
İstanbulun yeni mali teş
kilatı tetkik edilmektedir. 
Görülen noksanlar ikmal edi
lecek. 
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Maslak kazası 
Münasebetile Bulg r Hü ümdarla ı Bü e aıreket Ettile 

Bir otomobil veya otobüs kazası olur 
0lnıaz, derhal hükümet ve belediye teı
ltilatı harekete gelir. Gazeteler uzun 
llzun yazılar yazarlar, sebepleri araıb
~lır. Meı'iıJler aranır. Efkirı umumiye 
bır nıüddet kaza ile meıgul olduktan 
"?nra yeni bir kaza çıkıncıya kadar ha
d_ısenin öğrettiği derılerden istifade 
Cihetine gidilmez. Yeni bir kaza çıkınca 
da ayni şeyler tekrarlanır. 

Yirmi iki milyon lira daha 1 
memlekette kalacak 

Takas suiistimali 
Yapılacak tahkikat neti
cesi merakla bekleniyor 

Sinaya mülakatından iyi 
bir netice çıkacak mı? 

. ~vvela şunu hatırda tubnak lilzım~ı~ 
kı •nsanlar otomobil gibi, tayyare gibı 
leri nakil vasıtalarını kullanmak iıte
dikçe, kazalar olacakbr. Bu, fennin te
•akkisi uğrunda insanlar tarafından ve
rilen kan ve mal vergiıidir. Fennin t~· 
•altlcisinden evvel, insanlar başka ıekil
lerde kurban verirlerdi. Son yarım asır 
>:arfındaki fenni İcatlarla hayat ~nen 
:ı:?"ginleşti ve adeta uzadı ve ~~nıı~e
di. Belki ömürlerimiz zaman ıtibarıle 
11"8ınamı~tır. Fakat eskiye nispetle mu
•Y)'en bir zaman zarfında daha çok me
lafeler katedebiliyoruz. Daha çok ! şl~r 
Yapıyoruz. Üçüncü Sultan Selınu!' 
~apoleon ile görüşmek üzere gönd~r~ı
ı:ı sefir lstanbuldan Vaqova'ya gıdın
c~ye lu:dat aylar sürmüş, arad:' beynel
~ılel .. vaziyet büıbütün değişmı1ş, ~u~ya ile dufman olan Napoleon, Çar m •!hfa
lona girmi;; ve talimat.sız kalan sefı~ ~e 
laşırıp kalmıttı• Bugün bunları tarıh~n 
lı'arip hadisd eri teklinde okuyoruz. Yu
•Üyerek lstanbulun bir mahallesinden 
Öteki mahallesine geçmek için lamnge
len zaıru.nda tayyare ile Varşova'ya git
!"elı: mümkündür. Tayyare kazalan da 
'"•anların bu sürat için ödedikleri be
~eldir. Sürat pefİnde koıtukça da bu 
0 ede) ödenecektir. 

İktısat vekili hükfımetiıı iktısadi karar
larını izah eden mühim bir nutuk söyledi 

Celal Bey Nazilli'de .. 

Takas İ§lerini tetkik ve tespit edecek 
muhtelit müfettişler heyeti bugünlerde 
ıehrimizc gelecektir. Heyete dahil bu
lunacak lktısat ve Ziraat Vekaletleri 
müfettişlerinin taayyün ettiğ~ söylen .. 
mcktedir. 

Bu tahkikatın vereceği netice alaka
dar m"hoiil le büyük bir merak ile bek
lenmektedir. Tahkik edilecek ıneıelenin 
büyük bir suiistimal olması ihtimali bu
lunduğu gibi hir kaç memurun hataaın· 
dan doğan fena neticeler olmas ı da mel
huz bulunmaktadır. 

