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Misakı Gen .. ş et 
Cumhuriyet 
Hariciyesinde 
Meslek memuru 

-o-

ANKARA: 25 lkincikanun 
Milli Mücadele senelerindeki Ha
riciyeyi gözönüne getirelim. Dü • 
YUnu umumiye binasının üıt katın 
da dört bet odalı bir dairede yer • 
leşınit, petrol lambalarile sabahl3: 
ra kadar çalışan bir vekalet. Y ekı 
li de, müstetarı da, müdürelrı ve
katipleri de hep bu daracık yere 
sıkışmıt. Zaten merke~d~k.i ~mir 
ve memurun hepsi yiruıı kıtıyı bul 
mazdı ki... itte Lausanne böyl~ 
bir binada hazırlandı. Ve çok iyı 
hatırlarım, sulh ~rtlarımızı teksir 
ve vekillere tevzi etmek için o za
manki rüsumat idaresinin tapirog 
rafından istifade olunmu•tu. ilk ki 
tap tifresi de ayni sıralarda tan
z; ın ve Millet Mecliri matbaasında 
bastırılmıştı. Bu münasebetle işa • 
ret etmek isterim ki, vesaitsizlik 
İçinde milli kurtulu, davasında 
elinden gelen her hizmeti yapan 
Ankara hariciyeıi, büyük zafer • 
den sonra yeni Türkiyenin en ma
nilh ve muvaffakıyetli bir dairesi 
olmak istidadını daha o zamandan 
göstermiş bulunuyordu. Ne yazık 
~i, genitletilen caddeye isabet et
lıği için Ankaranın pembe taşın -
dan yapılmış o mütevazi bina bun 
dan birkaç sene evvel yıktırılmış
tır, Böyle olmasaydı, burası küçük 
bir ınüze haline konabilir; ve mil
li mücadele ile inkılap hariciyesi
nin birçok hatıraları ve vesikaları 
teshir olunabilirdi ... 

Lausanne'dan sonra Hariciye 
"~kaelti Kemalişt rejiminin en fa. 
al dıı.irelerinden biri oldu. Merkez 
deki ve hariçteki çalıtmalann, gün 
l:ec;rniyor kı; yeni bir muvaffakı
Yctinden haberdar olmıyahm. Ve 
Hariciye yeni teşkilatını yaparken, 
meslek memurluğunu mümtaz bir 
ırnıf olarak ayırmak ve ona layik 
olduğu mevkii vermekle muhak -
kak çok doğru bir harekette bu • 
lunınuştur. Ancak bu münasebetle 
tebarüz ettirilmesi icap eden mü -
hiın bir nokta vardır. Bizde Hari

ciye memurluğu, kendisine has me 
Ziyet ve vasıflarile bir meslek ha
lini almıtken; bu nıeıleği kuvvet
lendirmek ve arzu edilen yükıek 
ınertebeye çıkartmak için nazarı 
dikkate alınmuı lazımgelen nok

~ ~udur: Memleketi tanımak. Bu 

~~dia, yeknazarda belki garip ge

t ~· · h.a.h edelim. Mesleğe yeni in
•.sap etıni, bir genç tasavvur edi-

~ıı. Bu kıymetli vatandaş lisede o 

lı 11 ın11,. Yüksek tahsil görmüf. Ve 
elki de Avrupanın herhangi bir 

)erinde tahsilini ikmal etmit. Mü

'~hakada kazanarak Hariciyeye 
ııırmif. Bu gencin zeka ve kabili -
)er ı ne kadar çok olurr.a olsun, 
llıerııleketi hakkındaki malumatı 
~11hakkak ki azdır. Mekteplerde 
e de edilen tarihi coğrafi ve iktı • 
•adi malümat Türk dünyasını lüzu 
~U kadar anlamaya ve öğrenme • 
~e kafi değildir. Tetkik ve tetebbü 
~~ Öğrenmek, bence gene kafi de
~ıldir.Şu halde görmek ve gezmek 
-Z•ındır. Ankarada bir müddet 
~lıtınak ve sonra hariçte bir va • 
~feye tayin edilmek sure~il~ mes
\·~te terakki etmek, bu guzıde ka 

1lıYetlerin matlüp derecede inki
~flarını temin . edemez. ?.nlara 
Ilı 'llıleketi gezdı~ek, ~e goste~ -
.., tk lazımdır. Bız neyız, neınız 
~tdı timdi nemiz var? Ve bu mi 

•ıl,iz 'Türk diyarının refah ve ıa
jdetj için neler yapılmalıdır, bun
~:rı memleketi yakın~an gör~p. mu 
,,_ kerııe edebilmek hır Harıcıye .. ,,ın , . ti 
~i llruınuzun başlıca mezıye e • 

ilden biri olmalıdır. 
t, ,Memleket diyince, iktısadiyat 
Oıtın ' )'d' z· ı cı planda akla gelme ı ır. t· 

~devletlerin biribirlerile münase 
ile • d b .. .. le.f tın e bu mevzu ugun en on 

~i ;a Yer alını• bulunuyor, ve ba-
tı • y d b' . lti 11Yasette ba~lıca roller en ırı 

lıı 0Ynuyor. Su halde bir Hariciye 
~i:tııuru meınleket;nin iktısadi va 
lj~ ~b. ve menfaatlerini de çok de

ır alaka ile tetkik etmiş, ve bu 
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= Misak için yeni bir f or
~ mül mü bulunuyor? 

' 'Recep Bey 
Bugün geliyor 

:: Hariciye nazırları iki şubatta 
il§ = 5 

i = Belgra tta toplanıyorlar 
: 
~ 

M. Maksimos temas ve teşebbüslerine devam 
ediyor - Belgrat sefirimiz yeni talimat aldı 
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~ M. Maxımoı 
5 BOKREŞ, 25 (A.A.) - Anado-
3 lu Ajaıuı Balkan muhabiri mahsu= ıundan: Türkiye, Romanya, Yuna~ 

nistan ve Yugoslavya Hariciye na= zırlarmm Balkan misakını görü§ • 
mek Üzere tubatın ikiainde Bel 

ES gradda toplanmaları kararlaşmı§ 
- tır. 

Bu/fıarlar giremez mi? 
BOKREŞ, 25 (A.A.) - Anadolu 

_ Ajansının Balkan hususi muhabirin 
den: Çok iyi malfunat almakla ma 
ruf Romen mahafilinde Bulıı .. rJa. 
rın Balkan miaakına girmel.,..i husu 
sunda Bükreş ve Sinayada elyevm 
yapılmakta olan telkinleri kabul et 

_ miyeccklerine en kuvıretli ihtimal 

dullah Suphi Beyi davetle kendisi- -

le mülakatta bulunmuıtur. Mülil • ı= 
katında Cenevrede M. Maximos, 
Zağrepte küçük itilaf ve Belgratta 
Yugoslav ricalile yapbğı temıuıla • _ 
rın mevzuu bahsolduğu tahmin e· ~ 
dilmektedir. ~ 

Yunan ayanında misak iiEI 
müzakereleri 

ATİNA, 25 (Milliyet) - Hari -
ciye nazırı M. Maximoı, küçük iti-
laf konferansı dolayısile Zağrebe 1 
:ve oradan Belgrada gelen Roman. 
ya Hariciye nazırı M. Tituleaco ile 
telefonla yaptığı mülakat hakkında ı 
Baıvekil M. Çaldarise uzun bir tel
graf göndermiıtir. Balkan misakı := 
Zağrepte toplanan küçük tilaf kon = 
{eransında da mevzuu bahsedildiği ;;;;;; 

(Devamı fi ıncı sahifede) = 
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= 
_ nazarilc bakılmaktadır. 

M. Titulecu selirimize izahat ~ 
- vereli 5 
;; Bükreş, 25 A.A. - M. Tiuleaco E 

Belgrattan avdetinde sefirimiz Ham M. Mihalakopulos 5 
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Dünde Vekilinriyasetinde 
üç toplantı yapıldı 

Maarif Vekilinin buradaki faaliyeti 
daha bir kaç gün sürecek 

İçtimalarda neler görüşülüyor? 

• 
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Maarif Vekili Hilı 
met Bey, dün de şel 
rimizdeki mesaııı 
henüz bitmediğin • 
den Ankaraya avde 
tini birkaç gün da
ha triıir ebnittir. 
Hikmet Beyin daha 
bir bafta kadar 1 s • 
tanbulda çalışması 

çok muhtemeldir. 
Hikmet Bey dün öğ
leden evvel yeni ya
pılan teırihane bina 
aını ve Haseki has- Universitede yniden yapılan teırihane 
tahaneaioi ırezerek, yeni tesisab tet
kik etmi,tir. 

Dünkü i~timalar 
Dün öğleden sonra İstanbul Erkek 

lisesinde üç içtima yapılnuıtır. Bu İç· 
timalarda ıslahat yapılacak olan orta 
tedrisat müesseselerinde tatbik edile
cek yeni ders programları görüıülmüt 
tür. Bu içtimalardan ikisine bizzat Hik 
met Bey riyaset etmiştir. Toplantılara 
veka~et umumi müdürleri, müfetıif • 
ler, lıae müdürleri ve bazı ihtiaas sa• 
hibi muallimler iıtirak etmi9tir. içti-' 
ınaların birincisinde riyaziye prog .. 
ramları mevzuu bahaolmu9, bilhaua 

ıalıada lüzumu kadar mücehhez 
bulunmalıdır. 

Hariciye Vekaleti, devletin na
kil vasıtalarından istifade ederek 
genç elemanlarına memleketi gez 
dirtebilir. Onların iktısadi malü • 
mallarını arttırmak için de bazı 
tedbirlere teve·~ül edebilir. Mese
la önümüzdeki mali senede mer -

liselerin ikinci devresindeki riyaziye 
derslerinin daha §Ümullü ve ilmi usul 
!erle tedris anoktalan Üzerinde durul 
muıtur. Talebe riyaziye deninden 
matlüp olan muhakeme edebilmek ga 
yesine daha ziyade ulattınlmak husu 
ıunda, birçok tedbirler alınacaktır. 

Vekil Beyin riyasetinde yapılan j • 
kinci içtimaa lise tarih ve edebiyat 
muallimlerinden bazılan da iıtirak 
etmiılerdir. Bu toplantıda orta tedri • 
sat müesseselerinde tarih ve edebiyat 
derslerine verilecek yeni istikamet gö 
rüıülmÜ§tÜr. Talebenin umumi kül • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

kezde kurulması tasavvur edilen 
Ticaret ofisinde Harici:,ıe memur
larının muayyen zamanlar çalıştı
rılmaları bir tedbir olarak gösteri
lebilir ...• 

Gazi ekoli'ina mensup bir Hari
ciye memuru, böyle yeti,tirilmeli
dir.' 

Mecdi SADRETTIN 

Fırka umumi katibi fzmirde 
bir nutuk söyledi 

IZMIR, 25 (Milliyet) - Cümhuri
yet Halk Fırkau umumi Jcatibi Recep 
Bey bugün saat ı3 te lzmir vapurile 
Avrupadan dönmüttür. 

Recep Bey nhbında tezahüratle kar· 
tılandı. Kendisine buketler takdim e· 
dildi, ıerefine şehir lokantasında fırka 
tara~ından (80) kiıilik bir ziyafet ve
rildi. 

Ziyafette Ödemişten davet edilen 
lktısat vekili Celal Bey de bulunmuı
tur. 

Recep Bey ziyafette kısa bir nutuk 
irat etti. Cümhuriyet marıı bir ağız
dan söylendi. Bir müddet istirahatten 
ıonra Retep Bey vilayet hrka reisi Ha
cim Mııhittin Beyle birlikte vilayet ve 
belediyeyi ziyaret etti. Müteakiben va
pura döndü. Samimi bir surette teşyi 
edildi. 

Recep B. in nutku 
IZMIR, 25. A.A . ...::. C. H. F. sı umumi 

lci.tibi Recep Beyin tereline verilen öğ
le ziyafetinde, Recep Bey tarafından i-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Başvekil elektrik 
Santralını gezdi 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Ba~
vekil ismet Pa§& bugün yanında Da· 
biliye vekili Şükrü Kaya Bey olduğu 
halde Ankara elektrik aantralinı gez 
mitler ve santralin bütün ıubeleri Ü· 
zerinde müdür muavini Süleyman B~ 
tarafından verilen izahatı dinlemit -
!erdir. 

Kontenjan 
ANKARA, 25 (A.A.) - Avu,,tur

ya ile yapılan ticaret mukavelename• 
aine merbut ( a) listesinin a • 66 nu -
maralı tarife numarasına 1100 liralık 
b • 66 tarife numarasına 889 No. su • 
na 25 bin, 503 No. ıına da 3 bin lira-
1.k kontenjan · " cdilmi tir. Bu kıy 
metlerin yüzae e'liıi İ•tanbula ve di
ğer yüzde ellisi de lzmir gümriiklcri
ne tahsis edilmiş olup bu tariJ.) numa 
ralanna temsil edilen Avusturya eı • 
yasına mukavelede yazılı bütün hü -
kiimler aynen tatbik edilecektir. 

