabah duası neıretmekte ve et 
raftaki balıkçılar tarafından merakla 
dinlenilmektedir. 

Küçük itilaf konferansı dağıldı 
~ (Başı ı inci sahifede) 1 lis tanzim olunan karar suretlerini 
l<lr?nda ilk içtimalarını yapmıt-1 ve 1934 senesi için küçük itilaf 

I(_··~· .. • • _ de~letleri araaın~a satış ,.e . ~If 
'l. l.l.<;1.1.k ıtılaf konferansı dagıldı planını kayt ve ••aret eylemıştır. 

ti)· AGREP, 23. A.A. - Küçük i· Bu plan tasdik edilmek üzre üç hü-
r <lf.konferansı dün mesaisini bi· kumete arzolunacaktır. Uç mem· 
~l'tıı.ıştir. Konferansın hitamında leketi alakadar eden bir çok mese-

Jehliğ-: ne,redilmittir : lelerde tetkik edilmit ve bu bap-
l'ı S ltıernleketin hariciye nazırla· ta sureti haller kabul olunmuftur. 
<1( 'kltıurni vaziyet ve küçük itilafı Meclis gelecek toplantısım mayıa-
di" tdar eden son beynelmilel ha· ta Bükre~te yapacaktır. 
d<l'h er hakkında müdavelei efkar· Nazırlar hareket etti 

't ıılunmuşlardır. BELGRAD, 23. A.A. - Yugos-
de .~tkik olunan bütün meseleler· lavya, Romanya ve Çekoslovakya 
q,rlç hariciye nazırının noktai na- hariciye nazırları M. Y evtiç, Titu-
~lııı <lrı arasında az bir mütabakat lesco ve Benes ile maiyetleri bu 
le ll lt'tur. Silahsızlanma meselesi- sabah hususi trenle Zagreb'i ter· 
~~ ~1.k~n misakı ~e.selesi ve kü. ketmi~lerdir. 
l~ 1

1 tılaf devletlerının kom,ulari- Küçük itilaf nazırları saat 16 da 
l ~a b 1 · ·· k ~~~ n münase et erı muza ere. Belgrad'a varacaklardır. 
ltııı ltıevzu olmut ve bunlar hak. • • ., 
~et ~a kararlar verilmiştir. Sov. ZAGREP, 23. A.A. - Küçük iti· 
ll<1g Usya ile münasebat ve bu mü- laf konferansına programını bitir· 
de ~betleri ileride inkişafı da keza mek için üç gün ynine bir gün ka· 
~~ıı hir tetkika mevzu olmu~tur. fi gelmesi üç memleket arasındaki 
~, hedelerin tadili lehindeki pro- noktai nazar muvafakatının ne ka-
~Ul!~tıda ve hareketler hakkında, dar olduğunu gösteriyor. 
~ç!dt İtilaf daimi meclisi öteden- Tebliğde kararlar ittihaz ediJ. 

tı ... l' h k • • • • 
\~ ... a um olan hattı are etını mıttır denilmekle iktifa olunuyor· 
b~~~rniyetle kaydediyor •• l'~eclis, •:'_bu'. hadiselerin bugünkü çok se-
t~ ~Ynelmilel inhilal eserının sulh rı ınkıtafları kartısında hariciye 
~ llııUetter arasında iyi kom~uluk nazırlarının daha geniş bir hareket 
~l~<l•ebet!erindeld bütün me~um serbestliğin muhafaza etmek iste· 
~~r~~eler?ni muvafık vasıtalarla te· diklerine delalet eder. 
lıı• ~'.~ ettirmeye katiyen azmeyle- Toplantıdan sonra M. Titulesco 
~-~i ır, Mecli•, Pragda 9 kanun· Cenevrede bulunmakta olan M. 
~hl, eı:ı 17 k'mınu<ani"e kadar Maksimosla telefonla uzun bir mü-
·~i İ'ı:ı'tın ol•" ki'ciik itil•f d<'v•et· kıilemede bulunmu~tıır. ı 
'l ·tıs•t •· · · · · • İyi bir nıenl-aç1an. ,.iman haberle-. q ~ r-er ı·ının mC'saısı netı· 1 ~ de nıeşgul olmuştur. Mec· re göre, Bulgaristan Balkan misakı· 1 

Laypzig merkezinde yangın 
Merkez dalgalarının değittiği 14 ile 

15 i~inci kanun akıamı saat 23 e doğ
ru şeyle bir imdat işareti ititilmiıtir: 
"L . ayPzıg merkezi alevler içeriainde, 
yanıyor!,, 

~ir k";ç dakika sonra itfaiye yangın 
yerıne gıt:iğinde yukanama kadar tu 
tu§m.uı olan tahta anten kulesini, baı
ka bır tarafa geçmeden aöndürınüttür. 
Yangın gece nöbetçisi tarafından gö
rüimüttür. Yangının bir suikast neti
cesi olduğu tahmin edilmektedir. Mü
sebbip1eri henüz bulunamamııtrr: 

Balkan haberleri 

lnsull meselesi 
AT~NA, 23 (A.A.) - Gazeteler 

Baıvekil M .• Çaldarisin beyanat~ 
ne~retmektedır. Baıvekil ' §Urayi dev 
letın karan ne olur•• l 1 " d b" -- o sun, mese e aa ece ır Polis mesel . ld • 
dan banker- t ,.. eaı,, !' uguD-
k . ,.. ruull un Yunanıatanı ter 
etmeaı lazım geldig" ini s" 1 k d' B oy eme te· ır. ununla beraber lnsull'.. • 

h~~ta ol~uğundan beteri bir hi:ı'e 'i.ı:: 
dısıne bır müddet daha mühl t '[ 
cektir. e verı e 

M. Mavromihalisin masuniyeti 
meselesi 

ATINA, 23 (Milliyet) - itil me. 
busu M. Mavromihalisin tetrii masuni 
yetinin ademi ref'j hakkındaki Ad
liye encümeni mazbatası dün Meclise 
arzedilmittir. Mazbataya göre cncü -
men M. MavrOJµihalisin teırii masu .. 
niyetinin refini icap ettirecek unsur-
lar bulamaınıf, binaenaleyh adliye 
makamının refi hakkmdaki talebini 
reddeylemittir. Encümenin bu karan 
muhalefet ve müstakil mebuslar tara 
fından hakmane bir tekilde karıdan. 
mııtır. 

na timdilik dahil olamıyacağmı 
küçük itilaf konferansına bildirmit 
tir. 

Binaenaleyh, Romanya, Türkiye, 
Yunanistan ve Yugoslavya bir 
dörtler misakı imzalayacaklar fa. 
kat Bulgaristana da bu misaka gir. 
mek imkanını bırakacaklardır. 

Tebliğde Rusya hakkında hiç bir 
karar zikredilmemittir. Bunun se. 
bebi ise üç memleket hariciye na. 
zırlarının daha konferanstan ev. 
vel Sovyetleri tanımak hususunda 
mutabık kalını' olmalarıdır. Derin 
bir surette tetkik edilecek keyfiyet 
bu bapta takip olunacak usul idi. 

Piyanist Ma.tmazel Helen Perkin 
yarın akıam (25-1-934) Viyana rad· 
yosunda saat 21.20 do aöyle?ecek .°" 
lan yeni lngiliz ıarkılanna pıyano ıl.o 
refakat edecektir. 

Ba<!~.~~ci~~~d~)kı j 
orta Avrupa meseleleri vardır. Balkan 
misakına gelince, Sofya, Atina, Anka 
ra, Bükret ve Tirandan gelen muhte
lif teklifler tetkik edilecektir. Yugos 
lav hükı'.ımetj betler, hatta mümkünae 
Arnavutluğun da iıtirakile altılar mi 
sakı akdinde ısrar edecektir. 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 

Balkan misakı hakkında ıu beyanat• 
ta bulunmuıtur: 

- Her tarafta sulhü takviye için 
gayretler sarledilmekte olduğ~u gö
rüyoruz. Balkanların sulhü seven ve 
sulh içinJe inkişafı isteyen milletleri 
de bu vadide çalıf111aktan tabii geri 
kalamazlardı. Zaten büyük sulhün, 
yani Avrupa sulhünün, diğer kıt'a ve 
mıntakalar sulhünün ve nihayet dünya 
aulhünün bu uğurda yer yer sarled!
lecek emeklerin. ve elde edilecek mu· 
teva.ı:ı eaerlerin toplanmaaınJ_an " ... ~ 
birleımesinden meydana gelebılecegı 
ni zannedenler bunun bir hamlede 
birden yaprlac~ğını ümit edenlerden 
az haklı olmaşa gerektir. 

M. Maksimoaun seyahatı ve 
matbuat 

CENEVRE 23 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hua~si muhabiri bildiriyor: 
Roma Paris ve Londra seyahatlerin • 
den .,'vdet eden M. Maksimos bu aa • 
bah buraya geldi. Kendisini ziyaret et 
tim. Cenevre seyahatinin Balkan mi. 
aakı ile alakadar rolduğunu ve bura· 
da bulunan M. Titulesco ile görüıtü
ğünü ve daha birkaç görütme yapa
cağını bildirdikten sonra hükı'.ıınet 
merkezlerine yaptığı seyahatlerinden 
memnun olduğunu ve bu memleket • 
)erde Balkan grupu teşekkülünün bü 
yük alaka ve sempati ile kartılandığı 
nı bildirdi. 

M. Maksimoısun beyanatı 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Anadolu 
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Senelerden beri içeriainde vCT'ilen konserleri dinlediğimiz latanhul rad-. 
yosunun poatahanenin en üst katında ki stüdyo dairesi ve değerli apikeri 
Mesut Cemil Bey. 

İstanbul nasıl işitiliyor? ı 
Bütün radyo merkezleri dalgala· 

rının değifmeai üzerine lstanbul 
1 radyosu da kendisine tahsis edilen 

1639 metre uzunluğunda ı;alışma· 
ğa başlamıştır. Mahalli merkez ol· 
mak itibarile hiç şüphe yoktur ki 
yeni dalgasile lstanbul merkezi ls
tanbul ve civarından eskisinden da· 
ha fena isitilemez. Ancak memleke
timizin diğer taraflarile bize kom
şu olan memleketlerden yeni mer· 
kezimizin nasıl işitildiği meçhul· 
dür. .Maliimdur ki lstanbul 1200 
metrede çalıştığında dalgasına pek 
yakın bir mahcılde çalışan kuvvet· 
li lüksenburgun tacizatına maruz 
kalıyordu. Şimdi tabii bu mevzuu· 
bahis değildir. Fakat bu sefer baf· 
ha merkezler tarafından rahatsız 
olduğu hissi varit olduğundan l•
tanbul Telsiz T elelon şirketi ne,ri
yatın nasıl dinlendiği h".kkınd". din 
leyicilerden mufassal ızahat ıste
miştir. Şimdiki merkez lıangİ mer· 
kezler taralından taciz olunduğu 
ve umumiyetle en iyi hangi saatler
de merkezin dinlenebildiği bildiri· 
lirken ne marka ve kaç lambalı alet 
lerin kullanıldığı da şirkete yazıl· 
ması rica edilmektedir. 