Bulgarların Ege denizinde istedikler 
mahreç işinde tavassutumuz bekleniyo 

Bulgar hükümdarları Bükrc~c gittiler 
Bulgar sefiri M. Antonoff, Bo -

Ancak kazalardan büsbütün kaçmıla
~azaa, acaba azaltılamaz mı? lıte üs
:~nde iılenecek bir mesele. Hemen söy
~Yelim ki f stanbulda nüfus başına kaza 
u;oıka büyük şehirlerdeki kazalar
d~n çok ardrr. New York ve Londra gi
bı büyük şehirlerin her sene otomobil 
\'e otobüs kazası şeklinde verdikleri 
Ciın zayiatı müthiş rakamlara baliğ olur. 
Ancak bu şehirlerde otomobli adedi çok
!ur. Bir istatistiğe göre, Amerikada 
•ıler halde bulunan otomobiller bütün 
Amerikanın nüfusunu ayni zamanda ta: 
''?"'ğa kifayet eder. Atağı yukan bet 
~~~usa bir otomobil İsabet eder. Eğer 
b"> nüfus ba""8 değil de otomobil 
~k~ heaap edilse, helki de lstanbul
Ja 1 kazaların nispeti fazla olduğu an
> tılır. Filhakika lıtanbul için tU maze
et vardır ki ıehrin aokaklan dar, iniıli 
rakuılu ve girintili çıkıntılıdır. Geçen· ::de 'ehrimi,. gelen bir ecnebi, İs

nbul ıokakla.nrun vaziyetine nazaran, 
j;10mobil kazalarının bu kadar çok değil, 
~ derece az olduğuna hayret etıneli

dır, .demi,ti. O halde ne yapmalı? Oto
:i'°bil lstanbul fehrinin hudutları için-

e kullanılabilir bir nakil vasıtası ol
tnadığı neticesine mi varmalı? Çok kıy
~e~li canlara malolan kazalar biribirini 
akı~ ettikçe bazı İstanbulluların bu ka
llaatı beslemeğe başladıklarını biliyo
>ıız. Ancak kazaları azaltınak İçin elden 
l~len her ıey yapılıraa, bu faciaların 
~llyük mikyaata önüne g~ilebileceğine 
•an.iiz:. Şu aon Maslak faciasını tetkik 
edelim: Kazanın sebepleri fÖyle hülisa 
edilebilir: 

1 - Yol dardır .. 
2 - iki tarafındaki ağaçların bazıla

>ı dar olan yolun içine doğru uzanıyor. 
..;:..;:;- Bu yolda i,liyen otobüslerin ge

• ... er; fazladır. 
ı.,.~ -. Otobüsler fazla süratte yiirüyor-

lı S k; Mevzu belediye nizamlan devam-
; ide tatbik e'ılilmiyor. 

[)ı ır kaç ıeneden beri bu yol üzerinde 
~~Yda.na gelen kazaların yerleri tetkik 
tı~Ocek olursa, bütün kazaların yuka
'. laydığımız sebeplerden ileri geldir anlaıılır. Bu ıebepler izale edilebi- ı 
•r kan t• d · A" J • • &e • aa ın eyız. gaç yo ıçın yazın 

b tııılik, her zaman da ıüı verit. Fakat 
ııı 111\ıı Yaparken kazaya ıebebiyet ver
'-•tııeli. Görüyoruz ki yolun ağaçsız o
ı..: Y~~leri ağaçlandıkç~ . . bu ağaçlar 

degın öte tarafına dıkiliyor. Bu çok 
=~•İptir. Yol tarafındaki ağaçlar' da 
ı.·ter tarafa nakledilir, Yahut bunlar 
li "•bütün ıökülerek yeni ağaçlar diki-
•ı.;, yol epeyce geniıler. Sonra bu yol

ıfo. ııJiyeeek otobüslere muayyen bir '•ili I" diJ·LiJ" B .te !qa( tayin ~ eo ır.. e! ınetre enin 
iti ~.,. yolda iki metre yırmı santim ge-
l. tlıfinde otobüs iıliyemez. Bir de her 
-1de otobüslerin ıüratlerini tahdit et
~•k laumdır. Dikkat edilecek olursa, 
'<Qaların ekserisi, yolların en az kaza 
~lıııa., lô.zımgelen lı:unnlannda meydana 
teı· f 1Yor. Bunun da ıebebi o kısımlarda 
ı,~1~ •üratle gidilmesidir •. Oda kadar 
ltı~~k bir otobüsün dar. bır yol~a__Y!t
t .. ' &eksen kilometre ıilratle yurudu-
t lln(i görmek inaaru tethiş eder. Bu 
~•dbirlere ilave edecek bir nokta daha 
lti~dır ki, bu da şoför ehliyetnameleri-
1;1 11\evcut talimatname esaslarını hal
t 8 iacak kadar sıkı bir imtihandan son-
•" · ı k "h . lı .erı mesi ve ıoförlerin sık•' ı tımam-
1.ı d ş , .. tlı . r muayeneye tabi tutulması ır. o or 

ı.· 1'Yctnamesi adeta en güç elde edıle-
•len · ·ı lid• metalardan biri haline getırı me-

ı;,1'.'· Eğer belediye, ıoförler, yollar ~c 
k 11lıatı belediyeyi tamamilc tatbik dık-
0.tini d · ·· ı b'" ··k ttıjk aıma gosterccck o ursa, uyu 

tı hsta kazaların önü alınmış olacak
'· kanaatindeyiz. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

AYDIN, 23. A.A. 
Geçilaııittir: Bu aa
bah 1 zmirden bir o
t<>karla hareket eden 
lktioat Vekili Celô.I 
Beyefendi, Ziraat 
Bankası umunı mü .. 
dürü Zaim, lzrnu 
meb'usu Osman z .. 
de Hamdi, lzmir va
lisi Kaznn Paşa ve 
mütahassularla iz
mir ticaret oda.st "ei
si Balci Zade H"1ıı:l<t 

Bey olduğu hald• 
Nazilliye giderek o
rada inıa edilecek 
dokuma fabrikası· 

nm yerini gördük•.-:m 
sonra tetkiklerine de 
vam ebnek üzre ıeh
rimize gelmişlerdir. 

Vekil Bey Jzmir
den itibaren bütün 
güzergahta hükumet 
rüesaaı ve halk tara• 
hndan harareti: te
zahüratla karıılan
mıılo.r ve hemen her 

Tak asa tabi tutulan eşyanın gemilere 
tahmiline ve sevkine nezaret eden mc. 
murlann vazifelerinde jhmal göstermi~ 
olmaları da varittir. 

Diğer taraftan bir kısım eksperlerin 
hu işlerde mühiın rol oynadıklar. ve yan 
lış takd 'rikıymetler yaptıkları da aiiy
lenmektedir. 

Mühim keı·eıte partilcriıun tah a t:A
bi tutulması için yapılan müracantldr 
daha ziyad-o 2 hazirandan temmuz son .. 
!arına kadar vaki olmuştur. 
-------0-------
Dün de bir 
Toplantı yapıldı 

-·--

ğazlar komi~.yonu müzakerelerinde 
bulunmak üzere dün Ankaradan 

. şehrimize gelmiştir. Bir iki gün 
sonra tekrar Ankaraya dönecek -
tir. 

M. Antonoff Ankarada bulundıı 
ğu müddet zarfında Hariciye ve -
kili Tevfik Rüftü Beyi ziyaret ede 

· Tek Sivile:ıgrad hadisesi hakkın -
da beyanı tee,.•iJr etmiş ve ayni za 
manda yakında İmza edileceği ha 
t.cr verilen Balkan misakı hakkın 
da Bulgar hükumetinin noktai na 

' zannı izah etmiştir. 
Mevcut kanaate göre, Bulgar hü 

kı'.imeti, Balkan misakını şimdilik 
imzaya mütemayil değildir. Bulga 
ristanın Balkan misakına iştirak et 
mesi için şimdiye kadar yapılan si 
yasıi teşebbüslerin henüz müsbet 
bir · netice vermediği haber veril • 
mektedir. Bu takdirde misak, Tür 

kiye, Yunanistan, Yugoslavya ve 
Romanya arasında imza edilecek
tir. 

ist•syonda trenden i iktisat Vekili Celal Bey 

Dünkü içtinıaa lise müdür
leri de iştirak ettiler 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün 

tehrimizdeki tetkiklerine devam 
etmittir. Vekil Bey sabahleyin, 0-
niversite talebesinin tatbikat gör • 
düğü Haseki, CerrahpllfR, Etfal 
ve Gurt!ba hastahanelerini gezmİf, 
yeni yapılan intaatı tetkik etmiş • 

Bulgarlar misaka iştirak etme· 
melerinin sebeplerini fU surete! i • 
zah etmek,tedirler: Bulgaristan ö
teden beri Yunanistan, Yugoslav
ya ve Romanya ile muallakta kal
mııı olan ekalliyetelr ve Bulgıı.ris • 
tan ile Yunanistan araşında mev • 
cut iktııadi meseleler halledilme • 
dikçe bu misaka iştirak etmiyecek 
tir. 

Bulgar Başvekili M. Muşanolf 
nin yeniden tetkik ve tadili mana
sını tazammun etmektedir. Ve Bul 
garistan ile diğer Balkan devletle
ri arasında mevcut ihtilafın lıa~lan 
gıcı, Türkiye, Yunanistan, Yug:>s· 
alvya ve Romanyanm Balkanlarda 
bugünkü hudutların muhafazasına 
taraftar olmasında, Bulgristanın 
bugünkü hudutları kabul etmeye • 
rek, Nevilly muahedesinin tadilin
de ısrar etmesindedir. Muahede -
nin tadili Bulgari :.tanın tevsii ara
zi emellerinin tervici demek olaca
ğından dört Balkan devleti buna 
muvafakat etmenıcktedirlcr, 

nerek halk ile görüşmüşler ve iktısadi va 
ziyet etrafında maliimat almıflardır. Müı 
taluiller belli batlı olarak tütün fiatla· 
rının ucuzluğundan tikiyet etmiı1er, İn· 
cirin geçen sene fiatlaruu bulduğunu söy 
!emişler ve kredi kooperatifi esas nİ· 
zamnamesinde bazı tadilat yapılmasmı 
temenni etmişlerdir. 

Vekil Bey, müstahsilleri tenvir edici 
beyanatta bulunmuş ve ezcümJ, tütün 
mli ~tahsillerinin mahsullerini mubayia .. 
cılar tarafından ıkonto yaptırılınama&ı
na ve iskarta çıkarılmaaına mahal bırak
mayacak bir surette itlemeleri lüzumu-

nn İzah etmişler, fiat dütkünlüld""'1e 
karşı teıl<ilat vücud., getirilmesi busmnın
daki temennilerin çok yerinde olduğunu, 
ancak bu nazik i§in zamıuuna ve mühim 
mesaiye muhtaç bulunduğunu söylemit
ler pamuktan bahsederek hükiimetin pa.. 
muk vaziyetini nasıl mütalea ettiğini an
latarak tesisi mutasavver dokuma febri
kalann.m müstahsil halkı beynelmilel 
pamuk piyasasına tabi olmaktan kurlara
~!imı, .hu itibarla hükUmetin pamuğun 
ıstıkbalınden emin olduğunu fakat pa. 
muk vaziyetini islah için müstalıs.iUe. 

(Devamı 6 ıncı aalı.ifede) 

Bütün otobüsler yeniden 
muayene edilecekler 

Sür'ati kontrol için hareket ve münteh~. 
noktalarında birer meınur bulunacak 

Mehmet Emin B. 

tir. r'lastahanelerde mevcut nolC • 
aanlar tesbit edilmi,tir. Oniver,ıite 
için yapılan bir milyon dört yüzbin 
küsur lira istikraz ile bu noksan • 
lar tamamlanacaktır, 

Yeni profesörler 

Üniversitede bir arkeoloji enati 
tüsü açılması takarrür etmittir, 
Enstitü müdürlüğü için Avrupa• 
dan mütehassıs bir profesör getir. 
tilecektir. Bu hususta muhtelif 
profesörlerle muhabereye girişi! • 

> ~ittir. Bu~?an ~-aş~a .. T~.P ~~külte 
• . .sınde dahılıye kürsusunun uçe ib

lıiğı takarrür etmiştir. Bu kürsü i· 
çin, methur Viyanalı profesör 
Porgez'e müracaat edilmiştir. Pro 
fesörden henüz bir cevap gelme • 
mittir. Kulak burun tedrisatı için 
de bir profesör aranmaktadır. 

Dünkü içtima 

lktısadi meselelerin batında bil 
hassa Yunanistanın Bulgaristarıa 
Dedeağacta vermesi lıizım gelen 
mahreç meselesi gelir. Dedeağaç li 
manı Bulgaristan için lktısadi bir 
mahreç haline ifrağ edilmekle b~
raber, Yunanistanın bir gün gelıp 
te bu mahreci kapamayacağının 
tahtı temine alınması lazımdır. 
Bulgarların serdettikleri bu son 
talep, bilhassa Nevilly muahedesi • 

Nevilly muahedesinin tadili bu 
gün Bulgar harici siysetinin ana 

· hattını teşkil etmektedir. Bir Bul • 
gar rüclü bundan bahsederken de 
diki: 

- Bulgaristanda bütün fırka • 
!ar etrafında ittihaz etmifelrdir. 
Bu esasa sadakat gösterrniyen bir 

(Deııamı 5 inci sahifede) 

Haber gaz;etesirıe gönderdiii mektubu n nefrinden suçlu Sabri Elendi hôkim 
huzurunda .• 

Sabri Efendin in muhake
dün başlandı • 

mesıne 

Mevkuf: "Mektubu gazeteye konmak 
göndermedim ,, diyor • • 

ıçın 

Son Maslak yolu faciasından sonra 
belediye otobüs servisleri hakkın
da sıla tertibat almağa karar ver
mi,tir. 11k i' olarak bütün lstan • 
bul otobüslerinin cumartesi günün 
den itibaren fenni muayeneleri ya 
pılacak ve ruhsatiyeleri yenilene • 
cektir. Şehrimizde muhtelif hatlar 
da 440 otobüs i,lemektedir. Oto • 
büslerden, fenni muayeneler neti· 
cesinde, matlup 'eraitte bulunma -
yanlar seyrüseferden derhal mene
dilecektir. Otobüslerin fenni mua 
yenelerini bu sefer, seyrüsefere i· 
daresi değil, belediye merkez fen 
heyeti yapacaktır. Muayenelr 'u • 
batın dördüne kadar devam ede -
cektir. 4 'ubattan sonra işlemekte 
~ahzur ~örülmeyen otobüslere ye 
nı ruhsatıyeler verilecektir. Bil • 
hassa regülatörler sıkı bir muaye
neye tabi tutulacaktır. Bu aletle • 
rin otobüslerin · 30 kilometreden 
fazla süratte gitmesine mani olma 
sı lazımdır. Fakat bazı şoförlerin 
reğlatörler üzerinde oynayarak bu 
aletleri bozdukları anlatılmıştır. 
Reğlatörler badema da·ha sıkı bir 
sekilde mühürlenecektir. 

~ksamm~ bilhaasa dikkat edilecek 
tır. Aldıgıınız malumata göre ls • 
tanbulda yeniden otobüs işletmek 
için müracaat edenlere müsaade 
verilmemektedir. Bunun sebebi oto 
büs i,Ietme imtiyazının belediyeye 
geçmit olmasıdır. Yeniden piyasa 
ya otobüs çıkmadığı için, mevcut 
otobüslerin sandıkları yenilenmek 
te, boyanmakta ve yeni otobüs şek 
!inde işletilmektedir. Halbuki bun
ların makineleri efki makineler • 
dir. Bu yüzden kazalar çoğalmak
tadır. Piyasaya yeniden makine çı 
karılmadıkça, mevcut otobüsler gi 
tikçe daha çok eskiyer.ek. ve niha 
yet bir gün işlemiyecek hale gele 
cektir. O vakit !ehir otobüslerini 
belediye ifletmeğe başlayacaktır. 
Belediyenin, bu imtiyazı bizzat 
kendisi değil, büyük bir hissesine 
sahip bulunduğu Üsküdar tramvay 
şirketi kullanacaktır. 

Dün öğleden sonra saat 15 te 

Vekil Beyin riyasetinde Galatasa
ray lisesinde büyük bir toplantı ya 
pılmı,tır. Bu topalntıya vekalet U• 

muıni müdürleri, müfettitler, lise 
müdürleri iştirak etmitlerdir. önü 
müzdeki sene batlayacak olan lise 
ler ıslahatı m~selesi görütülmüf, 
bazı noktalar üzerinde alakadarla 
nn fikirleri sorulmuştur. Liseler • 
deki bütün ders: programlarının 
yeniden tetkik ve tadili takarrür 

etmi~tir. Felsefe ve içtimaiyat züm 

resi derslerini tetkik etmek için de 

eski Maarif müsteşarı Mehmet E
min Beyin riyasetinde bir komisyon 
teşekkül etmittir. Komisyon bu • 
gün ilk içtimaını öğleden sonra ls 
tanbul erkek lisesinde yapacaktır • 
Bu içtimaa şehrimizdeki liseleı·in 
felsefe ve içtimaiyat muallimleri 
de iştirak edecektir. 

Sabri Ef. hakim huzurunda kendisini nasıl müdafaa etti? 

· Muayenede otobüslerin makine 

Belediyenin şimdilik aldığı 
tedbirler meyanında, otobüslerin 
hareket saatlerini tanzim etmesi 
vardır. Yeniden bir saat tarifesi 
vücude getirilmektedir. Otobüs hat 
!arının batında ve sonunda birer 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Çubuk bendi 
ANKARA, 24 (A. A.) - Çubukta 

yapılmakta olan bent inşaatının yüzde 
yinniıi bitmiştir. inşaatın tamamlanma .. 
sı için tahsisat isterunİ§tir. Esasen kıt 
dolayısile Ankarada inşaat durmuştur. 

Haber gazetesinde tahriklimiz ne§
riyat yapmaktan suçlu gazete sahip 
\'e neıriyat müdürü Hasan Rasim ~ey 
le bu neşriyata vesile olan Petrof ım: 
zait mektubu yazmaktan suçlu. Sabrı 
Beyin muhakemesine dün ikincı ceza 
mahkenıesjnde haflanılmJştır. Hasan 
Rasim Bey mahkemeye haata olduğu· 

be• günden evvel dışarı çıkama 
nave,. .. · Sb' - daı"r rapor gondennış, a rı yaca gına f 
B hkeıneye jandarma muha aza ey ma . . .1 . t" 
aı altında ve kelepçelı getırı mış ı. 
S b . Bey mahkeme huzurunda pek 
.:.~: vaziyette idi, daima ayakta du .. 

du lıticvap esnaunda cevap ve· ruyor · . . d 
rirken teessür ve asabıyetın ~n. pa~ . • 
makları titremekte, oturması ıçın gos 
terilen sıranın kenarlannı koparmak 

jster gibi vaziyetler g österiyordu. 
Mahkeme reisi. evveli. maznunun 

hüviyetini tesbit etmi,, sonra iddiana 
me okunmuştur. iddianamede Rasim 
ve Sabri Beylerin hareketinde gençli 
ği Bulgar hilkümeti aleyhine ve gene 
gençliği ve halkı ekalliyet liaanları 
aleyhine tahrik mahiyeti görü!dügu 
için Matbuat kanununun 28 ve ceza 
kanununun 161 inci maddesi ile ceza 
1andırtlm~ları isteniliyordu. 

Bundan sonra Haber gazetesinin 
nefrİyatı okunınuştur. Bu ne§riyatın 
Sabri Beye müteallik kısını hakkında 
Sabri Bey isticvap edilmittir. Sabri 
isticvabında hülisaten demiştir ki: 

- Mektubu yazan benim. Fakat 
(Devamı 5 inci sahifede) 



Tarihi tefrikamız: 9 

rNapolyon • • 
ımperatorıçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

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

KARlM NEREDE? 
·-Hanım nerede? 
- Hanımefendi ..•• lki gün var 

yola çıktı •..• 
- l';eye yola çıktı! Nereye g_it-

t. ' ı. 

- Lindo arabasile Liyona doğ 
ru .••• 

Hizmetçi kadm, bir facia ile 
neticelenebilmesi ihtimali olan bu 
tıadiıeye 9ahit olmaktan fevkala· 
de müteessir ve müteheyyiçti. 

Demek Jozııf ve Lousien'in 
hakkı vardı ... Jozefin kim bilir ne 
reye gitınitt i. 

Yemek odasında, açık mete a
ğacından yapılmıt büfe önünde 
durdu. Fakat uzun bir zaman kal· 
madan salona girdi. Bazan Jozeti 
nin oturduğu piyano önünde açık 
kollarla ça.dığı parçaları dütün
dü. Salon hala onun kokuau ile do 
lu idi. 

Bonapart nefsine hakim olma· 
ğa çalıtıyordu. Hayır t Eski hatıra 
lar kartısmda katiyen zaaf görter 
miyecek! 

Küçük döner merdivenden ya
tak odasına çıktL İtte iki çeviz 
karyola, Jofezinin ahenktar çehre 
sine bir kat daha revnak verdiği 
aynalar.. Bu aynalar, onun ılık, 
yumUfak vücudünü, kuıunuz gö
ğüslerini hatırlatıyordu." 

Odanın içinde her tey yerli ye
rinde idi. Hizmetçi kadm, hawtDJ 
yola çıktıktan sonra ortada hiç bir 

~ey brrakmamı9tı. 
Betbaht koca! Eski atkının ha

tırasile timdi boğulacak gibi olu
yordu. Ah! N için timdi burada 
niçin kendiıi yoktu! Çetin bir mü 
nakap, hiç olmazsa meselenin İ· 
zahına yardım etmit bulunurdu. 
Fakat ortada kimseler yok... Bu 
bot evin içerisinde bir soğuk hava 
esiyordu. Derin bir süküt •.. Sanki 
bütün ev ha.kı ondan kaçmıttL 

Ya bu yatak. .. 
Garip bir uyuşukluk, Bonapar

tın hiddetini teıkin ebnişti. Si
nirleri erimit gibi idi. Bu odanın 
keskiıı yaaemin kokusu batına 
vurmUf, onu farap içmif gibi ııar· 
hot etmitti. 

Jozefinin portesi, ka~ısmda, 
iki pencere arasında asıh duruyor
du. Hıçkıra hıçkıra ağlayan bir a
damın kısık seıine benziyen bir İ· 
nilti ile Jozefinin resmi karfıını
da: 

- Jozefin seni bu kadar se•en 
bir adama kartı niçin bunu ~P
tın? Atkımı pek güzel anladıgın, 
pek güzel hissettiğin halde! ••• 

Kapı arkaflntla 
Halbuki Pariıe doğru büyük 

bir süratle geri dönen Jozefin, yo 
lu müthit bir fÜphe içinde geçir
mi9ti. Acap kartııında ıitıkını mı, 
hasınmı mı bulacakh? •• Bonapart 
kendiıini sevinçle mi, nefretle mi 
kartılıyacaktı? 

Apğıdan, odasında bir ıttk gö 
rür gibi olmu9tu. · Fakat bu, mu
hakkak, fenerlerin cama aksinden 
mütevellit bir ıtık olsa gerek. •• 
Hizmetçi kadın Agat yatmıftı. Ev 
de beıbelli hiç bir fevkaladelik 
olmamıftı. 

Jozefin içeriye girdi, merdiven 
leri çıktı. Yatak odasına girmeğe 
çalıtıyordu. Fakat kapıyı kilitli 
buldu. 

- Napolyon! 
Madem ki, bu kapı kilitli idi 

Bonapartm İçeride olmau lazu.:ı, 
geliyordu. Fakat neden kendisini 
icerde hap•etmişti? 
· - Napolyon ! Ben, Jozefinin 

ıreld i ..• . Kapıyı açsana, iki gözüm 
lsitmiyor musun? 

· lçerde Ceneral, yatak üzerinde 
doğruldu. Ah! Bu ses! •. 

- Na polyon ! Acı bana ... Seni 
evde beklemediğim için kızma ... 
Liyondan kar~ılamağa gitmİftİm ... 
Arada bir ıüitefehhüm olmuf • • • 
Aç! Benim, Jozefinin .•.• 

Bonapart sessiz, dinliyordu. 
- Neden beni görmek istemi· 

yor? Karde9lerin aleyhimde bu
lundular ve muhakkak sen de on
lara kapıldın değil mi?... Neden 
beni böyle tahkir ediyorsun? Aç 
kapıyı, tekmil ~oracağın ıuallere 
izahat vermeğe amadeyim ... 

Jozefinin, kalbi ok gibi delen 
o güzel mavi gözler i ya~la do!muş 
tu. Y orğunluk(an bitkin, teessür
den nevmit, bayılacak bir hale gel 
mitti . Nihayet oraya yıkıldı. Sesi 
kısılmıs, ancak mırıldo.'!labilivor
du: 

Bonaparlın poruesı 

( Versaillea Müzeai ) 

- Napolyon, sevgili Napol
yon." 

Artık haralının, irtikbalinin 
mahvolduğuna. terkedildiğine, ta· 
mamiyle yalnız kaldığına hükme
diyordu. 

Gecenln derin karanlığı, ölü 
ıükuneti iceriainde: 

- Napolyon istirham ediyorum! ' 
Aç kapıyı! .• Biraz konut benim
le! ... Bu korkunç sü'kUtta ısrar et
mekten bir tey çıkmaz."" 

Yukarda bir oda kapıımm açıl 
dığı itıJ\ldi. Hizmetçi kadın gece 
likleril • bu hazin iniltileri dinli
yordu. Eugene ve Hortenae çıplak 
ayaklarile odalanndan çıktı'ar. 
Ne oluyordu? Acap böyle yalva
rarak ağıayan anneleri mi idi?. 

- Napolyon !... Seni görmek 
ümidiyle iki gecedir gözüme uyku 
girmedi. Sana evvelleri bahsetti
ğim bu köşk, saadetimizin yuvaaı 
olmak için bizi bekliyor .... Neden 
beni böyle müthit bir azap ve kor 
ku içinde •.alimane süründürmek
te devam ediyorsun? Seı:ı,\nle yan. 

yana yafadığımız mes'ut günleri 
unuttun mu? ... Beni tekdir etınek
se maksadın, aöyliyeceğini söyle .•• 
Beni ittiham et. .• Kardeşlerinin i
cat ettikleri iftiraları !.öyle... Bel
ki beni biraz hafifmetrep bulabi
ı;r,;n ... Fakat .ıen ki adil ve güzel 
kalpli bir a&amsm, neden görünü
te aldanıyorsun?.... Aç kapıyı, 
kalbini benden gizleme, beni öl
dürüyorsun .•• 

Napolyon kapının arkasında, 
bir heykel gibi hareket.iz, dim
dik, Jozefini dinliyordu. Ağzı 
kupkuru, boğ~ı sıkılmıf gibi idi. 
izzetinefsi ile a,kı çarpıfıyordu. 
Jozefinle geçirdiği eski meı'ut 
günler birden gözünün önüne gel
mitti. Bu yüksek, bu nazlı, bu ze
ki, nefis, muattar ve yumuşak gö
Rü•lü Jo:r:efin turada kanının ar· 
kasında ma~'un ve me'yüs, onun 
bir tek itaretini bekliyordu!... 

Artık Jozefinin sesi çıkmaz ol
muttu. Kapısının etiğini yalaya
rak efendisinin uyanmasını bekli
yen, yolda kalmış köpekler gibi, 
yere yıkılmıt, ba,ı tahtalar üzerin 
de hafif hafif ağlıyordu. 

Jozefinin ağalmasından oldu· 
ğu kadar, birdenbire susmasın
dan meraka düşen hizmetçi kadın 
ve iki çocuk yavat yavaş merdi
venleri indiler. 

Şimdi Eugene annesi namına 
söyliyordu: 

- Annemi affedin! Size ya
lan söylemişlerdir. Merhametinizi 
rica ediyoruz! 

- Ben de istirham ediyorum! 
Ailenizi mahvetıneyiniz; sonra bi 
zim halimiz ne olacaktır. Yalancı 
!ara kapılarak, üçümüzü de fela
kete mi aürük!emek istiyorsunuz? .. 
Ce .. 1 vap verınız .... 

Artık Bonapart tahammül ede 
miyordu. Bütün bir gece devam 
eden 

Bitmedi 

Hindistanda zelzele 
KALKOTA, 24 (A.A.) - Geçen

lerde vuku bulan :ı:elzelede NepaJ 
kralma ait saraym bir kısmı yıkıld ; ğı 
sırada kralın iki kızile baıvekil:n bir 
1cız torunu enkaz altında kalar ... k öt .. 
rnü~ ierdir. 

BOMBA Y, Muzaffer • Puı 'da vu· 
ı.u bulan zelzele esnasında ,y:kılan bi 
n11larrn enka2r altında, resmi istatistik 

1 kıe nazara 800 ceset çıkanlmı~tır . 

MiLLiYET PERŞEMBE 25 KANUNUSANi 1934 

ARiCi HABERLER 
Almanya 
Silahlıdır 

-Times'in Berlin muhabi-
rinıu bir mektubu 

LO!~UrtA, :.:4 (A.A.) - Timea 
gaz\;!.,t;..o.1.ıu,1 ı..crlm ıuüııaoiri Alma...ıra 

~ cı:..lıı( ıç:rı t&.d.t.ıye-.e ıa.11.IJ.-.6 el.tı..1.~ ' " • 
.zu .... o u· lt: 1..d:Uıt ya~ı..uım 5ollıarülJ. uoa{ 
ru uayor k.J.: 

....1-r..h .ua n yanm yeniden • ili.hlaruna• 
sı olup u.oı..i..U.1.f veyaıı"t bıu.u.~tı'- u..ıe...:re 
bul L4u-.1.n Dır feYUil". iYJaoun...ı DU..1.a.u.n 

önuue gesm cge ımkan ouıuoaı.w.yur, 
AVnılJ&.a.uJ. t.ııu.ı..u.n &.a.yre .. ıermuı newe"' 
t.a. .t-U.a .... .;Lfl.t&.1.uD. ıc.ra.r aılcu-ııa.omaauu 

aı.110. gü.yeacrme hız.met ettarme-" ol .. 
m..üıu•r. 

Almanya tekrar sil&lılanmak yo • 
luy laaır kt ukerı muwa.vat gaye.,.no 
aogru yurumege b14lamaıı; nı,ret.nuo 
buı ... nuyor. AJ..a.uanyamn rranaaya bal .. 
diruıgı tedııleruun b.ırmcıaı nıuııeıad.O 
İ<uneıJenıwı eaulı aw-ette arurııma· 
ıu.ıır. 

Alman hükıimeti yeniden ailiX an 
mağa a.zmetmııttr. Alı.lı(erler tert. Jclıt.• 
lıyo1.lar. liençler aakere ahmnalann.ı. 
mu.o.tazar bwunuyorlar, aanayi erba • 
l;,ı 1.par.1.f a.JDıaK. \&1.J.J.Uiıu bea.lıyOl'ıar. 

bodahat karpamcıa boyun eğmek 
ZIU'lanı gelmiıtır. bundan böyle Al· 
::nauya di.elder..U malik olduğu bü • 
y\lk kuvvetlere dayanarak ileri ...,. ... 
cektir. 

Göze batacak derecede &fikir vakı 
ala<a kartı bAli mücaıblede de
vam ebnek iıtenmiyorsa Almanlan tat 
min edecek muvakke.t bit teıviye ıure 
ti bulmak zaruridir. Bir tek yol hal& 
açık kalınıt gibi göriiniiyor, o yol da 
ıudur: Avrupa ıulhünün korunmuı 
için, eğer mümkünse, Almanya ilo 
aamimi bir mesai iftiraki çarelerini 
arayıp bulmak • 

M. Chautemps'a 
Bir hücum 
Fransız Başvekiline yeni· 

den ıtımat ecıııoı 
PARJ!I. 24 (A.A.) - itavaa Ajan 

sınaao: t•ıebal.Mlu nıeclıai İU&jM»D&L&cter 

t~u~ıaatıu.a owr olan ve aa.c "~" we 
bua.1Krıoı..an '""- hennot U.r-iıL.lı.Uuan en 
cu.u.aeo~ .ıauea& teaıu otu.oau. raaıl na.Jt 
kınaaıci bu ıade talebı aun aı<fam ıı.ı 
r ...... uıu bır m~&KCl'e(len .oıı.ra rcu. -
deuuı§ ve l..D.&&l,emp.1 Kabme..ııe .-tJl 
muııauf reye kartı ;io7 rey.e itmı&t 
b .. yaıı earuµ. tvJ. herriot, yapugı 11 

tı<t:g,nta :;,ıavıaaU meseıeauıaeo uuıayı 

huıriımete ıuıııetle hucum ebnıf ve 
yıı-a..rıaa zıaaı ceçen taaun encumo .. 
ne ıaaeai taJebıne nUM.umete Kartı iti 
mauızuı< ıeklı venruftır. bunun uzo· 
rine ıvı. Cnautempı ıtımat meseH!s.aıı 
ilera aurmuıcur. 

t>aıve.uı verdiği cevapte. deniittir 
ki: 

"HükUmet bütün b•kikatın oldu • 
ğu g.111 ayuıaJaıııp ortaya çıJ<ıDAIUll 
iıtıyor. t a&at h'"'Umet !)ıavuto ba.ai 
aes..nın aebı..p oJdugu rezaJetteıı iaura 
c:ıe ectilerek uyanaın.an uyasi gaie • 
yarun sucup cıtmeıi ma.ks.a.aım goz!"' 
ten hernan6ı uir bare~et ve tefeDi>U .. 
ıu re<IJieıtecektir. Memleket adalet 
muattezaaınm metanetle yerine seti -
r.leceğıni gOrcıuj'u gibı mebusan mec
lıoinin meaaiaine tekrar b14ladığı gö • 
rulecek ve bazı adamların hucumıan 
ve lerıkitleri ehemmiyette diifeceıt • 
tir. 

Fransız mebusan meclisi iftiraya 
karıı a11lmaz bir set viicude getir • 
mek azmini göıterecek, bu iftiraları 
ne yapıp yapıp pek yakında yere VU• 

racaktır. 

Milletler cemiyeti ve 
İngilizler 

LONDRA, :.:.. lA.A.) - M. Mac 
Donaııı dııo 111 bey..-tca bıılunmuf • 
lw ; 

' · 1ng•liz hukwneti millet•er cent.İ• 
yetın~ ~!ilJ( kat,t1•uı.td.e ve aolCf"UiUAi&. 
m ... ;.tanır uım.....tdaır. ~ıu..w;:UlüU", \>'- ıa .. 
ya ~· .... an ~""' ıuu.111.W, a~u- ve ~u:emıdı 
ıne ..... ıch;re kartı .K.oıwıa~ını teuun m.tk 
ı~ttılc m.ı.letıer cemıye,ıruıi ner VAM:•t 
k..n..ı.en cıana kuvveılt ve aa.gıaw bır 
haıe getırmek için ltalY.a, ı- ranao ve 
aana kuçu.k dıger devletıerle bırlık • 
te çahş .. r.u< la~wı ı:elen çarelerı bu • 
\acag~nı ummaktauır. 

Bugünkü buz seddinin kırılıp par 
çalanc.ı.ıgıuı, hU1nÜ nıyeıın kenaıne bir 
yol açarak taııil cereyanını tajUp el· 
ml:~ıne ve bu suretle mıUetlerin oırbi 
rıJe anlaımaıarına yardım imkar.anı 
vcrd, ğ ını gonnek üı.ıiıtini elbette ki 
hala kesmedim. • 

Almanyada evlenenler 
BERLIN, 24 (A.A.) - Alman l\ · 

;~n:u bildiriyor; istatistik otış;ruı1 vet 
dığ ı malumata göre geçen s.cne için .. 
de Aluıanyarun yüz binden fazla nü • 
fusu olan büyük ıehirlerinde 209 lıin 
evlenme vuku bulmuştur ki, 1932 ae· 
nesine nisbetle kırk bin fazladır. Bu 
tezayüt bJhaısa izdivacı teıçi kanunu .. 
nun tatbik edilıneye baılanıldığı a • 
ğuıtoıtan itibaren kendisini hisıettir· 
mittır. 

İtalyan şehirlerini kuranlar 
R0~1A, 24 (A.A.) - lstefani A • 

jansı bil iı-iyor: lmperator August aı 
r .nin iki bininci yıldönümü 1937 • 
1933 tarihinde bir ıergj il: teıbit olu • 
nacaktır. Du münasebetle eski Roma 
inıpcrator!arı ve konsul?eri tarafından 
te•is sed;lm>ı olan bu İtalyan ıebirlc
ri bl\nilerinin birer heykelini dikecek· 
!erdir. 

120 yeni 
Harp gemisi 

• 
Amerikan bahriye encÜ· 
meni layihayı kabul etti 
VAŞiNGTON, 24 (A.A.) Mebu • 

aan mec!iai bahriye encüme nini yeni· 
den 120 barp gemisi yapılma11 hak• 
k-ndaki Nenson kanun li.yihumı itti
fakl.ı tasvip etmittir. Encümen bu ka 
nuıı layihasının bahriy" bütçesine İl· 
h~l edilmesine ç.ııhımağa karar ver • 
miıtir. --------
Yeni bir 
Devlet kuruldu 
Çinden ayrılan bir kıta 

istiklalini ilan etti 
MOSKOVA, 24 (A.A.) - Taıkent 

ten bildirildiğine göre, Sinkiangm tar 
kında Çinden ayrılan ve istiklalini i • 
!in eden bir hükiiınet teeuüa etmit • 
tir. Yeni hükümetin bqmda Sabit Bo
mulla iııminde bir tüccar vardır. Bu 
hükiiınete ve reiaine Hotan.g emiri 
müzaheret ebnektedir. Sabit hükil.· 
met lqiliz Hindiıtaııile hemhudut • 
tur. Sabit Bomulla Afganistan& Harbi 
ye nazır muaviniıı riyasetiudo bir he· 
yet göndererek iki hükümetin kartı • 
lıklı taıııpnalan için müzakerelere 
bqlamııtır. Heyet Afgani.tandan oon 
ra Hindiatana gidecektir. Yeni hükü· 
metin puoluı Sinkiana:dan Çinlilerin 
tamamile tardıdır. 

Japon Harbiye 
Nazırının istifası 

Sovyet - Japon gerginli" 
ğinde bır merhale 

P JUl.&.:ı, :<:4 (A.A.) - .lapan harbi
ye n .... .,.t..& l•i.. ru-......AJl loM&&.ı na~ .. 
..._.u ... a r l'*DM.sııU4 'zO"- b4u .. tL&""1 yu.. u.J '"' 

n.e:u.J...g1.•r. ~~"' u..ı n.u•.........a1 g....,.u.._•..., 
eu~ ....... 1 e-..a ve .,,a.,vn lli.l~ctr•t.u .. ıu~..a .. 
nuu ııe.r.acı ••YaM::-..Jtt! teı.a.u.'"" eucu.ıe • 
cek ne.iceJ.ori ı..k,mda hçnuz 
K.- .. ı aer~-u.~ ıoalı..ı... ..... w..:ıvcut a ....... 
aır. :>ovyeu.,.r b..rugı Duy"" 18.D.at.ıar 

mumeuı•ı ~ganoY1.ıc.ıı yolaA§ın uu 
ya"ıı.Jarda l•ıo .. Kovada aoyaeoıg1. nut • 
kun !lovyetler 1>ırı.ı:.nae buyu.ı; endi· 
ıe .. er b1..ea .. laıg1.t11 as,O•ıera1.g1 qıkar .. 
dır. Boyle o.m&Ala beraııer .:ıovyer.er 
birliği ile Amerll<A arasında ta.oıi ve 
muntazam müıu.aebetler teeuüsünün 
lıuyük Ukyanuıta bir istikrar unıuru 
teıkil etbği, bu Amilin Rus • Japon 
gerginliği üzerinde gevıetici bir teıir 
Y•!'•uuc:..:"'°' 4'iıl..U.ilUt .......... ......_~aır. 

Sovyetler Mançuko'ya 
protesto etu1er 

MOSKOVA, 24 (A.A.) -Tasa A
jan11 bılwriyor: :::>oV)<'t Kuayanm l-:ıar 
b.n Jeneraı 1<onaoloeu, h•ançui<o mıi
meaaılıni zıyaret eaerek MançuJnı res 
mi menıurlanrun da iıtirakiyle Çın 
Şark demiryo.lan tarııe.erine karıı 
ııemiryoılan iaareainde yapılan numa. 
yiıleri tiıtdetle proteıto etmiı ve Sov• 
yet ):{uıyanm bu nümaYitlerden doğ· 
rudan doğruya Mançukoyu mesul tut 
tuğunu bıldirmittir. 

Cuba'yı tasdik edenler 
HAVANA, 24 (A.A.) - Mös".,ö 

(Caffery) Küba. bükUme~e yap~ıgı 
b.r teblığde yeni hiiı<~ett;n ~erıka 
tarafından tanudığlDI bilılinnİftir. So 
kaklarda sevinç tezahiirleıi yapılmıt 
tır. 

HAVANA, 24 (A.A.) - İtalya 
yeni Küba hükümetini tanımııtır. 

Sofya hapishanesinde 
açlık grevi 

SOFYA, 24 (A.A.) - Sofya ha· 
pishanesinde bulunan seluen siyasi 
mevkuf gizli bir komüniıt matbaa11 
meydan& çıkarılması uzerine tevKİ.t e 
di. .en on komünıstm hapse konmasıru 
protesto ebnek için bırkaç gıinden 
beri açlık grevi yapmaktada. 

Romanyada teslihat ve 
mühimmat dairesi 

BOKREŞ, 24 (A.A.) - Nazırlar 
mecliıi bir nisandan itıbaren bir tesli 
hat ve mühimmat dairesi l"§kili hak
kındaki projeyi tasvip ebni~tir. Mccli 
ıi idare muhtariyeti haiz müesseseler 