Radyo 
Programları 

Memleket ihtiyacına uygun 
esaslar hazırlanacak 
ANKARA, 25 (A.A.) - Ankara 

radyosunun neıriyat prograınını teabit 
etmek üzere Dahiliye veki.leti tarafın
dan vaki davet Üzerine bugün matbuat 
umum müdürlüğünde bir içtima _Yapıl
mış, içtimada C. H. F •. um~mı ~d~ 
re heyeti azasından Necıp Alı, Haki
miyeti Milliye başmuharriri. Falih Rıf~, 
Maarif vekaleti namına talim ve terbı
ye azasından Kazım Nami, Posta ve 
Telgraf umum müdürlüğü t~_siz mü
hendisi Mazhar Beyler ve dıger bazı 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Komisyon radyo neşriyatına esas 
olan stüdyo ve neşriyat vaziyetlerini 
hakkında izahat aldıktan sonra, her teY 
den evvel ıehrin en merkezi bir yerin .. 
de fenni şartları haiz bir stüdyo tesi
sine karar vererek memleket ibtiyaç
lanna uygun program esaslarının hazır• 
laıırnaaı için içtimaı bir hafta ıonraya 
bırakmıştır. 

Takas işleri 
Vilayet bir teblig ile va· 

ziyeti izah etmektedir 

Tetkik edilecek olan bir 
kereste işidir 

Takas iılerinde kereste jhracabn • 
da" cıka.n me~e)e üzerinde ıehrimizde 

ihzari mahiyette 
tahkikat baılamıı· 
tır. Gümrük bapnü 
dürlüğü bu iıte 

gümrük memurla· 
nndan mesul bulu 
nup bulunmadığı • 
nı tetkik etmekte -
dir. Bu tahkikat 
gümrük müfettişie 
ri tarafından de -
ğil idari mahiyette 
yapılmaktadır. Bu 
gün tebarüz eden 
ve üzerinde duru .. 
lan meaele takasa 

Vali 112 unıttın Bey tabi tutulan keres-
telerin tamamen ih 

raç edilip edilmediği ci?etidir. Mev
cut kanaat bu kerestelerın tamamen 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bazı Fransız gazeteleri 
Fransanın Almanya ile fikir 
teatisinden vazgeçmek niye· 
tinde olduğunu yazıyorlar. 

Tel: { Müdirı 14311. Yau ltl•rl mld.ürOı 24311. 
Jd.ar• •• Matba.'\ ı z.4310, 

ra 
Uzak Şarkta yakın bir 
harp tehlikesi var mı? 

Sovyetler her hangi ani bir tecavüze 
karşı hazır bulunnyorlar 

Fransız gazeteleri Japonların şimdi uzun vadeli 
bir siyaset takip ettiğini yazıyorlar 

PARIS, 25. A.A.
Havas ajansından : 

0 T empı " gazete· 

ai dünkü bat yazısı· 
nı Japonyanın harici 
siyantinden bahse 
haaretmiıtir. 

'' T emps " bu ya
zıaınd" diyor ki : 

" Sovyetler birliği 
hükiimetinio Ameri 
ka tarafından tanın
ması, Rusyarun Vla 
divo_tok'u ve Ru.· 
Mançu hududunu bü 

tü ı uzunluğunca mü 
dafaay a hazırlanmak 
üzre uzak ıarkta bir 
çok asker toplayıp 

yıkmak için pek çok 
çalıtmak.ta buluıuna
sı - pek aıikilr bir 
ıurette görüıüyor ki 

- Tokio'da oldukça 
teıit haııl etmiıtir. 

Bundan Rusya ile Ja 
ponya arasmda bir 
ihtilaf çıkması teh
likesinin bugün altı 
ay evvelkine naza· 
ran dahe az ihtimal 

'Japon İmparatoru Hirohito bir harp kıtası;ıın 

cl:ıhilinde olduğu, gerek Tokio ~e gerek 
Moskova bükUınetlerinin esas davadan 
vazgeçmemekle beraber bilhassa zaman 
kazanmağı düıündükleri neticesi çıkarıla· 

bilir • 
" Hiçbir ıeyi te&adüfe bırakmayan Ja 

-

5eçit resminde 
ponya uzun vadeli bi: •iyaset tatb:k tdi
yol'. Bu siyaset tedblrli ve sabn-lı davran 
mağı İcap ettirir. Ayni ·..amaod-ı J•porya 
Mançuridc elde euiti ,._etlcclcri de kuv
vetJendirme~cı: çaJr,Jyor. n~n.uLJa be-a 

(Dev•"'. ~ ind ııahif<de) 

Ankarada muazzam bir 
abide daha dikiliyor 

Emniyet meydanına dikilecek olan 
abidenin sanatkarı maalesef vefat etti 

Ankarada Y enitehirde yeni bir mey· 
dan kurulmaktadır. Meydana timdiden 
kendi adını vermiş olan bir "Emniyet 
abidesi" de rekzedilecektir. Bu abide 
için yapılan heykeller tamamlanmış· 
br. 

Abide önümüzdeki yazda tamam o
larak açıİabilecektir. Abidenin heykel· 
)erini yapan meşhur Avusturya!ı ~ey· 
keltra,ın ölümü dolayısile Leıpzıger 
JUüıtrierte Zeitung mecmuasında çı
kan bir yazıyı alıyo~uz_:. ,. 

"Türkiyenin yem hukumet me!ke-
. d b'r çok resmi binaları, vekalet-

2ın e ı . b'I 
1 büyük eı ki.nı harbıye ına arını erve .... cı 

Gazi Hazretlermın evını yapan e-
:'ence Holtmieıter Ankaranın bü?'ük 
bir meydanına dikilecek ol":n l!'-'?nıyet 
abide•ini de yapmıftır. Abıdeyı ıtmam 

eden figürler, Avuıturyanın ileri gelen 
üstatlarından Viyanalı heykeltra§ An· 
ton Hanak taı·afından İmal edilmittir. 

Sanatk5r, Türkiye cümhuriyeti Em
niyet abidesi için çalışırken 6 ikinci ka
nunda ölmüş ve mukadderat ona An
kara abidesindeki eserlerinin açılma me
rasiminde bulunmayı nasip etmemiş
tir. 

Abide, yeni hükümet binaları saha
sının giriş yerindedir: Geniş ve açık 
bir yeıilliğin ortasında iki havuzla be
raber abide 37 metre uzunluğunda 
ve 8 metre yüksekliğindedir. 

Ankara yakininde çıkarılan açık "Ma 
mak taıı,. ndo.\n yapılan kaidenin ön ve 
arka cephelerinde Türk emniyet efra
dının fedakarlıklarını gösteren muhte-

( Liitlen sayıl ayı çeviriniz) 
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ŞEHiR Maslak faciasının istif

ham işaretleri! 
Nuıl Adliye yırnırını münasebeti • 

" birkaç gün ıizin baıınızı airıthm· 
:--. bu sefer de Maılak kazuı veai
ı':"le betki li.fı biraz uzatacağım. 
e.:'llan aeli.met ve emniyetine taallUk 

• en bu meıelenin bazılarının batını 
:fn1~aaı muhtemel olıa bile amme • 
hem •Ydasını mucip olacağında tüp • 
kaza Yoktubr. Katiyelle öğrendim ki; 

ya se ep old • "dd" d"I ·· &adenı · ugu ı ıa e ı en mu 
dan IO erun vukua geldiği yerle kaza· 
araaındnr;8 otobüsün bulunduğu yer 
fe varına O · 190 metrelik bir meaa
Pan hı'.'· Kaza yerinde tetkikat ya· 
tı ad e 

1 
1 ;oukuf bunu ve otobüsün al

lun ~ agaca çarpma11na rağmen yo· 
ka a evaın etnıiı olmasını ırörerek 
aıı2\~sna11nda otobüsün en aıağı sa
te e ld : 60 kilometre süratle gitmek 
~ ~gunu teabit etmiıtir. 

11 
yn, zamanda, yapılan ·zabıtlara 

b ~Zaran bu arabanın içinde bir de za 
. '. a ıneınuru varmış. Şimdi ben bu 
~ı tetkik eden hakim, müstantik, el-

f111 \lınumi hakları aramaya memur 
~ •anı evvela kendi kendime, sonra 

a alakadarlara sorarım: 
1 - Otobüslerin süratini otuz kilo· 

llıetre olarak ayar etmek üzere bu a
rabalara regülatör yani nazım ismi 
Yer·ı di ı en bir cihaz konması bele yece 
jntı-edilınitti. Bu cihazı koymamı§ o -
a.n arabalar iıletilıniyecekti. Kazaya 
~\'"•Yan arabada bu cihaz var DUY • 

1
•••• Yoksa neden ıeyrüıeferine müsa .. 

"de edilmİ§tİ?. Varsa neden arabanın 
l>luz kilometreden fazla gitmeaine 
!"an; olamamış?. demek bozuktu. Bu 
aletler kontrol edilmiyor mu?·· 

2 - Arabada olan zabıta memurıı 
~tede oturuyordu ve bu aüratli gi • 

1•e neden müdahale etmedi? 
.!<aza, her zaman içtinap edilmesi 

llıtıınkün olan bir ıey değildir. Bir bi
ıı.ıun önünden geçerken imanm ba -
tllıa kiremit veva pen<:ere önündeki 
rı~" düıer ve bir felakete sebep ola. 
dı ır. Buna görünmez kaza denir. Bun
I an korunmak için Allaha aığınmak· 
"" ba.ka çare yoktur. 
.. ':&kin Masl"k kazuı gibi kazalar 

l<>l"linen kazalardır. Bundan korun -
ltıak mümkündür. Şu •artla ki; herkeı 
j•~ifeaini ifa etsin: Makine ve İnsan 
ar. 

Acele ederiz •• 
lll Araaıra karilerden fu mealde mek

Plar alırım: 
''Elendi! Sen herkesin •us:una, ku-

1~!"unu görür:ıün, ga.zetecilerin hiç ek 
"ii Yok mudur?.'' 

(,.,\' akıa bu bir doğru aözdür. Li.kin 
,~I adııının aynasıdır) derler. Yani 
oı · lid".llll kuaurlanmızı baıkalan görme· 
d 1~· Ben bu baıkalarmm hakkımız· 
l!'lti tenkitlerini beklerken kendimi • 

1;." bau çatlaklıklarımızı da yazmak• 
... ~ ~kinmem. Netekim.. Bizim ga• 
Ilı ~let-de maznun ve auçlulan •aafet
dı e le büyük bir acele, bir telat var-

r. 
l> lr. 'ttfeaela biriai caaualuk ;üpheaile 

l 1tlJ111Y\1r. Gııızetelerim.İz hemen: 
''Hain bir casus yakalandı,, 

1 l>iy., büyük harflerle mantet koyar 
Jıf ·· O adam belki mahkıim olur, bel 
~here.et eder. Fakat ne olursa olsun 
~kaaını veya beraetini Adliyeden 
b\l lerlcen kimsenin ona efkô.rı umu
l,,• Ye namına tecavüz ebneve ve ona. 

•r vaaıf vermeye ha.kkı yoktur 
y h b. k • -_d . a ut ır aza olur, zabıta veya 

) lıve: birinden •Üphe eder. onu yaka 
•r-: B:z. acele yazanz: 

la "Mücrim1,.r bulundu. ceza-
rrnı görecekler .• ,, 

1 
B~ adamlar da belki mahkiim olur, 

I>elkı kurtulurlar, çünkü kimseı bir 
:ahkeme kararından evvel, hatta çok 

efa sonra bile böyle kat'i hüküm ve
~ınez. Amma bizim gazetecilikte bu 
kdettir. Düaene pek dost değiliz. Her 

eae doat olunmaz ya ı 

., .
1 

• ._., FELEK 
nı..orı e:rrmı~en eczacı Ş. H. BF e. 
M .. ktuhunuzda, 0 aahte ınecm ·JI • 

hın J"lmini vazm1Jımttaınız N I bua • 
&edelim? hürmetler. ' ası ah-

H,.., aahibi olduiuna ,., .. 
im:"'!~: Ufe~air 

Fe. 
kari-

Y ~ıı:dı'!ınız v 11k'a 
Nfl!;srı•·.-t 'Vl'p111ır..,. ı, 
hn•ıt•i'ı ki v,. 'k 1 Z, 

f1"'anı dikkattir. 

• ? sı a arı 
nız .• Saygılar. 

F" ı..,.t bize bu 
IÖndermez misi .. 