Telsiz e'ektrik cereyanı 
Balsac von Platten ismindeki Is. 

veçli elektrik mühendisi telsiz e
lektrik cereyanını nakletmek prob· 
lenini hallettiğini bildirmittir. Bu 
sansasyonel icadının pek büyük 

Yeni stüdyo hazırlanıyor 
lstanbul radyosu heyeti idaresile 

stüdyosu için tutulan Beyoğlundaki 
"Ambasadör,, kahvehanesinin üst 
kısmındaki dairelerde hazırlıklara 
faaliyetle devam edilmektedir. iŞr· 
ket müdürü Hayrettin Beyefendi 
bu dairelerin stüdyoluğa elver~li 
olduğu kanaatindedir. Stü~;onun 
imali bitince hemen oraya geçilece1'. 
ve neşriyatın durmamasına gayret 
edilecektir. Neşriyatın bir kaç gün
den fazla bir zaman için duracağı 
hakkındaki rivayetlerin tamamile 
asılsız olduğu anlaşılmaktadır. Ye
ni daireye bir halta, nihavet 10 PÜn 
sonra gidilecektir. 

Varşova dalgasını 
değiştirmedi 

Luçerne planı mucibince Varşo
c;a büyük göndericisinin dalgası 

1304 metre olması lazımgelirken 
bugüne haclar henüz 1412 metrelik 
eski dalgası ile çalıfmaktadır. Ge
ne ayni plana göre evvelce 1304 
metrede çalıfan 100 kilovat tak.atlı 
Moskova göndericisi de yerini Var. 
şovaya terkedip bafka bir dalgad'! 
çalışacak iken bu merkez de eaki 
dalgasını muhafaza e!mektedir: 
dalgasının değiştirilmesınde han~ 
sinin israr ettiği henüz bilinmemek. 
tedir. 

faydaları tahmin etmek her haldcı 
bunu icat etmekten daha kolaydır. ... ......... ____________ _ 

Bursa soyguncuları mahkemede 
(Başı 1 inci sahifede) J 

Oaman, istiçvabmda, Rizede ve Adapa 
zarında yapılan cinayetlerden haber~ar 
olmadığını iddia etti. Fakat Orhaneh yo
lundaki soygunu bütün tafsilatiyle hiki.· 
ye etti. Y alruz kendisinin janda~a Ha• 
ki onbaıiyi ve Ali ağayı vu~d·~~~ ~e 
soygunu arkadaılan~ tertıp . -~t';'g~?'· 
kendisinin sonradan ıltihak etbgını soy• 

ledi. d• ki • 
Osmarun ifadesine kart• ne ıyece en 

maznunlara sorulunca piyade Mustafa, 
kendisinin ıoygun eınaımda uzakta dur
duğunu ve e~ıen ıoyğuna muarız oldu-
ğunu söyledi. jf d • . • 

ffüıeyin iıe, Oımanm a eıını katıyen 
kabul etmem dedi. Mustafa hakkında ev· 
vela kendisi yakalanarak arkadaşlarını 
iıiınlerini verdiği için kendisine iftira et· 
tiklerin ve Yunan mavzerini hamil olma .. 
dığıru iddia etti. 

Davacılar 
Bundan sonra, Adapazarında öldürü

len Nuri kaptanın kansı Fatma hanım 
davacı olarak dinlendi, kocasını piyad; 
Muıtafa ile arkadaşlarının vurduğunu 
söyledi. Ve iki bin lira ölüm tazminatı 
istedi. 

Müteakiben davacılardan ve soyguna 
uğı-ıyanlardan Selanikli orman muhafızı 
Elın;as oğlu Hüseyin dinlendi, ve Osman 
la Hüseyin ve Hakk•yı teshiı etti. Ancak 
soyguncularda aakallı birinin daha ola
cağını ve bunların araımda bu]u~adı-. 
ğ ·· 1 d' Osman muhafızının ifadesı-ıru soy e ı. . .. d 
ni ve bunlarn ifadesıne gore orman a 
Yunan mavze~ bir de tabanca varmf, 
Hüseyin de yalnız tabanca varını§. Hak· 

Ajansının hususi muharibi bildiı_:ipor: 
Gerek konaeyin ve gerek huıu~ı mu 
ka.Jemelerin vaziyeti hazırada bw te
beddül verecek mahiyette olmamaH 
beynelmilel matbuat erkaru tarafın • 
dan bir çok tenkitlere yer ve~ekte 
dir. M. Maksimostm buraya gelıtı mat 
buatı fazla alakadar etınittir, 

kıda da yunan mavzeri bu)unyormuf. 
Piyade Mustafa ise, soygunda parula 

veriyor ve soygunu idare ecliyormuı. 
Orman muhafızmdan sonra, soyğun

da yaralanan jandanna Nuri elendi din• 
lendi. Nurinin ifadesine göre, otnbüsün 
çamurluğunda Hüıeyin Afani karakolu· 
na giderken önlerine ansızrn takiler çık 
mıı ve bird~n ~ire silahını yakalanuı· 
lar. Mavzen elmden alırlarken çekip 
hanca İle ateı etmiıler kur§un omuz 
kurtarmak iıtemiı, lıu ~ırada üzerine ta 
baım.dan girip ıırtından ç kmıı. Nihayet 
kendısini köprüden atarak ormana dal· 
tnıf ve ıürüne ıürüne Congara köyüne 
gelip, vakadan Bursayı haberdar ebnİf. 

Bilahere, ilk defa soyguna uğrayan• 
lardan Çekirgeli Jandarma onbaım Sü. ' 
leynıan efendi dinlendi. Orbanelindeki 
muhakemesinden silahsız olarak döner· 
ken, virajda önlerine birden bire iki si· 
lablının çıktığını ve lwnıldamaya mey• 
dan kalmadan tüfekleri göğüslerine da
yadıklannı, bunun üzerine kamyondaki 
yolcuları soyduklarını anlattı ve soy. 
gunun devam Gttiği müddetçe mahke 
me kağıdının arkasma haydutların eı 
kalini yazmııJda meıgul olduğunu aö1 
ledi. bursadan gelen jandarmalarm 
vurulduğunu görmediğini ve fakat si 
li.h aeılerini uzaktan iıittiğini ili.ve 
etti. Filhakika bu onbaıınm adliyeye 
verdiği eıkal, noktası noktsaına hay. 
dutlar üzerinde loplanmııtı. 

Jandarma Süleyman acygun yerin 
de Hüaeyinin tabancaıırun kovanını 
bulunduğunu, Hakkı onbaıı ile Ali 
Ağayı vuran haydudun Hüseyin oldu 
ğunu söyl-;di. unun üzerine ne diyece 
ği Hüseyine sorulduğu zaman, bermu 
tat kabul etmem dedi. undan sonra 
birçok ıahitler dinlendi. Şahitlerin bir 
kısmı mahkemeye gelmemişlerdi. bu 
nun İc;:İn henüz muhakemeye ı:?e1mi -
yen !'\itlerle davacıların celbi için 
muhakeme 1 Şubat per}embe gününe 
bırakıldı. 
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Hergün bir yazı 

Her mevsimde bir iş yap
mak lazım S?elseydi •. 

Yazın dondurmacı, kışın kömürcü ! 
insanın her mevsimde ayrı bir iş 1 "Portakallarımız yüzde yüz vi-

tutması umumi cereyanlara göre, taminden mamuldür(!.) Günde iki 
meslek ~o zanaat değiştirmesi müm portakal yiyen ömrü oldukça roma
kün olsaydı, ticaret alemi, kim bilir tizmaya tutulmaz .. Uç portakal yi
ne hale girerdi? Mesela temmuz or- yen yüz seneden fazla yaşar! 
talarında güne• her tarafı cayır ca- Altı portakal yiyenler, Azraille 
yır yakarken bahçekapıda bir de alakayı kesip Allaha can borcun
bakıyorsunuz ki yirmi tane buzcu, dan kurtulurlar!.,, 
otuz tane dondurmacı ve şerbetçi .. Şeker bayramı yaklaştı, taraf 
Bütün kunduracılar, tehafiyeciler, taraf şekerci dükkanları açılıyor. 
lastikçiler, işi soğukluğa dökmüş- Aralarında müşteriyi çekmek için 
Jer. Gelsin şerbet, gebin dondur- müthi' bir rekabet; duvarlarda bir 
ına.... takım iddialı afişler: 

Kı, bastırınca, manzara gene bir "Falan şekerciden bir kilo ala-
anda değişiyor: Sıra sıra kömürcü- na, yarım kiloluk çıkolata hediye 
!er .. Kok, antrasit, linit, ağaç kö- ediyoruz!,, 
mürü .. Meydancığın daracık yolla- "~ ker yiyiniz! Şeker yemek, 
rı, odun yüklü kamyonlarla dolu.. memlekete hizmettir! .. ,, 
Sağa bakıyorsunuz bir sobacı, sola "Vücut, en büyuı< kaloriyi "'ker-
bakıyoraunuz, bir oduncu .. lleriye den alır ... ,, 
bakıyorsunuz bir kömürcü .. Arada Kurban bayramına mı giriyoruz. 
bir kürkçü lastikçi, g~ünüze ili,i- Sokaklarda seyyar bileycilerin ma
yor. Hamallar, kocaman aalaman- halle aralarında deri ve sakat toph-
dıra sobalarını sırtlamış: yan esnafın gayrete gelitleri .. 

- Değmesin efendiii .. F eryadile Y ılba,ı yaklaşınca, en ciddi ma-
ortalığı çın çın öttürüyorlar. Her ğazalar, işi gücü bırakıp oyuncak
taraf kömür tozu içinde.. Derken çılığa başlıyorlar. Kapı önlerinde 
bu sırada bir de kar yağıverince, çocukları başına toplayıp ayı, ınay
mağaza camekanlarında tefarık mun taklidi yapan, horoz gibi bağı
mevsim eşyası: Patinaj için skiler, rıp, kuzu gibi meleyen, çığırtkan
luş sporu yaparken giyilecek, kalın lar ... 
yün eldivenler, dizlikler, uzun golf "Oyuncak çocuğu, bayata alıştı-
pantalonlar.. nr !.. Zekasını terbiye eder! .. ,, "0-

Kış bitip te bahar geldi mi gelsin, yun, çocuğun hakkıdır ... ,, Kabilin
çiçekçilik .. Yaseminden güle, tab- den vecizeler .. 
boya, menek~ye, leylağa kadar Plaj zamanı gelince o mevsim 
çetit çeşit çiçekler... Sobacı dük- havada eğer müsadeli davranmıtsa, 
kanları, birer çiçek pazarı haline mesela Hasköyle, Ayvanaaraya ka
gelmiş ! Bazısında da, sepee sepet dar bütün Haliç sahillerinde araa
çilek, hevenk, hevenk kiraz .. Yün ıı olanlar birer yalancıktan plaj a
eldiven, lastik çizme satan bir ma- çıyorlar; gazetelerde büyük pun
ğazada dağ gibi marulları üstüste to harflerle ilinlar: 
yığmışlar. Çıplak ayaklı bir adam "Sütlücede bu kere bimennihil-
barbar bağırıyor: kerim küşat ettiğimiz plajda, hal-

- Ha babam ha. .. Y edikulenin kımızın vücutça istifadesini düfü-
gülleri bunlar... nerek çamur banyosu için tertibat 

Eminönü meydanı, sebze bosta- vücuda getirdiğimizi arzederiz. 
nma dönmüş. Herkes, bir elinde Plajımızın çamuru, nakriye, bel ve 
ınarul, öbür elinde tuz, hatır hatır kemik ağrılarına bire bir gelmek
manıl yiyor. Şekercilerde, mütteri- tedir. Bir defa tetrif edenler, mem
\ere tabak tabak çilek dağıtılıyor. nun kalacaklardır.,. Müdiriyet 
Balıkpazarınm bütün pastırmacıla- Uzun kıf geceleri girince, sine-
n, Malta eriği satıyor. malarda bir çoğalma, bir çoğalma.. 