den b•rçoğunun ılgaaı ve bunlara ait 
vazife ve salahiyetlerin ait ~lduk~ar~ 
nezaretlere devri hakkındaki proJeyı 
de kabul etınittir. 

Göring Hitle~i anlatıyor 
LONDRA, 24 (A.A.) - Morninz 

post ı:azeteai Hitler ihtilali hakkıada 
bilhassa lngiliz dili konuıulan mem • 
leketler için M. Gorring tarafından 
yaz,lmış makaleleri .gelecek pazarte~~: 
den itibaren seri balmde neıredecegıru 
bildirmittir• 

Bu muhafazakar gazete verdiği 
bu haber münasebetiyle diyor ki: 

·• Anlayıılı ve ferasetli okuyucular 
bu yazılarda hem öfkeli hem de mü • 
balağalı surette düşünülmeğe değer 
birçok şeyler bulacaktır. 

Telefon Şirketi bilançoları tetkik 
ediliyor, Ücret /er tekrar indirilecek 

ANKARA, 24 ( A .A .) - Te,kil edilen biı- komisyon mariletile ls
tanbul Telefon şirketi hesap ve bilıinçolarının tetkikine başlannıışhr. 
Şirket hf'sabatını altın esası üzerinden hesap ederek sekiz on misli ola· 
rak tevzi etmektedir. Bu vaziyet Telefon ücretleri üzerinde aboreler 
aleyhine müessiT olduğundan komisyonun tetkikatı neticesinde alına
cak tedbirlerle iicret1..rin Y"niden indirileceği anla~ılmaktadır. 

ANKARA, 24 ( A.A.) - lstanbul telefon ücretlerinin mukavele 
mucibin,.e tenzili hı:ıkkınaa verilen emir üzerine şirket, 1 kiinunusı:ıni 
d~rı itibaren tenzilatlı tarifeyi tatbika başfodığını Nafia ve Maliye ve
kaletlerine bildirmiftir. Tenzilô.t haddi yüzde yirmiyi bulmaktadır. 

Fuhuşla Mücadele Nizamnamesi 
hakkında mühim bir tamim 

ANKARA, 24 ( A.A. ) - SıhP.at ve içtimai l'tfuavenet vekaleti, lu 
huıla ve fuhuş yüzüm/,.,,, l·•·l~an hastalıklarla mücadele nizamname• 
sinin tebliği münasebeti[., ltir tamim yaparak ıımwni kadınların tesçili 
hususunda çok dikkatli davTanılwak alıikadaT memurlann luh~u sa • 
nat ittihaz ettiği mükerreren ve kat'i ıurette vaki müşahedelerle kana• 
at hıisıl etmedikçe hiç bir kadın hakkında nizamname hükümleri • 
nin tatbikı tefebbüsalında bulunmamaları, kadın, erkek mahdut ziya 
retçileri kabul eden her hangi bir evin derakap fÜpheli telakki edilme 
mesini ve fah11t sanal itıihaz etmek istiyenlerin hemen tescilleri cihe
tine gidilmiyerek yürümek istedikleri luhuf yoluna ait mücbir sebep
lerin wanılmasını ı:ıe halini ıslah istidadı gösterenlere yardım edilme 
sini büdimıiftiT. 

Kibrit f iatleri ne vakit indirilecek? 
ANKARA, 24 ( A.A.) - KibTit liyatlan için tekTw Anken-aya ge

len firket müdür ve mümessilleri vekiiletle temas etmişlerdir. Şirket 
fiyatların tenziline itiraz et:nemek tedİT. Maliye vekaletinin talebi veç
hiie şirketin küçük kutulan altmıı ve büyükleri yetmiı paraya satacağı, 
anlaşılmaktadır. Ancak bayilerle şi Tketin hesap maameleleTi nazarı iti
bwa alınacak ve bu liytaların tatbikı için firkete bir ay kadar müıaa 
de verilecektir. 

Muallimlerin hususi hayatları 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Maarü rıekaJeti muallimlere husıısl 

hayatlarında dikkat ve itina etmel .ıri liiı.ım gelen bazı noktalw hak • 
kında mühim bir tamim yapmıştcr. 

Recep Beg garın geliyor 
'ANKARA, 24 (Telefonla) - Cümhariyet Halk fırkası umumi fuı 

ı:bi Recep Bey cuma günü lstanbula gelecektir. Recep Bey lstanbalda 
bir kaç gün kaldıktan sonra çaTşamba ı!iinü buraya tlönmüf buluna. 
caktır. 

• 
lktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
AN KARA, 24 ( A.A.) - Milli lktısat ve T asarrul Cemiyetinin me-. 

nalii ıımumiyeye hadim müesseselerden addedilmeri Heyeti Veknece 
tasvip ve kabul edilm~tİT. 

Bul~ar talebesinin mektubu 
:.\NKARA, 24 (Telefonla) - lstanbul Vniversitesinde okuyan 

BıılgaT talebeleri Hakimiyeti Milliyeye biT mektup göndermi~lerdit. 
Bu mektuplarında Haber ga:r.ele6inde çıkan Petrol imzalı mektuptan 
çok müteessir olduklarını , kendilerinin Oniverıitedeki profesörleri. 
:U!' hürmette kusur etmediklerini ve T.iirk talebe arkadaşlarına kar. 
de,Iik hislerile bağlı bulunduklannı ılade ederek haklannda yazılan 
iınadatı Teddetmektedirler. 

İngiliz filosu Trabulus
tan döndü 

TRABLUSGARP, 24 (A.A.) - On 
üç gunden be.:! ıim•nda bulunan bet 
torp~dodan murekkep lrıgiliz filotil • 
latı bu sabah Maltaya hareket elmİ§· 
tir. 

Singapur üssübahrisi 
LONDRA, 24 (A.A.) - Evening 

Stanuard gazetesi bugunkü bat yazı
aınaa ::>ıngapurcıa bır a.eoız .koıueran 

sı açı.mıt olmaşına tahaia ebnıttır. ısu 
gaze.e bıı t<>plantmın lngiliz ımpera• 
torl..ğu t>akımmdan ehemmiyetini kay 
dediyor ve konferansın göreceğı iıın 
yeni bir deniz ÜSSÜ olarak hazırlanan 
Singapur limanının müdafaa11 ve bu 
limandan en ı uvafık bir surette iati· 
fade edilmeai ıçin tava.iye edilen ted· 
birlerin tanibinden ibaret olduğunu 
ili.ve ediyor. ----Konferanstan dönmüş 

BELGRAT 24 (A.A.) - Yugoıı-
1 a kralı Aİe,.,.ndre dün biribiri ar 
avy H . . N 

d a Çekoslovakya ancıye azırı 
ı sır H .. 

M Benes ile Romanya arıcıye nazın M: Titulescoyu kabul etmiıtir. Kral 
akıam sarayda bir ziyafet vermif ve 
bu ziyafette Kral ile Kraliçe, Roman 
ya kraliçesi Marie, Çekoılovakya ve 
Romanya hariciye nazırlarile bu mem 
leketlerin Belgrad sefirleri hükômet 
ve saray erki.ru hazır bulunmuşlar . · 
dır. Çekoslovakya ve Romanya Harı· 
ciye nazırları gaceleyin ziyafe~ten aon 
ra memleketlerine dönmüşlerdır. 

Berlinde büyük bir 
tiyatro 

BERLlN, 24 (A.A.) - Baıvekil 
M. ltitl.rin teşebbüsü üzerine bu se· 
ne Grümevald atadyomunda Ü•lÜ açık 
bir tiyatro yapılacaktır. Bu tiyatro ;15 
ili. 50 bin oturmuş seyirci ve 2500 ak 
tör istiap edebilecek bir büyüklükte 
olacaktır. Bundan baıka vaktiyle Cer 
nıenlerde yapılma11 adet olan halk 
toplantılarınııı hatırası~ canlandır • 
mak için Berlinde Thingplaetze de • 

n·ı k meydanlar hazırlanacaktır. 
ı ece 

1 
.. .1 Buralarda tiyatro oyun an 8""~.trı e • 

cek, hep bir ağızdan tarkılar soylene 
cektir. Bu teaiıattan maksat ame~e • 
nin itten çıktıktan sonra Y?rgunlugu
nu gidennek ve eğlenpıesıa esbabını 
temin etınektir. · 

Atina - Pire konsolosu 
ANKARA, 24 (A. A.) - Hariçte ht. 

met müddeti tamam olan Atina • Pire 
Konaoloau Muhittin Rafit Bey merkeze 
alınmıııtır. 

M. V enizelos Girit 
seyahatini bırakh 

ATINA, 24 (Milliyet) - M. Venize
loa, gerek siyasi vaziyet, gerek havaların 
feia gibnesi üzerine Ciride yapmak is
tediği seyahati gayri muayyen bir zama. 
na tlik ebniııtir. 

lnsull Yunanistandan 
çıkarılacak 

ATINA, 24 (A. A.) - Amerikan ban 
geri Samuel lnıul'üu Yunaniıtandan 
bu ay nihayetinde ihracı hakkındaki 
karara. karııı yaptığı itiraz reddolunmut
tur. Bınaenaleyb mumaileyh kanunusa
ninin sonunda Yunanistandan çıkanla
caktır. 

Japon bütçesi 
TOKIO, 24 (A.A.) - Maliye n• 

zın gelecek nisanın birinde baılaya· 
cak yeni mali seneye ait bütçeyi di • 
yet mecH.ine tevdi etmiıtir. liu büt • 
çede muhammen masraflar 2 milyar 
l 12 milyon yeni bulmaktadır. Bu maa 
raflann 110 milyonu orduya, 190 mil 
yonu deniz kuvvetlerine, lti.i mılyonu 

orduya, 190 milyonu deniz kuvvetleri 
ne, 163 m•lyonu Mançuriye, 125 mil· 
yonu iktısadi buhran dolay11ile yapı· 
lacak fevkalide yardnnJara tahs ı • .,.. 
dilmiıtir. Muhammen varidat bütçe • 
de bir açık bırakacal<tır .. l:>u açı« o&l 
milyon yen miktarmda yapılacak 11 • 

tikrazlarla kapatılacaktır. 

Fevkalade bir konser 
LONDRA, 24 (A.A.) - Volff A• 

jan•ından: Berlin t•iıarmoni.k orH.e• : 
trasının M. Furtv Aengler' in idarea• 
altında verdiği konser Alman sanat • 
karlan için lam bir muvaf • 
fakıye t te~kil etmiştir. Lon • 
dı·a gazetelcrı bu artıstıer hakkında 
takdirle dolu yazılar yazmakta, kon · 
ıer c!naaında ıükUn ve intizamın bo

1 
.. 

:z.u'mamııı olduğunu menınuniycl e 
kaydetmektedir. 

1 
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(fELElf§J 
Maslak faciasının 

serpintileri ... 
_ Parçal._n otobüsün toförü ile, oto

biia~ ,Yolclan çıkardığı iddia edilen oto
;:mı~n lahibi tnkifhanecle yatadureun
' • bız itin diğer amillerini arattırma· 
I• devam edelim ... 

fferlces gibi ben de, bu tebir varoıla• 
"""! çalı!'ID otobüslerin neden bir türlü 
~enileıemediğini merak eder dururdum. 
beu &on hadise üzerine öğrendim ki; 
~diye_ bu hatlarda yeni otobÜ$ iılet· 

":'_ege musaacle etıniyormuf. Ent yanlıt 
loyleıniyorum. Yeni otobüs iıletilmesi· i: müsaade etıniyormuı. Mevcut araba· 

ı>arçalanıncıya kadar iıliyecek. par
Warunca yerine baıkası alınmıyacak. 

b 
.. Eier bu karar doğru ise işliyen oto
uılerin: 
ı - Çürük n sakat olmalanna. 

'· ... . 
MiLLiYET PERŞEMBE ' ~KJ.NUNUS:ANI 1934 

• ,, 

ŞEHiR 
Ekonomi 

Nakliye işleri 
Tarife tetkik edilerek 
normal şekle konacak 

Pellsta 

Para yerine 
Kan aldı! 

Okmeydanında bir adamı 
bıçakladılar 

vııa,..u. 

İstanbul 
Maliyesi 

Yeni teşkilattaki noksan
lar tesbit ediliyor 

Mellkeınelerll• 

Maslak faciası 
Bugün ve yann şahitler 

dinlenecekler 
Maslaktaki otombil faciası dün 

bir tevakkuf devresi geçirmôttir. 
Alber T arabano Efendi hakkında 
ki tevkif karan asliye ceza mah • 
kemesi tarafından taadik edilmis
tir. Dün birinci müstantik Rama' -
zan Bey Mel. Anna ile diğer tabit 
lerin celbi için poliae müzekkere 
yazmıştır. Bugün ve yarın fahitle
dinlenecektir. 

. ~ - --· .......... ·--.r - .... ·~ 
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ll ·Fı~JSJ 
Caka istemiyoruz! 

Bundan bir iki ay evvelki bir ya
znnda "imdadı srhhi., otomobille
rini? ~ilüzum süratinden ,ikayet 
ebnıştım. Şu satırları yazdığım 
gecenin bu ilerlemit ve caddelerde 
el ayak seslerinin k~rilmit bir saa
tinde camları saraarak geçen ayni 

va11tanm tiz çığlıklarile gayri ihti
yarı yerimden fırladım. Çocuğum 

ders çalıtmıuını bırakarak beti ben
zi bembeyaz oldu. Zevcem fafkın 

bir halde pencereye koftu, bu ney
di? Bir itfaiye otomobili mi, yoksa 

bir imdadı sıhhi arabası mı? Çün
kü hem çiy çiy bağırıyor, hem de 
bir itfaiye otomobili gibi dehtet ve
rici şekilde çan çalıyordu. 

2 • Yeni bir otobÜ• alamıyacak olan eıki 
~-obil lahiplerinin bu eski makine
"':" mümkün mertebe çok iıtilade te
""" etmek ve mümkün olduğu kadar 
~ aeniı yçabilmek için arabalan 
,.....,tli çalıttımıalanna ıehep olur .• 

B11 lll'abUar da muhtelif adamlara ait 
olunca aradaki rekabet aürati büsbütün 
-.ıınr. 

İktısat Vekaleti ihraç etyamız 
üzerinde mühim bir rol oynayan 
nakliyat itini kökünden halledecek 
eD&alı tedbirleri mevkii tatbika 
koymak üzeredir. Aldığımız malii 
mata göre lktısat Vekaletince bu 
huauata bazı eaaalar hazırlanmıf • 
br. Vekil Celil Beyin lzmirde yap 
tıkları tetkikat ve temaı!ar bilhas
sa bu nokta etrafında olmuıtur. 
Deniz yolları umum müdürü Sa • 
dettin Bey İzmir ihracatçılarile 
ve vapur acentalarile bu hususta • 
ki temaslara devam etmektedir. 
Jktıaat vekili Celil Bey tehrimiz -
de iken Ticaret odasından ve Ti -
caret müdür.üğündeo maliimat is
temitlerdi. Bu malumat etrafile tel 
~ikat y~pıl~ak vekalete verilmit
tir. Jzmır Tıcaret odası da İzmirli 
manından bir ıenelik ihracatı- ve 
v~rilen nakliye. ücretini gösteren 
lıır raporu vekilete vermittir. lh • 
raç etyamızı.n hariç piyaı:alara çı
karken nak ıye tarifeleri tesbit e
dilecek ve bu hu-usta ecnebi kum 
panyalarla anl&Jılacakbr. Bugün
kü nakliyat tarifeleri tetkik oluna 
rak bunların mahsulabmızm ve ih
raç etyamızın maliyet fiyatlarile 
ve normal tartlara uygun olması te 
min edilecektir. Bu hususta Türk 
vapurlarından da istifade edile -
cektir. 

Evvelki rece Okmeydamnda bir ci
nayet olınuttur. Cinayetin sebebi, bir 
alacak meselesinden iki kiti araımda çı
kan !<avga ve bu yüzden yerleıen huıu
~tli~. Bu iki kitiden biri Hasköy aa
kinlennden hpartaiı Hüseyindir· diğeri 
de H-!'cıoğlunda oturan seyyar ' sütçü 
Karahısarlı Hasandır. Hasan, nvelki 
&'~~ evine gibnek üzere geçeceğini bil
~ıgı 0!'.'me~danında Hüaeyini beldemit
tir. Hu~yuı, Hasanın ıizlendiği yer
den ıeçm.ıı! Hasan taanu:ı için yot1ın 
en tenha hır nokta11na varmasını bekli
yere!' onu yakından takibe ba,laınıttır• 

Maliye müatetan Faik Bey, ls
tanbu1 yeni Maliye tetkilitınm müs 
bet, menfi ne gibi neticeler vermek 
te olduğunu tahkik ile dün de met 
gul olmuftur. Faik Bey merkez -
den b&Jka Üsküdar, Beyoğlu ma
liyeıi, taha.kkukat ve tahsilatı hak 
kında da maliimat allllJfbr. Faik 
Beye tahakkuk ve tahsil müdürlük 
leri ayrı ayrı rapor vermektedir. 
Tetkikat meyanında noksanlar da 
teıbit olunmaktadır. Bu tetkikat 
neticesinde bazı değitiklikler ol -
ması muhtemeldir. 

Vaız Hayrullah Ef. tahliye adildi Şehirde kazalar olabilir. Ve ka
zalar, en kısa yoldan süratle yetit
meği İcap ettirir. Bu noktaları ta
mamen muterifiz; fakat bqtan ba
fll elektrikle tenvir edilen ve nisbe
ten tenha olan Salıpazarı caddesin

de, gecenin el ayak kesildiği bir sa

atinde bir imdadı sıhhi otomobili

nin hadise mahalline giderken bi
lasebep ve bili icap mütemadiyen 

ve fasılaaız surette çan çalarak ve 

acı acı düdük öttürerek geçmesi, 
bize, bir feliket arabasının insani 
maksada kotmasından fazla pelr 
haklı olarak şoför efendinin caka· 
sına hizmet ettiği kanaatini vermd 
tedir. 

Şimdi bu ri'fCyeti tetkik etmek. la
laııbul hallmım hayat ve selimeti!e ala
lıada; olma11 icap eden makama düter• 

Bir spor kurbanı değil acemilik 
kurbanı! 

Gazetelerde teeaürle okudum: Bir 
tenç ıüreı yaparken belkemiği kırıl
~t. hastahaneye kaldırmıılar, orada da 
nlınii1• 

Geçenlerde de bir futbolcü kalp sek· 
teıinden ölmüıtü. Bilmek lizımdır ki; 
1Por, hele büyük adale cehline muhtaç 
ola,. futbol, güreı, halter kaldırma, uzun 
llıukavemet koıulan, bisiklet gibi spor· 
!ar tam bir kalp ve ciğer sağlamlığı iı
ter. Bu yüzden vukua gelen ölüm va
ı.aı.,.;;n önüne geçmek için en kestirme 
~ol, ldüplere aza kaydederken ber ıey· 
en evvel bir muayene raporu istemeyi 

:~u~ ittihaz etıneliyiz .. Bu uıül ittihaz e-
ıldikten sonra bu çeıit vakalarm önü· 

l>e geçilmiı olur. l..ikin bu son vaka gibi 
•dale veya kemik irıza11ndan yani ta
j8-n cerrahi bir arızadan dolayı ö
enlerin akıbetine acımakla beraber bun
ları spor kurbam değil, acemilik kurba-
C~ olarak telakki etmek zaruretindcyiz. 
Ureş gibi muvazene, kuvvet ve çeviklik 
eaa!!anna istinat eden bir sporu yapma 
~nıneden işi zora dökmek maalesef 
lı böyle. acıklı netice veriyor.Bunu, 

1 e~ hangı bır hayat tubeıinin kazazede
h~tı araıına ıokar ve acınz.. Likin hic 
~r zaman sporun bir mahzuru telikki 

e eıneyiz. • • Spor adanu Y•tatmak iyi 
~bnak için icat edilmit bir şeydi~ ..• 
.: •çerken genzine kaçıp ölenlere karıı 

. .,.. "1. mücrim gö.teremediğimiz gibi spo
~ıııılıt yaparken buya uğFayan bi
l!ıf 1~ acırken ele ıporu manevi suçlu 

v.....,e sokamayız.. 

Aile bütçesi • . • -, ....... 
li ~ ~ı Necip merhum, aile bütçesi iıim 
,.-.i:,.. eser bırakmıı. Yeni basılınıı bir 
..;: ı elime geçti. Ben, bir milletin 

VVetini, tasarruf fikrinin girebildiği 
~nn çokluğıa ile ölçerim. Tasarruf 
......_.,, Tasarruf Cemiyeti,' •··--" .. • ........-.-uı- nu-
"','.'Y.•tleri ve tasarruf bayraldan üadır. 
lakin aile ta arruf fikr. · ye s ını verebiliyor 
llıUYUz~ }f • dını •. er ay ıra masrafına denk 
Cetiren - ~- arbr d • ·ı ,_.. an en:uyorum -., e adedi · ru her aene artırabiliyor mu .. r 2 ? lıte milli saadet oradad.r. Bu kita-

ı.1 neıreden zat sibi bir de bu yolda 
Onferanelar verilse, halka para kazan ... 

ırıa ve sarfetmede beaabililı zihniyeti a
tdansa ne mükemmel olurdu!. 

FELEK 

Vapurcular şirketi iki 
>.ı _ vapur alacak 

. dıtıını mal. t •. ul l•rlc:etj • z. uma a gore, vapurc ar 
~ •dare mecliıi yeniden iki vapur 
Şİrlreti •mı esaı itibarile kabul etıniıtir. 
J'aca ~ ~ugünkü vapurlan eıasen ihti
lıeyefi ltaEı değildir. Şirketin fevkalade 
hu l>ok ~nmiyesinde idare meclisinin 
lenrııcı. taı. nazarı müdafaa edeceği SÖy· 
[ tedır. 
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f Ban!caamdan alınan celYeldir) 

24 Kanunusani 1934 
1
Aktam Fiyatları 

1,ı;ı. •!ikrazlar Tahvilit 
19331•~ dahili 95 .Elektr;k 
a,t-iır; •lltrau 98.,50 Tram••J' 
O,;r ~· Y o ilan 2.80 Tii ... J 

llrııııı: 27,95 Rıhbm 
" il 26.50 Anadolu. 1 tu,: _ ııı 2120 • ııı 

'· . .ı::-ı.ı... • • il 1 't t t tf 75 K•pon.au• 
• -.ıc_. .. ,,.. e:1s Mümeaail 

1 ESHAM 
illa• Ti " ,, :.K••~ ~•m• 10 • efo" 

rı .. nuhne 10 T erkoa 

'l'~ " J\.füeaaia Kupon•u• 
~ "tta'f'a7 44.50 Çım~nto 
ti; "•dol\l Hiııe 24.85 Jıtibat de7. 
~,'-lıonıuı: Ş.rk de7. 
... ,_, 1 l. ·· .... •:Jriye 15 Ba r• 

Jl • .15 Şark m. ec•a 

ÇEK FIATLARI 
12.06 t Prai 

r ... Viyana 
Q · 76 M.adrôt 

L tBeln 3.3! :Bô Be1ırad 
83 21 Zloti 

2.44.44 Peıte _ • 
t,1771 t Bükref 
67,25 J Moakn•• 

N U K U T (Satıı) 
K urut 

167 
657 
131 
218 

1 ŞilJe. A Y. 
1 P cze ta 
1 Ma r k 
1 Zeloti 

20 L e y 
20 Dinar 

l Çern o viç 
1 Al tın 
1 Mcc: ldiye 

Banknot 

- .-
17.75 
46.80 
45.SO 
46.50 

53.40 

ı2 

z1 .so 

11 .70 
17.70 
ı.:ıo 
l 
2.85 

15.96 
4.22 
4.24 

l.9975 
34.75 

4.2083 
3.65 

79,75 
10.87.50 

Kur u t 

24 
16 
so 

24,-
20 

46.-

Gizliden gizliye faizla para 
verenler 

Gelen malumata göre hükumet 
halkın ihtiyacından en gayri met
ru •ekillerde ve tahammül edil • 
mez derecede yüksek faiz ve tart
larla istifade eden mürabahacıla
rı takip ve cezalandırmak için ye

ni bazı esaslar hazırlamaktadır. 
İktısat V ekiletinin bu husustaki 
tetkikatı bitmek üzeredir. Jkraz 
müesseseleri için tatbik edilen ye. 
ni kontrol tekli mürabahacıların 
faaliyetinin tahdidi üzerinde çok 
büyük bir imil olmakla beraber 
gene bir kısmmm gizliden gizliye 
halk arasında bilhassa köylü ile 
muamele yapmalarına mini oluna
mamıştır. Yeni alınacak tedbirler 
tiddetli olacaktır. 

Yeni ölçülerde muş~uıat 
gittikçe azalıyor 

Yeni ölçülerin tatbikmdan be • 
ri henüz bir ay bile geçmediği hal 
de bütün mütkülat bitnıit ve mÜ!r 
bet neticeler alınmı,tı,.. BuP"iin Is • 
tanbulda yeni ölçü a· 1 t• bu] h" b' e ı unma· 
~~j j; ,t YÖr oırnadığı temin e· 
ı"mf ett"tel' ~~- d lçü ve ayarlar bat 

mu e ıt ıgın e ilk gü 1 . f ,_ 
l•d 1 .•. d I . n er•n .. v'<a 
a e ıgı o a yıaıle ticaret .. d.. 1 .. ... d . mu uru-

gunl en mk~ave~fet1ıçin aldığı komi
ser er es ı vazı e erine a d t t . 1 d. v e e • 
mıf er ır. 

ltalya i~e ticaretimiz 
J~lya ile aramızdaki modüs vi

vend~ 7 Şubat 934 tarihine kadar 
temdıt edilmiştir. 

Yumurtacıfar kongresi 
İstanbul yumurta tacirleri ve 

ihracatçıları •ubat 15 te Samsunda 
toplanacak olan Türkiye yumurta
c11arı kongres.ne iştirak için hazır 
!anmaktadırlar. Bu kongreye, b&f
lıca ihraç maddemiz olan yumur -
tanm vaziyetini tayin edeceği için, 
büyük bir ehemmiyet verilmekte -
dir. Jatanbu1da kongreye kırk ka 
dar yumurta taciri iştirak edecek 
tir. 

Hububat tarifesinde yUzde 
elli tenzilat 

Devlet Demiryollarınm buğday 
ve hububat için Anadoludaki is • 
tasyonlarla Haydarp&Ja arasında 
kabul ettiği tenzilatlı tarife bu -
günden itibaren tatbika batlana -
caktır. Bugünden itibaren mayıs 
nihayetine kadar 2000 vagondan 
fazla buğday ve sair hububat nak 
leden firmalara verdig"i nakı·ı ·· t• . ucre 
ını~ yarısı prim olarak iade edile 
cektır. 

Pirinç borsada 
Tica_r~t ~rsası varidatını art • 

tırmak ıçın fımdiye kadar bo h .. d rsa a 
rıcın e muamele gören princin bor 
raya kabulü takarrür etmişti. 
Aldığımız malumata nazaran lk 

tısat vekaleti pirincin borsada mu
amele görmesini kabul etrnif tir. 
Vekaletten emir gelir gelmez Di • 

1'.'ihayet karanlı.k ve 11112: bir noktaya 
ıelınce, Hasan, bırden bire Hüseyinin 
a!*asmdan ablımt ve pıçakla sol meme-
11 albndan, kalbinin üzerinden ,,., vücu
dunun muhtelif yerlerinden çok ağır bir 
surette Y"!'aladıkta:n sonra kaçınııbr. 
F eryadr, cıvardan geçen polis devriyesi 
tarafından iıitilen mecrub kanlar içinde 
baıtahaneye kaldırlmıttır. Hasan da 
11kı bir takip neticesinde yakalanıruıbr. 
Yaralının hastahanede gÜç halle İfadesi 
alınabilmiıtir. Hayatı tehlikededir. 

4 yangın birden 
Evvelki gece ve dün mnhtelif semt

lerde bir kaç yangın çıkmıttrr. 
Şiılide Halaskar Gazi caddesinde 

Sbohyan naınıdiger (Çankaya) aparb
ınanının en üst kahnda oturan muharrir 
arkadaılanmızdan Selami izzet Beyin 
oturduğu daireden dün saat 15 buçuk 
l~d~elerinde ateı çıkınııbr. Yangın, Se
. ~ lihzz~t Beyin dairesile diğer bir da
ıreyı tiva eden apartnnarun mez.kür 
kah yandıktan sonra söndürülm .. t .. 
Yangının kaloriferden çıkbğı tab u! ur. 
dilmektedir. ının e-

§ E. vvelki gece Ankara cadd · d 
5 

. eaıne 
6 numar.ılı evın bodrum katınd .. . T a m•ıs .. 

tecır anaş Efendiye ait mücclliUıane· 
den de yangın çıkmış ve sirayetine mey 
dan verılmeden aon<lürülmüıtür 

§ Dün sabah "'".'.'t ~tıyı çeyrek geçe 
Mahmutpaşada Kurkçü hanında Yoıgi 
Efendinin 22 numaralı sandalyacı dük
kanından da ateş çıkımı ve dükkandaki 
eıya kısmen yandıktan sonra söndürül
müştür. 

§ Galatada Cemal ve Numan Beylerin 
rakı fabrikasından da atei çıkınııoa ela 
derhal •Öndürülmüştür. 

K:ra y UzUn1en 
Kalyoncu sakinlerinden Madam Ma

riya, ev kirası yüzünden hane sahibesi 
Şaziye Hanımı fena halde dövmüıtür. 

Bir kayık battı 
Evvelki >:ece limanda Bandmn• va

p~rundan 31 fıcı zeytinyağı alan büyıik 
hır su kavığı Galata nhbmı açıklarında 
~1u alarak batmı§ ve Ahmet Reiı gÜç hal 
1 el k>ortA..,farak altı saat sonra kendine 
ge ebilıniştir. 

Amatör gUraşçi nadan öldU? 
Halic idman Yurdunda bir güreş es

nasında Eğrikapıda Çukur sokakta 45 
nu'":aralı evde oturan Melba çıkulata 
fabnka • ·ı · sı ııçı erınden 18 yaılannda Lef~ 
ter Mihalın sakatlanarak Cerrahpaşa 
hastahanesinde 0-ld""" ·· d'" k'. .. ha 

d 
ugunu un u nus -

mız a Yazmıştık. 
Ceset, dün, morga nakledilmiş ve müd 

deiumumi muavinlerinden Sadun Bey 
tahkikatla meı:ıul olınuıtur. Lefter'in 
kiminle ~reı ederken belkemi1'i kmla
rak öldü~ ve tarafeynin sıkletleri ne 
olduğu aranıruşsa da, kücük amatörün 
kendi kendisine egzersiz yaparken kaza
ya uğradıi{ı Emniyet Müdürlüğüne ve
rilen tifahi rapordan nalaşılım•tır maa
mafih tahkikata devam edilmekt. d• · e ır. 

Katil Hacı dnn de yaka
lanamadı 

Şehremininde Uzunyusuf maball . 

d
de Raif Bey sokağında 20 nu---aleseın-v 
e oturan v kar }fa)' -- ı · e 111 ıde'vi 12 · 

~:ı:c:~~~Ja~yh-"ak öldürdükie:":~n 
ınıdiğer Hacı"haı· a ısarlı Mustafa, na
Emniyet ikinci ,:~~~st~di!:'emittir 
lan katili tiddetle aramakta'd!ı mMemur 
taf ak baha ar. uı-. anın. şama. sa ele geçeceği te-
ının edilmektedır. 

irili ufaklı hırsızlıklar 
Son 24 saat zarfında tehrimizde ,,..ı.,, 

bulai irili ufaldı lıınızlık vakalan ıun
lardır: 

1 - Evvelki gece Ortaköyde Dere
boyunda 56 numaralı Y ako Efendinin 
evinin bahçesinden 16 metre uzunluğun
da kurıun boru çalınmıı ve maznunen 
bahçıvanlık yapai lstefai yakalanmıtbr. 

2 - Sül .. ymani yede Tiryaki carııam
da bekar odalarında oturan Bekir ve ar
kadılannın odalarına hırsız ginniı bir 
kat elbise, göml .. k, 25 lira çalmışbr. Meo 
ruk efyayı Hamdi isminde bid satarken 
yakalarumıtsr. Hamdinin bir miktar es
rar da taııdığı anlatılarak müsadere edil 
mittir. 

3 - Uzunçarııda seyyar sabcı iste-

rincin alım ve satımı ticaret boraa
sında yapılacaktır. 

Oda ve borsa bUtçalari 
Gelen malumata göre lktısat 

vekaleti Ticaret odası ve Ti t 
b . care 
arsası yenı sene bütceler · · ta d'k . . - ını s. 
ı' etrnk ~ştır. Bütceler bugünlerde 

ge.ece tır. 

Teftiş IAyihaları 
Mülkiye müfettitleri tara.Em -

dan poli~ ve belediye polisi tetki
litında usulen yapılmakta olan tef 
titler kısmen bitmittir. Bunlara 
ait tanzim kılınan teftit layihala • 
rı ait oldukları makamlara veril • 
mekte ve bir nüshası da Dahiliye 
vekaletine gönderilmektedir. 

T eftit liyihalarında görülen 
noksanlar da sayılmaktadır. 

Vergi itiraz komisyonları 
Vergi itiraz komisyonları riya· 

setlerine v ilayetten lazım gelen me 
murlar aeçilmiştir. 

Matbuat işleri 
Vilayette yeni matbuat kalemi te 

tekkülü münasebetile evrak ve dos 
yaların tanzimine b~lanmıttır. Ga 
zetecilere yeni sene için veıikalar 
da verilmektedir. 

Belediye Birlikten 
Mimar alıyor 

Türk Mimarlar Birligi idare heyeti 
dün akıam Alay köıkünde içtima ede
rek lstanbul tehir plim jüri heyetinde 
Türk mimar bulunup bulunmadığı me
selesi görüıülmüıtür. 

1 darcı heyeti belediyenin,jüri heyetine 
birlik en bir mümesail 'davet edeceği ka
naatine vasd olduğundan, ıinıdilik te
ıebbüıatta bulunulmaması teklll'rür et
nıiıtir. 

panın paltosunu aııran sabıkalı Mehmet 
d~rdest olunmuıtur. 

4 - Kumkanıda Fiyakalı Anastu, 
Nerıes Efendinin evinden bazı qya ça· 
!arken yakalanmııtır. 

5 - Sabıkah Hasan, tütün gümrüğün
de Kerim Beyin 1 O liralık balıaını çal
ınış ve yakalanıru§br. 

6 - Küfeci Mehınet, Sirkecide Rıza 
Efendi isminde birinin etyaaını alıp kaç
mıı ve yakalanınııbr. 

Evini yakacaktı 
Şehremininde Karabaı mahallesinde 

oturan ıabıkalılardan Mustafa, evvelki 
gece adamalnllı kafayı tütsüledikten 
ıonra aklına evini yakmak gelmiştir. 

Mustafa, hemen bu gÜZel ( 1) fikrini 
tatbik mevkiine koymak İstemiş ve oda
daki mangalı bir tekme vurarak devir
miştir. Etrafa yayılan aletlerden keçe 
tutuşmuştur. Etraftan yetiıilerek ate§ 
oöndürülınüıtür. 

Muıtafa, kendiıini derdest etmek iste
yei polislere de hakaret etıniı ve yaka
lanınıştır. 

Elini makinaya kaptırdı 
Kurtuluşta ipek fabrikasında çalıtan 

Osman, elini makineye kaptırarak ağır 
ıurette yaralanmış ve hastahaneye kal· 
dırılmıtbr. 

Sarhoş 
Galatada kafayı dwnanlıyarak rezalet 

yaptığı görülen Kadri isminde biri ya
kalanınıştır. 

Kavga 
Eminönünde KurJunlu banda oturan 

Maltah Ali, evvelki gece sabaha kartı 
ayni odada yatıp kalkan Mehmedi, ara
larmda çıkan kavga neticeıinde yarala· 
dıftndan yakalarumıtır. 

Oç zorba 
Beıilıtatta Maıuldar sokağında otu

ran Hurive Hanım, zabıtaya müracaat 
ederek Betikta, sakinlerinden Arif, A
ziz ve Mehmet isimlerinde ü• ki,inin e
Yİnin kap11ına dayanarak zorla içeriye 
girmek isteclilderinden ıikayet etıniıtir. 
Suçlular yakalarumıtır. 

Tavuk avcıları 

Ramazanda Beyazıt camiinde 
vaız verdiği eanada Adliyenin için 
deki cami kapandığı için yandığını 

söyeldiği iddiasile hakkında taki

bat yapılan hoca Hayrüllah Ef . E
minönü kazası idare heyetinin ka 
rarile tevkif fedilmittir. Kaza ida 
re heyeti bu hu~uataki tahkikatını 
ikmal etmit ve hoca efendi hak • 
kında. lüzumu muhakeme karan 
vermittir. Müddeiumumilik te ev
rakı ağır ceaz mahkemesine hava

le ebnittir. 
Hoca Hayrullah Efendi ağır ce 

za mahkemesine müracaatla tahli 
ye talebinde bulunmuştur. Mahke 
me heyeti bu talebi tetkik etmif, 
müddeiumumilik te mütaleasını 
sormut ve Hoca Hayrullah Efen • 

dinin muhakemesinin mevkufen 

devamına mahal görmiyerek tahli
yesine karar vermiştir. Muhake • 
me önümüzdeki hafta zarfında 
yapılacaktır. 

Hırsız 
Mercanda bir Iıandan mermcr

tahi çalmaktan suçul Hasanın mu 
hakemesi dün ikinci ceza mahlm
mesinde intaç edilmittir. Hasımın 
cürmü sabit olduğundan 3 ay hap 

ıine, 3 ay müddetle de büdematı 
ammeden memnuiyetine karar ve 
rilmiştir. 

Kapıcı Ahmedin eşyası 
Adliye yangını tahkikatı devam 

etmektedir. Henüz bir netice alına 
maınışbr. Kapıcı Ahmet müddeiu
mumiliğe müracaatla yangın gece 
sinden beri mevkuf olduğu cihetle 
yanan Adliye sarayının kapısı ya· 
nmdaki kulübelerde kalan efyıuını 
alamadığım, bu etyanın orada kay 

bolmak tehliket.ine maruz bulun • 
duğunu bildirmif, almak istemit -
tir. Bunun üzerine jandarma refa 
katinde bu kulübelere gidip etya 
sını almak için kapıcı Ahmede mü 
saade verilmiştir. 

Adliyeye tahsis edilen yarlar 
tahliye e~i:di 

latanbul Merkez poatahane5İn -
de Adliyenin itıal edeceği katlar 
tamamen tahliye edilmittir. Bina
nın bu kısmında bulunan posta ve 
telgraf b&Jmüdürlüğü dünden iti -
haren Beyoğlu postahanesindeki 
kısımda faaliyetine başlamıştır. 

Radyo tirketi de tahliye hazır-

lıklarına batlamıtbr· 

Yeni İngiliz sefiri 
Yeni lngiliz Sefiri Sir Pe~cy Lor_aine 

salı giinü f<!hrimize gelecekbr • Y enı &e· 
fır memleketimiz için yabancı bir sima 
değildir. 

Sir Percy Loraine 1904 senesinde dip
lomasi mesleğine gİrmİf ve lngiJterenin 
lstanbul Sefareti katipliğine tayin edile
rek iki ıene lstanbulda kalımıhr. Bun
dan ıo"'!" Tahran, Roma, Pekin, Paris 
ye Madnt sefaretleri birinci katiplikle. 
rinde bulunmuıtur. 1918 • 1919 da Pa
ris sulh konferanaına lngiliz murahhas 
heyeti ile birlikte iıtirak ebniş 19ı9 da 
Varıovava nakil ve 1920 de V~rtova Se
fareti Müstetarlığına tayin edilmiıtir. 

1921 de Tahran, 1926 da Atine orta 
elçiliklerinde bulunmuıtur. Sir Percy Lo 
raine 1929 senesindei beri lngilterenin 
Mısır F evkalide Komiseri idi. 

Fenerde mahalle aralannda ipliklere 
mısır bağlıyarak tavuk avladıklan görü
len Ay§C ve Emine isıninde iki çingene 
karısı zabıtaca yakalanmı,, torbaların
da kesilmit hindi ve tavuklar bulunmuı • 
tur. Fatih ve Fener civannda tavuklara 
musallat olduklan anla§dan bu iki kadın 
adliyeye aevkedilıniılerdir. 

Lut denizinden çıkan dava 

Azılı bir hırsız 
Şehremini civannda müteaddit evler 

soyduğu an1aıılan ve yirmiden fazla sir .. 
kaUe maznun bulunan azılı hırsızlardan 
Ali yakalanmış ve çaldığı eşyanm bir 
kıımı, kendisine yataklık eden Hatice İı· 