~-::::::~~-o-~~~__'.F~~· ....... lfte -
Pr~uRöpke .~enevreve pidivor 

11.öpk., "c: fakultes! llıtıaat profesörü 
.,.~"la '\l'e n~~ Onıveraiteıinde konfe 
Sö rme U7.ere davet ed'lm. . 
lr.e ";,eatr tatilin~en biliatifade M ıı~r. 
r., '-"Devreye gıdecek ve dört ı.· Rop-

lla verecektir. onfe-

llk açık ders 
l'ıp fak .. ) · h• 'Pı-of .. u teu cerra ı ordiııar)'ii .. 

ille aeaor Benaen dün Cerrahp-~u 
Be çık dersini vermi,tir. Profef .. a 

tlsen'' d . d b. k •or le d ın eraın e ırço ope.-a.tö 
Ju r, oktorlar ve sair zevat hazır b~ .. 
I' nınuştur. Bensen, son cerrahi aın .. 
l\Feleri üzerinde mühim izahat y e
~~~ ~-

--o--

Vapurlardan nasıl 
harç alınacak? 

Ekonomi 

İtirazlar var --Dün sabuncular toplandı 
tütüncüler de toplanıyor 

Belediyenin yeni zabıtai belediye 
talimatnamesi projesi ticaret odasınca 
tetkik edilmektedir. Oda bu projede 

.. muhte)if ticaret ve sana i zümrelerinin 
aleyhlerinde görülen ~ddeler bulun
maktadır. Talimatnamenin bazı mad
deleri çok ağır görülmektedir. 

Dün odada aabun fabrikatörleri bir 
içtima yaparak talimatnamenin kendi
lerine taalluk eden maddeleri üzerinde 
görüımüılerdir. Yarın oda tütün depo
ları ve imalathaneleri sahipleri top
lanacaktx. içtimada İnhisarın da 
bir murahhası bulunacaktır 

Talimatnamenin tütün depoları hak 
~d~ koyduğu mevad epice ağırdır. 
Tutun depolan her taraftan ahşap bi
nalardan 15, ki.rgir binalardan be§ met
re açıklı~ta olacaktır. Bu evaah haiz ol
mıyan ~ın~ların hepsi kapatılacaktır. 

Şehrımızdekı depolar, inhiaarm de
poları da dahil olduğu halde hiç biri 
hu evsalı haiz deg" ildir Bu hafta • • d d.ğ · · ıçm-d d ı e._r ~ayi ve ticaret zümreleri de 
o a a ıçtımalaz yapacaklardır. 

Pamuk rekoltesi 
Havaların bu sene müsait •t • 

1 k uk . gı meaı 
ge !ce ~amb. rekolteunin memnuni-
y~tı mucıp ~ ı.e~de olacaiı ümidi
nı kuvvet1eştırm.ııtir. Yeni sene k 
aanayiimiz için mühim bir &ene 0f:mtı 
İçin rekolteye büyük bir ehemnıiye:"'v 
rilmektedir. e-

A J i iktısat meclisi toplanıyor 
Ali lktısat meclisi içtimaına ıehri

mizden iıtirak edecek azalar aalı ve 
çarıamba günü Ankaraya hareket e
deceklerdir. 

Dörhol partakal'11rı 
Gelen malumata göre, Dörtyol por

takal müatahıilleri aralarında uır koo

peratif kurmağa karar vermiılerdir. 
Kooperatif Dörtyol portakallarının 

ayni zamanda ihracını da idare ede
cektir. 

Tetkikat yapılıyor 
Ötedenberi beynelmilel ticaret oda

~'!"n Türlıiyede de teılıilat yapması 
ıçın çalıtılmaktedır. Bu tetkilatı VA.,_ 

mak ~ç.in bir müeuiaan heyeti tetekkül 
etmtıtir. 

. Heyet dün ticaret odasında ilk iç
timaıru yapmıı ve nizamname üzerin .. 
de tetkikata batlanuıtır, 

Bir iki zUmre teşekkül etti 
Devlet Demiryollanılln bu mevaim

de !lıi ~in ':'.agondan fazla buğday ve 
~ıre ıt~alat >:•.!""' t~ccare yapacağı 
yuzde ellı tenzıLittan ıstifade etmek i
çin ıebrimizde iki zümr.e anla ,ma ya
parak tirlıet mahiyetinde tetekküller 
yapmı§lardır. Bunların bir zümreıi mü
him firmalardır. Diğer zÜmre de fch
rimizdeki değirınenlerdir. 

Ayrıca küçük mikyasta olan veya 
ferdi it yapanlar da aralarında bir bir
letme yapmak üzeredirler. 

Değirmencilerin ve mühim finnala
nn tetekkülü bugünden itibaren faali
yete geçecektir. 

Nazilli pamuk istasyonu 
N~zillide vücude getirilecek pa -

muk ııataayonu müeaseaes· . :ı.... a. 
••t hh·d· ının •<qaaın mu ea ı ı tarafından b 1 

F 
, &§ anmrttır. 

ab~ıka!ar ve işçilar 
Baıvekalet ıatatiatik m··d· • . 

d 9 
u ırıyetı ta-

rafın an 32 senesinde t .k. • . . eıvı ı aanayı 
kanunundan ıstıfade eden f b "kal 
h d 

... arı ar 
akkın a ıstatiatıkler Yap lnu B • . .ki .. T ı ıtır. u 

ı~tatıılı ere gore Ürkiyede 1473 fab 
nka vardır: Bu fabrikaların 1087 si 
1923 aeneaınden aonra a 1 tı B .. çı mıı r. u 
mueaseselerde çalııan it~lerin ınikda 
rı 55,322 lıitidir. Türkiyede fabrika • 
ların en ziyade bulunduğu yer, lstan 
buldur. Yapılan bir hesaba göre mem 
leketimizdeki fabrikaların yüzde 34 
ü ıehrimizde bulunınaktadır. Şehri • 
mizdeki 507 fabrikada daimi olarak 
15,730 iıçi çalıtıyor. ikinci derecede 
sanayi mmtakaSJ İzmirdir. Bu mıntaka 
da 181 fabrika ve 6977 amele çalıt -
maktadır. Üçüncü derecede Burşa ge 
lir. Buraada 116 fabrika vardır. Bun· 
lann 74 ünü İpek fa.brikalan teıkil et 
mektedir. Buraada çalı§&n itçilerin ye 
künu da 31 73 kiıidir. Balıkeair mm • 
takası sanayi hayabmızda dördüncü 
mevkii tutmaktadır. Buradaki 102 aı-
nai müessesede 2665 kiti çalıtmakta
dır. Bunlardan sonra aınai müea.&eıe 
adedi az olmakla beraber, iıçi adedi 
nin çok olduğu vil&yet Zonguldak • 
tır. Maden kömürü müesseselerinde 
ve kereate fabrikalarında çalııanların 
mikdan 8218 kiıidir. 

Ankara t;caret odası kongrc d 
ANKARA, 25. A.A. - Ankara 

ticaret ve sanayi odası kongresi bu 
j.!ın yi~i sekizinde toplanacaktır. 
ongrenın tetkik ve müzakere ede 

ce·· 1 gı mese eler tunlardır : 
1 - İktisadi vaziyetin umumi 

tetkiki , 
2 - Memleket istihsalatı tiftik ya ... , ' 
~agı, arpa vaziyetlerinin tetkiki, 

b 
-b Ankara.da hayat pahalılığı 

es a ının tetkiki 
4 - Bet senellk programda. An

karada tesisi talep edilecek sena
yiin tetkiki, 

llehkeıneler•• 

Yeni bir iddia 
___,,_ 

Adliye yangını Üst 
kattan mı çıkh? 

Adliye yangını tahkikatına devam 
edil~ktedir. Belediyede çalıtan, mii
hend,. ve müfettiılerden mürekkep 
o!an h~yet dün de bir kıaım ıahitleri 
dınlem!ftir. Bu şahitler meyanında ba 
zı Adlıye ınübaıirleri de varclır. Di • 
fer taraftan yangına sebebiyet ver
me~t~n maznun olan vestiyer Etemin 
vekılı de bu komiayona müracaat ede 
rek yangının denildiği gibi Adliye bi 
nasının alt katında, merdiven altın • 
dan. değil, üat kattan çıktığını iddia 
etmı~ ve birkaç ta tahit göstermittir. 
Komısvonun bu §ahitleri de dinleye • 
ceği tahmin edilmektedir. 

Vaizin muhakıımesi 
Ramazanda vaiz verirken Adliye 

binaıının içindeki cami kapandığı için 
yandığını aiiYlediği iddiaaile ağır ce
za mal,keme"ine ıevkedilen viiz Hoca 
Hayrullah Ef .. ndinin muhakemeaine 
ağır ceza mahk•emsinde yıı.nn bakı
lacaktır. Hayrullah Efendi vu,mda 
böyle bri 'ev anvlem.-dii?i .. ; hlldirmi· 
ve o l!'Ün vazında bulunanlardan 15 
ki•İYİ ıahit olarak göaterıni,tir. Bu •a 

, hitlerct .. n bir kısmı da yann dinlene
ceklerdir. 

Maslak faciası 
Mulak faciası tahkikatı dün de 

tevakkuf de.....,•i gecİrmİ•tir. Albert 
l'ara.oran Efendi tevkif '.kıu•anna he
nüz itiraz ebnem:ıtir. Şahit 1M-İn c,..J .. 
bi icin Yazılan JTtÜzek1rere dün Po'is 
m~diriv.-ti.,e tebliğ e"ilmistir. Birlnci 
mu"tantilc R,,,mazan B"v va.nn mün -
h"~rran .'-u j,.J., '"esgul ,..y,.,,..,,_lc; ,..,,i ... 
zekk•r': ıle celbedilen tahitleri dinle
yecektır. 

Sahte nUfus tezkeresi 
Bir ~sım kayıtları tahrif ederek 

aahte nufus tezkeresi vermekten suç
lu Kartal kazası sabık nüfus mem • 
ru Cemal Efendinin muhakemeahıe 
dün ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Dünkü muhakemede bir 
kısım şahitler dinl .. runiş, bunlar isn"t 
olunAn cürüm hAklanda Ad .. mi mat.I• 
amt bevan etmi•lerdir. Muh'.:eme <li
ğer bazı •ahitlerin celbi ve Cemili Ef. 
nin mah1<umiyet Mhıkası olun olmadı 
ğmm aorulması için h&§ka gÜne bıra
lal,.....·~t1r. 

Adliyenin fas•nması pazar
tesi QUnU 

Adliye hin .. aınm poatahaneye nak 
li lşi dün bilfiil bll•lamıs demektir. 
Dün müddeiumumilik baskatibi Emin 
Bey po•tahane bina.ama gitmif ye lıo
,alan dAireleri RÖzden gecinniftir •• 
Emin Beyle beraber binaya bir de mi
mar gönderilıni4tir. Bu mimar bina da 
h~linde yapılacak tadilatı tayin ve tes 
~ıt e~ıtir. Emin Bey de bo§&lan da
ırelerın te•lim muamelesini yapını§ • 
lı~. istintak daiı:eleri için postahane • 
nın büyük salonlarından birisi tahsia 
edilmhtir. Burası gayet zarif bölme • 
lerl bT· 
hi l

e 0 unecek, ortası celbedilen şa-
t eri"·• al . . çın ıntızar a onu vaziyetine 

getırılecek ve 7 iatintak daireai de 
bu aalon dahilinde bir arada fakat 
biribirlerinden bölmelerle ~yrılmış 
vaziyette bulunacaktır. icra dairesi 
için de böyle büyük bir aalon tahsis 
edilmittir. İcra dairesi de ayni vazi • 
yette olacak, ancak bu dairenin ön 
cepheleri kapalı değil, açık vaziyette 
bulunacak ve tıpkı bir bankanın u • 
mumi muamele salonunu andıracak • 
tır. Adliye daireai postahane ile ayı • 

!
raca'! bö'"!elerde binanın <'iiz .. lliği j. 
~ mutenaaıp bir tazda Adliye bütçe
sınden yapılacaktır. Ancak bu bina • 
".'1' ayrılması için icap eden bölmele-
rın yapılması husuaund "ki d • . d k" .. a ı aıre nra 
ıu~ ~ ıBmuz~ere herıü-ı:: Df'"tİcelenıne 
mi ısdtır. u muzak~re bölmelerin nert! .. 
er en yllpı)m,.sı ıcap ett• •• d • d. B ıp1ne aır ır 
u mesele Adliyeni" nostah"neye ta

ıınmasına mini de;;.iı.t;r Adi• tah ~ · ıye poa-
aneye ta~ınacak. bö'mel~r ondJ\11 

ıı<>nra vapıl"cflktır Rad . k t' B • 1 d .. '-- · vo sır fit ı ev 
o~ un a J"'.,....nl\&adorun Üzerind k" 
k . A kl"h" b e 1 

,.,_ 
1 ero 11 nn O§alttıiı dai"""y" ki 

ralam,.hr. Sirkette post,.h...,ede 
1 
i• : 

gal etti:Ti binavı pa,,~r gün:\ h0«alt;\
c"~tır. Pazarte"'i RÜnün itibA.,.fl'n de 
Acll:venin nevd .. ...,ey posstahaneye 
naklin'! bA•lanacaktrr. 

Elektrik, tramvay 
tarifesi 

Elektrik ıirketinin yeni üç aylık 
tarifeai, kilovat 16 kuruı 30 para ola
rak teabit edilıni•tir. Tramvav ıirke • 
tinin yeni üç aylık tarifesinde teabit 
için tarife komiayonu 1 şubatta içti -
maa davet olunmuştur. Aaıl ali.kadar 
)ara göre. •İrketin mukavelesinde mev 
cut formül baki kaldıkca buo;ün 'era
it dahilinde, trarnvav ücretlerinin in .. 
dirilmesine simiHlik hemen hemen im 
kan görülmemekt .. ctir. 

Tayyare ihtifali 
1 

Yeni ölçüler kanununda alelitlak 

1
°ndan bahsedildiği ve tonun vapur • 

d .. rın tonilôtosuna uymadığı ve bu yüz 
1 en vapurlardan mesaha ve aaire harç 
.:~"~." ne suretle alınacağından te -
~ .. ~~t. haaıl olduğu yazılmıştı. Öğ • 
ıı, 1 ıgımize göre, kanunda mevcut ol 
1 0,~an hu noktanın, diğer memleket -
lı<tı e tatbik olunan esas dahilinde 
~aıı'a~ v_'.'kaletince husmi bir tarzı 
.ı,. ':,, nglanması tesbit edilmi~tir. Bu 

• ne•aha mikdarının gösterilmesi 
1 ~ muamele ifasıdır. Bu husus • 

5 - Kongraya ittirak eden ze
vat tarafından vukubulacak teklif-

Cumartesi günü Fatih Tayyare par 
kında yapılacak olan Tayyare ihtifa. 
li programı tamamen ikmal edilmiı
tir. Bu ıneraıimrfe muhtelif hitabe
ler irat edilecektir. Ordu na.mma ha .. 
va zabitlerinden Mülazim Suat Tay • 
yare Cemiyeti nan:una fsta.nbuİ •ube
ai idare heyeti azasından Taip Ser • 
vet, Hallı namına tehir mecı· · l 
Al• R Be I . ısınc en 

ı ız!' y er bırer hitabe İrat ede . . 

••rk•tl•rd• 
Vapurcular bir 
Türlü anlaşamıyor 
Vapur almak meselesinde 

bir ihtilaf daha ç1kh 
Vapurculuk Türk Anonim ıirketi 

hiuedarları arasında ihtilaf çılıtığnu 
J'AZDUftık. lhtilıifm eababı haklıında 
ıu malumatı ..Idık: 

Şirket idare meclisinde, reis Sadık 
zade Ruıen Bey tarafından yeni vapur 