Farzedelim ki bu arada, sürekli Hemen hemen adım ba,ında bir ıi
yağmurlar batladı. Haydi, şemsiye- nema.. Şehzadebaşmda, ne kadar 
ci esnafında bir faaliyet!.. Ne ka- kıraathane, çayhane, ııüçtü, yuğort 
dar itsiz güçsüz yahudi çocuğu çu varsa, hepsi sinema oluyor. Na. 
varsa, hepsinin koltuğu altında bir tit Bey bile seyircilerine beyaz per
tomar 9emaiye: denin üstünden görünüyor! Flatler, 

- Hani ya, yağmur için şemsiye- rekabet yüzünden bef kuruta ka· 
ler !.. dar iniyor. Hatta bir aineına, yeni-

Bahçekapı esnafı, Y enicaıni çar- Jile olsun diye, mütterilerine göz 
'ısına dökülmüsler: Kauçuk, gabar- hakkı olarak üste para bile veriyor. 
din mutaınba 'ellerine geçeni, ne Aman gazeteleri unutmayalım. 
kadar dükkan' artığı, blinço fazla- Günün birinde memlekette okuma 
11 kampiyon mal varsa mütteriye yazma bilmiyen kimse kalmayın
sokutturuyorlar. ca eli kalem tutan, hemen bir gaze-

Günün birinde mesela et pahalla- te çıkarıyor. Tabii, bu gazete bollu-
9ıyor. Kasap dükkanlarrna her ba- ğu kartısında patronları alıyor bir 
ba yiğit yanaşamaz oluyor. O za- telif .. Sarfiyat çokluğundan kir 
man seyredin, siz sucuk pastırma, kalmıyor! Bizim kağıtçı Penbas 
kavunıı:a satışı ... Artık eşek eti mi, Efendi; sipari,Iere yetişemediği i
deve etı mi? Bu et kıtlığında kim çin, Vagonli' den afağı inmiyor. 
sorup arayacak?. Günlerinin yansı burada, yarısı Al-

Çay, kahve ortadan kalkacak- manyada geçiyor .. Ne kadar işsiz 
Dllf diye bir rivayet mi var? Her güçsüz varsa, hepsi müvezzi yazılı
köşebatında bir ıblamurcu dükka- yorlar .. Sabahçı kaçak Mihran, 
nı ... Üzerlerinde kocaman koca- "ben bugünlere yetişemedim! ey
man yaftalar: vahlar olsun.,, Diye kederinden yü-

"Y erli malı halis ıhlamurumuz reğine inip ölüyor. 
geldi!,, Gazetelerin sayfaları (SOO)e ka. 

Birkaç doktor, eğer o günlerde, dar çıktığı için kolaylık olsun diye 
'ritamin A, vitamin B vitamin C hava postaları ihdas ediliyor. Kari
bahsini tekrar kurc:aiamıtsa ma- ler, hava yolundan tayyare ile atı
navlara gün doğdu; seyyar ~orta- lan gazetelerini her gün evlerinin 
kalcıların bile küfeleri üstünde fU damından topluyorlar. 
yolda etiketler: • Daha böyle kim bilir, neler nf'' .,. 

Tarihi rcman: 36 

Güneşin Oğlu 
kaç yıldan beri nasıl yaşadığımızı, \ 
ne yediğimizi sen biliyorsun! El 
iti ınstahlarımızı batka memleketle 
re satarak onlardan aldığımız er
zakla geçinmiyor muyuz? Bu yıl 
da öyle yaparız... Çekirgelere zi
yafetlik mahsul hazırlayacağımıza, 
tarlalarımızda çalıtmayız.. Başka 
itlerle uğra,ırız. Eğer bu tedbirden 
fayda görmezsek, beni yurdumdan 
dıtarıya kovmanıza razı olacağım. 
Bu tecrübeyi yabancı memleketler
de de yapmışlar .. Faydalı neticeler 
görmüşler. Bir defa deneyelim ... 
göreceksiniz ki, kazancımız kayı
hımızclan çok fazla olacaktır! 

Günet'in oğlu bütün bilginleri, 
Asuları ve kabile ihtiyarlarını kan
dır,,..., .... .. " ,....,, ,...;ı .. ,..;ı~r tarlalarını 

ol ·luii. cı .ıı:i hi l-ır kaca • ' • prağa 

Yazan: lakentler FAHREDDiN 
Bu tedbir yava, yavat herkes ta

rafından makul görülmeğe batlan
mı,tı. 

- ~ekirgeler gelecekler .. Yiye
cek bır fey bulamayınca kalkıp gi
decekler. 

Diyorlardı. O yıl çiftçiler de te
hir halkı gibi tehirdeki ticaret iıt
lerile mefgul olmağa batlaını,lardı. 
Bora, çiftçileri itsiz bırakmamak 
için, Ur' dan fazla mıktarda ham 
bakır getirtmiş ve çiftçiye dağıtmı'° 
tı. Çiftçiler, bakır işite uğrataııla
rın yanlarında çıraklık ederek o yıl 
bakırcılığı da öğrenmitlerdi. 

Sertelli' de her yıldan fazla bir 
kalabalık vardı. Ticari faaliyetler 
tacirlerin adedi çoğalıyor, alıt ve
rit ziyadeleşiyordu. 

Çekirgeye karşı alınan tedhirler, 
Türk tehi.rlerini SertleUiye eıkjıin-

\ 'f; t 
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Takas işlerinde yolsuzluklar olmuş 
(Başı J inci sahifede) 

Bunlar münavebe ile komisyona ikiter 
ikiter ittirak ediyorlardı. Bundan bat 
ka kıymet takdir edilecek malın nev
ine göre takdir komisyonuna gene o
da idare heyetince müntahap daima 
bir veya iki eksper iıtirak ederdi. Takasa 
tabi tutulacak her mala evvela eks -
perler kıymet takdir etmekte ve on -
dan sonra heyetin diğer azası o gün
ku piyasa VJlziyetine göre bir müka
yeae yapark bu fiyatı hep beraber tas 
dik veya reddetmekte idiler. Red tak 
dirinde mal başkasına ekspertize et
tirilmekte idi. Rivayetlere inanmak la 
zon gelirse bazı kims.eler gayet kıy -
mettar birkaç balıyı heyete birkaç de 
fa göstererek fiyat takdir ettirmiı'er 
dir. Bu hal-ı:ya mukabil her defasın· 
da mühürleri değiştirilerek az kıy • 
metli bir balıyı ihraç etmişler ve ta • 
kaa vesikeaı almışlardır. Bu tabula -
rın o kıymetli halı üzerine vurulan 
kurtun mührü sökerek maharetle di -
ğer halıya naklettikleri söylenmekte -
dir. Tabii mührü t&§ıyan halı gümrük 
ten kolaylıkla geçmiştir. Kereste işin 
de de ceviz kütükleri yerine &di ağaç 
lann gümrükten geçirildiği söylen • 
mektedir. Maamafih bütün bunların 
ne derece hakika te yakın olduğu he -
nüz malfun değildir. Diğer taraftan 
aldıi!nruz malümata göre, bundan bir 
müddet evvel vilavetteki takaa heye
tinden lktısat vekaleti eski heyetinin 
takas İP.lerine ait bazı tnali'ımat iate -
miş ve bu maliimat gönderilmi!\tir. 
Y .. ni te•l<il olunan tahkik heyetinin 
bil~ h!\ra lstanbuldan lzmire gideceği 
söylenmektedir. 

Kereste mese!eıi nedir? 
Aldığımız malfunata göre eski ta

kas heyetind- kereste için en fazla 
takas vesikasını Hiri..ıo Ninidis Efen· 
di almııtır ki, bu vesikalann maddi 
kıymeti pek büyiik bir yekUna baliğ 
o1mal-~ 'dır. Bu ıahaı vilayıette teıek • 
kül eden yeni takas komisyonundan 
da kereıte ihracı m.ukabili vesika alır 
ken bazı uaulaüzlükleri sezilmiı, bu -
nun Üzerine mnamelesi durdurulmuf 
tur. Hatta bu vaziyet üzerine Hiristo 
Ninidis Efendi komisyonu protesto et
miıtir. 

Bu hususta salahiyettar bir zat 
bir muharriimize dün ıu izahatı ver • 
mittir: 

- 14975 numaralı kararnamenin 
tatbikı hakkındaki taliınatnamenin al 
tmcı rrıaddeıi mucibince takasa tabi o 
!arak ihraç edilecek mal'arın bulun -
duğu yerde muayenesi ve mühürlen • 
meıi takaı hevetlerine l(Önderilen a
za ve eksperler tarafından .yapılır. 

Bunlar tarafından verilen rapor ta 
kas heyetlerince tetkik edilerek mu
vafık görüldüğü takdirde tanzim olu
nan üç nüsha 'a""'detnameden biri he 
yelle alıkonularak diğer iki maim ih 
raç edileceği giimrük idaresine gön • 
derilir. 

. Malı ihraç. ~enlerin gümrük i~a 
reaane veftJC.eğ1 ıbracat beyannameaın 
de bu maim ihracı mnkabilinde itha 
)it yapılmak Üzere sevk "\e ihraç edil 
diği Yazılı bulunmak l&zlııidır. 

Gümrük idareıi, ihraç edilecek mal 
)ara takas heyetlerince mevzu muaye 
ne ehnekle berabzer heyetlerden doğ 
rudan doğruya gümrük idare•İne gön 
derilmit olıııı iki nü.ha tabadetname 
arkasına bu kontrolün yapıldığı ve 
mezkGr maim bilfiil sevk ve ihraç e
clilmiı olduğu tasdik olunarak iki nüs
hadan birisi takas heyetine iade ve 
biri de ırüımrükte hıfzedilmektedir. 
Bu talimatnamenin yedinci maddesi ik 
tizaauıdandır. ' 

Hirioto Minidia'in ihraç ettiği mal 
eb'at ve evaafı biribime benzemiyen 
ceviz, gürgen, dit budak batıllandır. 
Hatıl, iılenmemiı, biçilınemif ağaç 
gövdeleridir. Bunların kıymeti takdir 
edilirken hepsine tim.il bir mikyas 
kullanılmaz. Her birine ebat ve evsa
fına göre ayn ayn kıymet takdir edi
lir. 

Takas muayene heyetleri tarafın -
dan bunların adet ve kıymetleri gümrü 
ğe gönderilen iki nüsha şahadetname -
de yazılı bulunduğu halde ecnebi 
memleketi~--. ihraç için vapurlara yük 
letildikleri . ırada adet ve ebadının 

oluyor !. .. 
Şaka tarafını bırakalım ama, hen 

kendi hesabıma, yazın itlek yerde 
dondurmacılık etmeği, kıtın odun 
kömür satmayı, baharda yemişçili
ği, gözünde, Maltepede bağ işlet
meği, kalemimle geçinmeğe yüz 
defa tercih ederdim!. 

M. SAL.AHATTIN 

den çok daha fazla bağlaınağa yol
açmı9tı. Tarlalara hiç kimse el aür
miyor, bir çiçek bile dikmiyordu. 

Fıratm yataktan yükseliyor, neh-
rin taşma. mevsimi yaklattıkça, 
halk: 

- Bu yıl, Dide - Frat, ovalarda 
kuru toprakları sulayacak. .. 

Diye kederleniyordu. 
Ön Asya dağlarında eriyen kar

lar Fıratın yayık ve uzun gövdesini 
titirmitti. Artık etrafa taşan sular, 
ovalara doğru uzanıyor, kuru ve 
mahsulsüz toprakları bol bol ısla
tıyordu. 