minde bir kadnun evinden bulunınuştur. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Lüt Denizinde brom emliıhının i~le
~esi imtiyazını almıı olan lngiliz Şir· 
keti ile fngiltere HükUmeti arasında te
haddüı eden davada, Ankarada bazı ze
vabn istinabe auretile ifadelerinin alın· 
masında hazır bulunan müddei vekilleri 
M. KJifort ve M. Vasa ve diğe~.taraf ve
killeri M. Stein ve M. Barr dun Anka
radan tehrimize dönmüılerdir. 

Lehistan sefiri geldi 
Lehistan Sefiri M. Piloska dün Kös

tence tarikile V ar§ovadan ıehrimize gel
miş ve akıamki tr.... Ankaraya git
miıtir. 

Şehir halkı, müstace l sıhhi ted
birler için imdadı sıhhi otomobille

rinden dolayı belediyeye ne kadar 

nıüteşekkirse, gecenin geç saat lerin 

de çiğnenilecek adam değil, kedi

ler in bile dolatmadığı cad dele rde 
imdadı sıhhi otomobillfrinin direk 
siyonlarını ifgal eden 90för efen• 
dilerin cakalanndan dolayı pek 
haklı olarak o kadar da müttekidir. 
ler. Ve halkın huzur ve sükiiııu na
mına bu adamların, bir disiplin a l
tına alınması lazımdır. 

Salôhattin ENiS 

Mete Beyin vazif esin;
nihayet verildi 

Zeynep Kamil haatahaneaine gi 
tiirülen bir mecruhun tedavisini er 
tesi güne birakbğı tahkikat netice 
mnde anlatılaİı. o geceki nöbetçi ta 
bibi dahiliye aaiıtanı Mete Beyin 
Sıhhiye vekaletince vazifesine ni
hayet verilmittir. Bu hususta dün 
hastahaneye tebligat yapılmıt ve 
Mete Bey vazifeden ayrılmıfbr. 
Diğer taraftan Adliyece de aynca , 

tahkikat icra edihnit bu!unduğun. 
dan bu it için yakında muhakem .. 

ye b&Jlanacaktır. ----Akay yolcuları yeni 
vapur isteyorlar 

Akayın Şirketi Hayriyeden iki v ... 
pur alacağı habcn Kadıköylüleri hiç 
te memnun etmeıniıtir. Akayın yolcu 
lan yeni idareden yeni vapurlar alma 
amı beklerlerken, idarenin Şirketi JJay 
riyeden vapur aılmak istediği haberi 
hayretle karşı!anmsıtır. Akaya bunun 
için birçok müracaatlar yapılm.ıttır. 

Akay mÜ§terileri Şirketi Hayriye va
purlarını ihtiyaca kafi görmemekt .. 
dirler. 

Kadınları çahştırmcı. 
yurdu kapanıyor 

.. lstanbul Kadınlan Çalıtbrma Yurdu, 
butçe darlığı dolayısile kapanacaktır. 
Yurt Müdürü Abclurrahman Naci Bey 
bu meıele baklanda temaalar yapmak it 
:ıere Ankaraya gitmiıtir. Yurdu bir aer· 
mayedar :ıat devralmak iıtemektedir.Bu 
cihet tetkik ediliyor. 

Yeni Belediye bütçesi 
Belediye Daimi Encümeni dün Vali 

ve Belediye Reisi Muhiddin Beyin reis· 
!iği albnda toplanarak yeni ıene bütçeaô 
nin tetkikine devam etıniıtir. Bütçe kat'I 
teklini almıfbr. Şubatta topl._cak olaQ 
Şehir Umumi Mecliıinde müzakeresine 
baılanacalctır. -·--
Bugeceki fırka suvaresi 

Cümhuriyet HaLlc fırkar Beyoğlu 
kazaaı idare heyeti tarafından hazır
lanan süvare bu ak§am Tokalliyan 
salonlarında verilecektir. SüvarenJn 
muvaffakıyeti için itinalı hazırlıklar 
görülmÜ§tÜr. lstanbulun güzide sınıfı 
nı bu gece bir araya toplayacak olan 
bu süvarede Jozephine Baker de bu· 
lunacak ve güzel §arkılanndan bir 
kaç tanesini söyliyecektir. Davetliler 
iç in mükemmel ve zengin b ir piyan .. 
go da hazırlanmı§ tır. Her halele bu 
ıüvare mevsimin M c_ tbua t BaJosun • 
dan sonra en nezih ve eğlenceli top. 
lantıbnndan birisi olacaktır. 



4 
&! 

( Askeri bahisler 

Denizaltı gemisinin gelecek bir 
savaşta oynıyacağı rol 

Mal\ımdur ki, denizaltı gemiai, Bü 
yük Harpten oldukça evvel yapılmış, 
harpten evvel oldukça ilerlemiş ve 
İngiltere, Franaa ve Almanya gibi bü
yük deniz devletlerinin aav~ gemile
ri araıında düzinelerle sayılacak de-
recede artmıştı. Almanya, harbe ıir· 
diği vakit, açık denizlerde iş görebi
lecek 21 denizaltı gemisine malik bu· 
lunuyordu. Fakat harp içinde, bir 
gün gelip le harbi muvaffakiyetle bi 
tirmek için bu silaha dahi bat vurul
mak karan verilince aayuı arttmlmış 
ve aavafın son gününe kadar 768 de
nizaltı silahı yeniden yapılmııtır. 
Harp bittiği vakit, Almanyanın elinde 
203 denizaltı ıemisi kalmıt bulunuyordu 
ki, bunlar da mütareke tartları mu
cibince tahrip edilmit veya müttefik
lere tealim edilmiılerdir. Maamafih 
bu Alman denizaltı gemileri Büyük 
ıavaşta 18,700,000 tonlup ticaret ge
misini mahvetmişler, aynca da 431 
aavat ve savaş yardımcısı küçük ge
mi batınnıtlardır ki, bunların 8 i bü· 
yük sınıf gemisi, 15 i de krovazördür. 
Görülüyor ki, elde edilen netice yü
cedir. Eğer büyük savatta, bazı müf
rit Almanların sözleri dinlenerek, 
denizaltından hudutsuz ve insafaız 
bir boğu~maya devam edilseydi, bel
ki de Almanlar, timdi iddia edildiği 
üzere düşman1anna iyi bir sulh ka
bul etıirereklerdi. 

Büyük savaş esnasında pek tehli
keli bir posat olarak kendini göste
ren, koca denizleri müttefiklerin tica 
ret filolarına ölüm yatağı kılan ve 
bir zanıanlar, hemen aava~ın neticesi .. 
ne bile tesir yapacak gibi görünen 
bu silah, itiraf edilmelidir ki, harp
ten sonraki on altı yıllık zaman zar
fında en az terakki gösteren, eski kıy 
meti en az artan bir silah olarak kal
mıştrT. Yani ne uçkunun gösterdiği 
çabuk terakki ile ve ne de zırhlı si .. 
lablann, ve zehirli gazlerin kazan
dıkları ehemmiyetle müvazi olarak· 
ilerJiyememittir. Teknik, Büyiik harp 
tenberi, denizaltı gemiaine esaslı bir 
yardnn yapamamıttır. Denizaltı ge
misinin batmı4 vaziyetteki hızı art
mamış, gürllltüsünü kesmek mümkün 
olamamış, torpido atıfmdaki ameli 
güçlükler yenğilleştirilememi,, yağ 
bırakmak mahzuru yok ed:lememiş
tir. Buna karşılık, diğer posatlarm bu 
na karşı olan saldırım metotları pek 
ziyade ilerlemiı, bunların denizaltındaki 
hedefe kartı muvaifakiyetle muhare
be etmek kudretleri artmı~tır. Hüla
sa, d iğer silihların , denizaltı gemisi
n" karşı mücadeleleri işi gerek tek· 
nik v" g"nkae taktik bakış noktasın
dan artmııtır. Bir kere, gere,c bekle
me ve ı?erekae ke&tirme va~ıta!an te
ke'lnmÜl eylemiş olduğundan denizüs 
tü kavga gemjlerinin, bunların gel
mekte ı;- ldu ldarı istikameti kedirmek 
ve bu 1unduklan yeri tesbit eylemek 
İ•İ ko laylaşmış, uçkularda ise bunları 
d"nizin çok derinliklerinde iken bile 
görmek kabiliyeti artmıı, hele deniz 
yüzünden saldırılacak bombalarla 
bunları deniz dibinde tahrip eylemek 
uaulü çok ilerlemiş ve bu maksat için 
çok tesirli ve sıhhatlı atışlı bombalar 
yaratılmış, aözün kısası bu kaplum
bağaların deniz dibindeki hayatları 
kendil.,rine cehennem olmuştur. Çok 
kiiçükleri korkularından her vakit • .. k" denjz;n yÜziine çıkamıyorlar, çun u 
h-.,. hangi bir tüccar gemisinin bor
drasma y.,rlettirilmit küçük bir to
pun rt"ermİ&İne k":rŞJ bile muhafazalı 
değildirler: çolr büyükleri ise manev
ra yapmak İçin büvük güçlüklere ma 
ruz bulunmaktadırlar. 

Fakat şimdiye kadar söylediğimiz 
sözler, denizaltı geırUsinin artık mü· 
sahama edilecek bir silah sırasına gir 
miş olduğu manasını vermesin. Buna 
karşı mücadele uıulleri ve vaııta]an 
artınakla beraber maharetli ve ceaur 
ellerde bu silah, gelecek bir savaıta 
dahi mühim bir rol oynamaktan geri 
kalmıyacaktır. Ve bu sebepten her 
dE:.nİz devi :?ti, kendi donanması içinde 
bunlara dahi yer vermekten g"ri dur 
mıvor. Afağlaaki rakamlar, muhtelif 
d .. vletlerin bugün malik oldukları 

\ denizaltı gemilerini gösterir: 
Bugün 

mevcut Yapıda Toptan 

Fransa 95 + 14 - 109 
Amerika 82 + 2 - 84 
Japonya 62 + 5 - 67 
lıalya 49 + 22 - 71 
lngiltere 59 + 6 - 65 
Hollanda 23 + 8 - 31 
laveç 16 +. 3 - 19 
Norveç 9 9 
Rusya 18 + 1 - 19 
Portekiz 6 6 
lıpanya 13 +. 1 - 14 
Brezilya 4 4 
Şili 9 9 

Bu cetvelden bir ıey göze çarpı
yor. İngiltere gibi dünyanın en kuv• 
vetll. bir deniz devletinde, diğer bü
yük devletlerden daha az denizaltı 
gemisi var. Bunun sebebi nedir? Çün 
kü bu posat, bir aaldınm posalı olmak 
tan ziyade müdafaa posalı telak
ki edilmektedir. Ve bu yüzdendir ki, 
denizin yüzünde kuvvetli olan devlet 
!er bu gemilerinin kaldırılmasına uğ
raşmaktadırlar. liilhaaaa, talileri de
nizlerdeki ticaret gidiş ve geliılerine 
bağlı olan memleketler, baıta Büyük 
Britanya olmak üzere bu ailahın ta
mamile kaldırılmasa bile, bunun bir 
harpte ticaret gemileri aleyhine kul. 
lanılmaaının kati olarak menedilmeıi 
tarafını gütmektedirler. 1923 yılında 
yapılan Vashington mukavelesi ile bu 
bapta oldukça mühim kararlar dahi 
verilmişti; fakat sonunda Fransa bu 
kararı tasdik eylemedi. BugÜn Fran• 
sız Deniz Akademisi kumandanlığı
nı yapan Amiral Caster'in o zaman· 
lar Fran","? Deniz Mecmuaamda yaz
dığı ıu sözler, o zaman mühim tesir
ler uvandırmıştı: "Denizaltı gemileri 
nin, Büyük harpte Almanlar tarafn». 
dan yapıldığı gibi, ticaret filoları a
leyhine dahi hudutsuz bir surette kul 
!anılması işi, ıelecek saTaşlarda dahi 
tekerrür edecektir. Ve böylece hare• 
ket takbih edilemez." 

Daha sonra, 1930 da Londrada 
aktedilen deniz mukavelesinin 22 İn· 
ci maddesinde, denizaltı gemilerinin 
milletler hukukuna riayet edilerek 
kullanılması vıe meseli. ticaret gemile 
rinin mürettebatı, yolcuları ve gemi 
evrakı emniyet altına alınmaksızın 
Iİatırılmaması hakktnda kararlar ve
rildi. Bundan başka 2,000 tondan da
ha fazla ve 13 santimetrelikten daha 
kuvvetli toplara malik denizaltı ge· 
misi yapılmaması kararlaştmldı. ln
giltere, Amerika ve Japonya 1936 yı
lına kadar 52, 700 tondan fazla deniz
altı gemisi yapmamağı taahhüt eyle
diler. 

Her halde, denizaltı gemisinin ser 
best ve hudutsuz kullanılması tarafı
nı tutanların batında Fransa geliyor. 
Çünkü, milletler arası hukuka riayet 
ebniyen denizaltı gemilerinin kuman
danları hakkında korsan muamelesi 
yapılması için yapılan tekliflere Fran 
aa yanatmadı. Ve Fransa, denizaltı si 
!ahının kaldırılması huausundaki ln
giliz ~.rzu.~arına her zaman ka11ı du....., 
du. Çunku Fransa, geni, kıyılannı ve 
ana ülke ile nfiistemlekeleri arasmda 
ki irtibatı korumak için denizaltı ge
misini kullanmak lüzumunu duyuyor 
du. Onun gibi diğer bir çok küçük 
devletler dahi bu silahı ablokaya kar 
tı ve kıyılara yapılacak tehdide ve 
aaldırıma kartı en muvafık bir müda
faa silahı olarak saklamağı tercih ey 
lediler. 

Bütün bu sözlerden sonra denizal
tı silahının gelecek bir sava.ta oyni
yacağı rol ıöylece hülaaa edilir: De
nizaltı ailihı, diğer yeni aavat vasıla· 
lan kadar hızlı terakki edemedi. Fa 
kat kıyılan geniı ve deniz üatü &avaı 
gücleri zayıf memleketler İçin kıyı 
müdafaasına varayan, ablokalara kar 
Jı cevap verebilecek değerli bir p<>
sat olarak kalmakta devam ediyor. 
iyi yapılmıf denizaltı gemileri, kud
retli ve yürekli kumandanlann ve mü 
rettebatın elinde, Büyük harpteki tec 
rübe kudretini tekrar göaterehil~~ .. k· 
tir. CINOGLU 

[ JI 
Bir kadının 24 saat/ık hayatı _ 

Yazan Stefan Zweig 

muttasıl au damlaları akıtan taP· 
kasını silkmek için ufak bir hare
ket bile yapmıyordu. Duvara da
yanınıf, hiç kımıldanmadan duru
yordu. Bu yorgun, bu bitkin va
ziyetten ne kadar müteessir oldu
ğumu size tarif edemem. 

Harekete geçmek zamanı gel
mitti. Elimi cebime götürdüm ve 
çıkardığım yüz franklık bir bank
notu uzatarak: 

- Şunu alınız, dedim, bundan 
otel parasını verirsiniz, yarın da 
Nice' e gidersiniz. 

Hayretle yüzüme baktı. T ered
düt etmekte olduğunu gördüm. Bu 
tereddüdü izale etmek lıizımgeldi
ğine hükmetmittim. 

- Oyun salonunda sizi uzun u
zadıya tetkik ettim. Bütün paranı
zı kaybettiğinize vakıfım. Bundan 
yeise dü~erek delice bir harekete 
kalkışmanızdan korkuyorum. 
Hem bir yardım kabul etmek ayıp 
bir fey değil ki •.. Haydi bakayım, 
fU parayı alınız .•. 

O kcndb'.nden hiç beklemedi-

Tercüme eden: lsmail MUŞT AK 
15 
ğim bir aziQıle elimi itti: 

- Sen iyi bir kıza benziyorsun. 
Paranı bot yere sarfetme. Benim 
için yapılacak hiç bir teY kalma
mıttır. Bu gece uyumu_Juın yahut 
uyumanııtım. Bu, bence müsavi
~~r. Yarın her teye nihayet verece
gım, ~-tık bunun çaresi yoktur. 

Dedi. Ben ısrar ettim: 
- Hayır, mutlaka bu parayı ala

caksı~ı~. Hem. ~öreceksiniz ki ya
rın dutunce~erıı_ıız büsbütün batka 
olacaktır. Şımdı fU otele giriniz bu 
gece sükunetle bir uyku uyuyuıı°uz. 
Gecenin hali gündüze benzemez, 
insanın gecleyin gördüğü şeyler 
gündüz manzaralarından ayrıdır, 
gecenin koynunda nasihat ve tesel
liyet saklıdır. 

Ben hem bu sözleri söyliyor, hem 
de yüz franklık banknotu uzatıyor
dum. o, adeta huşunetle heni bir 
kere daha iterek boğuk bir sesele 

- Beyhude israr ediyorsun, de
di, bunun hiç bir faydası olamaz. 
Bu otelin odasını kanımla lekele
mektense iti sokakta yapıp bitir-
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Grip 

Harbi umumiden beri grip artık 
her sene bizi ziyaret etmeği unutmu
yor. Gribin mikrobu prinç tanelerine 
benzer ve mikroakopun pek kuvvetli 
bir adeoesi altında ancak görülebilir. 
Bennut.at gribin senelik ziyareti ek • 
ter Avrupanın tarlandan başlar ve ya· 
vat yavaı garbe doğru gider. Bunun
la beraber her ııene tiddetinden bir 
az kaybettiği görülüyor. Cihan ıava• 
ıının son senesi olan 1918 de umuın 

dünya halkının gıda nokaanmdan ve
bahuıut vitaminsiz gıdalardan aıhhat 
leri bozuk, teeuür ve helecanlarla ma
neviyatlan kmk bulunmak neticeıi 
vücutlarında hastalığa karşı durmak 
kuvveti pek ziyade azalmıt bulundu
ğundan grip olanca kuvvetile hükmü
nü icra etmiı ve pek çok tahribata ıe 
bep olmuıtur. Hatta o zamanlar "Flan 
der,, harp cephesinde kazanılan mu
zafferiyetleri her iki tarafın grip ne
ticeıi pek bitkin bir halde bulunan 
ordu ve aakerlerinden ziyade haıta • 
!ık mikrobunun kazandığını iatilanın 
ıiddetine telmih ve işaret kabilinden 
söylerlerdi. 

Grip mikrobu İnsanların ağız ve 
burun sulannda bulunur ve oralarda 
çoğalır ve hava vaaıtasile bir §ahıa • 

tan baıka.lanna geçer ve ulaıır. Şid • 
detti öksürük veya aksırıkla hastalık
lı bir kimseden milyonlarca mikrop 
etrafa saçılır ve yakında bulunan kim 
aelere teneffüs tarikile hastalık aşıla
nır; teneffüa geçitlerinden giren mik 
rop yerle§mek için zemini müsait ve 
mukavemehiz buluraa derhal yerle
ıir ve çoğalır bu suretle yeni bir grip 
hastas.ı daha mevcuda ilave olunur. 

Bilhaua hastalık tohumlan pislik 
nevinden olduklan için ziya ile saf ha 
vadan ve temizlikten hiç hoılanmaz • 
)ar ve daima onlardan kaçarlar. Bu • 
nun için nefea aalma yollan piı olan 
kimaeler hastalığa kolay tutulurlar. 
Burunlarında müzırUn nezle, badem· 
ciklerinde müteaffin iltihap, dişleri 
çürük veya ınüzmin ciğer hastalığı o-

lan kimselerle temas edenlerle sıh • 
hatçe düşkün olanlar bütün kış ayla
nnda kapalı yerlerde çalışanlar, ka· 
!abalık trenlerde seyahat edenler, 
jimnastik vapmıyanlar ha.talık 

tohumunun intitar menıbaı olurlar. 
Hastalık ya birden bire yerleşir veya
hut bir nezle ile batlar • Bu halde 

hastalığın şiddetli olacağına bunu ala 
met addederler. Çabuk tedavi edildi
ği halde grip çabuk geçer. Maariiafih 
ıiddet ve şekline göre muhtelif man • 
zaralar gösterir. En çok görülen ıek
li göğüste yerleşir. Bu da öksürükler, 
aksırıklar, burun akmalan alametle • 
rile tezahür eder. Ayni zamanda ar-

. ka ve bacaklarda ağrılarla başağrısı 
bulunur. ikinci bir tekli mide sancı • 
larile gasyanlar suretinde görünür. 
Hasta nadiren tesadüf edilen üçüncü 
teklinde ise asabi tezahür ile mütera 
fik ali.metler gösterir; tiddetli başağ 
nları ile arka ve bel ağrılan, düıkün 
lük gibi ali.metler haftalarca devam 
eder. 

Grip haddi zatında ağır ve ehem• 
miyetli bir haıtalık değilae de baıka 
hastalıklarla kanııp ihtilat ettiği için 
ehemmiyet kesbeder, hatta bazan ha
yatnnızı tehlikeye bile kor, Gı;ipten 

kimııe ölmez, fakat gribin sebebiyet 
verdiği zatürreeden çok insan ölür. 

itte zatürree ile ihtilat ebnesile ~ip 
salgınından korkulur, Gribe tutulan 
bir kimse başka hastalığa karıımama 
sı için hastalık başlar başlamaz yata
ğa girip büabütün iyileşinceye kadar 
yataktan çıkmamalı, yataktan kalkm 
ca da hemen sokağa çıkmayıp en ata 

mek daha iyidir. Beni ne yüz frank
lık, ne de bin franklık kurtarabi
lir. Sizden alacağım bu yüz fran
gın bir kısmını otele verdikten son
ra üst tarafile yarın tekrar gazino
ya gideceğim, bunu da kaybedip 
gene eli bo9 çıkacağım. O halde 
ayni iti tekrarlamağa sebep ne? 
Ben artık bıktım. 

Bilemezsiniz, bu boğuk ses kal
bimin ta derinliklerinde nasıl bir 
tesir vücuda getiriyordu! Benim o 
dakikadaki halimi bir kere gözönü
ne getiriniz: İki adım ötede bir in
san duruyor, bu insan gençtir, par-

laktır, vücudu hayat ve sıhhatle dolu 
dur, fakat bu kuvvetlerden istifade 
ederek onu kurtarmanın yolu bu
lunmazsa timdi dü9ünen, konu,an 
teneffüs eden bu genç ve dinç a
damdan iki saat sonra sadece bir 
nil kalacaktır, bunu muhakkak 
biliyordum. O anda içimde bir ar
zu uyandı: Bu adamın mukaveme
tine behemehal galebe çalacaktım. 
Buna karar verdikten sonra: 

- Budalalığın lüzumu yok, de
dim, sözümü dinliyeceksiniz; otele 
gidip kendinize bir oda kiraliya· 
caksınız. Yarın ben tekrar gelirim, 
sizi istasyona götürürüm. Mutlaka 
bu fehri terkedip gitmeli, yarın 
behemehal evinize dönmüs bulun
malısınız. Siz !imendifer biletinizi 

KUçUk lktıbashır 

Almanyada takim nasıl 
yapılacak? 

Alman Dahiliye nazırının bir mü
messili, bugün irsi illetlerin önünü al
mak için tatbik olunacak tedbirlere dair 
tafsilat vermİ§tir. Bu tedbirlerin tatbik 
edileceği kimselerin adedi bilinemernek· 
le beraber, 400 bin kİJİ kadar olacağı 
tahmin ediliyor. 

Verilen izah;rta nazaran hükumet, 
ırkı ta.fiye ıiyasetinin ilk adımı olarak 
irsi illetleri ortadan kaldırmağa karar 
venniftir. 

Atakad.r ıahıslar, bir hakim ve iki 
doktordan müteıekkil ve hafiyyen çalı
tacak olan hususi bir mahkemeye aeY• 

kedilecıeklerdir. Yalnız irsi bir illetin ve 
dimaği zafiyetin mevcut olduğu muhak
kuk ettiği ve bunların çocuklara ıira

yeti ihtimali fazla bulunduğu vakit ta
kim ( ateriliaation) karan verilecektir. 

.Şahit ve mütehasaıa celbi suretile 
hükümlerin adili.ne olmasına ziyadesi
le dikkat edilecektir. Alilkadarlann bir 
müeaaeaeye gİl'eceğİne veya sirayet t<iı
likeai olmadığına dair bir kefalet v_. 
diği takdirde haklın ameliyatın icraım
da 11rar ehniyecektir. Hükümler, baki
min ıaLaı fikirlerine delil, tıbbi vesika
ların bitarafane derpiş edilen icabatma 
istinat edecektir. 

Bütün muamelat gürültüsüz ve he
yecansız cereyan edeoek, ve cinayeti 
itiyat edenlerin muhaksnesi bu husus
taki hususi kararlara tevfikan cereyan 

edecektir. 
Times 

ğı üç gün evde kalmalı ve dıtan çı • 
kaçağı vakit sakin ve güneıli bir ha· 
vada saat on bir ile üç arası bir za • 
manda çıkmalıdır. Gribe yakalanan 
kimse bahusus çocuk olursa her feY· 
den evvel yapılacak İş yatağa girmek 
ve sıcak tutmaktır. Sıcak §İteler, 11-

cak örtüler ve sıcak banyolarla sıcak 

feyler içmelidir. Bunlar vücudü mtır 
ve terletir. Hararet derecesi tabii o • 
luncaya kadar katı şeyler yedirmeme 
lidir. Grip pek çabuk tekrarlar, tek • 
rarlamaaı ise daha tehlikeli olduğu i
çin acele edip iyileşmeden hemen 
kalkmamalı, nekahet devrini uzatma
lı, gripten sonra ziyade bir gevşeklik 
ve cansızlık bedenen ve fikren çalı§ • 
mak için bir isteksizlik hftsıl olur, 
nekahet devrini kısaltmak için müm • 
kün olduğu halde hastanın etrafında 

bir değişiklik yapmak çok faideli o • 
lur. Hastalıktan sonra görülen bu hal 
!er ve nahoş duygular hakikatte mik 
ropların toksinleri veyahut zehirleri 
henüz vücutte mevcut olduklarının 

alametidir. Bunlar vücutten tamami • 
le çıkıncaya kadar hastalığın tekrar
lamak tehlikesi vardır. 

Hastalıktan korunmak için manen 
ve maddeten kuvvetli bulunmalı, VÜ • 

cudümüzün sıhhatine itina etmekle 
beraber ruhumuzu da sıkmamalı, has 

talıktan korkmamalı, cereyanlardan 
sakınmakla beraber bol saf hava al
malı, yorulmamak tartile jimnastik • 
!er yapmalı, izdihamlı yerlerden ka • 
çınmalı, burundan nefes almalı, gÜ • 
neıten istifade etmeğe çalı§tllalı, ak • 
uranlann yanında durmamalı, grip 
iatilau devam ettiği müddetçe hafif 
bir muzadı taaffün mahaulile sabah 
akıam ağzını , burun deliklerini te • 
mizlemeli, keskin ve kuvvetli bir ınah 
lı'.ıl kullanılırsa burun ve boğazm h...
u.s olan gufayi muhatiaini teınrin ve 
tahrip eder ve mikroplar da orada 
daha iyi yerleşmelerine ııebep 01~· 
Temiz ve mugadcii yeroekler yemeb, 
ve hiç bir vakit aç karnın& İ§ ve hiz
metlere gitmemeli, bunlardan başka 
hastalık için sıkılıp merak ebnemeli 
şayet tutulunuraa yatağa girmeli, İcap 
ederııe doktor çağırmalı. 

Dr. ŞÜKRÜ 

alıp vagona binmedikçe gönlüm 1 
rahat etmiyecek. insan oyunda bir 
kaç yüz,yahut bir kaç bin frank kay 
bedince hele böyle sizin gibi genç 
bir yaşta hayatına kıymaz. Kendini 
hiddetin, ümitsizliğin sevkile böy
le bir buhrana kaptırmak alçakça 
bir hareket olur. Yarın siz de bana 
hak vereceksiniz. 
Muhatabım acı ve müstehzi bir 

sesle: 
- Yarm, dedi, bilsen yann ben 

nerde olacağım! 
Ah bunu ben de bilseydim! Doğ

rusunu istersen buna ben de merak 
ediyorum: Acaba yann ne olaca
ğım? nerde olacağım? Hayır kızım 
hayır, beni kendi halime bırak, na· 
file yere üzülme, paranı da beyhu
de israf etme ! 

Ben fikrimden vazgeçmemeğe 
karar vermittim. Onu behemehal 
kurtaracaktım. Bu benim için bir 
iptila, taşkın ve mütehevvir bir ar- 1 
zu olmustu. Elini yakaladım ve a
vucunun' içine yüz franklık bankno
tu sıkıştırdım. 

- Haydi bakayım fU parayı alı
nızda hemen otele giriniz. 

Bunu söylerken bir taraftan da 
kapının çıngırağına giderek ipi çek
miştim. 

- Görüyorsunuz ya, çıngırağı 
çaldım; şimdi kapıcı gelecek, sizde 

Dln alctam <( 

.tSeyoi{lu'nda. ve 
ARTiSTiK 

sinea:alarında: LUClE~ MURATORE • VERA KORENE 
ve MAXUDİAN'ın temsilleri 

GAiPTEN BİR SES 
Franaıı: fılmini görmüt olanlar bu1un çok ı;ı-üz:•I ve pek mühim 

bir film olduğunu tasdik ediyorlar. - (12577) -

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

1 .. ,30 Gramofon.. 

18,30 Orke•tra. 
19,30 Kemal Niyu:i B. T• arkadqlan. 

21 Gramofon 

21,30 Anadolu Ajan•ı, Borıa haberi, Saat 

ANKARAı 

12.30 Gramofoa. 

18, Orkeıtr• : BeethoTen 0u1'er'ture Neo .. 

nere L.Jır.ome ıuite Cotillon, 

18,45 Alaturka ıax. 

20. Ajanı·haber!erİ 

V A R Ş O V A 14ı2 m. 

16,40 Hafif muıiki pl&kları, 17,40 Müıalı.a· 

he. 17,55 Hafif muaikiden mürekkep konaer, 

18,50 Müaahabe, 20,05 Muhtelif aö:ıler1 21.05 

Polonya istiklalin.e a.it mu•iki eaerlerinden mil 

rekkep konser, 21,35 Popüler konıer, 23 Ope

ra plildarı, 23,30 Dana plillan, 24 Müaaba

be, 20,0S Siran muıikiıi. 

B0KREŞ 364 m. 

13 Borıa haberleri, plik, haberler, pli.k. 

17 Çocuk ne,riyab, 17,30 Dinico takımı Ha· 

fjf musikisi, 18,30 Haberle.-, 18,45 Konserin 

de•amı, 19,10 Oni.-ersite radyosu, 19,30 Kon· 

feranı, 19,45 Romen operasında verilecek. o• 

lan temsili nakil 

B 0 O A P E Ş T E 550 m. 

14,30 Bando ol"keıtra, 17 Genü kızlara malı· 

sus neıriyat, 18 Zira.at , 18,.30 Britanya ote

linden, ca.ı: muıikiıi, 19,10 Jnıl. derı, 19,40 

Şandor Bura ıiıarı takımı, 20,35 Konferans 

20.SO Piyano •e viyolonsel ile sonatlar, 21,40 

Stüdyodan bjr temsil, 23,30 Haberler, 23,50 

Opera orkestra•• tarafından konser. 

ViYANA 507 m. 

18,15 Konser Kari Frotzer, Gertrude Köni

ıer, Hanai Veiner, Kari Lafite, 19,05 Müsa· 

haberler, 20,05 fç.erj Avuaturyaya mahıuı halk 

ıarkılan 20,55 Muhtelif, 21,20 Yen.i lnıili:ı mu· 

ıikiıi Anton Konrath, Erika Rokyta, Max 

Kunderraber, Helen Perkin, Viyana Senfonik 

takımı, 22,4-0 Son haberler •eaaire, 23,15 Ak· 

,am musikisi radyo orkestrası, f. Hoh:er. 

B R E S L A U 3ı6 m. 

l 7 Hafif musiki, müsaL.abe, 18,50 Alf.-ed 

Schattmann'ın ,arıları. 19,10 Şiirler , 20 Kü· 

çük musiki parçaları, 21,10 Avuıturya, isimli 

netriyat, 21,30 Ziter aletile oda muıikiai, 21,50 

MüıaL.abe, 22 Beetho'fen konseri, 9 cu senfo

ni D·Moll. MÜ•alıabe, 23,55 Beetbo..-en kon· 

seri Yaylı aletler i.le Maall, 24,40 Martlar 

•e Yalalar. 

A•k•rt tebllAl•r 

Eminönü Askerlik Şubeai Riyaıetin-

den: . . . 1 k "kr . 934 senesı ıçın yapı aca ı amıye 

defterine kayıtlannı yaptırmak üzere §U· 

ı,euıize kaytıb maliilini aıkeriye ile ıe
hit yetimlerinin aşağıdaki göateriliı tar
zında 1 şubat 934 tarihinden itibaren 
tubemize müracatlan. 

1 - Cumartesi, pazartesi, çarıamba 
günleri saat 13 ten 17 ye kadar malulle
rin müracaatlan kabul olunur. 

2 - Pazar, salı, pertembe günleri sa
at 13 t"n 17 ye kadar ıehit yetimlerinin 
müracaattan kabul olunur, 

3 - G~:ek malllller olaun, gerek , .. 
hit yetimleri olsun maaı cüzdanlarını 

değiştirmeden ve noksan veaaikle müra· 
caat edilmemesi menfaatleri namına ilan 
olunur. 

içeri girerek odanızda yatacaksı· 
nız. Yarın sabah tam dokuzda ge
lir sizi otelin kapısı önünde bek· 
ıe:im. Birlikte istasyona gi~e~iz. 
Ost tarafını bana bırakınız, evınıze 
dönmeniz için ne lazımsa ben yap.a· 
rım. Şimdi gidip yatınız, rahat hır 
uyku uyuyunuz, batka bir şey, dü-
9ünmeyiniz. 

Bu esnada otelin iç tarafından 
kilidin anahtarı gıcırdamı?, garson 

kapıyı açmıttı. . 
Genç adam sert, hiddetli ve azım 

kar bir sesle: 
- Öyleyse gel! • , 
Dedi. Bunu müteakip bileğımın 

demir bir pençe içine dü,tüğünü 
hissettim. Birden yüreğime dehşet 
içinde öyle bir korku çökmü,tü, his
siyatım yıldırımla urulmuşçasına 
öyle bir felce uğramıştı ki hiç bir 
şey düşünemez olmuttum. Dıma
ğımın faaliyeti adeta durmuştu. 
Çırpınmak, nefsimi müdafaa et
mek, bu demir pençeden kurtul
mak istiyordum. Fakat bütün ira
dem bir rehavet içine düşmü~tü •• 
Bu manzarayı sabırsızlıkla seyre
den kapıcının önünde yabancı bir 
adamla boğuşmaktan utanıyordum. 
Beni anlayorsunuz değil mi? Der
ken biran içinde, bilmem nasıl ol
du, kendimi otelin methalinde bul
dum. Bir şeyler söylemek istiyor-

.......................... 
A R T 1 S T 1 K'de 

gösterilmekte olan FOX JOUR
NAL' deki halihazıı havadiıleri 

arasında 

S TA V INSKY'nin 
ranlık meslekirıin ve büyük 
zıletiniu bütün teferruatı g&-

rülmektedir. [12574) 

lST AN BUL BELED1YES1 
Şehir Tiyatrosu 

25-1-934 Perşembd 

akıamı saat 20 de 
ÜVEY BABA 

Yazan Arnald ve Bach 
Nakleden H. Kemal 

Komedi 3 perde 
Umuma 

493 

Aile bütçesi 
iktisadi buhran herkesin gelirini azal• 

tı. Hesapla, kitapla, bütçe ile yaşamak 
lüzumu bir kat daha kuvvetlendi. 

Garp memleketlerinde, hükumetler 
gibi, ailelerin de birer bütçesi vardır. 
Bizim de kazancımıza göre birer bütçe 
yaparak bu bütçe dahilinde ya§aroaklığı· 
mız 18.zondır. 

Aile bütçesi nasd yapılır? Kazanç muh• 
telif fasıllara naıd ayrılır? •.. Merhum 
Fazli.Necip Beyin uzun tetkikat ve tecrü· 
beler neticesinde hazırlayıp yeni neıre
dilen " Aile bütçeıi " nde bunlar etraflı 
bir surette anlatılıyor, 50 liradan 1000 
liraya kadar muhtelif kazanç için bütçe 
§ekilleri gösteriliyor. 

Holivul 
Holivut'un 4 Üncü sene 5 inci sayısı 

Metro artistleri ile son sinema havadis .. 
J.,rini havi olarak intitar etmiştir, 

AKBABA 
Akbaba bugün de yeni ıeklile, nefis 

ve renkli bir kapak içinde çıktı. Pek 
gü~el ve zarif bir tRl'zda ıiislenen Akba• 
b'.\Ja Cemal Nadirin, Ramizin bir çok 
kıymetli karikatürleri; Yusuf Ziya, Or• 
han Seyfi, Ercüment Ekrem, Server Be· 

di Beylerin ve daha bir çok imzaların 
itinalı ve mizahi yazılan vardır. Tavaiye 
ederiz. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kımzük ecuhaneai 
karşıamda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartırnanda 1 numara. --- 1 ....................... :. 
Aarın umd.,ıi " MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl : 
TürkiT• icin Hariç İçİa 

3 aylıiı 
6 ff 

12 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

L K. 
8-

14-
28-

Gelen enak seri Yerilmez.- MUddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Guete •• 
matbaaya ait itler için. müdiri7ote mü• 
raca.at edilir. Cazetemia i.linlann moa'u• 
liyetini kabul ebnez. • 

dum, fakat sesim boğazımın içinde 
boğulup kalıyordu. Elini kolumuıJ 
üstüne koymuttu. Ağırlığını du)'" 
duğum hu el hakimane bir eda j)e 
beni çekiyordu. Ne yaptığımı bilıni• 
yerek, şuursuz adımlarla merdivt' 
nin üst başına kadar çıktım, bira1 
sonra bir odanın kapısı açıldı, bit 
anahtar döndü, bir kilit kapandı·· 

Ye hen, yabancı bir odada, halii. 
ismini bile bilmediğim bir oteJdeı 
yabancı bir erkekle tek başıma kal· 
dım. 

• * • 
Madam (C ... ) hikayenin bu nok· 

'tasına gelince tekrar durdu. Ar· 
tık sesine hakim değildi. Birden a' 
yağa kalkarak pencereye doğfll 
yürüdü ve orada bir kaç dakik~• 
kımıldanmadan, kaldı, Pencere O' 

nüne dışarı bakmak için mi yok;f 
sıcak alnını soğuk cama dayaın ' 
için mi gitmifti bilmiyordum; çii~; 
kü başımı kaldırıp ona bakınııll 
cesaret edemiyordum. 

Kalbi büyük bir heyecan içind~. 
çırpınan bu ihtiyar kadının harel>ıl 
tını takip etmek bana pek eliın g~ 
ti.yordu. Ben de sessiz ve hareke I' 
siz duruyordum. Ne ağzımı aÇ' , 
bir şey surabiliyor, ne de oturd~, 
ğum iskemleden kımıldanaınr:t'0 

duın. 
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MiLLiYET PERŞEMBE 25 KANUNUSANi 1934 

Suna "gözündeki ·~~~teg" i görmeyip baş Bize bildiriniz, sizi k klüplerinizc tanıtalım 
asının gözündeki çiviyi görmek,, derler Kulüpçüler iki türlüdür: 

1 - Kulübe kaydedilmit o-
t!ll\llf, ~ ı !anlar. 