mübayaası için bir teklif yapılmıttır• 
Bunun leh ve aleyhinde münalıatalar 
olmuı, neticede bir rey fazlasile tez
yidi sennaye için heyeti umumiyenin 
8 tubatta İçtimaa daveti lıararlaıtınl
nuıtır. 

idare mec)İşİ azaıı araımda ., tezyi
di aermayenin fU veya bu tekilde ya
pılması hakkında ihtilaf hasıl olmuttur. 
Bir kısnn aza, yeni vapur almaktansa 
ıiıket haricinde kalan vapurculann tir
lıete alınarak onlann vapurlarile vesait 
lıadrosunun geniıletilınesini ileri ıür
müılerdir. Mukabil taraf, tirket hari
cindeki vapurculann ıirkete girmele
rine §iddetle muarız kalmıılardır. 

Heyeti umuır.iyenin davet edilmeai
ne rağmen, ıirkete dahil bir kısım va
purcular, ıirket haricindeki vapurcu • 
ları ıirkete iltihaka davet etmiılerdir. 
Şirket haricindeki vapurcular da buna 
menfi cevap vermişlerdir. Bundan son
ra bu kısım vapurcular, bir avukata 
müracaat etmiıler ve lktısat vekili Ce
lal Bey §ehrimize geldiği zaman kendi
sine takdim edilmek üzere bir layiha 
ihzarına batlamıılardr. 

Bu kıınn vapurcular, mevcut vazi· 
yete bir çare bulunmasım Celal Bey
den rica edeceklerdir. 

Şirket haricindekiler 
Şirket haricindeki vapurculara ge

lincı;. onlar da Türk limanlarile l span
ya limanları arasmda nakliyata hazır
lanmaktadırlar. 

Bu seferlere, 1 martta baılanacağı 
yazlmıı ise de, Türkiye - ispanya ti
caret müzakeralımn itilafla neticelen
mesinden itibaren bir ay aonra nakli .. 
yata başlanması İçin Yelkenci zade -
Paıabah.çeli Cemal Beyler grupile la
panya pcaret evleri arasında itilaf ba
aıl olmuıtur. Yelkenci zade - Paıabah
çeli Cemal Beyler grupu, yumurtaları· 
mızın lıpanyaya nakli için yumurtacı
lanınızla bir itilaf aktetmektedirler. 

Bu grup, ayni zamanda lapanya yu
murta ticaret evlerile de, kendi vapur
ları haricinde l ıpanyaya nakledilecek 
yumurtaların navlunlanmn kendileri • 
ne teaviye edileceği esaaına müstenit 
bir de mukavele imzalamıttır. 

Verilen malu~ göre, lıpanyada 
yumurtalarmuza biiyük rağbet vardır. 
Ve yumurtalarımız ispanya piyasasın· 
da diğer memleketlerin yumurtaların
dan ucuz aatılmaktadır. Türkiye • la
panya ticaret itiLifından sonra, yumur· 
talannuzın ispanyada rakipsiz vaziyet
te bulunacağı muhakkak addedilmek
te, yalnız ispanya ile yumurta müıtah
aillerimiz arasında fapanyada muayyen 
ticaret evleri tesisine lüzum körülmek
tedir. 

Söylendiğine göre, 1 t Limited ve 
Adapazarı Ticaret Bankası, itilahn im
zasını müteakip ispanyada mezkur mem 
leketle memleketimi7 arllsındaki itha • 
lit ve ihracat itlerini temin ve buna 
tavassut için birer ~ube açmak taaav- 1 
vurundadırlar. 

Denizyollarının kiraladığı j 
vapurlar 

Bir müddet evvel Vapurcular tir- 1 
lr:eti, kendi fazla vapurlarının Devlet 
Denizyollan idaresince kiralanarak 
itletilmesi için lktısat vekaJetine mü
racaat etıniı ve vekalet te bu huauata 
Denizyollan müdürlüğüne tebligat yap
tnı§b. Bunun üzerine idare, şirkete ait 
bir lıaç vapur isticar etmiıtir. 

Son zamanlarda bu vapurların Dev
let Denizyollan idaresi namına itletil
mesinin bazı mahzurları gÖrülmüJ, bu 
mahzurlar ve yolcuların vaki tiki.yet
leri vekalete bildirilmistir. 

1 R<JRSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

25 Kanunusani 1934 
Aktam Fiyatları 

latilırazlar f Tahvilat 
l.tikrazı dahili 95 Elektrik ---
1933 !ıLkruı 98,50 TramY•J' ..__ 
Sark D. Yolları 2.60 Tünel -.-
Oaitürk 28,.:0 Rıhbm 17.75 

" JI 26.95 Müme••İI 51.40 
., ili 27AO w ili 45.50 

Cümrülr.ler 8 tt IJI 46.50 
Baidl\t IJ,75 Kapon•u& 
T. ••k•rİJ• 9,75 Mümessil 

ESHAM 
İı Banka•ı Nama 10 Telefon 
,. ,. Hamiline JO Terkoa 

.. H Mü•••İ• 
'tramvay 
Anadola Hiııe 
Kupo•tuz 
Sir. HaJ"rİJ'• 
Reji 

ÇEK 

Kupoııııus 

44.SO Çımento 

24.80 Jtt,hat dey. 

Sark dey, 
15 Balya 

.... 15 Şark ın. ecaa 

FİATLARI 
12.06 Prai 

663 Viyana 
Paria 
Loa.dra 
Nürork 
Mil11no 
Brükae! 
Atina 
Cene-.re 
Amıterdam 

Sof ya 

75,37 1·2 Madrit 
9.01 Berlin 

3.3991 Lelgrad 
113 21 Zloti 

2.H.50 Peıta 
1.17.92 ı Bükrrt 

67,.25 Moskova 
N U K U T (Satıı) 

20 F. F"anıır 
1 JaterJin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 
20 1. laviçre 
ıc, Le•• 
21 Kur. Çek. 

Kuraı 

167 
663 
131 
218 
113 
24 

t Şille. A.,. 
1 Pe:ı:eta 
l Mark 
1 Zeloti. 

20 Ley 
20 Dinar 

l Çernovi; 
1 Alhn 
l Mec:diye 

&3.35 

12 
21.50 

ıt.70 

17.70 
1.30 
1' 
Z.85 

15.96 
4.22 
4.24 

2.00.89 
34.75 

4.2083 
3.65 

79,75 
10.87.50 

Kuruı 

24 
16 
50 

24,-
20 
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Yangın 
Talimatnamesi 

Yeni talimatname dün 
vilayete bildirildi 

Devlete ait ve devlet binası olmak 
üzere kiralanınıı binaların yangından 
korunması hakkında. tanzim ve He -
yeti Vekilece kabul edilen talimatna
me dün vilayete tebliğ edilıniıtir. 

Sırat köprüsü 
Geçen günkü otobüı faciaaı her 

zamanKı gıbi netıce verdi. }'.anı ra
cıanm debteti hakkında sütun sti
lim yazı ya.zrldı. Mahallinde ketıf. 
ler yapıldı. Raporlar tanzim o1un
du. Ölenler gömüldü, yaralılar ya
tırı;dı ve meseıe kapandı. 

Bu facianın cereyan ettiği Şifli
Maılak yolunu o kadar iyi tanırım 
ki en sisli havalarda nerede vıraj 
vardır, nerede yol darlatır, nerede 
dikletir santimi santimine tayin 
etmek kabildir. Çünkü her günkü 
yolumdur. Bu itibarla. ş:,li . Ma!• 
lak yolu hakkında söyuyecekıerım 
tecrübe üzerine hazırlanmıt fenni 
malumattır. 

Efendim, bu yol İstanbul için 

Talimatnamede içeriden çıkan yan
gmlann elektrik kUruluılarırnn eksiklik
lerinden aoba ve soba bacalan cıgara ve 
c:ıgara tablalarına lıartı benimsememez
likten, sobalarm kuruluıı'alarırun fena
hklarında çıkmakta olduğu anlaşılmakla 
bunun önüne geçmek İçin dü~ünülenler 
ıu ıuretle sıralanmıtbr: 

Elektrik lıurulu~u; horular içinde ve 
fenne uygun olarak mütehassıslarına ve 
fenne uygun olmıyanlar vakit geçirilmek ' 
sizin feıme uygun olarak yaptırılacak ve 
olmazsa fenne uygun bir hale gelirilinci
ye kadar kuUanılmıyacaktır. 

Kurulut altı ayda bir bu itteki bilgi-

da,ma bır tehlikedir. Şehir hakıcm
da malumat toplıyan viıayet mek
tupçusu Osman Bey merak ed.p 
bu yolun tarihine ait vakaları top
lasa fifman bir dosya meydana çı
kartır. Bunun henüz berhayat bır 
tahidi de vardır. Maslaktaki Al
man çift,iğınin sahibi Alman teoa
asından Her Şlef ! 

ai oradaki nafia memurlarının (fenni bil
giai vardır). Diyeceği fen memurlan ta
rafınd•n ıık aık arattırılarak rapora bağ- ; 
!anacaktır. 

Bu ihtiyarın fafıit olduğu otomo· 
bil kazaları yalnız it Bankası Mü
dürü Haydar merhumdan beri otu
zu geçmittir. Bu yol üzerindeki a
ğaçların hemen her biri bir insan 
kamle beslenmittir. 

Soba olan dairelerde sobalar elden gel 
eliği kadar duvara ve tahta olan yerlere 
uzak 0 larak kurulacak ve duvardaki de
liklerden ve cam yerine saç korunu, pen
cerelerden çıkarılacak borular saçaktan 
en az 25 snntimetre açıktan ve bir bu .. 
çuk metre yükseğine çıkanlmak ve üzer
lerine tepelik konmak suretile çıkanla
caktır. 

Soba boruları iki ayda bir söktürüle
rek bacalan ile birlikte temizlettirilecek 
ve her temizlenmede bu İ•e baka., me
murları tarafından teınizle~e tarihleri 
gösterilerek tutacağı kağ.dı merkade 
d~re. amiderine ve ta§ralarda en büyük 
mulkıye memuruna yazı ile bildirilecek
tir. 

Sobalar aaç örtülü tablalar üzerine 
konulacak ve aoba koaulacak yer tahta 
~ötemeli ise tahlalardan baıka döıeme 
ile tabla ara11na kenarlan en çok yanm
ıar metre geçmek üzere amyant veya 
oaç konacaktır. Odun ve kömür avnca 
bir lıap içinde bulundurularak kurut
mak veya sair aebeplerle a,..b:ıJann altı
na ve yanına konulmıyacaktır. 

Kı,ın gilnlük işin bitiminde odalarda 
ki aobalann içinde bulunan ateşler oda· 
cılar tarafından kapaklı kovalar içine a• 
lmarak söndürülecek ve ate, C...lıru\Clığı 
anlaşılınca oda kapılan kilitJeneuktir. 

ltçilerden geceleri dairelerde kalacak 
olanlar için yatak odaları avrtlarak bu 
odalmda yatmlacak ve bütün İş ve yazı 
odalarında yatınlm1vaC11.lı:trr4 

lıçilerin yatak odalanna Jaıtmak için 
konulacak aoba ve mangalda yemek ve
ya başka bir ıeyi pitirmek yasaktır. 

Vilavet, kaza ve Nahiyelerde oranın 
en büyük mülkiye memuru tarafından da 
biliye memurlanndan biri daire ftmiri 
~e mevcut İ$çİler içinden biri de iıçi 
başı seçilecektir. 

lıçiler daire &mirinin emri altında it 
görürler. 

Bina!ar geceleri ve paydos gilnleri 
•varsa-daire bekçilerine ve bekçi olmı
yan yerlerde işçilere sıra ile beklettirilir. 
Bekçileri ve birden fazla itç:Jeri olıruyan 
binalar, gecelm m.ıml.,ket bekçileri ve
ya po!iı ve jandarma devriyeleri tarafın 
dan dışmdan sık sılı göz altında bulun
durubnahdır. 

Dairelerin oda kapıl2rında 7-15 uzun
luğunda kapaklı bir delik ııçbrılarak bu 
delikler gündüzleri kapanacak ve pay
do, zamanlarında içenleri görülebilmek 
İçin açık bulundurulacaktır. 

H ~r odaya bir numara konacak ve bu 
numaralar ufak maden parçalarına yaz
dırılarak anahtarlarına bağlanacaktır. 

Anahtarlar uygun yerlere konulacak 
dolaplarda aaklanacak ve bu dolerh.-.n 
anahtarlan işçiba~ı veya nöbetçiJerde 
bulunacaktır. Do!aplarm kapılan camlı 
olacaktır. 

Paydostan sonra İtçiler odalan kilitli
yerck anahtarlannı anahtar do'abınd•ki 
nuınaralanna göre çengellerine asacak
lar ve gece bekçilerine haber verecekler 
dir. 

Bekçiler payclo•tan yarli'\ saat ~~nra 
anahtar dolabmdaki numaralarma eore a 
nahtarlan gelmiyen odala"ı araştıracak 
vr kontrol saatlerini de alarak on bet da
k'kada bir belH yerlerdeki anahtarile 
kuru"mak suret.ile bir diizüye dolatacak 
ve oda kapılarındaki açılı bırakılnuş de
liklerden odala.-.n içinde ateı veya du 
man olup olmadığını ara§tıracaktır. 

Dairelerin paydostan yar-ın s:ıat son
ra asıl lr:apıı-ııdan baıka kapılan ve ıı.çık 
kalmıı pencereler varsa bekçiler tarafın· 
dan kapanılacak ve bundan sonra yaban 
cılar:n içeri girmeleri yasaktır. 

iş bitimi ca'lı raldıktnn sonn hirhir 
memur d~irede kalamaz. Ancak paydoı 
z~larında veya dairenin kapalı gün
lennde çalrtacaklann İsimleri daire amir 
!erine bildinlecektir. 

Paydosta veya dairelerin kapalr gün
lerinde daireye gelecek memurlar o daire 
tefinin bir müzekkeresile geleb!lir. Bek 
çiler bu müzekkereyi alırlar ve valıit ge
çirmeJ,sizin daire amirine gönderirler. 

Merkez dairelerinde İşçi başı ve yar• 
dımc:ıları §<'birde evleri de olaa ura ile 
geceleri ve dairelerin lıapalı olduğu gün
lerde o!airelerde kalacaklardır. 

Y an"'ını ilk gören tarafından valıit ge• 
çirilmek•izin yanp,'ın çanları sürekli p
lınmakla beraber itfaiye olan yerlerde it
faiye ve olmıyan yerlerde polis, jandar .. 
ma ve belediyelere t·lefonh h"'>er veri
lecek ve d;:ıire funir!erine bildirilecektir. 

Maliyede tetkikat 
Maliye müsteşarı Faik Beyin riya 

aetinde dün de Başmürakıplikte yapı 
lan içtimada nokaanla.r ve tahakku • 

Eski padıfahlardan b:rinin atla 
avlanmağa gitmek için yaptıroıgı 
bu yolda bugün su arabaları gıuı 
agır, spor otomobilleri gıbi sürat