Çiftçiler nehrin mebzul auları 
bota gittiğini görerek içlerini çeki
yorlardı. 

Bu tedbiri sağlık veren bilgin 
veziyeti her gün adım adım taki~ 
ediyor, çekirgelerin hücum zamanı
nı dört gözle bekliyordu. 

* * * 
(Mersa) Bahkuşunun 
elinden kurtuluyor mu? 
Günet'in oğlu atınr. binerken, kr.

plDln öaiinde bir 

iyice tetkik edilınemiı olmaamdan i.,_ 
tifade edildiği ve bu suretle gümrük
lere bildirilen mikdarm ancak yaruı 
kadar kereste çıkanlıp yanıının mem 
leketten çıkmadığı yapılan araıhrma· 
lar neticesinde anlaıılmııtır. 

Bunun üzerine viliyetten vaz.iyet, 
lktısat vekaletine bildirilmiıtir. Ve 
ayni zamanda müsebipleri hakkında 
takibatı kanuniye yapılması lıtanbul 
gümrükler baımüdiriyetine- de tebliğ 
edilınittir. 

Hıriıto Minidisin bu suretle bilfül 
ihracat vaki olmadan aldığı ıahadet
namelerin kaffesi 20 Ağustos tarihin 
de faaliyetine nihayet verilen takas 
heyeti zamanına. ait olduğu ve kendi 
sinin, yeni heyetlerin teıekkülünü ·mü 
teakıp vaki olan ihracat talepieı inin 
birincisi hakkında tetkikat yapıldığı 
sırada hani olan ~üpbe üzerine itti
haz olunan tedbirler dolayııile fadli
yetine nihayet verdiğ i de anlaşılmıf
tır. ,, ' 

Mimarlarda 
Israr ediyorlar 

(Başi 1 inci sahifede) 

madığı ileri sürülmdttedir. 
Mimarlar Birliği bu meseleye dair 

noktai nazarını tekrar ehnektedir. Mi
marlar Birliği idare heyeti nanuna al
dığmuz bir mektup şudur: 

"Dünkü gazetelerde belediye erka
nından iki zatın, latanbul tehir proje 
müsabakası jüri heyetinde Türk mima
n bulunmadığında asılsr.ı: olduğu ve M_i
marlar Birliğinin •üzumısuz ve yerıız 

tt.la§la bulunduğu td<Jincleki beyanatı 
intişar etmİ§tİr. 

Bu hususta eiki.rı umumiyeyi ten
vir etmek mecburiyetindeyiz. 

1 - Jüri heyetinde Türk mimarlan 
bulunmadığı gazetelerde intif'U" eden 
jüri heyeti llstesi ile sabittir. Bu liste
de mimar a'arak yalnız Mösyö Deps i
lan edilmi§ti. 

Biriiğimiz de, buna !<arp teessürünü 
izhar etmiı ve bu meselede her halde 
bir yanlışlık olduğu kanaatinde bulun
muıtur. Onun için asılsız kelimesinin 
y.:rinde almadığı a~kardır. 

2 - Gazetelerin ve birliğimizin bu 
meselede hassasiyeti üzerine belediy&
nin jüri heyetine akademi muall:imle
rinden mimar Mösyö E.gli'yi ve İmar 
ıubesine Almanyadan yeni gelen mimar 
Ahmet Sabri Beyi de davet ettiğini ha
ber alAlık. 

Ancak jüride üç mimarın bu"umna
sı keyfiyeti bu heyette tchrimizi esas
lı olarak tanıyan ve fikrini aeneleroe 1 s
tanbulun hususiyetleri üzerinde yomıu' 
olan Türk mimarlarının bulunması hak
kındaki iddiamızı tatmin etmiı değil -
dir. 

Memlelretin her sanat ve tekil me
selesinde Türk mimarı, memleketin bu 
aalıadan bilgili uzvu olnanm verdiği 
bakla çalı§lllaya ve söz söylemeğe sala
hiyettardır. 

Onon için bu baklmnızm tecdit &
dildiğini mahzur gönnez izhar ettiği
miz ı.a-iyetin ~siz ve lüzumsuz lıir 
telit teklinde göıterimek iatenmeR yan
Jııtır. 

Heyette latanbulun huausiyetleriıü, 
ihtiyaçlannı yalondan tanıyan Türk mi
ınan yoktur. Bu iddianın yerindedir. 
Ve jüri heyetinin bu eka.ikliği bir an ev
vel ta-ml.......Iıdır.,, 

Otobüs rekabeti 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

)at yapılması en çok arzu edilen Oskü 
dar hattının bilet ücretlerini üçte bir 
nisbetinde indinneği kabul ebnekte • 
dir. Haliç Şirketi tenzilatın ınikdan.ru 
ıimdiden tayin etmemektedir. Komıs
yon<!a belediye namına hazır b~l~nan 
reis muavini H8mit Hey bu tekhfı be
lediyenin de tetkik edeceğini, esa"':~ 
belediyenin otobüs işini !'";iletme~ u
zere bulunduğunu b:Jdinnıt'?'· . Ogrı;n 
diğimize göre belediye Halıç Şırketı • 
nin vaziyetini şu iki noktadan tetkik 
etmektedir. Bugün Haliç sahillerinde 
muntazam bir yol bulunmadığı halde 
otobüslerin vapurlarla rekabet edebil· 
diğini nazan dikkate alan belediye 
birkaç sene içinde Halicin her iki sa
hilinde de muntazam yolları yapıla
cağuıa göre hala Haliçte bir vapur 
servisine lüzum olup olınadrğı meae ... 
lesini araıtırmaktadır. Eğer belediye tir
ketin lüzumuna bebemahal kabil olursa 
o vakit otobüs rekabetini ortadan kal 
dmnak bir zaruret olacaktır. 

Derhal hançerine sarıldı: 
- Kimdir kapımda dolaşan ... ? 
Diye bağırdı. 
Gölge ilerledi. 
Bora'ya doğru yürüdü: 
Bir seı daha •• 
- Sular karardıktan sonra, bu

ralarda ancak kahpeler dolatır .. 
Sen kimsin? Çabuk söyle .. ne is
tiyorsun? 

Gölge birdenbire iki büklüm ol
du .. Ve yere yuvarlandı. 

Bora, düşmanları tarafından bir 
tuzağa düşürüleceği korkusile te
reddüt içinde bocalarken, hınçkı
rıMarla karışık bir kadın sesi işitti. 

Güneş'in oğlu, yere yuvarlanan 
gölgenin bir kadın olduğunu anla
yınca hemen hançerini kınına so
karak yanına koştu. 

- Susuz mu kaldın, hatun? Yok
sa yurtsuz musun? 

ince bir ses cevap verdi: 
- Hem içim yanıyor .. Susuz 

kaldım. Hem de yurtsuz ve öksü
züm. Sana aığınmağa geldim! 

Bora bu sesi tanıdı: ____________ ............................. . 

• 
,.. 

- ·-· --

Türk- lngiliz adli müzahe-
ret mukavelesinin tatbiki 
İlk dafa Londra mahkemesinin talebi 
Üzerine Ankarada bir istinabe yapıldı 1 

ANKARA, 23 (Milliyet) - lngil
tere ile aramızda mevcut adli müza .. 
heret mukavelcnamea.inin ilk tatbikı 

olarak bugün ticaret mahkemesinde 
bir istinabe neticelendirilmittir Me•e 
le Londra mahkemei aliyesinde rüyet 
edilmekte olan ve Lut denizindeki 
Brom emli.Jıının İ§letilmesine dair bir 
imtiyaz meseleaine taallUk eden bir 
davanın İstinabesidir. Davanın esası 
ıudur: Lut denizinde Brom emlahının 
iıletilm<!sİ Osmanlı imperatorluğun -
da 326 senesinde bir Türke verilmİ§ -
tir. Fakat araya harpler girince ma.
denleri işletmek kabil olmamış ve im 
peratorluk hükümeti bu imtiyazı bila
sebep feshetmi§lİr. Bilahara Cümhurı 
yet hükümüeti bu feahi gayri kanuni 
telakki ederek iptal etmiştir. Bunun 
Üzerine imtiyaz sahibi hakkını bir jn 
giliz grupuna ferag etmiştir. Faka! 
bu esnada da İngiltere hükfuneti ay 
ni imtiyazı bir -İngiliz ıirketine ver
miştir. Bunun üzerine İngiliz hüküm& 
ti madeni elyevm elinde tutan lngili>! 

Maslak faciası 
(Başı 1 inci sahifede) 

tomobilin vak'a esnasında b&§ka yer
de bulunduğu da tesbit edilince gene 
tahkikatın mecrası M. Dragona tevec 
cüh etmiıtir. 

M. Dragon inkarda ve kızın adresi
ni bilmediğini söylemekte ısrar etmiş, 
yalnız kızın eşkalini tarif etmiıtir. 
Bunun Üzerine Mel. Aleksandnn bu
luıunaaı icap etmiı, verilen eıkal ala
kadar memurlara bildirilerek tarif e• 

dilen ıekilde bir Mel. Aleksandr aran
maya baılamruştır. Fakat bütün me -
murlar bulduklan Mel. Alekaandrlar 
da tarif edilen eıkali bulamamııla': • 
dır. Ancak bu eıkalde Mel. Anna '.': 
minde bir kız bulunınuıtur. Bu kız u
zerinde tetkikat biraz tamik edilince 
kendisinin yeni tanıttığı kimselere a
sıl iıınıini venneyİp Aleksandr namı 
müatearını verdiği anJaırlmıı ve doğ .. 
ru ikinci şubeye getirilip tahkikatı 
yapan müddeiumumi Ekrem Beye teı 
lim edilmiıtir. Mel. Anna Ekrem Be -
ye kazayı kendilerinin yaptığını itiraf 
etmiştir. Mel. Aıma M. Dragonla ai
lesinin bir seneden beri tanıttığını, 
fakat kendisinin ancak ikinci defa • 
dır ki kendisile gezmeğe çıkmakta ol
duğunu ve M. Dragonun kendi evle -
rini bildiğini söylemittir. Kı:un bu iti
rafı Üzerine M. Dragon tekrar celbe· 
dilerek isticvap edilmit ve kendisine 
Annanın bulunduğu aöylenilmif, o za 
man M. Dragon da itiraf etmiıtir. 
Mel. Anna ile yapılan müvacehede de 
kazanın M. Dragon tarafından vu , 
kua getirildiği anlaıılmııtır. 

Bunun Üzerine M. Dragon ile §Oför 
Hakin Efendi dün mevcuden müdde
iumumiliğe ııevkedilmiıler,. ~dd~iu
mumilik tarafından da birıncı mus • 
tantik Ramazan Beyin, huzuruna çı
kanlıruılardır. Raına:zan Bey dün geç 
vakte kadar her iki maznunu da iatic• 

P 
etınİf ve ikisinin de tevkifine ka,. va •• 

rar vennııtır. 
Tahkikat neticeainde M. Dragonun 

0toınobilinin projektörlerini yakarak 
..,yrüaefer nizamlarına muhalif bir 
surette ve süratle otobüsün sol tara
fından ve mukabil istikametinden 
geçmek istediği ve hafifçe otobüse 
çarparak geçtiği, basıl olan sıyrıntı • 
yı da otomobili derhal boyatmak ıu
retile izale ettiği anlaşılmııtır. Otüm
lere gelince ıoför Hakkı Efendinin 
bu hafif sademe karıısında şaıırdığı, 
direksiyonu idare edemiyerck otobü
sün arka tarafını ağaçlara çarptığı 
ve bundan aonra direksiyon tamamen 
idaresiz bir halde kalarak facianın 
husule geldiği bütün deliiili ile tesbit 
edilmittir. 
Albert Dragon Elendi ne diyor? 