~~~.-.... ~-~.1-;:.-~\ - ~~~'.-~~/ ~~ ~ - 01!.-ar.Kayrtlı olmayıp taraftar 

«ı.ıı.. ~ ,Aır"- Kulübe kayıtlı olanlar, kulüp-
~·• , - · , /-...... \ · -'/ W ~--~ !erince mali'ıdurlar; fakat sade "" 91 ....... -~'t\l' ı LJ.: _ "t ~'!!., ıı • • _ ..... 1"'i:"!!ll• ce taraftar olup kayrtlı bulunmı-

yanları kulüpleri tanımaz. Hal
buki bir kulüp niçin, kendisini 
seven bir taraftarını tanımasın? 

~~ ~.r,-~,-~r _ -:-' ,, _ . · -~ ~- İşte biz bu vazifeyi yapacağız. 
~ · . • Azası olmadığınız halde sev-

~ ' "" · c..:... " '(..,\ , ~ " diğiniz, taraftarı olduğunuz ku-
,, l(•t.v""'t"" -C (.M·-t..-ı( . lte'f l-•'•Ul ~ ... ,~~t( l"b" 'b ' • d • ' 1 
·~~11 ... "'"' / ••r- / 1.. .. ""•---""''"l"~~~v ___ .... ""' ... 1'".- Foo~\.. u u, sarı ısım ve a resınız e 

'''-• "ö:!.. "''" ~ ~ · bize bildiriniz, her pertembe gü 
.. Galatasaray kulübünün antre- sında yaptıkları lik oyununda ha- nü bu sütunlarda netredelim: 

lıol'İi Mister Pödifut, bir Londra kem Mister Snape Aston Villanın Bu sayede taraftarlarla taraf-
llaıetesine Türk futbolü hakkında merkez muhacimi Waring'i kartı tar olduklan kulüplerin azaları talan yanlıt beya~.atta .bu!unalı. v.e taraf kalecisi Nicholls ve merkez biribirlerini tanırlarsa belki bir 

500 çelenk 
cenaze alayı 

~ 

'\ 

~ beyanatın tercumeaı bır refıki- muavini Rowe'a karşı yaptığı fa- gün kendileri için de faydalı o-
lııııde çıktı çıkalı İngiltere matbu- vuller için iki ihtardan sonra saha- lur. Muazzam bir cenaze alayıle futbol 
atını daha dikkatle takip ediyoruz. dan çıkarıyor. Bunun üzerine A&- Bildiriniz bakalım: Be,iktaş tarihine geçen Capman 
liunu Yapalı Türk sporcusuna, ton Villa taraftarları hakemi porta. mı, Süleymaniye mi, Galatasa- Londranın en meşhur kulübü 
'I'iirk aeyirci~ine ve Türk hakemine kal, bot bira fİJesi, yemiş kapuklan ray mı, Vefa mı, Anadolu mu, Araenal'ın maruf meneceri Cap-
llıiib 1 1 h · b' ı· la Ateş - Güne' mi, Hilal mi,.. Yok-. a eg"a ı ve müste zı ır ısan ' le bombardımana ba•l 1 man'ın bı'r sog"uk algınlıgı" netı'r~ 
iftirada bulunan bir antrenörün 

1 
T ıyor ar. sa başka bir kulüp mü taraftarı- --

Mevcut polisin müdahales vaziyet sınız?.. sinde üç gün yattıktan sonra öldü-
llıeınleketinde, Türk futbolüne mal- düzeltmeğe kaf gelmiyor, daha faz. Göndereceğiniz cevaplann ğü yazılmıftı. 
'lıııek istediği ne hadiselere tesa- la polis kuvveti çag"rılıyor. Oyun zarfını "Milliyet spor muharrir-
d"f 1 W sisteminin mucidi olan Çap-u etmiyoruz ne hadise ere tesa- tekrar başlıyor. Bin müşkülatla bi- m liğine,, yazınız ve isim ve adres-
d"f ' · · ~ man, İngiltere futbolundaki mevki-li etmiyoruz!. ten oyundan sonra hakem ve Tot- rınızi sarih olarak bildiriniz. 

8 tenham oyuncuları zabıta kuvvetle- i ve büyük töhreti dolayısile mem-
unlara en taze birer misal ola- rinin himayesi altında güçlükle sa- K••• habartar leketimiz sporcuları tarafından da :ak: Daily Sketch gazetesinden bir hadan ayrılıyorlar. Bu muameleye "'M h gıyaben tanınınıt ve hatta sevilmit 

~endile News Chsomicle gazete- eş ur yüzücü Schaeffer Ams-
•ınd maruz kalan hakemin İse oyunu terdam şampiyonasında sırtüstü bir 9ahsiyetti. 

en bir seri karikatürü iktibas du" ru" st ı'dare ettig"in bütün gazete- 100 t · 1 d k k 
ediyoruz. me reyı a i a l5 saniye İngiltere futbolünün Avrupa fut-

)) ler yazıyorlar. 2.110 yaparak Holanda rekorunu 
lı aily Sketch gazetesinin "fut- 3 _ Gene birinci sınıf kulüpler- kırmıştır. bolü ile temasında mühim hizmet-

ol dedikleri bu mu?,, batlığı al- den Newcastle ile Leeds United :ı. Alman futbol federasyonu leri dokunan Çapman'a lngiltere-
tllıda İngiltere maçlarındaki hadi- maçının bir kısmında taç çizgisin- Berlı'nde yapılacak ı· . de misli ender görülen bir cenaze 
leleri b l ) h"I" tt' •· de polis devriyeleri bulundurulmak 0 ımpıyatta o-
1 ° at ıca arını u asa e ıgı yunlan programına futbolü ithal alayı yapdmıttır. Cenaze merasi-

• 
Beşiktaş - Istanbulspor_ 

Bu maçın neticesi, bu iki takımdan ziya .. 
de F enerbahçelileri alakadar etse gerek! 

Yarın lik maçlan birinci devre
sinin son maçı Betiktaf ile latan
bulspor arasında yapılacaktır. Bun
dan sonra, iki haftalık tatil devre
sinde, birinci devrenin tehir edilen 
maçları oynanacıktır. 

Yannki Betiktat - lıtanbulıpor 
maçı, Betiktaşın F enerbahçeye gale 
besinden sonra alaka uyandıran bir 
ehemimyet kazanmıttır. Zira tim
diye kadar, her takım Fenerbahçe • 
nin önüne çıkacak bir mani bekli
yordu. Bu arzu yerine geldi ve Be
tiktq F enerbahçeyi yendi. Şimdi 
ise, herkes ve bihassa Fenerbahçe
liler, Beşiktaşın tampiyonluk yolun 
da bir engele takılmasını bekliyor. 
Bunun içindir ki yarınki Betiktaf -
lstanbulspor maçının neticesi biz
zat bu takımlardan ve batka takım
lardan ziyade F enerbahçeyi alaka
dar etse gerektir. 

Peki ama lstanbulspor, Beşikta-

tın kartısında acaba beklenilen 
engel olabilecek midir? 

Bizce Fenerbahçeyi yenen Betik· 
taşın F enerbahçeye ufak bir fark
la yenilen İstanbulsporu mutlaka 
yeneceğini iddia etmek yanlıf olur. 
Filvaki gerek lstanbulspor ve ge
rek Betiktat takımlarının oyun tan 
ve kabiliyetlerini F enerbahçeye 
kaqı yaptıklan maçlara göre mü
kayese edecek olursak, İstanbul
sporun Betiklaftan daha az muvaf· 
kıyetli oynamadığı neticesine varı
rız. Hususile, mevsim başından 
beri takımlarımızın oyun tarzları • 
na bakılırsa hiç bir takımımızda 
istikrar bulunmadığına hükmet
mek lazımdır. 

Şu halde? ... 
Şu halde, yarınki maçın netice

sinden F enerbahçeliler ümitvar o
labilirler; aksi çıkarsa bir günlük 
teselli, tesellidir. 

s. G. 

Karda tutboJ maçı ve gol ııeıı.t tııdur : lüzumu hasıl oluyor. k . t' 
"l 4 - Gene birinci sınıf kulüpler- etme ıs ıyor. minde bir çok memleketlerin fut-

•-• - East Fife ve Dumbarton den Chelsea'nın Wolverhampton Bu maksatla amatörlük ve pro- b 
1 

f d I .
1 

k 
1 
.. I · · kümeye terfi etti. "'14 kanunusanide Filadelfiyada i'!". 'ııılan oynarken yan hakem·ı 1 f ilik 'f' . ' d F o e erasyon arı e u up erının T ld 

,,. ile oynadığı oyunda hakem müte- csyöne tan mın yenı en .i. 1925 birinci kümeye terfi yapılan tenis maçında i en gene 
~ kıster Halley topun çizgiyi geçe- , F a da tetkik edilmesini ve F.İ.F.A mümessilleri de hazır bulunmut- 1925 - 1926 birinci küme ikincisi Vines'i yenmi•tir. •e k b addit defalar oyunu durduruyor T 

ra1t orner olduğunu işaret için ay. '. ve her iki taraf kalecisinden maa- nm 5 9ubat içtimaında meselenin tur. Cenazeye gerek İngiltere ve 1926 - 1927 lngiltere kupaaı fina- "'Avusturyalı 16 ya~mdaki Kel-
tııi •allıyor, hakem bunu kabul et- da bütün diğer oyunculara -yani kıt'i bir karara bağlanmasını İste- gerek Avrupa kulüpleri tarafından listi. iner 200 metre serbeste 2 dakika 41 
te/~:· oyunu durduruyor ve Mi&- . • 'h d b l rniştir. Beynelmilel federasyon eski gönderilen çelenkleri adedi be• 1929 - 1930 İngiltere kupası ga- saniye 1/ 10 la Avusturya rekorunu ... llaUey'in mensup olduğu takı- yınnı oyuncuya - ı tar a u unu- T libi. kırmıftır. 
"'llll r · tar ifinde israr edecek olursa bun- d f 1 ı t~f . e~ıni çağırtarak vazifesini ta- yor.,, yüz en a;ı: a o muttur, 1930- 1931 birinci küme tam- "' İngiltere kupası maçlarında ~kırlık) M' H il ,. Chelsea ve Wolverhampton ma- d a n istifade edecek milli takımlar . 
:eğiştiril!:s~~~~stiy::~~ir da~k: çı üzerine yapılan karikatürü İse, arasında Almanya en başta gel- Çapman'ın futboldeki yüksek 1931 - 1932 ~~::ilime ikincisi r:;~~:İibi tt~::ı::.~e~. ~e~::: 
y 

0
nra Mister Halley tribüne dönü- İngilizcelerini tercümeye lüzum mektedir. kıymet ve bilgisini takdir için fU ve kupa finalisti. rek tasfiyeye uğratmıftır. 