li, otobüs g.bi battaı, kamyon gıbi 
ağır, bisıklet gibi hafif, m.;to . iklet 
gıbi ha.tdöndürücü nakil vasıta.tarı 
kaynaşmağa çalışıyorlar. 

Gayet mükemmel direksiyonu 
ofan bir ecnebi dostum geçen yıl 
hı. cuma günü bu yolda giderken 
vaziyeti gördü ve: 

- Ben burada otomobil ku!lana 
marn! 

Diye direksiyonu bıraktı. 

Şimdi yoıdan bahsedeyim: Bu 
yol a.ncak bir gıdit yolu olabilir ve 
bu yolda a.ncak motorlu nak1l ,-a· 
ııtala.rı ifliyebilir. Y 01un her kilo
metresinde bir küçük meydan 
yapmak lazımdır. Virajları me
yilli ve fenni ~ekilde tesviye etmek 

doldurmak elzemdir. 
Yola muvazi bir de gelif yolu

yapılmazsa, virajlar fennileştiril
~ezse, bozulan otomobilleri çek
mek, yaya ve bisikletli yolculara 
istirahat vermek için küçük mey· 
danlar yapılmadıkça bu yolda ka
zalar eksik olmaz. 

İstanbulun hemen yegane oto
mobil gezinti yolu olan Maslak • 

Şişli tosesi bu halde kaldıkça açılı 
söylemek lazımdır, böyle facialara 

sık sık şahit olacağız.Dütünmeli ki 

bu yolda yılda bir kere ya.rı~ bile ya 

pılıyor .Halbuki mütehassıs. profes 

yonel bir yarışçıya burada ;arıt. 
yaptırmıya imkan yoktur. Meger kı 
mecnun veyahut kelleyi ko tuğuna 
almıt bir amatör ola! Alman çift· 

liğinden Maslak çeşmesine gelir~ 
ken sola tesadüf eden telgraf dı· 
reklerini birer ölüm sütunu gibi 
her gün kar,ımızda göre göre ar
tık kanıksadık. Fakat dediı;im gi· 
bi bu yol bugünkü ,ekli ile her za
man için tehlikeli bir Sırat köprü
südür. 

Burhan CAHIT 

Gayrimübadiller bir heyet 
daha gönderiyorlar 

Cayrimübadiller cemiyeti idare 
heyeti yarın toplanacaktır. Cemiyet 
namına yeni bono tevziatını tesri İC"İn 
te~büsatta bulunm,.k Üzere Hıılil 
Paoa ile Hüsnü ve Şahap Bey'erdl'n 
mürekep heyetin yann ak'.'telm Vf"'Va 
ferdası günü Ankaraya hareketi taka> 
rür etıniıtir. 

Havuzlar idaresinde 
Devlet Denizyolları, Akay, fabrika 

ve havuzlar idarelel"inin geç,.n altı 
aylık hesap!annı tetkik icin Anlcara
dan ~elen heyet. dü~ öfjl:den 

0
S1Jnra 

fl\hrika ve bavu71:ıır ıdaresıne gıdt>r~k 
tetk;katta b1,Junmuş,tur. J:!evct. hır 
·k· wu .. ne kadar Akay ve mutealcıben 
J 1 ~ 1 "d 1 • • h Devlet Deni7vo) 1'1"1 1 r.rf"' f''ll-tnın e • 
aaplarını tetkike h"~by11caktrr. 

-n--
Nurullah Esat Bev 

5i!mer Bank U'!tum mi1rlürü Nun1I 
)ah Es .. t B,.v tedavi idn ViVll""Y" ha 
rırı ... + etrnİ'>t; .... Nı1rull:th T:srt n.~v ,.,,:.,. 
mücld•tten b~~i haata olarak lstnt'bul 
da tedavide idi. 

kat, tahsilat itleri Üzerinde görütül • 
müıtür. 

EminönUndaki b3nzin dapo1 rı 
lstanbul gümrükleri başmüd:irü 

Seyfi Bey vali muavini Ali Rıza Beyi 
ziyaret etmiştir. lıtibbaratımıza gö -
re gümrükler idaresi Eminöniin~(" so 
kak içlerinde eskiden kalma bı~kaç 
benzin deposunun kaldırılmasını ıste
mektedir. 
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1 Haftalık Siyasi icmal ) 

Milletler Cemiyeti içtimaı: \ 
Milletler Cemiyeti Meclisinin ycbniş 

sekizinci içtimaı geçen haf'.ta Cenevre~e \ 
toplandı. Bir zamanlar Mılletler Cemı· 
yeti içtimaları Avrupa diplomasisinin en 
ehemmiyetli hadiselerinden sayılırdı.An· 
cak son seneler zarfında, bilhassa Ja .. 
ponya hakkında Milletler Cemiyeti tara· 
fından alınan tedbirlerin bir netice ver
memesi üzerine artık Milletler Cemjyeti 
içtimalan eski t:hemmiyetini kaybetmiş .. 
tir. Gür.ün ehemmiyetli siyasi meselele
ri Milletler Cemiyeti teşkilatının kadr°" 
su haricinde görüşülmektedir. 

Milletle:· Cemiyeti içtimalan ikinci 
plana at.lmıı olmakla beraber, bu defaki 
ruzname a:-asında F ranta ile Almanya 
arnt:nddki munasebetleri yakından ala
kaJar eder.. bır mesele vardı. Bu da Saar 
rnesek~sithr Saal''da gelecek sene iri.ya 
müracaat edilerek 1920 senesinde bu 
mıntakada şi\d.in olan halktan ıu sual .. 
lcr !oı:-uİot11.kta·: 

l - Şimdiki beynelmilel 
devamı mr isteniliyor? 

idarenin 

2 - - Fransaya iltihak mı iltizam edi
liycu? 

3 - Almanyaya avdet etmek mi is
teniliyor·! 

Bu reyifun için hazırlık yapılmasına 
başlanmak Üzeredir. Almanya Milletler 
Cemiyetinden çekildiği cihetle müzake
relere iştirak etmediğinden Fransız mu
rahhası M. Massigli, bu meselenin mü
zakeresinde bulunmak üzere bir Al· 
man rnurahhasının gönderilmesini iste
miş ve Milletler Cemiyeti de Almanya· 
yı davet etmişse de Alman Hükumeti bu 
davete icabet etmcmİ§tİr. Meclis bunun 
üzerine Almanyanın gıyabında Saar me
selesini mü?ıkere ederek ittifakı i.ri ile 
karara varmı,br. Bu karara göre, Mil
letler Cemiyeti muahede ile uhtesine te· 
rettüp eden vazifeyi, yani iriya müra
caati yapacaktır. Bu araya müracaatin 
bitaraflıkla yapılmasını temin etmek için 
i<üçük bir komisyon teşkil edilmiştir. 
Komisyon tunlardan terekküp ediyor: 
1 talya murahhası Baron Aloisi, ispanya 
murahhası Senor de Madarioga, Arjan
tin murahha11 Senor Cantilo. Bu üçler 
komisyonu bir rapor hazırlıyarak Mil
letler Cemiyetinin R"elecek mayıs içtirna
ına takdim edecektir. 

* * • 
Rusya Cemiyete girecek mi? 

Milletler Cemiyeti, Japonya. ve Al: 
manyanın cemiyetten çekiimesde haylı 
zayıflamıı olmakla beraber, Fransa ta· 
rafından takviye cdilmeğe çalışılıyor. 
Franuzların Rusyavı Milletler Cemiye
tine iştirak ettirmeğe çalı,tıkları anlaşr• 
lıyor. Filhakika Almanyada Hitler ida
resi başladıktan sonra Rus yada Fransa· 
ya do'rru meyletmek cerevaru başlamıı· 
tır. Fransız Hariciye Encümeni Reiıi 
M. fl~rriot'nun Rusvayı ziyareti.le hız 
alan bu cereyan, iki memleket arasında 
mukarenet dcrecegİne varan hir müna• 
&ebet teıı.is etmi~tir. Bu, her iki tarafın 
c:\J\ menfaatine uygun bir anlaımadır. 
Fran•a Almanyaya karşı kuvvet topla
mak ilıtiyacmdadır. Çünkü Almanya 
si:,ih müsavJtında ısrar ediyor. Eğer bu, 
tahakln k edecek olursa, Fransa bü•bü
tün tehdit altında kalmıı olacaktır. Di
ğer taraftan Rusya da Uzak Şark'ta Ja
ponya tarafından tazyik ediliyor. Hitler 
Hükumeti de Sovyet Rusyaya kartı ade
ta muhasun denecek bir siyaset takip 
ettiğinden Ruslar Jarktan Japonya garp
ten de Almanya'run arasına sıkışmış 
kalmıı bir haldedirler. Bu zaruretler 
altında Fransa ile Rusya birleşmişler: 
dir. Denilebilir ki bu, harpten "'!nra~ı 
siyaset cereyanlarının en e~emmıyetfj.. 
ıidir. Adeta harpten e~~elki Fransa. • 
Rusya ittifakı ihya ediliyo~ d_emektir. 
Ancak bu hadisenin ehemmıyeb bu nok
tada da kalmıyor. Rusya, Fransanın 
istatükoyu muhafaza siyasetini kabul 
ederek halihazınn muhafazası taraftan 
o1 ·~ ··or. Halihazırın mı1hafa?.asını k~l,11[ 
ettikten sonra artık Rusyanın MiUetler 
Cemiyetine girmesi için ortada bir mAni 
kalmamı, demektir. Filhakika henüz 
Ruıyanın resmen Milletler Cerr.iyetine 
girmesi için bir tctebbüs yapılmamıstır. 
Ancak Rus devlet adaınlan bu fikre 
muhalif olmadık!an kanaatini uyandıra
calc sözler söylemişlerdir. Cenevrede de 
b:.ındıtn ısrarla bahsedilmektedir. 

* • • 
Mançurya imparatorluğu: 
Japonlar Ruıya'nın ıiyaıi vaziyeti-

~ir kadının 24 
Yazan: Stelan Zwcig 

nin lruvvetleşmekte o\du~unu . görerek 
Mançurya'daki idarelerinı perçınlen:ıek 
istiyorlar. Bunun için de 1912 senesıı~~': 
hal'edilen Çin lmparalo~u Pu. Yı yı 
Mançurya imparatoru tayın etmege ~a: 
rar vermişlerdir. Japonların bunda ıkı 
siyasi hedefleri vardır: 

1 - Mançuryayı Japonyaya ~~hak et· 
mek istemediklerini dünyaya gostermek 
iıtiyorlar. 

2 - Mançurya'run artık Çin'e iade 
edilemiyeceğini bildirmek istiyorlar• 

Filhakika imparatorluk payesine yük· 
selen bir memleketi Çin'e veyahut J.~· 
ponyaya ilhak etmek binnisbe daha muf
küldür. Ancak Pu Yi'nin Mançurya 
tahtına oturması azacık endişe uyand~
mıştır. Pu Yi 1912 senesine kadar Çın 
İmparatoru olduğuna nazaran acaba 
bir defa Mançurya'da yerlettikten son· 
ra Çin üzerinde de bir bak iddia etm'.'• 
ğe kalkışmıyacak mı? Eğer böyle bır 
iddiada bulunup ta Japonya'run yardı
mile bunu tahakkuk ettirecek olursa, 
0 zaman Mançurya gibi, Çin de Japon
ya'nın nüfuzu altın~ .&ir~ce~tir. Bu en
diJeyi izale ebnek ıçındır ki Japo~ya, 
Pu Yi'nin yalnız Mançurya ı~
paratorluğunu tanıyacağını ve hu· 
kümdarlığının Çine teımili asla mevzuu• 
bahis olmadığını ilan etmi§tir. A~cak ~
ponların sözlerine pek itimat edıleme~! .. 
ği ileri sürülmektedir. Her halde Pu Y ~ -
nin Mançurya'da İmparator olması .Çın 
için daima bir tehlike tetkil edecektır. 

* * • 
Silahsızlanma meselesi: 
Milletler Cemiyeti Cenevre'de toplan· 

makla beraber, Avrupa devletleri araıin· 
daki münasebetler bakımından en ehem
miyetli mesele olan silahsızlanma ihtila
fının halline Milletler Cemiyeti teıkiliı.tı 
haricinde çahtılıyor. Malumdur ki 1.4 
ıe,rinievvelde Almanya Milletler _Ceını
yetinden çekild:kten sonra Fransa ıle Al· 
manya arasında yapılacak doğru temas· 
lar ile bu meselenin halline çal~şıl°".'s~ 
kararla§11Uıtı. O zamandan. ber_ı b~ •.ki 
devlet arasında üç nota taab edılmııtır. 
Evvela Almanya sili.bsızlanma hakkında· 
ki noktai nazarını F ransaya bildinniıti. 
Almanya 300 bin asker istiyor. Silah 
noktasından Fransa ile müaavat istiyor. 
Saar mıntakasının araya müracaat edil· 
meksizin Almanyaya iade edilmesini is
tiyor. Buna mukabil timdiki uzun müd
detli yüz bin askerini dağıtacak ve on 
senelik te bir ademi tecavüz misakı İm· 
zalıyacaktır. 

Fransa bu Alman notasına 1 kanunu
sani 1934 tarihinde lıir cevap vermişti. 
Cevap Alman noktai nazarını reddetmek· 
le beraber har halde müzakere kapısını 
açık bırakınakta idi. 300 bin askerin f>o~
la olduğu iddia ediliyor. Saar meselesı· 
nin Fransadan ziyade Milleller Cemiye
tini aliikadar ettiği bildiriliyor. Fransa 
tayyare kuvvetlerini yüzde elli nisbetin .. 
de indirmeyi teklif ediyor. 
Şimdi Almanya bu Fransız notasına 

cevap vermiıtir. Cevabın metni henüz 
malüm olmamakla beraber, her halde 
müzakere kapısının açık bırakıldığı sÖy· 
lenmektedir. Telgraf haberlerinin bildir
diğine göre Almanyanın itirazları ıöyle 
hülasa edilebilir: 

ı _ Almanya ~crübe devresine itiraz 
ediyor. Malumdur ki Fransızlar silahsız
lanmaYa ba~lamazda'J evvel bir tPcrübe 
devresinin geçirilmesini istemiılerdi. Al
manya siliihsızlanma konferansından çe
kilmezden evvel bu tecrübe devresi be
J,...,.j dörder sene olmak üzere iki devre 
idi. Sonra Fransız notasında müddeti 
tayin edibnemekle beraber tecrübe dev
resinden bahsediliyordu. Almanlar buna 
itiraz ediyorlar. Siıahsızlanma hakkında 
ne karar verilecekse derhal tatbik edil· 
mesini istiyorlar. 

2 - Almanlar tayyare kuvvetlerinin 
Fransa tarafından teklif edildiği gibi, 
yüzde eUi yerine yüzde yüzünün ilgaııru 
istiyorlar. Çünkü Fransanın tayyare 
kuvveti o kadar büyüktür ki yarısı imha 
edilse dahi ııene kahir fa'kiyet Fransız
larda ka1acaktrr. Bu faikivetin rneıe18. 
3 o:ıo tayyare ile temin edilmesile 1,500 
tayyare ile temin edilmesi arasında bir 
fark görmüyorlar. 

3 - Fransa silahsızlanma mukavele
ıinin tatbikini bir beynelmilel polis ve 
zabıta kuvvetinin teşkiline bağlaınıfb. 
Almanlar buna da itiraz edivor'ar. 