Albert Dragon Efendi, dün kendi· 
aile görüten muharririmize tunlan 
söylemiştir: 

"- Kazanın ertesi günü ben, ıey
rüaefere müracaat ettim. Kaza saa " 
tinde Maslaktan geçtiğ~ ~ab~r ver· 
d• B . k 'f yerine göturdüler ve 
ım. enı eşı . . 
- h d'len otomobıl'enn en sonun-tp ~ 1 otomıeıl>ilimi de otxıloiise tat-

Diyerek yere iğildi.. Bynundan 
tutup kaldırmak istedi. Fakat, Mer
si kotmaktan ve korkudan bay.ıl
mıftı .. Sarı bir !<11maş parças~.le 
sarılı ba~ı Bora nm kollanna dut

tü 
•Güneı'in oğlu titriyordu. 
Genç İazı bu halde kapısın önün

de bırakıp gidemezdi. Bora, vic
danlı bir delikanlıydı. 

- Mersi ... Mersi ... Kendine gel! 
Diye seslendi. Kollarının üstüne 

düteıı (Fırat inciıi)nin vücudunu 
sarstı .. 

- Haydi Mersi, cevap ver .. Geç 
vakit buraya niçin geldin? Bu da, 
Batıkutu'nun beni içine dü,ünnek 
için kazdığı yeni bir kuyu mudur? 

Mersa kendinden geçmiftİ.. 
Bora'nın sözleri kulağına girmi

yordu. 
Bora ne yapacaktı? 
Mersi'yı koli.arı arasında eve gö

türse. hizmetçilerden annesine va
rıncaya kadar bütün ev halkı, Bora 
ya neler demiyeceklerdi ! 

Gün 'in oğlu fazla dütünecek 

ıirketi aleyhine Londra mahkemesin· 
de dava ikame etmİ§ ve müddeiler ve 
sahibi imtiyaz taraflarından hakları• 
nın mevcut olduğuna dair mahkeme· 
ye ibraz ettikleri resmi veaikalaı ıtt 
cümhuriyet hükUmeti nezdinde aaıJ 1 il 
rile mutabakatini tetkik zımnında in 
giltere mahkemesi kendi vazifesinin 
Türkiye mahkemeleri tarafından y.ı
J?ılmasına karar vermiıtir. Bunun u~ş 
rine Ankarada bulunan şahitlerin din 
len.mesi için istinabe evrakı Ankara ti 
caret m a hkemesine gönde rilmi§tir. "fi 
care t mahkemesinde madenler umu m 
müdür vekili Bedri Hüsnü ve ayni da· 
ire mümeyyizi Sadrettin Beylerin ifa
deleri alınmış, ibraz edilen vesikala • 
rm doğru o1up olmadığı tetkik , tev • 
sik edilmiş tir. Mahkemede müddeile· 
ri Londra bürosuna menaup M. Kliforl 
ile bizzat müddeilerden M. Yasa ve 
lstanbul avukatlanndan Hilmi Rız:ı 
ve Mahir Beyler, müddeialeyhleri de 
Londra barosundan M. Stayn ve Bori• 
ile şirket müdürü ve bazı lstanbul av\l 
katları temsil etmiılerdir. 

Vekilin riyasetinde 
Toplantı yapıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Galatasarayda olduğu gibi, lstanbul 
Erkek lisesinin de bütün dersler içirı 
mecburi almanca tedrisat yapılan bit 
müesseııe haline getirilmesi çok muh· 
temeldir. Kuvvetli İngilizce tedrisat 
yapan bir diğer lise da.ha tesiı için te! 
kikat yapılmaktadır. Önümüzdeki 
ders senesi b~mda liselerde ıslahat 
b~layacağı için, üç sene kadar sonr• 
!is.eler ilk kuvvetli talebeyi vermit O' 

lacaklardır. O vakit, Oniverıitedekı 
dil me1itebi kapatılacaktır. Esasen b\l 
mektep muvakkat olarak tea.İs edilmİ! 
tir. 

Dil için içtima 
Ecnebi lisan tedrisatı etrafında dÜJI 

aktam Profesör M. Malchin reisliği 
altında ecnebi dil mektebi müdür ve 
muallimlerinin iştirakile bir toplantı 
yapılmııtır. Ecnebi lisanının bütiİl' 
memleket irfan müesseelerinde dah• 
esaslı olarak yerle§llleıi içfn almaca1' 
tedbirler göriifülm\iıtür. Ecnebi lisatl 
mektebi müdürü Profesör Leo Spizzef 
Maarif Vekili Hikmet Bey tarafındatl 
kabul edilmittir. Profesör Hikıne1 

Beye uzun boylu izahat vermiştir. LiJA' 
!erde talebeye ecnebi dillerini dah" 
pratik bir tekilde ve kolaylıkla öit:f' r 
tebilmek iç.in yeni wuller tatbik edk " · Ilı 
cektir. Talebe mensup olduğu ilinı 

1 
° 

!unda bir ecnebi lisanile ihtiyacı o ati 
bütün kitaplan okuyabilecek vaziye• 
le getirilecektir. 

Vniversitede toplantı 
Maarif vekili Hikmet Bey diill 

öğleden sonra saat 14,5 ta Oniversi!e 
ye gelmit. Edebiyat fakültesi tarı~ 
profesörleri ile bir baahühal yapın•! 
tır. Bu toplantıda yeni tarih tedriııa!!' 
nm neticeleri üzerinde görÜıülmüttiil'• 
Bundan sonra Vekil Bey ecnebi pt<>' 
fesörlerini kabul ebnqtir. Saat 16 el~ 
Vekil Beyin riyasetinde Oniversite r~I' 
törii ve fakülte dekanlarmm iıtirak• 
bir içtima yapılmııtır. Bu içtiınacl'ı 
Üniversitenin bütçesi ve ihtiyaçlan 1 ~'1 • rütülmüıtür. " 

Vekil Bey Ankaraya dönüyor . lı 
Maarif Vekili Hikmet Beyin ys <>\ 

rın akşam Ankaraya döıunesi muht1 f' 
meldir. Vekil Beye birlikte vekalet ' b 
muıni müdürleri ve müfettişler de ft1, Ji 
karaya gideceklerdir. Ankarada, ot 
ta tedriaat ıalahatı için teıekkül ed~ 
ihtia.as koıni&yonları tekrar iç:timalat

1
· 

baılayacaklardır. Orta tedrisatta ı• ~ 
bata behemahal önümüzdeki ders "~ 
nesi başında baılanınası için hazırlı '' ~ 
faaliyetlerine genni verilecektir. / p 

bik ettiler. Bu sırada hava kararıtl1~ J 
tı. Diğer otomobillerin lambaları "', <ti 
dınlıkta ve alaca karanlıkta •tetkil< e : ' 
dildiği halde beniın arabamm I~ I 
ıı tetkik edilirken bava tamamen 1ı, ~ 
rann-ı§tı. Bu yüzden benim arabatı'Iİ ~ 
18.mbaaı diğerlerinden daha kuvY~! , lıi. 
~öründü. Kaza~:'?. ben m_eau! dd~ dı 
lım. Kazanın butün meauliyeti beti 
otobüa toförüne aittir." ~ ı 

lı 

içeriye götürdü. ıl 
Evde Ulun hatuna hizmet ede 

köylü bir kadın vardı.. Reisin ."jr 
cağında genç bir kızla içeriye gır.pi 
ğini görünce hemen reisin anne•' 

koştu. de' 
- Oğlunuz bir kız kaçırmı!, 

di, ' Kucağında taşıyarak odası 
girdi.... • ıt' 

Ulun hatun oğlunu bu vazıye ~lı 
gözlerile görse inanmazdı. f 201' 
köylü kadın yalan söylemiyor~;ı, , 

Ulun hatun bu haberi ititı r"r 
oğlunun nihayet evlenmeğe ~at: 
verdiğini tahmin ederek sevııt ~ 

- Haydi, kolumdan tut.. 'Y'~·ıv'' 
yavaş beni oğlumun odasına ~o ;1i ~ 
Fakat, onun odasına gittiğıfll "t; 
kimse sezmesin. J1~ıl 

Dedi. Hizmetçi, Ulun hatıl 
koluna girdi.. Yürüdüler. 

~- c d O• '·ı 
Ulun hatun, kapının dışııt a ~,ı 

!unun sesini işitiyordu: ,.,.ııı' ~ 
- Haydi, çabuk söyle, Y.8;," fJP 

Seı;ıi buraya kim gönderd.1 • ' 
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MEMLEKET 
HABERLERİ 

Model bir postahane 
• 
lzmit pastahanesi işlerindeki sürat ve 

intizamla güzel bir nümunedir . 

-
Ju.ıit telefonunun açılı, 

İZM1T, (Milliyet) - İzmit, po .. 
la.ha.nesine vakıtlı, vakitsiz girer, 
s~.karım. Bütün iflerim lahzadav gö
l'iiliir; memurlardan ummadıgmı, 
rıınuJnuyan iltifatlar görür, hayret 
"e •atalamaktan kendimi alamam 
'ok defalar, bu teveccühler yalnız 
'na mı yapılıyor diye meraklan

dıın. T anıdrk, bildiklere sordum, 
~.l'\ı•turdum. Sevinç Ye gıptayla 
t~rdüm kü, aynı hareketler herhan
tı bir vatanda,a da, herhangi bir 
taba.ncıya da yapılır. 
• İzmit, Posta ve telgraf ve telefon 
•da.resinin eıki halini bilenler, bu
tiln gelen mektubu günlerce son· 
ta alıpta "Ne sürat yahu,, diye hay• 
~t ~denler, timdi görmekte olduk· 

rı ıntizam, disiplin karşısında 
~eınnun memnun gülümseyip, de
~n takdir hislerile kabarıyorlar. 
)' ~rııleketin dört bucağından yığın 1 
rı1Cın gelen mektuplar, havaleleri
lı~~ıl'?az bir sürat içinde derhal &a· 

rö" .~tılli buluyor' ha,arılması güç 
ııı ~~nen ifler bile bir saat mükem-

e ıyeti ile bkır tıkır itliyor. 

, 1~ınit, Poatahanesinin genç ve de f erJı Müdürü Nazif Bey, ite bat
ıi:ı batlamaz postahanemizde yeni
~ berde batlamıfhr. Eski köhne ya 

~. attan hata tamir edilerek, her 
~~ .!e~iliğe, ilerlemeğe yorulmaz 
~ ~yuk adımlar atan Kocaeli Vi
t Yetı!le Yakıtık alan bir fekle, ren. 
ey bı~ime girmiftir. 