~~Ve Yerine yan hakemi olarak görmeden sütunlarımıza geçiriyo- !""----.. ..... ....,"""'....,..,. __ ..,..___ atağıdaki cetvele bakmak kafidir: 1932 • 1933 birinci küme J8mpi- "' Kid Berg boksu bırakmak ar-
ıster Mc Arthur geçiyor. ruz.Bu karikatüre bakıp maçın nasıl diyor. Dertleten iki köpekte: "Ar- yonu. zusunu onuncu defa olarak ilan et-
2 1 · • · · ) k k b 'Jd' tık b' · b ak 1 f b Çapman Arsenalm menecerliği- . k · t' )" 1-;- ngilterenin birinci sınıf ku- cereyan ettıgını an ama a ı ır. ızı ır tı ar, ut ol maçlarını Arsenal bu sene de birincı üme- mış ır. 

htıp erınden Astor Villa ile Totten- Yalnız ki yeri tercüme edelim: tercih ediyorlar,, diyorlar. ni aldığı zaman bu takım ikinci nin timdilik batında bulunmakta- "'Tmagnini İtalya tüy siklet bokt 
lıe.arn Hotspur'un Aston Villa saha- Top yan gelmit: " Beni unuttular" Ne buyurulur Mister Pödifut! kümede idi ve ertesi sene birinci dır. ~piyonu olmuştur. 
~~----------;;...-..ı.....-.-. .......... ----... ı1ııı..;~~~~.;..;~~~~~-----·l------------·--------------------
S a b ri Efendinin Bütün otobüsler yeniden muayene Sinaya mülakatından iyi bir netice ea•k•n hab•r••r• 
ll" Suikast t ıhkikatı hala 
lYtuhakemesi edilecekler çıkacak mı? bitirilemedi 
lı (Başı ı inci sahifede) (Başi 1 inci sahifede) 1 k ATIN_.. 24 (Milliyet) - Evvelce 
." nıektubu Türk gençliğini Bulga - memur buluna--•~ Bu yumu ına ta ve müsaade edilmek (Başı 1 inci sahifede) cak mülakatta mevzuu bahredile- ,., 

':i_&tan aleyhine tahrik makaadile de- 1 · . "'""<il'· memur • tedir. Belediyenin imtiyaz hakkını hükumet Bulgaristanda iktidar cek meselelerin en mühimmi, Bal- suikast tahkikahru idare etmit olan müs-
~~~ ~ir kıann Bulgar talebenin beni ardakı se~ıss defteri, her otobüs istimal etmesi de hemen imkansız mevkiinde kalamz. Başvekil M. kanlarııı vaziyeti ve miEak mesele tantik Corcakinin yerine ikame edilen 
leı,!•di üzerine yazdon. Bu Bulgar ta har~ket ettikç~ veya ınüntehay.ı görülmektedir. Muşanoff Balkan misakına iştirak si olduğu fÜphesizdir. M. Zannoı dün M. Venizeloıu evinde · :İ,~;.., matbuatla alakadar oldu· dahıl oldukça ımza edilecektir. Mu Otobüs rek~be{i en ziyade Ha- etmekle, muahedenin tadili ihtima Fransa misakı nasıl karşılıyor?. ziyaret ederek, kendisinden ıukast etra· 
kıııd· b~IJılı:roriar ve Bulgaristan hak - ayyen saatlerde kalkacak otobu"s k . .. d lı'ne bu"sbu"tü"n set çekilmiş olaca • PARIS, 24 (A.A.) _ r.ıavas A- fında tafıili.t alınııtır. Bu ziyaret iki aa· ~ ı dah liç •ir eti uzerın e tesir etmı'şt•' r, c at d tını• tir' M v · el · ~ Pılaıı 11 aısa Haber gazetesinde ya- bu şekilde, ne a çabuk ne de T 1 d enm e ı . . eruz os cıruı.y~ 
ı:ı eıriy tı b tf d' ı d 'h • Halicin yalnız stanbul sahilı'nde ğından efkarı umumiye nazarın a jansmdan: Türkiye, Romanya, Yu tin manevi failler olarak, sabık Dahiliye " Ilı 1. a ana a e ıyor ar ı. daha aeç nı ayete vasıl olmıyacak • 1 cak d e,.tub d 'I · k dile 

0 ı'•leyen otobu"sler Hailç şirketı"nı' nı' ' mevkii sarsılmıt o a tır. goslavya, Yunanistan ve Bulgaris- Nazın Rallis, itil meb'usu Mavrornini-eğjJ h u neıre ı mesı ma sa tam vaktinde yeti•ecekt'ır. Bunun ' T • l T 
de l'Ürı."«n Haber gazetesinin,. b~ d b T hayet hali acze dütürınüşlerdir. Bulgarlar Balkan misakını ım- tan arasında devam etmekte olan iı, urkovasiliıi ittiham etmiıtir. 
ili ceJb lllakamatının nazan dıkkati- için ~ oto Ü~ daima ınuaYYen sü Şirket borçlarını tediye edemez v za etmekle Balkanlarda bugünkü müzakereler Pariste takdir ve mu- Balkan misakı 
kat .. ~~ek makaadile yazdım. Fa· ratle gıdecektır. Otobüslerin tram · t Jd'"' · d' k' b ı ı'statü'koyu kabul etmit addedile - hala"satla dolu bir alaka ile takip •uttıın k 1 'b' ' z~ye e. ge •g_ı ıçin ır ı e ediye 
tl>h., tenıini maksadile bu me • vay ar gı ı, muayyen bir hareket şırketın tasfıyeaini istemek mec _ ceklerinden, böyle bir taahhüt al- olunmaktadır. Çünkü Avrupanın 
~i teh~~~le~~f· Budl!l'a~ taeklebenıb:nalbe- saati tarifesi dahilinde seyrüsefer buriyetinde kalmıştır. tına girmek istemiyorlar. Mevcut herhangi bir yerinde sulhu hukuki 
"İııd ._. erını ve ıJÇt m te ı ey lerı' temin olunacaktır. B 1 d' · · k d ·· t ~ · e ... , •"zl · · · ti ı· ve e e ıyenin du" tu" ncesı' bı'lhassa kanaate göre Bulgarı stanın misa- surette tanzım ma sa mı goze en ·~iidd . ~ ennı ıana annı po ıae Altıncı fube müdürü Faik Bey 
d' eıuınunıilig" e haber veremez H. al iç .. sahillerinde bir otobu" 5 serv'ı ka iştirakini temin için Türkiye en çalı•maları fransız politikası her 'Ilı. Çii-'- • seyru"•efer hakkı.nda tetkik .. atta .bu ı T • • taııd . '','<Ü annem ve babam Bulgaria ~ sıne uzum olup olmadığı k büyük rolü ifa edebilecektir. Bil • zaman tetvik ve teşci etmıttır. 
t., y" •dıler. Onlara zulüm ve iıken- lunmak üzere Vıyanaya gonderıl • zindedir. Gazi köprüsü y;:1e[ e - hassa Dedeağaç meselesinde Tür- Küçük itilaf manzumesi meclisi-

~~~~~~ır=~!kı:n ,:-;.:~.:. f..etr;! miştir. Hik~liçth~lud"ç köprü olacağm~1 ~~~= kiyenin Bulgaristan ile Yunanistan nin yaptığı müzakerelerden çıka-
leı, '"' ile ve mektubun bir Bulgar ta Haliçte vapur işletmeğe lüzum 1 r.a 1 e .de otobüs seferleri ya- arasında tavassutta bulumıhileceği cak neticelerin alakadar devletler ili: tarafından yazılmıı olmaaı hini- var mı, yok mu? pılırsa Halı~te vapur işletmeğe lü- beyan edilmektedir. arasında bir misak akdi yolunda 
a~ek içindi. • H zum olmadıgını kanaati mevcut • Bulgaristanın misaka i,tirak e- terakkiler elde edilmesine yardım 