Ajans telgraflarının verdiği kısa hüla-

saat/ık hayatı-] 
Tercüme eden: l11mail MU:ŞT At<. 

lb 
Bir müddet sonra pencerenin ö

nünü terkedip sakin adımlarla tek
rar geldi koltuğa oturdu, hikayesi
ne devam etti: 

- Artık meselenin en güç kısmı. 
nı anlatmıs bulunuyorum. Bütün 
müskülat bu kadarını söyliyebit. 
mekti. Şimdi bütün mukaddesatı
ma, 'eref ve haysiyetime, ço~~la· 
rımın ba~ına yemin ederek sızı ~e
min ederim ki bu otel odasına gır· 
diğim dakikaya kadar yabancı bir 
erkekle birlikte kalmak bir saniye 
bile aklımdan geçmemi,ti. Ümit e
derim ki bu sözüme inanırsınız. 

Emiz olunuz, ben o dakika haki
katen İradesiz, 'uursuz hareket e
den bir insandan ba,ka bir şey de
ğildim. Açık bir tavan penceresin
den bir adı:.m, gafletle, nasıl a,ağı 
c!ü~erse ben de hayatımın munta
zam ve dürüst yolundan bu vaziye
te biran içinde öylece düşmü,tüm. 
Vak'a"ı bütün hakikatile, hic bir 
nokt::-sı ı r.e sizden, ne de kendi 
nl!foimılrn sakl:.>.mıyarak anı;otaca
ğıma yemin etmi,tim. Bu itibarla 

size bir defa daha tekrar ederim· 
ki bütün arzum bu genç adamı kur
tarmaktı. Ba,ka hiç bir hissim yok
tu, hiç bir ,ahsi emel ta'ımıvordum. 
O gece bu otel odasında olup bi
ten şeyler, bu odada atıldığım fa. 
cialı macera kalbimden ve kafam
dan bir saniye bile geçmemi,ti. 

Bu genç adamla o otel odasına 
girdikten sonra neler oldu!runu mü 
saade e~iniz.de, _hikaye eb:ıeye~im. 
O gecenın hıç hır dakikasını unut
madım ve ömrüm oldukça unutamı 
yacağım; çünkü o gece ben bu o
dada bir insanla mücadele ettim. 
Bu mücadelenin gayesi onun haya. 
tını kurtarmaktı. Evet tekrar ediyo 
rum: O gece bir adamın hayat ve 
mematı mevzuubahis idi. 

Bu mücadelenin asabım üzerin
de yaptığı tesirden, muhakkak su
rette, şunu anlamı,tım ki yarı mah. 
volmu' bir insandan farkı kalmı· 
yan bu genç adam öldürücü bir 
tehdit karşısında duyduğu şiddetli : 
tee•sürün sevkile bana tıpkı bir 1 
k ' . azazedenin son selamet çaresi o- ı 
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HİKAYE 
Çapras kelimeler 

Arif Bey bir fırtına gibi birahaneden 1 
İçeri girdi. Geç kaldığına o kadar e· 
mindi ki girer girmez derhal duvarda 
ki saate baktı. Bakar bakmaz da içi fe· 
rahladı. Oooh, zannettiği gibi geç kal· 
mış değil, bilakis on dakika evvel gel· 
mitti. 

Makbule ona: "Saat üç buçukta ge· 
lirim., demişti. Halbuki daha saat üçü 
yirmi geçiyordu. Erkek kısmı böyle
dir, hotlarına giden bir kadından bir 
randevu kopardılar mı, dakika sektir· 
mek istemezler. Bu Arif Bey de ellisi· 
ne yaslanıruf köklü tazelerdendi.. Bil· 
hassa yirmi be§ yatlarında dul bır ka· 
dınla da muarefe peyda edip randevu 
kopardıktan ıonra, paı•.ahaneye fll'tına 
gibi giriıine hiç te ha~ etmemeli. 

Arif Bey ömründe Makbule Hanım 
kadar güzel, kendi gustosuna muvafık 
bir kadın ırörmüş değildi. Daha evvel 
bir kaç defa buluşmu,lar, Arif Bey, 
Makbule Hanımı gezdirmiş, kendi ma
ğazasına götürmüı, hatta bir defa da 
sinemaya gİtmİJlerdi. Dün kendisine 
de mit ti ki: . 

- Yarın birahanede buluşalım. [Sız 
kendinize göre hangi birahaneyi gözö
nüne getirirseniz, getiriniz, işte orası] 
Sakin ve tenha bir yer.. Orada daha 
serbest konuıuruz. Ben salı günü saat 
üç buçukta gelirim. 

Arif Bey birahaneye girince, bir ma .. 
saya oturdu. Burası günün bu saatin
de hakikaten tenha bir yerdi. Mütema· 
diyen ıol gözü duvardaki ıaate, sağ gö
zü l<apiya bakıyordu. Bir aralık kendi
sinden ne emrettiğini sormağa gelen 
garsona: 

- Azacık bekle, birisini bekliyorum, 
dedi. 

Saat üç buçuk oldu. Görünürde Mak
buleden eser yoktu. Kadınların söz 
verdikleri saatte gelmeyiılerinin tatlı 
bi: misali daha.. Kadınlar, neden söz 
verdikleri ıaatte gelmezler, acayip, bi
linemez bir teydir. Doğrusunu söyle
mek lazımgelirse, biraz da kendi aleyh· 
lerindedir. Çünkü erkeği kendileri bak· 
kında menfi dü,üncelere sevkedecek 
fırsat ve zaman verirler. 

Saat 3.40. • Hiıla Makbule ortalarda 
yok. Arif Bey dü,ündü. Her halde ya 
tramvayda kuran kesildi, yahut tramvay 
yolunda bir otomobil kazası oldu da, 
Makbule Hanım ondan gecikti. Bir k~· 
dın sevdiği bir adamın randevusuna gı· 
derken (Arif Bey nedense kendisinde 
bir kadın tarafından ıevilmij olmak 
hassası görüyordu) elbette istical ede
cek değil mi idi? Fakat bu tramvaylar, 
bu otomobiller, maazallah biı- kaza .. Ka
za ilıtimali Arif Beyi aşağı yukan sars
tı. Lakin kendi kendini teselli etti: 

- Canım ne münasebet! Durup du· 
rurken kaza olur mu? 

O sırada garson bir k:'ç defa . on'!n· 
den geçti. O zaman Arif Bey bır hıra 
mnarladı. 

Saat J.!;o. • bala ne gelen var, ne gİ· 
den? . 

Garson İfİ çakmı,ıı. Kadın beklıyen 
insanların baleti ruhiyelerini pek iyi bil 
diği için, Arif Beye qın sıkıntısına ~
!aç makamında bir gazete ıundu. Arif 
Bey gazeteyi aldı :ımma, olru~ için 
almadığı gene halınden belliydı. ~
zeteyi açtı, üst tarafından kapıya bır 
göz attı. Makbule ner~de kaldı? <!ele
cek mi, gelmiyecek mı? Acaba cebı de
lik birine mi çattı? 

Bütün bu faraziye ve tahminler İ· 
çinde Arif Bey, nede olsa gene gaze· 
teye ne var, ne yok diye bakıyordu. 

salardan an~adığımız ihtilaf noktaları bun 
!ardan ibarettir. Şimdi lngiliz ve ltalyan· 
lann iki devlet arasında bir uzlaşma le· 
mini için tavassut etmelerinden bahsedi· 
liyor. Ancak üçüncü noktaya lngiliz ve 
ltalyanların da muvafakat etmiyecekleri 
fÜphesizdir. Bu, beyne!mile\ polis ve za
bıta teşkili.b zaman zaman Fransızlar ta
rafından ileri sürülmüş ve kabule maz· 
har olmamııb. Her halde fU muhakkak
tır ki ... ;•" 11~-?lanma nescle~inde bir k"\ra 
ra varabilmek için daha çok çalışmak la
znndır. Fransız • Alman muhaberesi Al
manya ve Fransa arasındaki derin ihti
laflann hallini kolayla•tırmıs ,,.ihi r-örü
nüyorsa da henüz aradaki ihti'.aflı nokta· 
lar çok cheıruniyetlidir. 

Ahmet ŞVKRV 

!arak bir tahta parçasını yakalama
sı kabilinden sarılmıttı. Onun bu 
sarılıtında ayaklarının bir uçurum 
kenarına geldiğini hisseden bir in
san teliitı vardı. Bana gelince, ben 
onu bu düttüğü vaziyetten kurtar
mak için elimden geleni yapıyor, 
bütün kuvvetimi bu uğurda sarf et
mek İstiyordum. 

İnsanın hayatında böyle bir saat 
ancak bir defa geçebilir ve böyle 
bir vak'a ancak milyonda bir insa
nın batına gelir. Hayatta metruk 
ve peritan bir insanın bir damla 
kan için kuduz bir çılgınlık ve son 
bir ümitsizlikle nasıl bir arzu ham· 
lesi yapabileceğini, eğer ba~ımdan 
bu vak'a geçmeseydi, mümkün de
ğil tahmin edemezdim. Çünkü ben 
o tarihte şehvani ve feytani telkin
lerin tesirine veda edeli yİr· 
mi sene olmuftu. T abiatin bir insan. 
da atefi ve aoğugu, hayatı ve me
matı, zevki ve ümitsizliği - bir kaç 
nefeslik bir fasıla içinde • bu kadar 
kudret ve azametle cem ve mezç 
edebileceğini havsalam almazdı. 

Mücadele, muhavere, kin ve hırs, 
hiddet ve gazap, yalvarma içinde 
dökülen gözyatları o dereceyi. b~l
duki bana o gecenin saatlerı bın 
sene kadar uzun geldi. 

Biri kalbinde ölümün tehevvürü 
ile cotan bir erkek, ötekisi hiç bir 

Bir tarafta Maslak faciası .. Maslak, ya· 
vaş yavat kafasında i1_1aa~ mezbahası 
gibi bir isim almıştı. Şımdı o kad~ .sa: 
bıraızlıkla Makbule hanımı bekledıgı bır 
sırada Maslak faciası okunamazdı. Sa
hifeyi çevirdi. Harici haberler, dahili 
haberler, okunamazdı. Sahifeyi bir da· 
ha çevirdi. Gözü, dipte, kötcde çaprasl 
kelimeler diye gazetelerin okuyu_cula; 
nna vakit geçirmek için icat ettıklen 
murabba hanelere ilişti. Arif Beyde bu 
bir illetti. Mutlaka o boş hanelı!ri, a· 
şağıdaki ufki ve aınudi tariflerine gö
re doldurmazıa, edemezdi. Kendi ken· 
dine düşündü. Makbule gelinceye ka· 
dar, şunları bir doldursa, ne olur. 

Tariflere fÖyle bir göz gezdirdi. Ve 
:'.>u İt kendisine o kadar kolay göründü 
ki hemen cebinden kalemi çıkarıp, ev· 
v~Ji amudi bir kelimenin harflerini ha
nelerine yazdı. Ufki bir kelime daha 
vardı ki o da pek uygun geliyordu. 
Bu kelu;,enin de harflerini ufki hanele
re geçirdi. Sıra üçüncü kelimeye ge· 
lince Arif Bey batını kaşıdı: 

- Humınmm! Diye durakladı. A· 
caba bu üçüncü kelime ne olabilir? Ta
rife göre suda yaıayan bir mahliik o
lacaktı. Fakat suda yaşayan bir mil· 
yon mahluk var. Hangisi? 

Arif Bey düşünürken, §Öyle bir de· 
fa daha saate göz attı. Dördü bet ge· 
çiyor. . . B lk• 

Bu üçüncü kelımeyı bıraktı. e ı 
dördüncüden veya betinciden bulmak 
ümidiyle öteki kelimeleri düşünmeğe 
başladı. Her kelime:ı:i düıündükçe ken• 
di kendine mütemadıyen: 

_ Hummmm! Diye duraklıyordu. 
Bu sefer garson dayanamadı: 
_ Beyefendi, bir ıey emreder misi-

niz? dedi. . . . 
_ Ha, öyle ya .. Sır bıra getır .. 
Bira geldi, köpükleri kurudu, A

rif Bey çaprast muammaye daldıkça 
dalıruJlı. Zihninde kelimeler muazzam 
bir geçit resmi yapıyorlardı. 

Tam o sırdda kulağ.run dibinde bir 
ıes, bir kadm sesi .• 

- Huuuuul Bu ne dalirınlıkl 
Makbule hanını gelmiıti. Geç te ol· 

sa, atığının kalbine hakim olmakla? 
mütevellit bir memnuniyetle gelnJıtı. 
O kadar sabırsızlıkla beklenen bir ka· 
dın gelince erkek hemen yerinden oy-

' d "il nar, ıevinç alameti izhar eder, eg 
mi? Halbuki Arif Bey Makbuleye ceb
ri bir tebessümle §Öyle b:ı.kti: 

- Hoş geldiniz hanımefendi, de· 
di. . 

Fakat zihninde kelimeler boyuna gı· 
dip geliyorlardı. 

Makbule §aşırdı. Zihni örümcekle
nen Arif Bey de kendi kendine §Öyle 
dütünüyordu: 

- Ona da bir bira ıımarlarrm, o İ· 
çince)•e k~dar ben de muhakkak ıu hon 
riz kelimeyi bulurum. • 

isterse Makbule gitsin. Ne olacak· 
mış? Elini sallasan ellisi .• Sonra bu 
Makbule o kadar iyi tabiatli bir kız de
ğildi. Bir defa söz verdiği zaman gel• 
mi yordu. 

Arif Bey tekrar daldı. Denizde ya• 
f&Van mahlükun muhakkal< İsmini bula
caktı. O kadar daldı ve kafaoını kazı· 
dı ki, nihayet buldu: Balina.~ 

O sevinçle başını kaldırdı. Karşısm
da garıonu gördü. Garson gülümıeyor· 
du. Dedi ki: 

_ Beyefendi, demin yanınızda otu• 
ran hanım, kapıyı §ırrak diye kapata• 
rak çıktı, gitti. . .. .. .. 

Arif Bey fÖyle bır duıundu ve sor• 
du: 

- Hangi hanım? 
SEM 

Gülhane müsamereleri 
1 _ Gülhane aeririyatının ta~iri 

h .1 b ld • d hariciye servısle· tam u ugun an 
rine hasta kabulüne ba~lanınıştır. 

2 _ Gülhanenin mutat tıbbi müsa• 
merelerine 28-1-934 Pazar gününden 
itibaren başlanacaktır. işbu günde aa 
at 16,5 da arzu eden etibbanın teırif-

• !eri rica olunur ef. 

hissi kablelvukuun tesirini duyma· 
mıf bir kanın, o ve ben, tıpkı ku
cak kucağa bir uçurumdan yuvar· 
!anan iki insan gibi bu gecenin 
koynunda sabahı bulduğum';'z. Z~· 
man bu öldürücü mücadele ıkımı
zi de tamamile değiftİrmit ikimizi· 
de eskisine hiç benzemiyen birer 
insan yapmıttı· Artık o da, be~.d~. 
başka yolda düşünüyor, başka turlu 
hissediyorduk. 

Hayır, bu gecenin hatıratını sÜ· 
kut ile geçeceğim; bunları anlat
mağa ne arzum var, ne de .. ku~rC:
tim .• Yalnız ertesi sabah gozlerımı 