1• enı odalar, bölmeler, giseler İ· "'"e d'I • · il\ e ı mıf, mesalih eshabmm 
'lktup ve telgraflarını kolaylıkla 

Yaza. bilmesi için ayrıca bir yer ay. 
~lrıııttır. Ve hemen ilave edeyim 

1
1• ~u, ayrılan yerde hokka mürek
~İbıne ve ve kalem uçlarının yeni 
!':'asına çok dikkat edilmektedir , 
bo;"lıanenin içinde yağlı boya ile 
lik ~ntnı~tır. Her tarafı bir temiz-

rııeğidir. hiraf edilmeli ki, 

6' ~ kamyon soygunculuğu 
tiı•tiıı~l>IN, Mardin ile i:tasyon yolu 
~osı. •.bir ıoygunculuk vak'ası oldıı.. 
~Y:' 111aıyona götürerek geri dönen 
lo,.1 ~ telıre yarnn raat bulunan Fir• 
1•ll•1t İltiçe~i~n yokuıunu çıkarken mÜ· 

l> kııı tarafından soyulmuıtur. 
"•ıı ~'lılyı İatasyona ırötürerek ıebre dö
llıa,1 °~~ .. kantyonu yolun fazla karlı ol
~4!uıı~llııınden Firdevs bahçesinin yo-
1>i, 1~n ~orlukla çıkarken birdenbire 
~· ı.,11 leai İşitilmiş, ıoför lastik patla. 
"illa, ":tnı;,, falut ikinci bir sila!ım pat
llı_qı.;111 ""erine makineyi d:ırdunnuı, 
l4foı,1 • .dıırur durmaz müııellih iki kiti 
l\;ı bti •l'ı ellerinde olduğu halde kamyo-
4,ar1 clltn ederek biri otomobilin arka 

na & • di" • d •t oCÇmıf, cen e : 

d~ ..._ Çaı,uk para çıkarın, timdi jan
totıı.,h. 'l"clir. Acel e olun!" Diyerek o
"\' Ilı 1ldc bulunan Mardin ııümrük am. 
1 ~i, eınuru Süreyya Beyden yi m' lira, 
~t-,l" "1Ücadele katiplerinden Kamil 
~? 11o•" on beı lira, posta foförü Halil 
tı~ h •ta nakliye memuru Cevııt Ef. le
•lttı,, 0l'1..1nı atkılarını, para cüzdaTilarrnı 
>i •I ' ılonra da posta şoförü Halil Ef. 
l\iııı1~ .... .,lc Yanm ıaat kadar uzağa gö-

.. lıJ ve: 

~t ~ liaydi güle güle geri dön, fa. 
~ tc ı-e Yftr:m ıaat sonra git, hükü~e
lııi.;;ı,ç ~aber ver ki jandarmalar bı;ze 
it;, ş l'ehfT.e&in." Diyerek ıalıverınıt· 

li bFör hemen şehre gelerek. hükü
''• abrrdar etmiı ve dcı·bal ıandar• 
~~ ~i l'ola ç·knuşbrd·r. Bu s~ygu~cula 
\ı;I • Ilı oldukl:ırı henüz tesbıt edılme
lo!· ' '• d L kif ıı.,, • e Di1Zı fÜpheli adamlar tev 

•ıtır. 

~ llu Damızl k b~galar . 
~ ~:tfll\t •~e Konya, Ga·csun, l\ıl.ırdın, 
~ı.,. '. •. Elhiz, Bursa vilayetleri köy• 
'd.,. ·~•n ll8 baş dRmızlık dağrtnuı· 

• 

resminde bir İntiba 

lzmit Po&ta müdürü Nazil Bey 

bizde, resmi devairde temizliğe 
dikkat eden müeseseler parmakla 
gösterilecek kadar azdır. Odacılar 
memurlann masalarını bile naz ve 
niya-z:la temizlerler. 

Cümhuriyet bayramında, büyük 
bir co,lrunlukla, dünya febekelerİ· 
le birletme merasimi yapılan tele
fon bugün memleketin içindeki 
batlıca tehirlerimizle ve Avrupa 
merkezlerile konufmaktadır. Bil
hassa ticari münasebatın inki,afı
na hayli dahli olan telefonumuzun 
santral memuru çok kibar ve n~· 
ziktir. lzmitin içinde telefona bu· 
yük rağbet vardır. Recmi daireler· 
den batka bir çok tüccarlar ve 
aileler_ birer telefon edinnıitlerdir. 

• lzmıt, pastahanesinde muhakk3.k 
bı~ kusur. aram~ laıımgelirse 
Huk demlen makınenin İstenildiği 1 
zaman işletilmemesidir. Bununla 
beraber bu, kadar meziyetler yanın 
da kadı kızında bile olan bu kusu
ru tabii görmek lazımdır. 

GumuşhacıköyU kasabasına 
yeni isim 

GÜMÜŞHACIKÖY - Dahiliye Ve
kaleti kasabamız balkınm ismini dekit· 
tirmek hususundaki temayÜllcrini naza 
rı dikkate alımı ve kaymakamlık va
sıtaıile kasabaya hangi İsmin verilmesi 
arzu edildiğin aordurmuştur. Belediye 

b ''C vb r'' .. ''Zümrüt ova " veya ut e e ııım-
lerini seçerek Dahiliye Vekaletine ar
zetmiıtir. Maamafih halkın bir kısmı 
"Öz yurt" veya "Eltekin" isimleri!' da~ 
ha güzel bulm:ıktadrr. Kasaba~& yem 
isim veritdiği gün büyük merasım yapı· 
lacaktır. 

Adanada kahve to1lugu 
Adan belediyesinin yaptığı bir İsta· 

tistiğo göre Adana şehrinde iki gazino, 
bir çalgılı gazino, iki sinema ve 172 
büyük küçük kahvehane vardrr. 

Bu hesaba göre tehrin nüfusu 80 bin 
olduğuna nazaran her 465 kişiye bir 
kahvehane isabet ediyor demektir. Bu he 
saptan kadın ve çocuklan ve memurl:ır· 
la daima çalıtmak mecburiyetinde bulu 
nan it sahiplerini de çıkaracak olursak 
takriben beher yüz kişi daimi vakitle
rini kahvehane kötelerinde geçinni§ o
luyorlar. 

Adanada bulunan iki bar da müskirat 
kanununun tayin ettiği muayyen mınta .. 
ka dahilinde açılmadığından kapatılmıt
tır. 

Boluda aygır deposu 
Ziraat v..kaletinden: 
Hayvan cinslerini ıalah hususunda 

vilayetlerimizde hummalı bir faaliyet 
ve merak görühnekte, ve bu cümleden 
olarak Bmu vilayeti mevcut aygırları 
ve yeniden a!acaldarı damızlıktan için 
fenni bir depo İnşasına başlaimışotır. 

Nazilli pamuk istasyonu 
NAZiLLi - Pamuk lıtaıyonu bwn. 

malı bir faaliy.et içindedir. Nümunelik 
tohumlarla tecrübe zeriyatma baılan
mıttır. Bet aenelik iktioadi programa 
dahil olan pamuklu mensucat fftbrikaoı 
İçin de tertibat alınmaktadır. Fabrika ı 
936 senesinde itlemiye bqlıımq bulu· 

1 nacaktır. Ayni tarihe hazırlaımu, bulun• 
durulması için 30 bin balye pamuk iı
tibıaline çalııılmaktadır. Hükum·tin nü· 
mune zeriyatı için satm aldığı bin dö
nüm tarladan mada halktan da bin dö
nümlük arazi k'ralanmaktadır. Boyalı· 
mensucat fabrikası bUJ"ada faaliyete geç• 
tiği gün Nazilli ova11nda, Menderes kı 
yılannda binlerce nüfuslu yepyeni bir 
ıebir vücuda gelmiı olacaktır. 

Hurda incirden istifııde 
AYDIN. - Aydmlı Eczacı Mehmet 

Ef. oğlu Ahmet efendi hurda incirinden 
büyük istifadeler çaresini bulmu,tur. 

Bir kaç sene evvel gübrelikler atılan 
ve halen hayvanalara yedirHen hur~a 
inrirnden gavet ıeffaf ve nefis bir bal 
istihsal etmektedir, 

Ahmet E'endinin keşf ve İılih•a'ine 
muvaffak olduğu balla helva, baklava, 
pasta ve sair tatlılar yapılmaktadır. Tec 
rii'beler yapılnuf, müıbet neticeler elde 
edilmiıtir. 

Aydındaki bazı kahveler de bu baldan 
alnuşlar kahve ve çayda tecrübelerini yap 
m·şlar. meşrubatta da iıtihl 0ke fevka· 
iade elverişli olduğunu görmüşlerdir. Ah 
met Efendinin kedi hem Aydında yeni 
bir aan'atin teessÜıünü, hem de incir 
müotahailinin yüzünün gülmesini temin 
edecektir. 

Esrşahir borsasında bir 
senelik muamele 

Eıkitehir ticaret n zahire boroası 
1933 senesine ait hububat muamelesini 
tea.bi~ etmiıtir. Borsanın baıD'ladığı is
tatistik cetveline nazaran 933 ıenesi zar
fında borsaya 1.218 104 kilo buğday 
52,611 kilo arpa, IS90 kilo mıa-r 148İ 
kilo keten. 2695 kilo burçak ırel,.:;ı ve 
tehir dahilinde 95,524 çuval un. 868 853 
okka kepek muamelesi olmuıtur. Bu' yıl 
içinde 101 okka afyon oatııı yapılm·ıtır 
Borsacl bir yıl içinde 46,470 adet mua· • 
mele yapılmııtır. Havalann ıoğuk ve 
gayri müsait gitmesine raimen timdi de 
borsaya gü.,de üç dört va~on mal gel· 
mektedir. Buğday fiatlerinde bir teref
fü olduğundan Ziraat banka11 mübayaa
bnı bafifletıniıtir. 

___,,_ 

Cizrede sıfat istasyonu 
Mardin vilay..ti daimi enciimeıni Çiz. 

re kazasında bir sıfat İstasyonu İn§& 
ettirmek suretile bu havali kısrakla
nnın fenni usulde çİftlC§tirilmeoini te
mine karar ~rmiıtir. 

Balıkesir silosu 
BALIKE.SIR, (Milliyet) - Ziraat 

Bankası için Ziraat vekaleti tarafından 
Balıkesir İıtagyonunda yaptırılmakta o
lan zanire ıilosu dahili alqap kısmı müs 
tesna bitmittir. ln,aat mevsim yüzünden 
bi~az geri kalmııtır. Şimdiye kadar bit· 
!"·~ ve h:'nka emrine verilmit olmuı 
iktı:ııa ediyordu. Kuvvetli bir ziraat mu• 
~iti olan Balıkesirde silo hakiki bir İh· 
~?'":~ın karıılığıdıl. 934 buğday mahsu• 
lunun depo edilmesi ve vagonlara yük. 
l~~mesi isin bu silo hem mühim bir ta· 
rı e, heınm de kolaylığa amil olacak • 
tır. 

Kaçak saraplar 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz in· 

hisa_rl?r idaresi takip memurları bir ya 
hudinın kaçakçılık yapmakta olduğu • 
nu görerek nesaret altmda bulun· 
durmuş ve e'Vvelki gün mühim miktar
da ,arap yakalanmıılard r. Bu kaçakçı
nın evvelde de bu marifetinde devam et· 
tiği anlaıılmıştır. _..,__ 

Divarıbe"irde ele~trik 
DIY ARBEKIR - Şehrimizdeki ele.kt· 

rik tesisatının kifayetsizliğ:ni nazan elik 
kate alan belediye yeni tesisat İcin Kilm
ran .Bey isminde bir mühendise ·yeni bir 
proı.e Y":Plır~ıı.ttır. Bu projeye nazaran 
r~~j t··~~t ıçın 139390 lira para sar-

i~ 
1 md~•1 1 ~cap etmektedir. Münakaoa İ· 

an e ı mı§, fakat bu fiat t [" ub 
etmemiıtir. Şimdi ihale P.:'zarlı'i!'ı z ur 
lacaktır. a yapı· 

lzmit barosunda 
IZMIT, (Mil'iyet) Şeb . . d 

bl - nmıze u unan avukatlar -.elik t 1 t 1 op anı&· 
rı";' !a~mıtlardır. Bu topantıda kendi-
lenru ala.kadar edecek iıler konu,ul
duktan •onra Baro reisliğine Ali s.,. 
dat, azalıklara Süleyman Fehmi ,.e 
Hilmi beyl<0r seçi1miılerdir. Şehrimiz 
Tapu müdürü, Hüsalettin Bey, Ba'i. 
~esir Tapu müürlüğüne tayin edilmiı 
lir. 

lzmit trenleri hakkında 
IZMIT, (Milliyet) - lzmit, istas

yon bina ve bahç,esinin bakımsız, u
nutulmuş hali hakkındaki dilekleri 
~mize kızanlar bulunınuı; biz 'Vazifele

rimizi yapmakta devam edeceğiz. 
Beyaza kara demek, bizim prensip

lerimiz haricindedir • Şimdi de lzmit 
iataayonuna giren trenlerin üzücü, 
cefa verici bir vaziyetini yazmakla 
halkın hissiyatına tercüman olmak is
tiyoruz. Konya, Ankara trenleri İstas
yonda durmuyor. Su almak için ta 
tulumbanın bulunduğu yere kadar gj. 
derek tevakküf ediyor. 