h;.. ı;:.lliııl l'ürkiye aleyhinde çalııan Diğer taraftan belediyenın a- tur. dip etmemek hususundaki son hat edeceği umuluyor. 
11 • ., ~~r oldu~ iddia edilemez. liç tirketinin tasfiyesi için yaptı· Diğer taraftfan son günlerde tı hareketi Bulgar ve Romanya Günlük bat yazısını küçük itilaf 
'tu,.k lll1>frit bir milliyetperverim. Ben ğı tetebbüsler, Şirketi Hayriye!'in Tramvay fİrketi de Eyüp otobüsle kralları arasında bugünlerde vuku meclisinin müzakerelerine tahsis e 
<t, ~1·!"haaaındaruın. Ben Bulgaristan otobu"sler kalktıg"ı takdirde bılet · · .. d k d 1 bulacak mu"l~'-at netı'c.~sı'nde anla den ''Temps" gazetesi küçük İtilaf ~iı b~ görmüı, anavatana iltica et. rının gun e ne a ar yo cu lafı • ...,. _ 
~ ır Türküm. Bir daha Bulgariata- ücretlerinde tenzilat yapmağı la - dıklarını yolun dört bet yerinde tılacaktır. Bulgar kralı Boriss Haz siyasetinin hayatı noktalarından bi 
~~~detiın imkansızdır. Bu vaziyette ahhüt etınesi ve belediyenin oto • kontroller dikerek tesbite batlamış retlerinin dün akşam Sof yadan Bük rinin küçük devletleri büyük dev-
lı;b~ Türk aleyht~rı v~ Bu}gar mu- bü&ler üzerinde yaptığı tetkikatın tır. Tramvay tirketi ilk evvel Eyüp rı~se hareketleri mukarrerdi. İki !etlerin doğrudan doğruya veya 
~'ııı olduğumu iddıaya ımkan bulu - sona ermesi hala halledilemİyen hattını yapmağa mecbur bulundu- hiÜ{ümdar arasında, vuku bula • dolayisile vasiliğinden kurtarmak 
"•ı '~. Sonra Türkiye aleyhine hare lstanbulun vesaiti nakliye işini tek ğundan bu hattı bugünkü vaziyette .... ..,."""'..,...,.,......,...,...,....,._,.,.,.,....,.:"'.'""""" I temeline dayandığını kaydediyor. 
ı.,~d'lınekliğim bu topraklarda bu va rar ortaya çıkardı. İstanbul gibi artık yaptırmak tasavvurundadır. tobüs sahiplerinden bir zat diyor "Temps" bu yoldaki mütalealrı-
~•k' Para kazanarak Bulgaristanda d , k b' h' d h lkı h D b' h . . . H 1· k kı' •· na devamla diyor ki : b,,,._fa~.ir vaziyette ol~~ an.ama ve_ba agını ır fe ır e a n eın~n :in ır mu arrırımız a ıç sa in-
"' ıı:ondermekliğim ıtıbarıle de .1?'· hepsinin nakil vasıtalarile mecbu - !erinden muhtelif zevatla konut • - Halkın otobüslere rağbet "Tefekkül etmekte olan Balkan 
()~ Zdır. Bizim paramız kıymetlıdır. ren alakadar olması itibarile bu muftur. Bunlar otobüsü süratli bir göstermesi kadar tabii bir şey ola blokuna küçük itilafm - bu blok 
>,ı~11 içiıı Bulgariatanda yüksek fi • itin varacağı netice büyük bir ala- nakil vasıta olmasından dolayı ter maz. Otobüs, tam bu asırda yafa- kendisinden tamamile müstakil ol-
~ ~edavül eder." ka ile kartılanmaktadır. Son sene cih ettiklerini söyelmektedirler. yanların istediği nakil vasıtasıdır. maklaberaber - bu kadar büyük 

>, ııı"~• bundan sonra müddeium:"i !erde, lstanbulun kökletmit nakil Vapurla Eyübe elli dakikada gidil Bizim batlıca kusurumuz tetkilat- bir alaka göstermesini izah eden 
lııııı, ~taleasıru sormuş, iddia ma a • ".asıtaları olan Şirketi Hayriye, Ha mektedir. Halbuki otobüs Eyübe sızlığımızdır. Fakat yarın vaziye • cihet işte budur. 
~~ ~lg~I eden Nurettin Bey de Ha • lıç, tramvay ve •imendifeder, bir 20 dakikada aitmektedir. Sonra timizin ne olacağını bilmiyoruz ki İsin içinde biribirinden ayrı fa-'> t ••un Beyin hasta olduğuna da • k T o , 

'-ı."ll<>r gönderd i ğini aöyliyerek mu- aç seneden beri otobüs rek.ıbeti- otobüsler sabahları ve aktamları birtey yapmak imkanını bulabile. kat_ Romanya ve Yugoslavyanın 
~e · . · el karfı karşıya bulunmakb.dııla.r her üç dakikada, günün dig"er sa- lim. Bunu bilsek aramızda sirket her iki kümeye de dahil olmasın-11., nın talikini istemıştır. B · k 1 • ... 
._:ııııı üzerine Sabri Efendi: u tır et erin hepsi de bu rekabet atlerinde her bet dakikada bir ha te yapabiliriz, birlik te... d:ın dolayi - muvazi iki mevzu 1• 

~İııı b ~eis Beyefendi çok rica ede · ten mutazarrır olmaktadırlar. Yal reket etmektedirler. Eminönü - E- Şirketler otobüs kalkarse tenzi- tilaf vardır. 
~.ıı; en Pek pcritan bir vaziyette kal nız İstanbul fehrinin otobtis işlet - yüp yolu tehrin en bozuk yolların lat yapacklarını vadediyorlarmıf. Bulgar hükümdarları Bükı·eşe 
tı~/ ltıuhakemenin bir an evvel inta· me imtiyazı belediyenin elindedir. dan biri olduğu halde bu böyle • Biz de diyoruz ki yollar yapılırsa gittiler 
~ ~o~ rica ederim demiştir. Bunun içindir ki telıirde herhangi dir. Eğer yol iyi olsa otobüsçüler biz de nakil ücretlerinde tenzilat BKREŞ, 24 (A. A.) - Bulgar Kralı 
'•iııı" keme muhakemenin Hasan bir teşekkül otobüs işletcnıe:ı:. An Eyübe 12 dakikada gidebilecek- yaparız. yahut bilet ücretlerinin ve Kraliçesi yanlarında Batvekil ve Ha-
~• Beyin ce'h i için pazartesi gÜ· cak bugu"nkü •ekilde fertieı in der lcrı'nı' temı'n etmektedı'rler. b' k b 1 t . riciye Nazın M. Muşanof olduğu halde lır "at 14 b k ı k y ır ısmını u yo un amır masra- Romanya Kralını resmen ziyaret etmek 
''tit e ıra ı maaına arar ver me, çatma otobüs işletmesine göz Dün kendisile göriiştüğiimüz o- fı olarak belediyeye terkederiz. üzere perıembe gunü Bükreıe gelecek-

ATINA, 24 (Milliyet) - Cenevre'd6 
bulunmakta olan Hariciye Nazm M. 
Moximoa dörtler misakı hakkındaki mü. 
zakerelerin müspet tekilde inkitaf ehnei 
te olduğunu telefonla başvekile bildir• 
~~ştir. !"'isakı"? ıubatın ilk on bet gÜ· 
nunde unza edilmesi muhtemeldir. 

Sivilingrat kongresini protesto 
ATINA, 24 (Milliyet) - Bütün Trak 

Y,a teş~kkülleri, Bulgarların Trakya üze
rındeki taleplerini protesto ehnek üzere 
Selanikte toplanhlar yapmaktadırlar. Bu 
toplantılarda Sivilingrat kongresi mev
zuubahis edilerek ona göre kararlar ve
rilecektir. 

Selanikfe bir tecavüz 
ATINA, 24 (Milliyet) - Dün Selıl

nikte çirkin bir tecavüz hadisesi olmuı· 
tur. Hallı Fırkaırna mensup bazı kim
seler yakında yapılack belediye İntiha. 
batı münasebetile daha ıimdiden tethiı 
usullerine tevessül etmiş bulunuyorlar. 
Bunlar dün Cümhuriyeti Koruma Ce
miyeti merkezine tecavüzde bulunarak, 
bayii maddi zararlar İraa ebniılerdir. Se
lıinik zabıtası hadiseye vazıyet ederek 
baılıca müşevvikleri yakalınııtır, Lakin 
bunların isimleri gazetelere verilmemİJ· 
tir. 

ler ve pazar akşamı Romanyadan tekrar 
ay~ılacaklardır. Bulgar ve Romanya rİ· 
cah arasında resmi müzakereler cumar
tesi günü yapılacak ve hükümdarlar da 
mütekabilen diğer tar~ftan devlet ricali· 
ni resmen kabul edeceklerdir. 

Bu ziyaret münasebctile 27 kişilik bir 
Bulgar gazeteci heyeti de Matbuat U
mum Müdürü M. Hristof'un riyasetinde 
Romanyaya gelecektir. 
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Celit_B.in ikhSadi vaziyeti izah eden mühim nutkujMEMLEKET~ 
(Bap 1 ınca saltifedt) • aaadete Ptlil 1 tedir. Gayet bılıii ve zanmaklıiJmıa daha kuvveti; gelir. maıun buna ceTap vererek bozulan 

re tle;~iu u~ ~ve ıtW. çok aaımıinıi•c*rak k .. disia UzJJ11 ömür- ~·i takuınıe aeclaanct ııetiririz. Be- muvazeneyi elde etmekten ilıaret ol- Aydındı gDr1fl8r 1 Korktuğu ba~ına gel4İ 
--~ '!'uvazı ~ak ~ı O!'t"s_!(~ !."" !er dileyaruz. (Şiddelll n sürekli allot nını .. ~ _fıkrila budıır. J:lqka türlü du.ğunu M>ylemit ve ihracat -ddele- . • • • l' . 
~~ yetif~ .ciloi nzilere.. duıtup lıır). .. . ~itir 1111· Bwna <;funhunyet bükü- rimizin hiç olmnu belli baf)rlan için _A YDl_N, (Mıllıyet) -. Bayramda AYDIN, {Millıyet) - Zabıt~, 
nu izaJ;ı etmıılerclir. . . • .. Ru munaaebetle loana verdıiinlz vazi- meti kararlaftıı"acak. Hvkümet karar &evazün etmİf bir teıkilit oluraa ih- Cumhunyet mektebı hımaye heye- zın teyakkuzu ve aldığı ted&ırlı 

• Vekil B~y Aydın.ela ~alı ve die;er hu- leyi. büyük ~ye ve Cümhu~yet hüku venne~en kııt'.i ~İl'. f<'Y "?yliyemem. " racat tacirleri hesaplı harekete mec· tinin fakir ve kimsesiz çocuklar neticesi bayram günleri en kiiÇJ 

rafıkumedt ert.inı .ve1 bırkarmiif!reze askker1 bata. metp 
1 BatH veki11 ı ?""bt~1 ~~~met ~ektıll ~e:r, ~~~-maldwnh olan hu- bur olacaklardır. Abi takdirde en ev- m*?nfaabna tertip ettiği deve güref- bir vak'a bile olma.dan gecmi1tİf· 

. n. an mer~.11m .e ıı annuı, a a • aşa az~et enne tazım erunm, ıükran- ausıye ennın ,,_.....,tc a a az ma- ve! cezasını kendileri çekeceklerdir. 1 • d"" d . d ·ı · · · j[ 
!ık bır halk kudeu tarafından allutlan. lanmrzı bildi~ vazile~ini büyük ~ir ruz. olu~un~ ve ~u m?bitte alıcıların lıte bunun için teıkilitlanacağız. erı~~ un ':. .~va~ edı ~"IŞtir... Her sene bayramla_rda oto~ob 
mıştır.. . zevk v~ m~nwuyetle ıfade deceiun. vaıı:ıyeti ?'ustaluiller ~kame ederek Tqkilitın nıhunda tahaa ve phaiyet .~uretler buyuk hır ragbet gor~ kazalrı olurdu. Beledıye seyrısef~ 

Vekil Bey Aydın~a an~ beı. dakika Vekil Beytn bu nutlıu tiddetle allnt- koop.~rabf .ha~eketlenne ve dolayi- !ere kar§• teveccüh etmiı bir hüsumet mut, 2000 den fazla halk seyretmıf memurlarının mütemadi takipferıf 
kadar tevakkuf etmiş ve re;akatine Ay· lanmııtır. le mustabeıle kuvvet venn.iı bulunma- ktur bütün emelimiz kend" "st"h- tir b b d b"I k Jııı1 
dın Valisi Fnzi ve h_alk f~ı idare lie- ~üteııkiben, Halkevinde öile yemeği aırun teıkilitlanmak için cesaret ve- Y~imiz.in bize verebileceği m:nfa~tle iki ··n zarfında 30 ift tülü ve u ayram a ot~mo ı azası 0 

V 
Jeti reiai Etem Kadrı Beylerı alarak Na- yenilmiş ve yemc<:ten sonra pamuk to- rici olduğunu, bu itibarla incirin ibra- 8

:' t I im ktır E" b n- 1 .. k .. gu . • B" . . 1 ~.. . • mıttır. Yalnız hır vatanda~ın Jıe. 
zilliye _hareket e~_ttir. . . h~ ~s18;'ı istasyonunun tetneı alma me- cını müstacel bir surette aalim bir ıek da:."k:ı~h.İw':'!n° v..:aa 0 • d.'"'hlç ~- o guretmı!t!r• _ ı~cı ıgı .!~n~. P'.1· di dikkatsizliği ve tedbirsizliği f' 

Vekil Bey N~llide harare~ ıs'!-kbal ra~ım~ hlzzat Vekil Bey tarafından icra le baih!ar~ ~u. kıymetli ihracat murumuz deiildir. Bu münasebetle z:'rlı_k.~a~~ ~ı~. a~:ın~~ tul~su,_ı- zünden feci bir kaza olm~tur. 
olunm!'fl~; Vekil !Jey Halke:nne ıgde- e~ılmif Ye buradan avdeıtlerinde tesise- maddeame hır ıatıkamet vennek ııünü h v rmek istediğim veçhe bu- kıncılıge uzümlu koylu Memı~ aga- . W 
":~ b~~ muddet. ·~~t etmiş ve .k~n- d~eco;~ dokuma fabrikasının yeri görül- mustahailin ka~nçta~i payının bü~k ~r ~El?: hükumetin noklai nazan be!Ü nın tülüsü, ve üçüncülüğe de ayni Beledıye Gazhane memu~ . ·\. 
d~sıne ~O§ gel.~z deyen ~e Nazilli~e m11ştu~. • • olma11 pek _ıabn oldugunu: Fakat tu~- tqvik ederse, bu zemin üzerine yürü köyden ak ku~ oğlunun lökü kazan- fız Abdul~ ef: hayra~ do.ayıtı .. 
bır f~a tuıundeıı;ı dolayı halkı.n tük- Vekil Bey ve refaka~delô zeval ayni ~ın hu~uaı menfaat ıek.li !"lbndaki mek niyetindeyim." demiıtir. mı,tır. dalam nahıyesıne baglı oynak~· 
ranıru ifade eden habbe cevaben bır nu• suretle ve hararetle tqyı edilerek Ay- hizmetlerın de unutul_._k ıcap edece- Müteakoben. Türk • Yu"a" ticaret mü B l""k d"' t tü'l"" ·ı yüne gitmi•tir• 
tuk · ~ •-= L" d h ek -..:.ı 16,30 ela - • • ·· .. L ı bü" ük" bih kk u o or u ı e gure•mı• T • ır- e~•t ır. ına ar et e-·-. er, saat ıeh gına ve muıuonsı y payı a ın naaebetinden bahsPden Vekil B. müd - . • T T Haf Abd ilah f ak Jıo 

CJôl B · tku rimize celmiılerdir. aldıktan sonra diğer eleınıuılar için kıs-- el ti bite ticaret itilafiYle eıasıa:....U an• hepsını yıldırmıfhr. Ak kut oğlu- .. ız u e • oyn 
• ın nu ~ataayoncla bir askeri müfreze, polis kanç olmamak liznngeldijini, hususi ve 1 etmı n bu müttaSebetle çok samimi 0 nun lökünün bu muvaffakiyeti de- yunden Aydına gelmek üzere ~ 

~:!'!1 t~'i:.t!':'v~eı:i!: he ıan~ ."1ta}arı. lıülı.~et. erkipı, ~umi ?."'nf~tlerin ayni ~~da ~na bn .~::i münaaebata müstenit oldu • vecileri ve deve güretçilerini hay- yona binmittir. Hafız Abdullah 
ki .. alk mumeaa!llen tarahndan ısbkbal o- cali!:" aoyledıkten sonr~ ~em&ftir kı: . • nu. ve inkişahnm her iki tarafça ar- rete dü ·· ·· tü fazla vehimli ve vesveseli olduğıY 

lunm&lftur. Bınleru haUnn .lloıları ara- lbracat maddelerım1z baldondakı cued.ld""" · _,_ d Anlı: .,, elecek furmut r. d .. d b . k ıu 
" Cümlıariyet hükıimeti memle- unda Halkevine t-.rif b ı-.ı düıünc-'--'--'-" •~Ji t" · · "f d zu · •gam.. ,...,..n a .a ..... ~ ıı: Bir lökün biribiri ardına güret yap an ote en erı aqıyona ve 0 · ....,, uyunnuı ..... ır. acnmJZI Ye mes • ye ımızı ı a e otan Yunan llııbsat nazın ıle ikı ınemle- T b"J b" k d . bli 

ketin sanayi noktıuından her .za. Csf4f Beyin Aydın müstahsil. etmek l~eldiii zaman diyebilir!'!' ki, ktin ikbııacli münasebetler temini mak. n~ası, ve dört tülüyü yıldırması tim mo. ı e ıner en evnlm~~ ~e 
man müli ihtiyaçlarını tatmin ede- r . • her han~ı bll' !"81m -ıeht dahilınde, aadivle ıörüıüleceğini söylemi! ve demİf dıye kadar görülmemittir. kesme karşı çabuk kendısını • 11, 
cek esa6lı kararlar cılmıftır. Bu iM- erıfe hasbıhali beynelmilel pıyasadaıı daha ucuz bir f ki· A d d d f' 1 bilmek İçin kapu tarafına otuf11 
rarlann i6tincıt ettiği prensipler AYDIN, 24.A.A. _ lktiaat Vekili tekilde .utıLr,ıa~• bi_zi rencide eder. Bi- ır "Biz Yunan mallarmm memleketimi- y I A a e IRB !rlJICI ar ve kapıyı açık bırakarak atlaın•~ 

M ze resmı mea uliyeti tahmil eder, devlet · • • kukanmryonız. Yunanistan AYDIN (M"ll" t} A d d h b" • tt.e ğm biri~ memleket iktisadiyatını ve halkın a.nı.uut '-eı...ı &>ey .tıala.e~.nde mu.- idaresinde aczi ve zafı ııöaterir. Fakat, z~ ~~ım - • . d" Bil uka ' 1 ıye - Y ın a azır ır Tazıye aya ın . 
relalıını yu"' kseltmek ve milli bir ta.u...uerın mWKeı.< ....,..,,. ve DUudaa& her hangi ı.n. malın fiati, beynelmilel pi bızım bir vakın muıtermuz ır. m iki seneden beri bir çok define ara- dıtarda bırakmıf. Dün de aynı sır 

inrac.t ıe•a_&Jatu na.11t.ıııu:naaJııtı DO.lıı(Laa ııa . .. .. - bele kendilerinden mal almamız lizıın ve 1 .. d" h Y • d ti k k mü-lalaa kabiliyeti Jde etmektir. • yasa tesır ve cereyanları ile duıeue bu- 'ol' B • it" • ·ıı· yıcı an türe ı atta uanıstan an re e amyonun apısını açmıf 
zar.a.ını uuueJD>f ve ır.tnuılerıyıe u- na karşı maalesef tesir yapamayız. Bey- zfanıtl., •.r .• u.nabımndan"n va,.d-de::'y"oruzmı ~men bile define bulmağa gelenler oldu, bir ayağını dı"'"rıda bırakmı•tJr. 

Sanayileıme har ·ketinin ıe~"",....1 P :~i zun oır na.. .... u.J.ıa..~e t>uıuı.ı.muflur. ha- 1 ·ı I . da f" ti ük ld.... aa enmız ıca ı. oı .. ~ T 
!turada uzun uzadıya izah edecek deği- :zır 1>uıun..n.aruan l>ır zat • .,..,.ar af. ::.;::'bu ".i::sa ıl j.• '.ii~z s~. fitiı.za- CelaJ Bey, Aydm - lzmiT şosesi hak- Bütün bu aramalar bota çıktı. Fa- Kamyon yolun dar bir yerinde~ 
lim. Bu muhitin kabiliyetleri nazarı dik yan z.ra .. u .. a m .. .a.ıı.ae ecıııııuı oluu- hissesi .':ı.,... nas ak,end .... e ~ k : kında, hmir valisi Kazım Paşa il~ f"Y · kat bayramın ikinci günü, kendi geçerken yol kenarında bulunan b 
kate alınarak burada bir fabrika teai•ine · y . . % ,.. ama.zs .uıunc;e e en ı- dın valisi hevi., nazarı dikk'"'*""nnı r:el- k d" b" d f" b )' d" ·N ·ıı· ... .. .. ... .. f 
karar verilwştir. g>.uıu.uı ooıayı uııoaıavyaaan ıreıe- truzı .meı ul addetmek utemıyO!"Uz. Bey- betti! V k'I B d sonra Zimat Ban en ıne ır e ıne e ır ı. azı ı agaç kutügu hafız Abdullah e e 

Vekil Bey müteakiben Nazilli fabrika- reo< l>uraaa aryon :.ıraatı Jle meıııul nelmilel piyasaya bir ıahaın hatta bir k er. e '""d'~ .. Kemal Zaim Bey !':ö köprüsü civarında eskiden meyha dinin dışarıda bulunan ayağııı' 
oıan uç l>m nwııtıuır. afy- çııtçıai memleketin müessir olmııaına • ~ k aaı umum mu uru • •. •dil n t v 1 b" d • • • . .. • d smm tesisi için ihzari faaliyetlerin de- tur Fakat, b •~- ım Jn yo ke mıntakaaından bugclay mubayaa e e ya agı o an ır arsa a yagan çarpmıt ve ayagını ıkı uç yerın e 

.•.. '-brik '-· namına ıukranlarıru arzetuu§, ıncır .. u no..uıya nazaran mem- • k d ki . ·• sı"dd ti" v 1 d t ki T 
vam ett · gını . "" anm ne zaman "",,... ZJraııı~an bir z.tt rençberlerin mah- lekeli ilinih ba bo t kilit kal me•ı hak m ~ tmennıye ceva., v~rm~, • e ı yagmur ar an opra ar kırmışbr. 
lacağ ını şimdiden tayin edemeyeciğini, . 1 . 1 n aye şı " eş SIZ - tir Kemal Zaim Bey bu hususta deOIJ! çbkmüt ve bir c_ıkın içinde yirmi B"" ""k . • l .. J 
fakat tesisinin kat'i bir surette karar- aul.ennden ayuny•e muatetıt o ma- ~sına da kabul etmiyoruz. Her madde . . • ' uyu ıztırap ve acı ar ıçıP 

dıklarmı auyhyerek çıttçinın bir koo- larun hususi hüviyetlerine göre teıkili.t- lır ,':'tt'ük. • t bu"day mübayall husu • iki buçuk Osmanlı altunu meydana Aydına gelen hafız Abdullah el 
l~şnuı bufbunduğunu,d fabbarikarund ık"nce men peraufle birleıtirılmes.ni ve müta- ?dnlmaaıru istiyoruz. Bu teıkilabn is- d ldw:?e 'aıoL~ ti" k •ı----•- · · çıkmıttır. O sırada tesadüfen ora- dog"ru memleket hastanesine göl• 
sucat ve u meyan a <ma 0 uvar•- vaualardan kurtar.iması lcmenniya- nu, kooperatif veya ba§ka bir isim ola- sun a • 111'' s illllve u ~"'"' •.cın · ·ı k d · al 1 ğını, sr.nevi pamuk sarfiyatının 22.000 tıy" le ı"•tı"rak etmı.•lerdır' . bilir Takip tti"" . . k Ziraat Bankasının tavassutunu ıslemıı • dan geçen jandarmalarımız bu al- ru ere te avı tına a ınmıstır. 
bal tabın • dild" • · · b • ' · e gımız prena.ıp, en ço e- • d · ~ı '·-LuJ ~' fJn çıkın bul ak · h f B b b ' --"' ya ın e ıgını una nazaran '-t:.a.u 1.>cf J~uv--=re cevap vererek meği sepkedenlerin en çok müstefit o).. t!r. Ranka. . a memnunıyC'l. e KaD .. euuıı ını ar o yerı mu a a- una enzer on et gün ev•-
Nazil1inin bariçe bir miktar pamuk sn- masıdır. Kooperatif, bir devlet rejimini tir. Evvelkı sene un .. merk~de mubayaa zayı almıtlar ve altınlan da mali- bir vak'a daha olmuştur. Pazar~· 
ketmck Üzre iatihsalabnı yüzde yiiz ar- ~:~:: .. ..:;;.,~:.,';;~·;;,:":::,;:::.~"::a ifade etı_nez. Bir gaye değil, bir vasıla- y~ıld.' •. 932b mahk •ulubhaddı zatmk ddaki~ ~~ yeyi teslim etmitlerdir. valayn tuhafiyeci Aksekili 20 yıf 
tırması lftzım ıreleceğini söyleyerek pa- dır. Lıberal lngillerede kooperatifler duıru ıçın. an anın u OD mPr z e mu Mal" b k d f ' d 1 ak "h 1 rında Abd il h · ı ef 
ınuk politikasına temas temiş pamuğun aeuc•·.n~"" u.c .. ı.n "'"vzu.ınu '"•'"' "t mevcut olduğu gibi, Sovyet Rusyada da dahale•i fiy~~ı sabit tuttu. Müt~a~ıp se- ıye 8f a e ıne e 0 m 1 

• a u a ~g U H3:san e 
fiatlar mütehavvil beynelmilel speküli.s- t•gı.u, a.yon uc..reunm m:.am gaye- kooperatifler vardır M""dahal .1 d ne tekrar mubayaata devanı edildı. Ve timaline karşı ~imdi meyhane ar- kamyonun çamurlugunda gıderlı 

t kil ed b. madd ld 1~•·e •0~•rul ııa...1<.1uu...., Dey-wıııel d · u ecı er e ba k 1 • • kili · h sında k d • b 1 mı•tır k 1 b' • k k J er yona mevzu et en ır e o u- aa akatle kooperatife bag"Lınnu•lardır. mü yaa mer ez en, ıcra ve en eye az ırmaga af a T • O U ır agaca çarpara ırı 1111, 
• b "t"barl f" hnı • t"k bek tcannu..aa .. a Jf .. ırcUUlıJ..l.a:ın ne1.ıce1ı1. ola D ' 1 k "bl" • K 1 d gunu. u 1 1 a ıa n IS 1 ran - evletin kooperatifle alakaeı bir tesa- ı;nc~ ço;taltı arak 20 mer eze 1 ag o - azae n yara an 1 A b b H k d 
leruniyeceğini, pamuklarunızm cihan is. r .. K ••)on zııaau11J tandıt eunel< i- nüdi2 ifad ed b kk""ll d lundu c~en sene mahsulü yani gecen nası ve a ası asanın ırıı> 

d kad cap el\ıu ru 1 e en u leşe u ere yar ım • -y • • ( 1 k k d 1 ı.~· 
tihaalatı mevanında bir ercceye ar D' • Ayoının memnu mm&• dır. Tesanüt milli serveti artırır Bu "ti- yaz mahsulü, evvelki seneye niıbelle çok SULTANHiSAR, Milliyet) unu çı ı çıya sar ırmı;; ar ve" 

• 'b · ı zaif ld • fak t b kadao. auucdaJıneu OoJ.ayıaiyle va.Kİ la • ' b. • · ... h ) 1 6 evsaf ıti an e o ugunu, a u- bar tesanüdü takviye etmek lazımdır. fazladır. Bankanın mübayaatı, ınncı se- Malkaç köyünden yirmi yaşlarında gur tar ana apası vurmu~ ar. 
na rağmen bir iki sene ev

1
veli

1
ne gelin- :::.·~~!~":::enapnze"c:n a:::::.~ı~':.':;~ Bunun içindir ki, fırkamız program1n- ne OD sekiz Mn ton~an ibaret ol~u~u Ali a_va gitmek üzere hazırlanmıt vaziyette yine pazarlara gid~n ti· 

cevc kadar kaliteye tabi o ..-a <'IZlft sa- - ~.kooperatife büyük yer venniııir. Teş halde, ~u sene 120 bm tonu geç~ıttir. d 1 ganın kolu fenalatmıf. Nihayet ' 
blarak kvanç verdiğini söyledikten ıon- teooırlerıe fıya,ıann hır liradan on kilatlaruna hasuaunda •ahai mütaleamı Bu vazıyet karııaında kanunun malıveye ve dıvar a ası ı olan tüf engini alır zı"yetı"n cı"ddı"y t h t" • t 

d · · ki buçuk ._liraya. Y\ll<seldıg" ıni izah etmi• .. 1 d" .,_1_., ' erd"·· aıoL' • • b" il ken kazaen tü"fenk t al Al" e ve ve ame ını ra cmıştır : • aoy e un. ~ haklunda henüz karan- v ıgı s anıyet, yanı senevı ır m von a eş mı~ ve ı d" d . v 1 " Bugün pmnuk fiatlan beynelmilel !er, muteaıuben mcır mahıulünden llllZ yoktur. liraya kadar :zarar kartıhitı kafi gelmive ba~ından ağır surette yarlanmı•br. ır e en mat babası çocugu bas 
bansİJe, Vekil Hey, Cümburiyet hü - y 1 ek b" · E b al y • h ·· d · • piyaaay tabi olarak düşkündür ve clahil- . • a nız ihracat maddelerimizi tet- c ır .manza_ra a~cltı. ıasen ~ n 1 aralı, Aydın memleket hastane- aneye gon ermıştır. 

de beynelmilel parite fevkinde satılma- ,......,.,,..ıuu ı.uc.r 1.0 ............. ~ • .w tq- kilatlandıracağız Bu meyanda inci- nan bugday bar mikdannı hance sat • sine gönderilmi~tir. H tah d h ı· t ı 
11na rağmen mÜıtaJııİllerİmizi memnun kaıdı.aAD.Ull"DU1& e.a..s lui.Ju.A:ıyle kd.- rİD de e)e alınmas:ru. ıazrm bir mr-V?:U mak ~buJiyeti vardı.. Jki kUl"Uf otuz T as ane e emen ame 1ya 
etmeyecek haldedir. Buna kartı bugün b .... '"~g . ...ı .... ,ıem.ı ~e oe...uıur ıu: olarak birinci derecede göz önünde santim üzerinde buğday aattldığım bura J!ılmı~sa da kurtarılamamış ve "·ı 
için tasviyemiz, müstahııillerimizin mali- - .ı.. .. ır ınr .. c1JJ.1 •et1<.11ama.uuıraca- bulunduracağız. " da ıimdi söylediler. Geçenlerde Pirede öğle yemeğini yemqler ve kendi zi- lıyattan sonra 24 saat yafayab•• 
yet fiatlarmı indirmeaidir. Yvm için ğız. 1:-aı<at, l>wıwı kadar l<uvvetJJ l>lr Vekil Beyin bu nutku ıiddetle al- bir münak~ açılmıştır. Arja~tinliler üç raat vazıy.,b ve tıyaLarı, iıleıne ıart- nıittir• , 
.,..,...\eket dahilinde arz ve talebi idare ede .., • .....,.V ..... " "" "'~•• .. e nar.,,..,, ec- kıtlanmJ§tır. Müteakiben hazurundiın ~':""! ~eklift! b'!lundular; B•nae~l~vh ları haır.lunda maııimat almıılarcıır. Belediye ııeyr1 sefer memurlııg 
«-k tnilli bir pivua sizin için daha mü- ıu~,., ......aıuuya m........ı l>u-axmauan bazılan söz alarak koopmtif teşkili- bazım açın hance ihraç edlıece_k bugday: Tirede i.stıkbalciler arasında. toplu bir kamyon ve otomobillerin istiap l 
fit ohun ve aziz milletimize daha büyük ne.ı .. eye vaaıı Ollllilı<ur. h .. rnangı Dır bnm meclturi olm~ lıııfa ve al • larclan daha zarar Yer demelctir. Bu vM11 haloe bayraklariyle yer alını§ olan ur l . d f I • ..:,ı. lcu a 
kirlar temin etsin. l"tfl-....ul l<endJ&me na• anzaıar ıroate- hinde mütaleaıfa bulundular. Alı:~ yet lmrJısında yeni bir tedbir dütünül- gancılar birliği mensupları da Vekil rece erın en az a '""' v_e yo .,~ 

Vekil Bey, müteakiben pamulılu doku- nr. nanııı ınracat maııauıwnuzu ele re aatı,lar Yunan.istanla J•pılan tica· dü. Hüklımetce ekmeğin kilosundan bir Beyi aeıimlamıttır ve mıntakalarmda mamalarmı çok sıkı takip ve ko ... 
ma .aııayiinin biran eyyeJ teıiıine ehem- alıraaır. nııuıahs.ı.ıerınm ııu sene dani ret ;tilim:.ı. havvan ihracatına ltüvük kurut v.,...; alınman ;çin bir laviha ha- bir kendir havuzlama fabrikaaiyle, rol yapıyorlar. Fakat töförler ıJI~~ 
mivet verilmeı.i sebeplerini anlatmq n bu aan.uıtıya tabammuheri otmauıgını ııö bir im kin verdjjli Ye on karnta dü,. zır~dı. Li.yi~ lıe.nüz ke~bi kat'.~yet et• kendir imalat fabrikan taaavvurlann terilerin tehir haricine gönderere , 
gün kontenjan gibi gayri tahü tedbirle- ruruz. ;ıu balae Dır teobır aıır1<en, Dır mÜ§ 0 J,.n et f~yatlannm 38 kuruta ı.a. ~ı. icra .vekili~_ hev~ce muz.~ere dan dolayi Cümhuriyet hükfuneune muayyen mıktardan fazlasını 0 r• 
re rağmen memlekete pen pamuk ma- vazıyelten aaierine ııeçerl<en mıllı dar çıkanldıgı menuu ltaluoldu edılmektedır. Buyiik Mıilet Meclısınce karşı duyduklan tükranı arzetmiı- d b. d" . l • d kl i 
mulibnm bedeli 22 milyon lira oldu- bW.yeıniz üzcrmde sarsıntıya mey. · kabulü tıJı:dirinde. hasılatı dni<rud,.., doğ Ierdir. an ın myor ar ve gı ece er 
iunu hatırlatarak pamuk sanayiİnin tees elan vermemek lazıındır. l:lenım bu .ba Aydın - l:nnir fO~nin bir an eY• ruya lıtığday mübayaab iflerine tahıis e- Urgancdar, hükiimet caddesinde re vararak kasaba veya şehir tJfb 
süsünden sonra bu miilıim mebalij;n valide dolapnam.ın sebebi, bııradak; dl:dtrleıtirilmesi temenniai izhar e- dilecektir. Dnlet büt•e•inin herhan- ' bir kendirde.. ve kendir mamulibndan da indiriyorlar. Bu yüzden de 
memleket içinde kalarak meYcut iı hac- temayulab yalanda gomıek, hükiim.e- acığıru bununla kapatmak mevzuu lt•b • güzel bir tak yapmıf ve üzerine - gibi kazalar sık sık oluyor. 
mini 0 nisbetıe arttıracağını ve pamuğun ti. Ankaradaki arkada§larımı tenvir Vekil Bey tekrar izahat "ererek, solmıyacaktır. Bu aurtle halkı ,..üstah•il Jıotııeldiniz - kelimeıini yazını§ but- ş· dd ti" k b "k .

1 1r 
lstihı al hacmini harict,. de iJır,.rat .,~... etmektır. İncir, ü:züm meseleleri bana mfütahs:ıı,.r;n mecburi bir tekilde teı halka yardnn etmiş olacaktır. Bittabi mü Junma.kta idiler. Ayni zamanda cadde I 1 e ı re a et ıaı ası e zar.1 nıar. ~kinuu verecek bir .,,.ıiyet f"aatı yabancı değildir. Muatah.uım vazi- k'li•landmlma•mm doiru ve tesanüt bayaa merkezleri arttirılacakbr. O zaman keJUlrma faaliyet ba'.inde bir çıkrık annı h?yle nizamıdan ve istı.I 
le c~J.ımak mümkün olduğu takdirde bıt- yetini bildıgi>n sibi ihracata tevaNUt hluine mü.ten.it bulunduğu M>yledik- Aydmm ela mübayaa mttlce~leri ,...,,,,. _ 1<urnıuş bulunuyorlardı. dereceaınden fazla yolcu alat'. 

ııünku"" nıiktan 8 bin bal.yad- 220 bin eden tüccarların vaziyetlerini Ye ni- ten sonra abvere •abılannm meka· nına aimın.ı müınkün_ - olah.ilir. Maaba.· Vekil Bey, Tirede ıerefine verilen telafiye çalıatn ve fazla yolcııl,I 
l • h t A daki lı ı "hni ni7""ft\ea.ini anfatmıs ve bu nevi SA.tıs ya d I · f ti" d h b J d kt b J balyaya çıkarabileceğini aöy emı! ve de- aye vrupa a cı arın zı yet- pan1an:n fiyat leklif"mde liultali davı- z!' bu huı~sta. ".'u~acaat e ı ecek meroı, ç&Y zıya e n e azır u un u an so elediye ve kasabaların dıtıllv 

ml"•tı"· ,_, .. !erini de biliyorum. Fakat, herhangi d Zıraat vekilebdir. ra ve bu esnada alakadarlardan mü- I k ti"I k akib ~ı 
• ' tu b" dd 0 h kkı d k rftftll) ~YranmadıkJan L-~ ----•n ...Ja •o'"z a ma Sure e anUnUn t IJ." " s;7; s<'vk ile iftıde ettöğim bu n.,t;. ır ma enin akibeti a n a •· - 1 ~- " Vekil Bey, refakatindeki zevatla,bu tehassıs raporlarında İzahat aldıktan ··f· 

k · · b f aov emiv...,,.iiim ve fakat bu~mkü b dan k tul k ) b l o -y"ı cümhuriyet rejimine medyunuz. Cüm ran at'i verebilmek ıçın u aktör- n-·· eabab Mat sekiz buçukta Küçük Men - sonra azı kendir imalithanelerini gör ur nıa yo unu U an f. - f"l'l'İt d,.J,iJm..ıe herhan"i !tir t"cirin ) ald .. ,ı hu•ivrt r<'i'mi .ıemek, bizzat büvük türk !eri daha iyi bilmek lazımdır. Bu biJ.. mÜ•tahsil ıoleyhine lec<'lli edeltilecek deres kazalarına müteveccihen ıehriıniz· müıler ve ıaat beıte Ödemiıe hareket ere anmamak ve kamyon iı'V 
milletinin kendine has olarak yarattığı ri iledir ki bir karara vaaıl olmak İs• ıeldlde rlaha ce•m·•.ne h~re1'et etme- den aynlımıtır. eb"1şlerdir. lerinde ve çamurluklarında rey'< 
kuvvet demektir. Bu biiyük kuvvetin te- terim. lhracatamıı, memlekette pek .;.. .. i~k;,~ ,....,...ı..;ı.,... •eloepJ....;n mev- CelAI Bey Ödem'ışfB Celal Bey ve refakatindeki zevat, aaat .,~emekte yurttatlara dü,en ~ 
siainde ıı:üneş gib; bize daima nur ver"D çok inkılaplar yapılJDJt olmasına rağ- d' • • b I • altıda ıebrimize gelerek iataıyonda hük( • f bo d 
b .. ..k Gaz' • cu ••etıru le• " etliı;ini, çünkü miiı<- V kil" t _ k" kal bal k b' vazı e ve rcu ur. 

uyu ım" hatırasını hürmtele tek- men ana'-vi seyrini takip etmekte- t.ooh·i'd•n al•~aklı olan!•....._ alAcak ODEMlŞ, 24. A.A. _ llcua~ e . ı me ve muessesat er aru ve a ı ır 