açtığım müthiş dakikaya a!t ha.tı· 
ralarımı bir parça anlatmak ısterım. 

O gecenin sabahı kurşun gibi 
ağır bir uykudan kalktığım zaman 
kendimi kapkaranlık bir deri~.liğin 
. . d.. .. ndım Ömrumde ıcıne uşmuş sa · • 
b-öyle bir şey bilmiy?rdum. Bır 
müddet sonra gözlerimı açarak ha· 
kındım: ilk önce ba,ımın üstünde
ki tavanı gördüm. Tanımadığım 
bir tavan. Biraz sonra manzara da
ha genişledi: Yaba~cı bi~ ~.da, na
sıl düttüğümü hiç bılmedıgım kor
kunç bir yer •.• Bu gördüğüm bir 
rüya olduğuna kendimi inandır
mak istiyordum. Ağır, yorgun, pe· 
ri,an bir uyku içinde görülmüş va· 
zih ve teffaf bir rüya diyordum. 
Faka.t ne çareki pencerelerden gİ· 

tsugü9 ıe.ıenin en güzel TURKÇE sbzıu ve farkıh ııt.uı 

MiL YON AVCILARI 
f P E K ı'nemasında göıteri:iyor. 

Dikkat: Bu film yalnız Pazar günü so:ı seanslara 

kadar gösterilecektir. 
Buo-ün ~a:ıt 11 de ten%.litli matİTıe 

Pazartesi güne matinelerden itibaren 

lPEl\.FİLM STUDYOSUNDA TÜRKÇELEŞTİRILE.~ 

LÜKS VAPUR YOLCULARI 
T AMAMlLE TÜRKÇE SÖZLÜ 

En zengın, en 4ık tuvaletlerle, harikulade meraklı 'I'& 

heyecanlı mevzuu ile Amerikan kibar hayatının içyüzünll 

gösteren nefis bir film 

SiNEMASINDA - (1262\l) -

Bugünkü Program 
!STANBUL: 

12,30 Türkçe pli.le neıriyah. 

17-'iO Gramofon. 
18,30 Gra.mofon • 
19.30 Hanımlar Heyeti. 

21 GramoEon 
2\.30 Anadolu Ajanıt, Borsa haberi, Saat 

ANKARA: 
12.30 Gramofon. 
18 Keman konıeri Ekrem Zeki B. tarafın· 

dan. 

18,40 Franarzca ders. 

l9,15 Gramofon. 
20. Ajanı·haherleri 

V A R Ş O V A 1412 m. 

16 40 Salon orkestrası, 17,40 Müıahahe. 

17,55 Oda muıikiıi. 18,25 Piyano refakatile 
taıanni ,18,50 Zirai müıahabe, 19 Konferanı, 
19,20 Danı ınuıilr:iıi, 20 Muhtelif müıahabe4 

ler, 21,15 Senfonik konser, 23,40 Danı muıi· 
kisi, 24 Müıahabe , 24 Danı muıikiıinin de· 

•amr. 

B 0 K R E Ş 364 m. 
13 Borıa haberleri, pl~lr:. haberler, pli.k. 18 

Gica Joneıko takımı hafif musiki, 19 Haber• 

1 9 ı 5 K . d •arnr 20 On.iverıite rad er 1 , onıerın e • 
' 20 20 Pl•k 20,45 Konferan•, 21 Senfo .. 

yoıu, , - , 
1 

• , h 
nik konıer, Romen besteki.r ar cemayeü f!• 

• t ı dan 22 Mütalea, 2,15 Senfonik kon· yeti ara ın • 
ıerin devamı, 22,45 Haberler, 

B 0 D A P E Ş T E 550 m. 
16,30 Müıalaabe, 18 Stenovafi derıi, 18r'10 

Çimbal aletile konser Krud:r Andor tarafın· 
dan, 19,15 Amele:re mahsus neıriyat, 19,35 
Bachmann triosunun konseri, 20,10 Harici si· 
yaıiyat hakkında konferans, 20,30 Richard 
Strauıı'un eserlerinden Joıefı Leaende iaimli 
bir perdelik opera temsili ile müteakiben Mo4 

z.art'ın 3 perdeUk Saraydan Kaçırılma, iaimli 
OJ"f& temsili : 23,30 Haberler , caxband, 

V I Y A N A 507 m. 

17,18 Çocuk nctriyab, 18,35 Konser Oda 
muıikiıi Joıef Gerin•er, Valter Kleinecke, . . 
Natalie Freundlich, 18,50 Se7yahlara •e ıaır 
nefriyat , 20 Neıeli musiki Rudolf Pehm, Vi· 
yana oda musiki lıeyeti, 21,05 Mozart konıe• 
ri, 22,35 Haberler veaaire, 22,65 Jo•ef Hol
xer radyo orkeıtrası. 

B R E S L A U 3ı6 m. 
17 Hafif musiki, rnüaalıabo, 18,50 End•r İti· 

dilen piyano eserleri, mÜ•ah.be, 20 Mili: ta~· 
kılar ve 200 aene ev•olki .,..,, musikiai, 21 Cu· 
nün kısa haberleri, Darbı meseller , halk ıar
kılan, 22 l(anfık muailci, 23,30 8erlio y~aıta: 

·ı Arnerikadan naklen ıü.nün ha:wadıslerı, 
aı e ve 

24 Gec• Konser~. 

Teşekkür 
Aramızdan ebediyen ayrılan aile 

reisimiz Hüseyin Kizım Beyin cenaze 
merasiminde bizzat hazır bulunanla • 
ra ve gerek tahriren taziyetlerini ib
lağ edenlere ayn ayn minnet ve ıük
ranlarımızı arzeyleriz. 

Damadı Kızları Zevcesi 

Dr. 1 H S A N S A M 1 411111111: 

Gonokok Aşısı 
Belaoğukluğu ve ihtilatlanna karşı 

pek tesirli ve taze aJıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

(11649) 205 

ren güneşin parla~ zi~a~ı inkar ka· 
bul etmez bir hakikat ıdı. Dışardan 
sokakğın velvelesi, araba tekerlek
lerinin gürltüsü, tramva~ların .çan· 
ları, nihayet insan seslerı gelıyor· 

du. b. 
O dakika hükmettim ki bu, ~r 

rüya değil bir hakikattir ve ben hır 
uykudan uyanmıştım. Müf~k_ke 
remdeki perişanlığı dağıtmdk .1~ın 
yatakta irkildim ve başımı çevırın· 

b . k w• n tara· ce yabancı ır er egın ya .. d .. 
fımda uyumakta olduğunu gor um. 
Birden vücudumu nasıl bir de;şet 
kapladığını tarif edemem: vet 
yanımda bir erllek vardı; hı~ t~nı· 

d • b dam benimle bırlıkte ma ıgım u a 
ayni yatakta yatıy?rd?·. Bu yarı 
soyunmu~ erkek benım 1~1~ tama. 
mile meçhul bir yabancı ıdı. • • 

Biran icinde bütün mevcudıyetı. 
mi saran korku ve dehşet o kadar 
kuvvetli idi ki cansız bir halde tek
rar düştüm. Bayılmış mı idim? H~
yır ! Bu, insana şuurunu kaybe~tı-
en 0 bildiğimiz bayılmalar nevın· 

den bir sey değildi. Şuurum bir tim
şek süraİ:ile ç3lışarak bütün vaziyet
ti kavramıstı. Her şeyi hatırlıyor, 
her şeyi a~lıyordum. Kendimi, hiç 
tanımadığım bir erkekle kar~nlık 
ve şüpheli bir otelin yabancı hır ya
tağında yanyana bulmakt.a~ müt~· 
vellit nefret ve hicap benı oyle hır 

.. ---• Bugün ----· MELEK SİNEMA~INDA 
Paris'in eıı güzel 366 genç kızı 

ile en sevimli Fransız artiıti 

A.RMAND BERNARD 
ANDRE BERLEY • EDWIGE 

FEUlLLERE 
tarafından temsil edilmif, en 
güzel musiki ve şarkılaria süslü 

çok eğlenceli bir mevzulu 

366 KARILI 
KRAL 

Fransızcı zözlü 

Ayrıca: Komedi ve Paramount 
dünya havadisleri 

Buıün saat 11 de tenzilatlı 
matine vardır. [12622] 

ı .. ---• Buglla 
t.LHAMRA SiNEMASINDA 1 

senenin en büyük filmlerinden 

VALS 
MUHAREBESi 

Oynayanlar: 

FERNAND GRAVEY 
JEANlNE KRİSPİN 

Dühuliye 30 kuru,tur; 

~uo-lln ~a:ıt 11 de mqtİne vardtr 

------(12619) 

lST ANBUL BELEDlYESI 
Şehir Tiyatrosu 

"··-"-, gündüz saat 14 te 

akıaını saat 20 de 

ÜVEY BABA 

Yazan Arnald ve Bacb 

Nakleden H. Kemal 

Komedi 3 perde 

Umuma 
Arzuyu umumi üzerine salı gü· 

nünden itibaren Lüküs Hayat o
peretini başlanacaktır. 

•illiyet 
Asrın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE 

3 aylıiı 
6 H 

12 

0CRETLER1: 
Tü. kiye isi.o Hariç içia 

L. K. L K. 
4- a-
1 50 14 -

14 - 28 -

Gelen ewrak seri werilmea.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuruthır.- C.z•t• Y• 
matbaaya ait itler için ınüdiriyete mil· 
raca.at edilir. Gaxetemi2 Ui.nlann meı•u-
liyetini kabul etmez. • 

yeis içine atmıttı ki o dakika bütüll 
arzum şu idi: ölmek l 

Pek İyi hatırlıyorum : Bir aralık 
kalbim durur gibi olmuftu. Ben bu• 
nu fırsat bilerek teneffüsümü de 
zaptetıneğe çalıttım. Böyle yapar• 
sam, bir müddet nefes almazsaıJJ 
ölümün çarçabuk gelmesine yar· 
dım edecekmişim sanıyordum. Şu· 
urumla her şeyi görüyordum. itte 
ben şuurun bu korkunç berraklığı• 
nı boğmak istiyordum. 
Yatağın içinde, bu arka üstiİ 

vaziyette ne kadar müddet kaldı~~· 
mı bilemiyorum. Vücudumun büt~ıl 
azası donmuş gibi idi. Ancak ölıl' 
ler tabutun içinde böyle kaska.ti 
durabilirlerdi. 

Yalnız şunu biliy~rum ki, gö~: 
!erim kapalı, dua edıyordum. A 
laha ve göklerin tanıdığım tanııtı"'r 
dığım bütün kuvvetlerine yalvarıY? 
dum ki bu gördüğüm feyler ha"'; 
kat olmasın, bir rüya olsun ... Fak"'

0 
gören, duyan, anlayan hisleriıı> 
kadar keskin bir kuvvetle çalı~•Yr:. 
du ki kendi kendimi aldatmağa, t~" 
yale kapılmağa imkan yoktu •. zadıı.' 
bir taraftan da yanımmdakı 0 ,, 

dan kulağıma erkek sesleri, ~~ar· 
bir suyun şarıltısı geliyor, kort dıl• 
dan ayak patırdıları ititiliY0tJıJ• 
Bunlar hi.s.siyatımın uyanık 0 

ğuna birer delil idi. 



Haftanın fllmlerl 

ı\rt:st:.k - Gaipten Bir Ses 

?hanıra - Vals muharebesi 
Pek - Milyon Avcıları 
~elek - 366 Karılı Kral 

T~.ray _ Jozephine Baker 
urk-G·· "l T -

Arııstıı.: onu u:z:agı 

Gaipten bir ses 
Fransızca 

V Oynayanlar: Lucien M uratore, 
era K.o M B ren, axudyan. 

1 . udfilın ınaruf Fransız hanende 
erın e M 

ril . . n ura tor tarafından çev-
ca~ıttı_r. Güzel tarkıları ve heye
• d 1 bır ınevzuu vardır. Mevzuu 
,U Ur• 

.. Bir. ınaruf musiki9inas bir dan
İtze tutularak asıl karısı.u bırakır. 
<lııı ~e .. 17 yatında kızı vardır. ~~
. n olur. Kız yetim kalır. l\Iusıki

''13aaın yeni kar151 olan damöz bu 
~ aına sadık değildir. O eski bir 

0 •tu ile gizli münasebette bulun
Inalc-tadır. 
1" Sonradan ondan v.ızl!'eçnek 
dır Yeni erkek bulmu,tur. Bu sıra-
a ~ir cinayet o 1uvor ve dansözün 

es'kı dostu öldürülüvor. Musikiti • 
llas bu cinayetle mahkum olup kü 
be~e l(Önderiliyor. Fakat kızı ~a -
a•ınu1 masum 01.lıı~una kanı ol

~.~;;,, için yeni deliller bulup onu 
· ~•ekten kurtarıyor. 
~llıamra 

Y~Js muharebeleri 
Fransızca 

il Bu film geçen hafta Melek si -
ı:ıııasında geçtikten sonra bu haf 
J:" da E!hamraya nakledilmi9tir. 
ılın Viyanada bir vals müsabaka 

ıı ..... b ·1 d b' ... unase etı e cereyan e en ır 

"a.k'ayı hikiiye etmektedir. Güzel 
"a.ls ve tarkıları vardır. 

..., ( 366 Kanlı Kral) 

l\.aza kongreleri 
liaşladı 
tr C~huriyet Hlllk fırkası kaza kon 
€ e~er.~n~. başlanmııtır. Evvelki gece de 
k !tııtıonu kazaıının senelik kongresi 
d azanın merkezi olan Şehzadebaırn • 

<>ki Letafet aparhmanırun aalonun -
<la büyük bir kalabalık huzurund 
~aPılnuşbr. Kongrede vilayet · d a 
1 eyeti reiıi Cevdet Keriın Bey .;. are 
~a7a ve .semt ocakları "d ' vı ayet 
t'İ ile reisleri, •ehir ınecİ· ~e heyetle
~İnönü kaza kaYnıak ••ı a~alan, E
lııye müdürleri ve f kını Raıf Bey, na 
çok hanımlar bul ır a azalarile bir 
re Eminönü f k Uftnıutlardır. Kong
ye tefti§ hey:~i a ~~za reiai ve beledi 
fından açıl ~eıaı Tevfik Bey tara 
ı-eia v ... k't?''~ nızaınname mucibince 

a •Pler' · · t\ı aöyleın' 1. ın ıntıhabı yapılması
tf rr. 

k' l<on'?re riy t• l 
•nci re· l'"' aae ıne ımail Hurşit, i~ 

<le av.,lc"t 1;,e Feridun, ve katipliklere 
l'İ ile~) a a•an Fehmi ve Hasan Baa 

l( er aeçilmi,lerdir. 
&e "~a .... T neJ:ı. eıaı evfik Bey kazanın bir 
rap.,, k calı.,,.a raporunu okumuı ve 
ta hir abu• e<lilmiatir. Bundan aon • 
te., ,0~eYrek kadar bir aralık verildik 
tal>orı,.~ t,.krar toplanılmı, ve hesap 
)'~ti ;h .. "

1 0"°:~nnau, ve sabık idare he
te İ"tiı,•bdıldikten sonra heyeti ida
~et;~"'•İ"rf atın"' freçilerek, intihabat 
'' 'r evfik j h•l•olive t•ftfi, heyeti rei
~ııL . • •tanhul Ticaret müdürü 
"- ~•ın N · İ "~I, S aıın, stiklal lioeai müdürü 
~hı R n:rr, Emnivrt Sandı~ı ba$1hÜra 
lıaı. a,ıt, Mua.llim Nafiz, doktor 
~ kı Cenap, dıt tabibi H" . 
~at h 1 1· usamettın tlit • ev ;r a& ı azalıklara intihap e-

le~~•slerdır. Yedek azalıklara da b 
'11;1"" ınüfetti•lerinden Necati, mu...._ 
li ı;','. S•rvet, Ml\Brİf Sıhhive müfetti
ı.ı, ı,' Hıılihi, tücrardan Hacı Recep, 
1 ı,.' ınüde,...;.ı .. rclen H"lil Nimetul
~~ ~<'..z~cr Hü,.ev;n Hüsrtü, Hasan 
~n~ı ll<>yler intiha., edilml•lerdir. 
''~I arı •'>nra n~hivelerden P'elen di • 
~~~"" dilek encümeni tarAfın.l"n o • 
~~i ':'.:•• ve Avr•r" i.teyenler dilekle • 
'"'" ~"'1e"'1"'J,.rdir. 
~ ~~~ "ı,. 1 f\fJ~ YU ~ .... le m,.k.,.,,1,.ra tA,.;; te .. 
' ~ ,;•1< ı,.,esine karar verdıkten 