Bir sürü yolcu ellerinde bavul, se. 
pet, yük bu uzun yolu bin mü§kilatla 
alıyor. Çok defalar bu, yüzden treni 
kaçıranlar da oluyor. Evvelce makine 
au alacağı zaman vağon~ardan ayrı. 
1arak gider, a•ırdı. Şimdi nedenae bu 
yapılmıyor. Ümit ederiz ki yine yıu. 
dıklarnnızla baş b:ı~a kalmıya~mı. 

lzmil umumi mecıisi inti
habı bitti 

lZMIT, (Milliyet) - Vali Etref 
Beyin huzurlarile yapılan vilayet u
mumi meclisi -intihabın neticesini 
yazmıttım. Mülhakatın intihabı da 
bitmit Adapazanndan kökçü oğlu 
Şevket, Türk Ticaret bankası Müdü 
rü Asım, Ahmet Faik, Avukat 
Rasim Dmir Kemal Beyler, Gey
veden Hafız Fuat, Bekir Avukat 
Süleyman Beyler, Hendekten Be
lediye reisi Osman, Şitman oğlu 
Ki.mil Beyler, Karamürselden A
vukat Ali Sedat, Çiftçi Enver Bey
ler, Gebzeden Belediye reisi Bekir 
Zeki Beyler Karac:asudan Kemal 
Bey kazanmı:tlardır. Yalnız Adapa 
zarı ve Gebzeden intihabın kanuni 
olmadığı ~eklinde çıkan tikayetl_e~ 
üzerine yakında açılacak meclısı 
umumi ve tikayetlerin önünü ala
caktır. 

Ayd:n Relediye akarlarına 
konan haciz 

AYDIN, (Milliyet) - Aydm 
belediyesinin evvelce itam sandığın 
dan istikraz eylediği otuz altı 
bin liraya mukabil İpotek ettiği 
elyevm belediyenin itgalinde bulu
nan otel ve gazino ile belediye aka 
nndan dokuz mağaza icraca satıl
mıttır. Evvelce tehre 100 bin lira 
kadar bir paraya mal olan bu em
lak 20 bin lira bile tutmamıttır. 
Bu itin en dikkate tayan noktası, 
belediyenin 926 ve ~27 seneleri mü· 
aakkafat Ye kazanç Yergileri hisse
lerinden maliyede alacağı olan 
3806 lira geçen sene itten el çek· 
tirilen muhasip Hüsnü Bey tarafın· 
dan takip ve borçlara mahsup etti· 
rilmediğinden maliye bu parayı 930 
seneıinde 1513 numaralı kanun 
hükmüne tevfikan irat kaydetmit
tir. Belediye muhasebesi timdi bu 
paranın borçlardan mahsup edil· 
mesi için maliye ile 829 senesinde 
cereyan eden muhabere dosyasını 
ele alarak çalıtmnktadır muvaffak 
olunsa bile belediyenin bu yüzden 
3000 lira kadar faizden kaybı ol
duğundan müsebbibi hakkında be
lediye encümeni kanuni takibata 
tevea&ül edecektir. 

Aydında bayram yağmurlu ~eçti 
AYDIN, (Milliyet) - Bayramın 

birinci ve ikinci günleri vilayeti· 
mizin her yerinde yağmurlu geçti. 
Şiddetli yağmurlardan çaylar tafh· 
ğından otomobil ve kamyonlar it
liyemedi. Civar nahiye ve köyler· 
den gelen olmadı. 

Bu yüzden çocuklar bayramın 
evlerinde geçirdiler, büyüklerde 
ramazan geceleriniıı hasıl ettiği 
itiyat tevkile kahvelerde tavla Pi• 
rafa oyunlarile ıı;eçirdiler. Dün ha
valar birden açıldı, adeta bahar 
günlerini andırıyordu. Bundan bil
hassa çocuklarımız istifade ettiler. 
Yağmurlu geçen i~ günün acı.sı?' 
çıkardılar. Cümhurıyet me~ebı~~~ 
bayramın ikinci günü tertıp ettigı 
deve güretleride havalar müsade
sizliğinden dün yapıldı. Bugün de 
<!evam eden güretler yirmi çiften 
fazla tülü iştirak etmİf ve güreşler 
çok zevkli ve heyecanlı olmuftur. 

Sultanhisar nahiye kongresi 
SUL T ANHISAR, (Milliyet) -

Nahiyemiz C.H.F. kongresi fırka 
salonunda toplandı. Kongrede fır· 
kamız vilayet idare heyetinden A
vukat Nefet, Dr. Ziya ve Nazilli 
kaza heyetinden Tevfik Beyler 
de bulundular. 

Hesaplar ve ocaklann bütçeleri 
tetkik ve tasdik olundu. Nahiye 
heyetinin yeni bütçesi yapıldı. 0-
caklann ihtiyaç ve dilekleri konu· 
•uldu. idare heyetine: Ali Zühtü 
Fabrikacı Kazım, İbrahim Hakkı, 
Mustafa Kemal ve Alim Beyler, 
Kaza kongresi mümessilliklerine de 
Etem Kadri ve Avukat Ömer Lütfü 
Beyler seçildiler. --Balıkesir Halkavi faa~dir 

BALIKESiR, (Milliyet) - Kurlu • 
luşundan beri evler için yapılmıf olan 
talimata tevfikan her sahada çalışan Ba 
l:keıir Hlkevi bayramın birinri günü ak 
§amı salonunda güzel bir toplantı yaptı. 
Danslı ve milli kıyafetli olan bu toplan
tıya Vali Beyefeni dreiik.alarile ve mü • 
nevvcr zümre geTmillerdi. Evin Güzel 
Sanatlar komitesi tarafından idare olu • 
nan toplantıda fe"Vkali\de zevkli saatler 
geçirildi. Bu toplantıya yirmi beş hanı• 
mefendi mmi kıyafetlerle İftirak cbniı· 
ler, zarif ve biribirine tercih ediJemiye
cek derecde güzl olan bu kıyafetler ne
zih tezahürata vı!silc o'mutşur. Milli kı· 
yafet müsabakası heyeti riesi V "1i Bey 
dendinin refikaları Hanımefendi idi. 
Her medeni hamlede önayak ohn Bnlıke 
sir Halkevi mhhitinde pek pyanı dik • 
kat bir al;..ka bulmuotur. 

Tıp talebe cemiyetinin 
çayı 

Tıp Talebe cemiyeti bir tubat per
§elllbe günü sa.at 16 da Maksimde 
hir danslı çay verecektir. Bu meras:İ"' 
Unive ... itenin lruruluıu münasebet.ile 
yapılacaktır. Oniversiteye yeni alına~ 
ecnebi profesörleri de çaya davet edı
lecektir. 

irtihal 
Esbak topçu dairesi reisi ve topçu 

müfottiıi mütekait Mirliva Hıfzı Paııı 
Adapazannda vefat etmittir. 

Sizi soğuk algınlığından, nezle
den, gripten, bat ağrısından koru· 
yacak en güzel iliç budur. (12483) 

1 Askeri fabrikalar iJan!arı J 
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UenizyoJJarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübııtı 
Tel 42362 - Sirkeci Mübürdarzado 

Haa Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 24 i

kinci Kanun ÇARŞAMBA 
1 7 de Sirkeci nhtımından kal
kacak gidişte Gelibolu, Çanak· 
kale, Küçükkuyu, Altınoluk, Ed
remit, Burhaniye, Ayvahğ'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Boz
caadaya uğrayacalrtır. (338) 

480 

KARADENiZ 
sür'at yolu 

CÜMHURlYET vapuru 25 
lkinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak gidişte İnebolu, Samıurı, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönütte bunlara ila
veten Pazar, Pulatane'ye uğra
yacaktır. (339) 481 

Bartın yo1u 
BURSA yapuru 25 ikinci Ka
nun PERSEMBE 19 da Sir

keci rıhtımından kalkacak. Gi
ditte AkÇatehir, Ereğli, Zon· 
guldak, Barbn, Amasra, Kunı
ca,ile, Cide'ye. Dönütte Amaı· 
ra, KunıcatiJe':ye uğramıyacak
tır. (352) 

~-----------------------

Bakırköy Barut Fabrikaları 
muhafn efradı için aşağıda ya
zılı üç kalem yeşil sebze mü· 
nakasaya konulmuştur. Ver· 
ınek isteyenler şartnamesini Mersin sür'at yolu 
görmek ve münakasaya gir- ÇANAKKALE vapuru 26 i-
mek için 15-2-934 perşembe kinci Kanun CUMA onda Sir-
günü saat 14 te mezkilr Fahri· keci nbtrmmdan kalkacak. Gi-
kada Satınalma Komiııyonuna dişte İzmir, Antalya, Mersin, 

müracaat ebinler. ( 423) (348) Payas'a. Dönütte bun1ara ilave· 
Pıraoa Lahana Ispanak j ten Alanya, Küllük, Çanakka-

40 40 40 Kilo Martta ._ı.e'.ye-u•ğr•a•ya.•cak-•tır•.•(•35•1•)-... ııııil 
40 40 40 ,, Nisanda 
40 00 40 ,, Mayısta 

120 80 120 

1HT1RA İLANI 
u Asetilenden yüksek maı ve )'ükaek 

zerrelerden iıtihaalat yapmak usulü " 
hakkında istibaal olnnan 1 Mart 1932 

tarih ve 1313 numaralı ihtira bentı bu 
defa mevkii fiile konmak üzre ahere 
dcvrüferağ veya İcar edilecejinden talip 

olanlann Galata'da, Çinili Rıhtım Ha
nında, Robert F erriye müracaattan i-
lin olunur. (12512) 