rar ederim. (alkıılar) dir. Avrupa, mustahıili bilınez, mar- v,...ı-ı-~:.,i JttaM••I mev•İmine tesa- Mahmut Celil Bey ve refakatindeki halk kütlesile aı;keri bir kıta tarahndan, 

O Büyük Gazi ki, memleketi kurtar- kayı bilir. Kendisiyle münaaebatta bu ettird:kJer;n; ve"'' vaziyette tü""•nn zevat Aydından hareketi~, Tepeköy, diğer istayonlarda olduğu gibi, tezahürat-
mıttır. A -ı) milletimizin ruhunda .,,..,.,.,. lw.n tüccarların dürüııtis.inin kabi. ,_ k - Bavmdır -e Tır" ede bı"r muddet levak- la allntlanıDJtlardır. Vekil Bey, doğru hü 

"-3 K&r~ııına C' an ZU"'1U'D, malumlilnii " k 
Y med • ı b • · ""k Iı--'· eli liveti .. i düsünerek hareket eder. Bız" b k~m •ehruru" · iimet konag" ına giderek iatirahatten son an enıye cev ermı yu ıe ~ • het" "fil ıı~ J...., • ...,a "l"TS& ol~un.. ... hT\ak kul ettikten aonr• u a ~· 7 .... d 
ıni7dcn tutinuı bizi daima relaha, daima İ§e baılarken onların emniyetini ka.- mevkiind<' ı,uJunduğunu, tqkilitlan- ze gelmİflerdir. Vekil Bey Bayındırda ra tereflerine verilen aktam yemeğin e 

Tarihi rcman: 37 

Güneşin Oğlu 
onun tarafından geliyorsan, eğer 
"bana bir fenalık yapmayı göze al
mıtsan, vakit geçirmeden haber 
ver.! Çünkü ben onu sana bağıtla
mıtbm.· Onu, senin için öldürme
mi,tim ! Ben, çiftleri biribirinden 
ayırmaktan korkanın. Onun kolu
nu kırdığım gibi, batını ve bütün 
vücudunun kemiklerini de kırabi
lirdim ... 

Mersi. yavaf yav8f gözlerini aç-

b •. 
Esnedi .. 
Bora'nın yüzüne bakarak, sevinç 

Ye ne4e içinde sordu: 
- Burası neresi... Ben nerede

yim? 
Bora gülümsedi: 
- Reisin odasındasın, Mersa, 

Güneş'in oğlunun dizlerinde yatı
yorsun .. ! Mert ve içi dışı bir bir er
keğin dizlerinde .. 

Mersa yava~ yava, kendine gel
di .• İri sebhar gözlerini delikanlı
ya çevirdi: 

- Ben Batıkuşu'nun zülmundan 
kaçtım. Benden korkmayınız! O, 
beni bir esir gibi kullanıyordu. 

Bora hayretle p'!nç kı:.:ın yüzüıh 
baktı: 

-- P.ir esir gibi mi ... ? 
- Evet... Aylardan beri güneş 

Yazan: l•kender FAHREDDiN 
ve hava görmiyen bir bodunımda 
Yatıyordum. Sabah akt•m. her teY
den evvel bir kamçı dayağı yer
dim .• Sert bir urganla vücudumu ok 
şar, sırtımı simsiyah çürütür .. Göğ
sümden kan fıtkırıncaya kadar VU• 

rur •• Ve sonra kartıma geçer, bir 
baykut gibi gülerek sorardı: "Beni 
niçin ııevmiyoraun?,, Onu seveme
dim. Bu itkencelere iki yıl tabam· 
mül ettim .. Evinin bodurumunda 
çiyanlarla sırt sırta yattım. Bir gün 
dağda vahti bir hayvana kolunu 
kaptırmış .. Demek ki, onun kolunu 
ııen kırdın, öyle mi? 

Günet'in oğlu ditlerini gıcırdat
tı: 

- Alçak ... Senden utanmıt ! O
nun kolunu ben kırdım.. O, dağda 
bir yaban kedisile bile boğuşarnaz. 

Bir müddet biribirlerine bakıttı
lar. 

Mersa, ağlayan bir sesle derdini 
ya.ndı: 

- Seni üç yıldan beri seviyor
dum! Babam sana haber gönderıli
ği zaman, elçilerin getireceği ceva
bı sabırsızlıkla bekledim. O vakit 
beni niçin reddettin? 

Bora susmuştu .• 
MerY.'nın başı, delikanlının di

zinde yatıyordu. 

Fırat incisi sözüne devam etti: 
- Batılruşu, babama, kendisini 

Türk kabilelerinin reisi diye tanıt· 
mıtb. Beni de, bu suretle babamı 
kandırarak aldL. Ur 9ebrine getir
di. Fakat, ben, Ur' da her fCyİ anla
mıtbın. Ketki orada iken, beni yo
lumdan çevirip çadınnda alıkoy· 
saydın! O sabah çadmmn önün
den geçerken, yüreğim o kadar 
çok çarpıyordu ki.. . 

- Benim yüreğim de seninki gi
bi çarpıyordu, Mera&! F.k.at, ben 
seninle nlenemezdim •• Seni çadı
rmıa alamazdını ! 

Ulun hatun kapının.önünde faz
la duramadı. 

Bütün bu konutmalan dinledik
ten sonra, Mersi.'nm kim olduğunu 
ve buraya nasıl geldiğini anlıyarak, 
geni• bir nefes almıtb. 

Genç kızı Bora'nm getirmediği 
anla, ılıyordu. 

Mersi., reisin evine, Batıkutu'nun 
yanından kaçarak gelmişti. 

Zaten Bora'nm: "Ben ııeninle 
evlenemezdim!,, Sözü Ulun hatu. 
nun yüreğini ııerinletmitti. 

Günef'in oğlu, kadınlara kartı, 
kolay kolay bükülmiyen bir ağaç 
dalı kadar sert ve duygusuz görü
nürdü. 

Ulun hatun oğlunun ne sarsıl
maz irade ve azim sahibi bir erkek 
olduğunu biliyordu. 

Yanındaki kadına: 
- Haydi yürüyelim .• 
Qive fısıldadı. 

Köylü kadın sordu: 
- içeriye mi gireceğiz? 
- Hayu •• Beni odama götür. 
Ve yolda giderken, köylü kadı-

na tU sözleri aöylemeğe lüzum 
gördü: 

- Oğlum, kız kaçırmaktan nef
ret eder. Sesini işittiğimiz kız, Ba
tıkutu'nun yanındaki göçebe kızı
dır. Kendiliğinden kaçmıf. Anla.
,ılıyor ki Batıkuşu ecelini arıyor. 
insan, kaçırdığı kızı, göğsünden 
kan fıtkırtıncaya kadar döver mi? 
Yasamızda zulüm yoktur. Kadım 
kırbaçlıyanı, kırbaçla öldürürüz .. 

• • • 
" ... isterim ki, bu gece 

sabah olmasın ... ., 
- O vakit neden benimle evlen· 

mek istememi,tin? 
- Soyumuza yabancılar gire

mez, Mersa! Türk kabilelerine 
mensup bir kadın, göçebelerden bir 
erkekle nasıl evlenemezse; kabile
mizden bir erkek te kabilenizden 
kız alamaz. 

- Ben insan değil miyim? Be
nim sizden neyim eksik .. ? Ağzım 
burnum .. Elim, kolum .. Yürüyütüm 
oturutum tıpkı sizinki gibi ! Gece 
olunca uyuyorum.. Sabahleyin si
zin gibi günetle beraber uyanıyo
rum. Tıpkı sizin gibi yemek yiyo
rum .. Su içi,im de sizden farksız! 
Bir farkımız var: Siz bizden çok 
flaha sert ve merhametsizsiniz ! 
Yahut, ben, çok sert merhametsiz 
bir adamın eline düştüğüm için, bü-

tün Türkleri Batıku~u gibi zannedi
yorum. Batıkuşu kabilemize geldi
ği zaman, babam onu arslan po~t
ları üstünde yabrmıtb• Ben ıs~ 
Batıkutu'nun evinde aylardan berı 
günetsiz ve havasız bir bodurumda 
toprak üstünde yabyorum. 

Günet'in oğlu bu sözlerden çok 
müteessir olmuttu· 

BatıkUfu'nu o dakikada ele ge
çirse bmaklarile parçalayıp geber
tecekti. 

Bora içinden: 
- Bu kız bir tesadüfün yardımi

le kendi kabilesine kaçmağa mu 
Yaffak olsaydı, babasına Türkler 
aleyhinde neler anlatmazdı! 

Diyerek di~lerini sıkıyor ve genç 
kızı omuzundan okşıyaraK: 

- Yavrum, sen Türklerin içine 
değil, bir canavar inine düfmüt
sün! Mademki Batıkutu'ndan bez
miştin •• Şimdiye kadar neden onun 
kahrını çektin de sustun ve bize bir 
haber göndermedin? Bizim hafta
da bir defa toplantı yapan ihtiyar
larımız bu hadiseyi duysalar, der
hal Babkusu'nun derisini yiizmeğe 
karar verirlerdi. 

Diyordu. 
Mersa, tekrar, sözün gidi~ini ev

lenme bahsine getirdi: 
- Seninle evlensek, iki kabile 

arasındaki işler ne kadar düzgün 
gidecek, Bora! Babamın dünyada 
bir dileği var: Benim basımın, se
nin belindeki sırma püsküllü kusak
la bağlandığını görmek istiyor! 

- Halbuki şimcli kabilemiz biz. 

hazır bulunmuılardır. Y arm bazı terıı'' 
dan sonra Vali Paıa ve refakatlerinde~ 
lunan d!ğer zevatla birlikte lzmire dÔ· 
ceklerdir. 

el 

den çok uzaklarda Yafıyor. Batı 
fU sana bir fey söylemedi mi? 

- Ne gibi .. ? 
- Biz geçen yıl Fıratlılarla ' 1' 

ge tututtuk .• Ve onların pefi11i Jr 
valıyarak, çok uzaklara ıürdülı· 1 
v• - Babam timdi eski yerinde 
gıl ıni? 

- Hayır ..• O topraklar biziıJI r 
ınize geçti, Fıratlılar timdi fır' 
aşağı kıyılanna yerleşmitler. ; 

- Zavallı babam, cenup bs.1 

lıklanna ka~ar indi demek ... ? . 
Mersa, doğduğu ve büyüd~ 

toprakların timdi Türkler eline J 
tiğini anlayınca ağlamağa hafif 

- Biz fena insanlar ııleğiJiı, ı' 
ra ! Bizden niçin nefret ediyO f 
nuz? Biz de sizin gibi insanla'!1w 
Yurtsuzluk kabahatsa, bir valıJl 
siz de Orta Asyadan Fır~t kı1';1, 
na göç ettiğinizi neden unutuY~i 
nuz? O vakit sizin de yurd "!'.~' 
yoktu •• ! Buraları istila ederelı ;J>' 
yurtlar kurmu~sunuz ! Ana ~ ti" 
nuzdan ayrılırken , elbette ıiı&f 
bizim gibi, yollarda yıllarca çl)iif'l'. 
lar içinde yaşadınız! Koyun ;ı.ıı. 
!eriniz yıllarca susuz ve otl 'i'eJ. 
kaldı, binek hayvanlarınıza .

1 
J 

recek saman bulamadınız! .s;jıİ ' 
sizin gibiydik, Bora! Fakat, Jı. ıf 
atalarımız ana yurtlarını ça~ j b1

' 

n'!tmullar .. Nerden geldiklerd~ Jıo' 
mıyorlar .. Evvela çöl ortasıJl ~,Jı~ 

ya' !" naklamışlar .. Susuzluktan rtıl,' i 
kalmışlar .. Göçebelikten _kfıı i'~ 
mamıslar. Belki biz de s•.:.,~ 
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!!ergün bir gazı . . 

Eskimek bilmeyen sözler 
Ata sözlerini şimdiki işlerimize tatbik 

edersek neler çıkar? 
runlan kafdağma kalkan kasapla-

MiLLiYET PERŞEMBE 25 KANUNUSANi 1934 

Darüşşafaka 

Müdürlüğünden: 
. 

. ... 
VAPURCULUK 

TORIC ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telelon: 22925 Mektep Resim dersanesine 
lüzumu olan 60 resim sırası 
münakasa ile yaptırılacağın- İmroz yolu 
dan taliplerin şeraiti öğrenmek 

1 
E ŞEMBE ··nü Galata .. h •• .. k Her p R gu 

!1Z~r~ er gun.:ve mun": a~ay!'- rıhtnnmdan saat 15 te bir vapur kal-
ışhrak etmek uzere İkincı Ka- kar. Gidiı ve dönüıte mutat iakelele-

. t 
7 

Sö:ı: vardır ki, ü:ı:erinden asırlar ı 
ieçtiği halde eskimez. Gene söz 
Vardır ki, dün söylenir. Bugün unu
tulur. Geçen gün, eski atalar söz ile 

nunun 28 inci pazar gÜnÜ saat 1 re uğrar. 
ra: · · k k" ' 15 te Nuruosmaniye de Cemi i!!.m:ıiim_Iİlll _______ ıii - Her gün öküz ölmıyece ı at 

f01~ bir kitap elime geçti. Rarstge
e bır yaprağını açtım: 

k - Deli deli akanr bura bura h· 
arlar! .• 

pahalı olsun! • . y(e3t7i6T)edrisiyeyemüracaatları. rDr. Horhorunİl 
Avrupa kaldırımı çiğnediklerını 

her fırsatta ilin edenlere: · Eminllnü Valide kırataııasi 
_Gurbette öğünmek, hamamda i •• • • ....-: .... yanında ~ (12135) ~.lll!llii 

Haber gazetesine mahut tehdit 
lı:ıektubunu gönderdiği için tevkif
haneyi hoylıyan bulgarca müterci
llıin kulakları cmlasın ! .. 

Deli deli ak~saydı, onu da boy
le bura bura tıkamazlardı. 

- Değirmenciye hırsızlık ayıp 

şarkı söylemeğe benzer... . ,._ Goz ff ekımı ~ 364 
Hiç yoktan genç ~mda katil 1 D .. .. ~ 

olup hapishaneyi boylıyanlara: r. Suleyman Şukru Fatih birinci aulh hukuk satış memur· 
_ Cömert demitler, malından Birinci sınıf mlitehassıs luğundan : 

etmitler, yiğit demitler, canından (Babıali) Ankara caddesi No. 60 
1 

011118Jl elendi ile Nedime Hanımın 
etmitl . r !.. Şayian ve müttereken mütaaarrtf olduk 

Mevsimine ve yerine göre mal ıat J 2 lan Samatyada Hacı Kadın mahalleain-
masını bilmiyen akılsrz esnafa: 1 de çıkmaz odalar aokağmda eski 14,12 

Dört lambalı en ucuz 

HALK RADYOSU 

değil.. Batka ayıbını ara.. , 
l•in doğrusu da hu.. Esnafı bot ! 

bırakırsan elbet anafor yoluna ıa
Par. Erhapsan, bul hırsızlığını çı
kar meydana!.. 

- Cevahir çaı"fısmda boncuk 1 Askeri fabrikalar ilanları 1 numanı ile ınurakkam dört yüz lira kıy-
sahlamaz !.. - • metinde alııaı> hane lzalei ,uyu zımnında 

Düğünlerini lüks otellerde yap- Bakırköy Barut fabrikalan açık artbrma auretile 26-2-934 tarihine 15 metreden itibaren kısa dalgaları 
ve bundan maada normal olan , 

200/2000m dalga uzunluklarını alır 

tıran bazı hesahrnr bilmezlere: müteıadif pazarteai günü aaat 14-16 ya 
- Düğüncü, düğünü uzatırsa ihtiyacı için aşağıda yazılı mal kadar mahkeme bq kitabet odaamda sa-

- Zenginin malr züğürdün çe
nesini yorar .• 

döğünür !.. zeme ayrı ayrı münakasaya ko- tıılacaktır. Arttırma bedeli ınuhammin 
Bazr kendini bilmezlere: nulmuştur. Münakasaya işti kıymetin yüzde yetmiı niapetini bulma-

Hele piyango çekildiği günlerde 
Çenelerimiz amma da i,ler, dunır: 

- Sen aeni bil, sen seni_ Sen rak etmek isteyenler şartna- clıiı taktirde en aon artıran taahhüdü ba 
seni geri bilmez isen patlatırlar en- meleri görmek üzere her pazar- ki kalmak üzere 13-3-934 tarihine müaa-
ıeni !.. • be ...::-1 • dif aalı günü ı....t 14 ten 16 ya kadar 

- Falan numaralı bilet kimde 
inıit? 

1 d ti · tesı ve perşem 5 .... uerı ve Bazı ya ancı os ar ıçin: yine ayni mahalde arttırma icra edilerek 

- 30 bin liralık ikramiyeyi kaza
nan falanca, parayı almca ne yap
nıı,? .. 

Kitabın sayfalarım çevirmekte 
deva mediyorum: 

- Bir dost, kırk yılda kazandır! münakasaya girmek için 15 Şu en çok arttırana ihale ed"locektir. Iıti
Zamane ,ıklan hakkında: bat 934 perşembe günü saat raı. için muhammen kıymetin yüzde ye
- Beydir ama, cebi omuzunda.. (10) da teminat akçeleri ve eli buçuğu niapetiııde pey akçeai verilme
Adliye yangmrnın ertesi günü, 1 bu sene ticaret odası vesikalan ai lizmıd:r. Gayri menkul üzerinde mü-

Müddeiumumiliğe istida verenlere: ile barut fabrikalarında satın seccel ve gayri müseccel bak aahipleri
- Benim sakalım lutuftu, sen si- alma komisyonuna mür?caat nin tarihi ilancbn itı"'baren veaaikle ı.en.. 

- Senden korkum yok, kediden 
kürküm yok! 

garayakmakiatenin! etsinler. ( 429) ( 365) ber müracaatla baı.larım kayıt ett"rme-
Yazın buz sahtlarının azlığın- leri aksi taktirde gayri müaeccel bak .... 

Bu darbr meseli, kılıbık bir er
kek, hanımına 11öyliyebilir. Fakat 
iki kadının biribirine söylemesi ya
kışık almaz. Şimdi, kediden kürkü 
0lınıyan hangi hanım kaldı? 

dan şikayet eden bayilere: Kifo hiplerinin paylaftınlmadan hariç kala-
- Buz üstünde 'bina tutmaz!.. 83000 Oleom caldan ve ,.üzde iki buçuk del"iliye rea-

Maamafih zamanla hükmü değiten 100000 Küherçi'e minin müıteriye ait olduğu ve fBrbıame 
' d d ··ı • t b" 1000 Hamızı klorma nin her keae açık bulundurulduğu ve fa:z.• darbı meseller e az egı • •• e ır 

- Hocanın dediğini tut ta gitti
ği yola gitme!. 

1000 Sud Kostik la malumat atımı. isteyenlerin sattı No. 
kaç tanesi: ıı ile memuriyetimize müracaatı ilan o-p k anır ı 2250 Mükellea Soda - ara parayı az • lunur, (12551) 

Yaktile gittiği yola gittiydik. So
nunda bi:ı:i elelde, batbaf ta bırakıp 
E:ttehiyyatü'ye oturttular. Bir da
ha, hocanın gittiği yola kim gider? 

- Horoz götürecek malı yok, 
tenıj götürecek çalımı çok! 

ı;:.,İnin vergi borcunu vermeyip 
altına çifter çifter otomobil çekti
ren fa,kın züj;.ürtler okusun! .. 

Anadolunun kim bilir kaç yüz. 
•ene evvel üfürükçülere verdiği fU• 
cevaba bakın 

I - Hocam güzel okuyorsun ama, 
lasta ölüyor! 

Buna benzer bir tane daha: 
. - Şeyh eli öpmek istersen keo

dı elini öp! 

. 1\1,.hkemede suçluların niçin in
kar Yoluna saptıklarınr darbı me
selden öğren: 

- Suça sahip çıkmaz! 
- Kabahat, samur kürk olmUf ta 

kiınae giymemi,., 

Eğer doğru olsaydı, b~nk~u 
faizi indirmezlerdi. öyle bır gune 
geldi ki, p&rıl da para kazanını· 
yor. 

- Bin itil, bir söyle! •• 
Bin itilip bir söyliyene, •İmdi 

"budala,, diyorlar. Sırasında bir i
tilip bin söylemek lazım. 

- Dost hata dütman ayağa ba
kar •• 
Şu halde, bütün kundura boyacı

larına dütman gözile mi bakaca
ğız?. 

- Haddini bilmek adettir!. 
O bir zaman adetmit. Şimdi, 

haddini bilmemek adet oldu. 
Bu yazıyı da.ha uzatacakbm. 

Korktum ki bir kaç darbı mesel de 
siz bana söylersiniz. 

Malum ya: 
S · 5u··•-"-t altm-- öz gümüt ıse "'u 

trr! 
- Sözünü bil pitir, ağzını der• 

detir .. Demitler. 
M. SALAHATTIN 

T erkoa belediyeye geçtikten son- f"'"":::""!':-"::"':""'':""'-:O---
ra sorabiliriz: • J 3 üncü kolordu ilanlar'\] 

\ - Su eski, çe~me eski ama, mus- M M V SA 
~ı.: kimin? • • • ·AL. KO. dan: 

"J • Çangırı kapıda Yaptırdacak n °:ıefin Baker.,i görmek için sı- A 
r/:~ gi,eleri önünde birbirlerini olan Ankara skerlik Şube bi
,. gıııyenlere: nası kapalı zarfla münakasaya 
t --Arap eli öpmekle dudak ka- konmuştur. İhalesi 1-2-934 
al"trıaz ! .. perşembe günü saat 11 dedir. 

Bazr belalr sabıkalılar hakkında: Taliplerin keşif ve şartnamesi 
d - Kollayan olmasa, tilki pazar- ni görmek üzere her gün ve mü 

a gezer!.. nakasaya İştirak edeceklerin de 
Kafayı dumanladıktan sonra, fU· tayin edilen gün ve saatte tek

ha buna saldırıp kodese girenlere: lif ve teminat mektuplarile An
d -.. Keçi 'arap içerse deveye mey- karad M. M. V. SA. AL. KO. 
an okur.. • na müracaatları. (3462) 

, lioll}'Wood artistlerine kulaktan (134) 
'tık olanlara: • • • 253 

kı-.. Mahzun gönül, krallardan K. O. ve Fırka kıt'alan İçin 2 
umar!. kapalı zarfla 320,000 kilo Un 

Ziiğürtlere kalan biricik teselli: alınacaktır. İhalesi 14-2-934 
~ld Ne dağda bağım var, ne ça- çarşamba gu"'nü saat 15 tedir. an davam var .. 
lı! 'l' uz fiatlerinin indirilmesi için Taliplerin nümune ve şartna 

lkikat yapıldığı şu günlerde: meyi görmek üzere her gün ve 
Ilı..__ Yağsız yenirde tuzsuz yen- münakasay iştirak için de o 

ez! gün ve vaktinde teklif ve temi-
.\ Yedek kısımlan bulunınryan natlariyle Fındıklıda Kolordu 
Ilı "l'lıpa e~yasını satın alıp, tamire Satınalma Komisyonuna mü-
k 1thtaç hale gelince eli böğründe racatları. (603) (375) 
alanla.ra: • • • 

)"":-Yamasını bulamıyacağın elbise Haydarp,.,.a ve Gümü ... suyu 
ı giYnıe! ...., " 

d 1-Iinıayeietfal Cemiyetinin sene- hastaneleri ihtiyacı için 30,000 
e bir defa rozet günü yapmasını kilo koyun eti kapalı zarfla mü 

Çok gören zengilerimize: nakasaya konmuştur. İhalesi 
dil-;- Yetime acıyan çok ama bir 14-2-934 çarşamba günü saat 

•nı ekınek veren yok! 15,30 dadır. Taliplerin şartna 
Yerli malınr hala hor görenlere: meyi görmek üzere her gün ve 
.._ Yerli kara ağarmaz!. . münakasaya i§tirak için de o 

l" ICalıbına göre yapılmamr~ iğre· gün ve vaktinde teklif ve temi-
1 
5tııokinle baloya gidenlere: nat mektuplariyle Fmdık1ıda 

~i .._ Yerine düşemeyen gelin, ye- Kolordu Satınalma Komisyo
~ ııe, Ycrrne, boyuna dü,emeyen es- n~a müracatlarr. (604) 
l') tlir ine •Ürüne csldr. ( 74) 

E:; fiatlerinin yükselişinden bu- 3 

ERGANİ BAKIRI Türk Anonim Şirketinden: 
1-a) Ergani' de Maden sahasında vücude getirilecek olan 

49,30X21 metre eb'admda demirden mamul bir tamirhanenin bilu
mum kargir intaab; . 

h) Dicle nehri kenarında yapılacak 47,1SX9 metre eb'adında 
bir su hazinesiyle maden sahasında inta olunacak 30X30 metre eb'a
dmda diğer bir su hazinesinin ki.rgir intaah; 

c) Yine maden sahasında teıis olunacak takriben 155 metre tu
lünde bir vagon asansörünün ve hu asansörün üıt tarafında yapıla
cak tahminen 17X6,5 metre eb'adında bir köprünün betonarme intaa 
b kapalı zarf usuliyle toptan münakasaya J!onulmu9tur. 

2 - ihale Şubıı.hn yirmi altıncr pazarlesi günü Şirketin lıtanbul 
da Bahçe kapısında Tat Handa kain Merkezi idaresinde yapılacaktır. 

3-Talipler evvelce bu gibi itleri batarmıt olduklarına dair 
müteher evrak ihraz ederek mukavele ve fUbıame ve plan nüshaları 
ile fiat cetvellerini, müracaatları tarihinden nihayet hef gün ~onra, 
Şirketin Merkezi idaresinden veya Erganideki ltletme ldaresınden 
yirmi bet lira mukabilinde alabilir! er. . • 

4 - Münakasaya girmek isteyenler teklıf mektuplarınr muhtevı 
kapalı zarfı, mukavele ve tarbıame ahkamının kab~ünü mu
tazaınmm imzalı bir varaka ve Milli Bankaların hırı tarafından 
verilmit on bef hin liralık bir tem inat mektuhiyle birlikte diğer bir 
zarfa koyarak nihayet ihale günü saat onh* kadar Şirket Müdiriyeti 
Umuıniyesine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

5 - Tekliflerin tartname ahkamına ve Şirketçe teshit edilmif 
olan fiat cetvelleri mündericahna uygun olma11 ve cetvellerin aynen 
doldunılmu, bulunması metruttur. . . • .. 

6 - Teklif mektuplannın tetkikinden sonra Şırket bu ıtı muna
ıip gördüğü talibe ihale etmekte veya ihaleyi tehir eylemekte muh
tar olacaktır. 

7 - Bu hususta f>atka malumat almak isteyenler Şirketin ~~r
kezi İdaresine veya Ergani' deki ltletme idaresine müracaat etmelıdır. 

(12246) 

Nafıa Vekaletinden: . 
21-1-934 tarihinde icra kılınan münakasa neticesinde 

600~0 ~eşe ~ormal ve 546 adet meşe makas Traversi için 
teklif edilen fıatlar haddi layikmda görülmediğinden bu traver 
aler ayni şerait altında 3-2-934 tarihine rnüsadif cumartesi gii 
nü saat 15 te pazarlıkla satın alınacağı ilan olunur. (359) 

Satılık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. İsteyenler 
idare müdürümüze müracaatlan. 

t7f 

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

kükürtsüz Alman Kok Kömürü satın alınacaktır. Taliple 
rin (% 7,5) teminat akçesile beraber fiatlarm kapalı zarfla 
30-1-934 Salı günü saat ikiye kadar ldareırıize müracaatla-
n ~~ ~ 

Tıp Fakültesi Dekanlıi1ndan: 
Birinci Seririyatı hariciye Ordinariyüsü Prof. Dr. Nis

sen Bey tarafından 25 Kanunusani 1934 tarihine müsadif 
önümüzdeki Perşembe günü saat 12 de Cerrahpasa hastane
sinde açış dersi verileceı?-i ilan olunur. (340) 

482 

Fiatı: 170 Türk Lirası 

934 Yılbaşı 500.000 Lira No. 14045 
Çatalca köylülerinden 19 .kişi müıterek 

BiJômum tüccar ve komisyonculara 
lstanbul L~man Şirketinden: 

Kabotaj vapurlarının bopJtılmaaı baldmıda evvelce ilin edilen ta
limatnamenin dokuzuncu maddeai alabdarlann bir kere daha dildattl<ırine 
ıırz ve bu maddenin alakadarlar tarafından tatbik edilmemesinden dojoa.. 

. ._ d"• . . ld • ,_ı.-- ilin olunur. ca.lı: mea'uliyetin tamamen .. en uerıne aıt o ugu ..,..... ..._ 
Madde: 9 - Şirketçe mallar ordinoda Kmi yazılı zata. veya 

...,. tealim olunur. Bizzat malını alan ve hüviyet ve imzası tlrketçe ma• 
lfun olmıyan kimaeler imzalarını maruf iki zata taadik ettirdikten oonra 
punntaj listeıine imza koyarlar, 

Tüccar veya nakliyat ıirket ve anbarlan nam ve beaabma iı gören 
kimselerin, kimin namına muamele yapıyor ve yapmıya aelihiyetli iaeler 
o müeueae veya ticarethaneden nümuneai veçhile bir fotoğnaflı ve tatlıik 
imza aelahiyet mektubu ile hüviyet karnesine yapııtırıhnak üzre bir adet 
fotoğraf getirilecektir. Malın tesellümünde memurlar tarafından karneye 
bakılacak ve puvantaj listeai veya herhangi bir en-aka imza konarken kar
nedeki numero dahi imzanın altına İfaret edilecektir, 

UMUMi MODlRlYET 

Diyarıbekir vilayeti defterdarlığından 
Mahallesi Mevkii Cinsi Rakamı Muhammen 

Mardinkapı Souk pınar Pirinç dingi 11 
haricinde 

Kıymeti 
20000 lira 

Hududu: Sağı tarikiam Solu Suharkı arkası lskender Paşa va
kıf değirmeni cephesi Su harkı ve Tariki&m Ziraı: (150) 

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

469 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

M t ·· une ve ev.afı veçhe satın alınması mukarrer qağı 
evcu num lı ka alı arf .. ka 

d • s ve mıktarları yaı:ı eşya P z muna sası 
hiazal=da gösterilen t~.ih ve sa~~lerde yapıl~cağm~";R şe-

"ti anlamak üzer her gun ve munakasaya gırmek ıçın tek
lifname ve teminat makbuzile beraber mezkur günün muay
yen saatinde komisyonumuza müracaatları. (127) 

Miktan Cinsi Tarih Gün 
25000 Metre Kılaflık bez 30-1-934 Salı 

WOO Adet Tavla Elbisesi 30-1-934 Salı 

.Saat. 
15 
16 
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MiLLiYET PERŞBMBE 25 KANUNUSANi 1934 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. ' 
Fiatlarımız eııkisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmuzda araba veya kayıkta teslim · 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurn3\nr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

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

~Eskişehir eker-Fabrikası 
...... ım:.-.ı:-. ....... ıım!. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

Han Tel. 22740 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. KARADENİZ 
Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

sür'at yolu 
CüMHURlYET vapuru 25 
ikinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak gidişte İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşte bunlara ila
veten Pazar, Pulatane'ye uğra
yacaktır. (339) 481 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönder ilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. Bartın yolu 
En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. BURSA vapuru 25 ikinci Ka

nun PERSEMBE 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacak. Gi
dişte Akçaşeh ir, Ereğli, Zon
guldak, Bartın, Amasra, Kuru
~ile, Cide'ye. Dönüşte Amas
ra, Kurucaşile'ye uğramıyacak
tır. (352) 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir ŞEKER 491 

1 DEVLET DEMİRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremiz matbaasında teraküm eden takriben 10-15 ton 

mıktarında balye halinde kırpıntı kağıtlar bilmüzayede satıla 
caktır. Müzayede 4-2-934 tarihi~e .?1~~:'-~if Pı;.zar gü?ü ~~at 
15 de Haydarpaşa mağazası m~~urlug.unde ıcra 

4 
edıle~.egın

den isteyenlerin teminat akçel erını hamılen mezkur gun ve 
~aatte mağazada hazır bulurıması ilan olunur. (330) 

\ lSTANBUL BELEDiYESi iLANLAR I 1 
Eminönü Belediye Dairesinden : Şehza~e baş~~~a I?ir:k 

ler arasında Acemoğlu ı:okağında 1, 2, 3 No. ıu maılı ınhıdam 
ahşap binanın izalei mahzuru için tari?i ila~dan itibaren 24 
saat zarfında hedmi lüzumu adreslerı malum olmayan.~ ve 
kendilerine tebliğat yapılamıyan mutasarrıflarına teblıgat 
makarr.ına kaim olmak üzere ilan olunur. (383) 

.. 

Gebze İnhisarlar Müdürlüğünden: 
"T Tuzla memuriyeti ambarında iki seneyi mütecaviz za-
mandanberi satılmayıp kalan muhtelif seneler mahsulün
den yedi zürraa ait (485) dörtyüz seksen beş kilo zürra ema
net mali ihraklık tütünler 1701 numaralı İnhisar kanununun 
maddei mahsusası mucibince tarihi ilandan (15) On beş giin 
müddetle müzayedei aleniyeye çıkarılmıştır. Taliplerin mez
ki'ir tütünleri ve müzayede şartnamesini görmek ve pey sür
mek üzere Tuzla İnhisarlar memurlu~na müracaatları. 

(371) 
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Mersin sür' at yolu 
ÇANAKKALE vapuru 26 1-
kinci Kanun CUMA onda Sir
keci rıhtımından kalkacak. Gi
dişte lzmir, Antalya, Mersin, 
Payas'a. Dönütte bunlara ilave
ten Alanya, Küllük, Çanakka
le'ye uğrayacaktır. (351) 

. 499 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senet~erinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türki!"e fı Bankan tarafuıdan .teıkil olunmuıtur, idare meclisi ve müdilrler 
heyeti ve memurlan kihnilen Türklerden mürekkep yegane Ttirk Sigorta Şirke
tidir. Türkiye~i~ her .tarafında. (200) il geçeıı acentalannın hepsi Türktür. Tür• 
kiyenln en muhim 111üesaeselennln vebankalannın sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, .. H~yat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
5İgortalarmı en ıyı şeraıtle l•par. Haaar vukuunda :zararları atır'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 7 

Tokat Vilayeti Daimi En- j 
cümeninden : 

il 
Zonguldakta: Ereğli Havzai F ah mi ye 

Umum Müdürlüğünden: Tokat Vilayeti Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdürlüğü i
çin münakasa ile (750) liralık 
Frengi ilacı alınacaktır. Bu hu 
sustaki şeraiti anlamak üzere 
isteyenlerin İstanbul ve Tokat 
Sıhhat ve 1. M. Müdürlükle-
rine müracaat eylemesi ilan o· 
lunur. (275) 

··- ldarei Umumiye ile Kozlu, Kilimli şİmendiferlerine lüzu. 
n_ıu. olan ~~O) kalem ~~mir~. yağ, ve saire gibi eşya 14-1-934 ta 
rihinden ıtıbaren 20 gun muddetle ve aleni münakasaya kon· 
muştur. 

İhalesi: 3-2-934 tarihine müsadif cumartesi ·· .. t 14 
te Zonguldakta Havzai FehmiyeMüdirı'y t' U g~u~aBa. 

d k . e ı mumıyesı ına· 

sm a .~mıııyonu ~a!ısusu tar a~dan yapılacaktır. 
. ~~nakasaya ıştırak etmek ısteyenlerin, şartname ve eşya 

1 lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

lıstesını Zonguldakta mezkur müdiriyeti umumiyede ve İstan• 
_bulda 4 üncü Vakıf Handa 30 ve 31 numarda İstanbul Mınta· 
ıcası M~adin Mühendisliğinde ve nümunelerini Zonguldakta 
~avzaı. F ehıniye Umum M~dürlüğünde görmeleri ve şartname 
111 veç~.ıle hazırlanmış 328 lıra 65 kuruş teminatı muvakkate 
akçesı ıle mezkur komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Tophanede: Kılıç Alipaşa caddesinde Galata nahiye mü 
düriyeti ve maliye şubesi binası altındaki 107-7,30,5 No. lı 
dükkanlar pazarlıkla kiraya verilecektir. İsteklilerin 21-2-
934 çarşamba günü saat 12 buçuğa kadar müracaatları. 

(R) (368) 

İstanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Nümunesi Müdüriyetimizde mevcut İplik numarasını öl 
çen alatten beş ve kumaşların metre murabbaı sıkletini öl
çen aletten de 16 tane şartnamesine tevfikan münakasa ile a
lınacaktır. Talip olanların 6-2·934 tarihine tesadüf eden Salı 
günü saat 14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. .(282) 440 

(295) 470 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 
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Umumi Nepiyat ve Yazı l~leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaactlık T. A. Ş. 

\ 