1 LAN 
lstanbul ikinci ticaret mahkemesinden: 

Cenoveze Seyri Sefain §İrketine mensup 
ltalyan Bandralı K.apopİno vapurunun 
7-1-934 tarihinde Bozca ada önünde ka· 
raya oturup tahlisinden sonra tanzim kı· 
lınan deniz raporunun al nma11 mezkiir 
acente avukatı tarafından mahkemeden 
iatenilıni,tir: Muhakeme ırünü olarak ta• 
yin kılınan 29-1-934 pazartesi günü saat 
14 te ırenıi •eya yükle aliıkalı ve kaza. 
dan zararlı berkesin rapor alınırken yu• 

kanda gösterilen gün ve saatte mahke-
mede bizzat hazır bulunması veya bir 

N 
E 

KAŞE 

0 Grip 

N 
E 
o 

K Baş ağrtlarına K 
Diş ağrılarına 

A Romatizmaya A 
L L 
M M 
- Yegane -
1 ila(:tır. 1 

N N 
A A 

2 
6ve 

12 kaşelik 
Kuluları isteyiniz 

11663 

vekil göndermesi deniz ticaret kanunu· Umumi Ve,riyat oe Yazı işleri 
nun 1065 nci maddesine tevfikan ilin Müdürü ETEM iZZET 
olunUl'. (12517) Gazetecilik oe MalbaacJık T. A. Ş. 
~~~~;._-=-~~~-=~~~~-~-. 

İLMİ MALİ 
ve 

Maliye Kanunları 
Müderris Ayni Zade Hasan Tahsin Beyin ıimdiye kadar lıtanbul 

Hukuk Fakültesinde okuttuğu derslerden teıekkül eden bu eser ve bir çok 
tadilit ve iJiveı ... ıe üçüncü defa olarak tab'edilmiıtir. 

Kitap dört kısma aydmııtır: Birinci kııım milli emTal ve devlet· 
!erin icra ettikleri sanayii madeniye, İrnaliye, ticariye ve naldiyedir. 

ikinci kısan verırileri tetkil eder. Vergilerin esası, envaı bu kısım· 
da tafsil edilmiştir. 

Üçüncü kısnn bütçedir. 

Dördüncü kısım umumi itibare tahsis edilm.iıtir. Umumi İstikraz· 
lar, istikrazlarrn nevileri, düyunu umumiye, kağıt paraların mecburi teda .. 
vülü gibi bahisler bu kısmın çerçevesi dahilindedir. Vergi ve maliye ka· 
nunlarırun en son tadil şekillerine kadar geçirmiı olduklan muhtelif saf
haları ihtiva eder. Hukuk Fakültesi ve Maliye Meslek J mektebi talebesilc 
maliye memurları, bankalar ve iktisadi müesseseler mensupları için daimi 
ve lüzumlu bir rehber vazifesi ırörür. 

Fiyatı 5 liradır. KANAAT KÜTÜPHANESi. cı2s43) 

Yugoslavya'da: Bosna Hersek 
ve Taşlıca Sancakları 

ahalisinin nazarı dikkatine: 
Seyahat münasebetile bir kaç günd enberi bulunduğum lstanbul'dan bir haf· 

taya kadar avdet edeceğimden Bosna Hersek ve Taşlıca sancakları ahalisinden 
olup ot·alarda emlaki ve halle mühtaç me eaili bulunan hem_fcrilerime arzr hizmet 
eder bu hususta görüımck arzu edenlerin lstanbul'da Sultan Haınamınd:ı İkinci 
Vakıf Hanında 20-21 numerod11 lbrahiın Nuri Beyin yazıhanc$İnde Muharrem 
Beye müracaat etmeleri rica olunur. ( 12524) 
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M. M. Vekaletinden: 
Bazı eşhasın nufus dairelerince mukayyet künyelerinin 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefah vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su· 
retle nufus kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsm şehit oldu~ 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta· 
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nın şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak· 
dirde bunun ayrıcu mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelrunesi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi li-
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

Radyoların içinde hakiki hari. 
ka yartan ancak Radyo-LOEWE o
lup mevce uzunlukları 20 ile 2000 a. 
rasındadır. Keskinlik, pürüzsüzlük, 

ve tabii ses, antensiz de olur. Evi
nizde en sadık dostunuz bir Radyo 

LOEWE bulundurmaktır. Rekabet 
kabul etmiyecek kadar mutedil ve İyi 
fiyatlar; LOEWE lambaları alırsa
nız bunların fiyatlarında da büyük 
leuzilii.t yapılrr. Y egii.ne mümessil ve le 

sabcnı: D. Pardo. 

GalatP.: Voyvoda c&ıddesi No. 30-32 Telefon 437 48 

177 

• s ır 

MlLLIYET ÇARŞAMBA 24 KANUNUSANi 1934 

, ___ ıs_T_A_N_B_U_L_B_E_L_E_D_ı_v_E_s_ı_ıL_A_N_L_A_R_ı __ ı 
Beyoğlu Dairei Belediyesinden : Yenişehir Çarkişi so

kağında 1 O numaralı harap ve tehlikeli hanenin mahzurla· 
rı mutasarrıfı tarafından 15 gün zarfında izale edilmediği 
takdirde belediyece muamelei kanuı\İyeye tevvesül olunacağı
nın tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan o!unur. ( 361) 

Konservatuvar Müdüri}ıetinden : Konservatuvara ye
niden girmek isteyenlerle, bazı mazeretler dolayisiyle sene bi· 
dayetinde müracaat edemeyen talebenin 1 Şubat 934 Perşem 
be gününe kadar istida ile müdüriyete müracaatları. (362) 

Şehir dahilinde işleyen otobüslerin ruhsatnameleri de
ğiştirilecektir. Muayene giinleri aşağıda gösterilmiştir. Oto· 
büslerin bu giinlerde muayene yerlerinde bulundurulması 
lüzumu ilan olunur. (329) 

EYÜP VE BAKIRKÖY OTOBÜSLERİ 
27 Kanunusani Cumartesi 9 • 12 ye kadar Belediye önün

de 
28 ,, Pazar . 9 • 12 ,, . ,, 
29 ,, Pazattesi 9 • 12 ,, ,, 

30 ,, Salı 9 - 12 ,, ,, 
KADIKÖY • ÜSKODAR . MODA OTOBÜSLERİ 

31 Kanunusani Çarşamba 9 • 12 ye kadar Kadıköy Beledi 
ye D. önünde 

1 Şubat Perşembe 9 · 12 ,, ,, 
BüYüKDERE • BEŞ1KT AŞ OTOBÜSLERİ 

3 Şubat C:umartesi9 • 12 ye kadar Taksi mmeyda 
nında 

4 
" Pazar 9 • 12 " " 

Deniz Satıiıalma komisyonundan: 
4000 kilo Espestos ) Pazarlıkla münakasası: 25 Ka-

100 kilo kurşun Levha ) nunusani 934 perşembe gÜnÜ 
50 kilo Pirinç Tel Kafes) saat 15 de 
77 kilo Telli lasik levha ) 
11 Kanunusani 1934 tarihindeki açık münakasasına talip 

olarak kimse müracaat etmediğinden pazarlıkla münakasaya 
konulmasına karar verilen yukarıda cins ve mikdarı yazılı dört 
kalem eşyanın pazarlıkla münakassı hizasındaki gÜn ve saatte 
yapılacağından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve i-

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

468 

Maliye Vekaletinden: 
1 - İstanbul Maliye teşkilatında 30, 35, 40, 45 lira 

asil maaşlı memuriyetler münhaldir. 
2 - Hukuk Mülkiye ve Yüksek Ticaret Mektep!eri 

mezunlarından kanuni vasıfları haiz olanlar,teadül kanunu· 
nun gösterdiği şekil ve imkan dairesinde bu memuriyetlere 
tayin olunacaktır. 

3 - İsteyenlerin tercümeihal, şehadetname ve asker
lik vesikalarının asıl veya tasdikli suretlerini arzuhallerine 
rapt ile, Maliye Vekaleti Varidat U.Müdürlüğüne veya İstan 
bul Maliye Mürakipliğine müracaat etmeleri. (347) 

485 

1 İnhisarlar U. Müdürlü~ünden 1 
(38) adet Meteoroloji alatı satın alınacaktır. Taliple

rin listeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere 
(% 7,5) teminatlarile beraber (27-1-934) cumartesi gunu 
saat (14) te Galta'da Mubayaa Komisyonuna müracaatları. 

(221) 

Külçe Kurşun Satın Alınacak 
Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 

İdaremizce müstacelen mübaya edileceği evvelce ilan 
edilen 50 ton saçma imaline elverişli külçe kurşunun pazarlık 
la mübayaası 31 Kanunusani 934 Çarşamba günü saat on al
tıya tehir edilmiş olduğundan taliplerin vakti muayyeninde 
İdaremize müracaatları ve şartnamesini idaremizden te 
darik etmeleri. (349) (349) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın almması mukarrer (18758) metre kaputluk ku . 
maşın kapalı zarf münakasası 29-1-934 pazartesi gÜnÜ saat 
15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve numunesile ev 
safım görme k üzere her gün ve münakasaya girmek için 
mezk:Ur günün muayyen saatinde Komisyonumuza müra-
caatları. (50) 230 

Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: · 
Dökümhanemiz için ayda (10) ton verilmek şartile 

Deniz Satınalma komisyonundan:, kükürtsüz Alınan Kok Kömürü satın alınacaktır. Taliple ' 
10752 kilo yaş sebze: Pazarlıkla münakasası: 25-1-934 rin (% 7,5) teminat akçesile beraber fiatların kapalı zarfla 

perşembe gÜnü saat 14 te. ' 30-1-934 Salı giinü saat ikiye kadar İdaremize müracaatla-
Heybeli Deniz Harp Mektebi talebe ve efradının altı ay~· rı. (350) 

hk ihtiyacı için 6 Kanunusa.ni 1934 tarihinde yapılan açık mü
nakasasmda teklif edilen iiatları Vekaleti Celile gali görülen 1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
yukarıda mikdarı yazılı sebzenin pazarlıkla münakasası hiza • 
smdaki gün ve saatte yapılacağtndan şartnamesini görmek is- 828 adet mese travers pazarlık suretile alınacaktır. Pazar· 
teyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da münakasa lık 31-1-934 çarŞamba giinü saat 14,30 da Ankarada idare bi· 
gÜn ve saatinde muvakkat teminat makbuz1arile birlikte Ka. nasında yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin Haydar 
sımpaşada Deniz Satınalma Komisyonuna müracaatları. paşada mağazaya ve Ankarada malzem~ dairesine müracaat • 

(307) 467 ları. (331) 474 

ker a r asl.""'llJC9'.ıliiU TORK ANONiM ŞiRKETi e 1 lSTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

~~~~_.;.~~~~---

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. Karabiga yolu 
Her CUMARTESi, ve ÇAR· 

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

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

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER ıs 

ŞAMBA günleri saat 20 de 1 
Tophane nbtmımdan bir vapur kal
kar. Gidiş ve dönüıte mutat iıkelele- 1 
re uğrar. 
~~...-~~~~~~~ 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE cünü Galata 
nbtnnmdan saat IS te bir vapur kal
kar. Gidiş ve dönüıte mutat iskelele
re uğrar. 

lstanbul Asliye mahkemesi üçüncü bu• 
kuk dairesinden : Madam Annanın hale" 
ikametgahı meçhul Vasil efendi aleyhi· 
ne açbğı ihtar davasının icrai mllhake• 
mesi znnnında tayin kılınan 10-2-934 c~ 
martesi saat 14 te tayin edilmiş olmal<
la yevmü mezkürda gelmediği takdirde 
gıyaben muhakemeye devam olunacağı 
ilan olunur. (12516) 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: · 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere lier İsteyene; satılmaktadır. 1 

Fiatlarmuz eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaromzda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Ş~kerin Kilosu 36,1s San~ık\a Küp Şekerin Kilosu 39,sG Korn3tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanla~a va~~n başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler. bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gonderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderılecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

===========.,.A=d=res: İstanbuJtda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne:>. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul, Şeker . Telefon No. 24470 14 ı 
, _._• , • ., •,, •, • H':.l' " '- - ( - ·- • , • •• • •• ~ ;J • 

Süt 
veren 

annelere 1 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 117ıs 