~g.'.l~ıttır. 

ipek 

Milyon avcıları 
Türkçe 

Oynayanlar: Hazım, Mahmut, 
Ferdi, Ferôha, Melek. 

İpekçi Kardetler stüdyosunda 
çevrilmit olan bu vodvil geçen haf 
ta Elhamra ile birlikte İpek sine -
masında gösterilmitti. İpekte da 
ha birkaç gün gösterilmeye devam 
edil" :ektir. 

Malak 

366 Karılı Kral 
Fransızca 

Oynayan : Armand Bernard. 
Bu bir fantezi filmidir. Çok tu • 

haf ve eğlencelidir. Hücra bir yer 
de sıkıtmıt bir mem'eketin kralı • 
nın 366 karı•ı vardır ki; her birile 
seneden bir defa yatar. Bunları 
kralın bir nazırı idare eder. Der • 
ken oraya bir tayyare düşer ve bü
tün memleketin karı,masına se • 
hep olur. Kralın kızı bu tayyareci 
ile evlenir ve itler düzelir .. 

lr~~--:-s_ı~n_•_m~a~_h_a_b,~•-r_l•~r-1~~-' 
* Dini ve vatani hisleri rencide 

eden filmler Avusturyada menedilmek 
tedir. 

• Amaterdamda tutulan istatistik .. 
lere göre bu senenin ilk üç ayında r.i
nemaya girenler 1,485,771 kiıidir. 

Geçen senenin ayni Üç ayında bu 
miktar 1,401, 723 idi. 

• Moskovada Dostuyefskinin (Bu
dala) ismindeki eseri filme alınmak· 
tadır. 

• La Garconne ismindeki romam Ed1 
rug Fusuillera filme alacaktır. 

• Arnavutlukta en çok rağbet gö
ren filmler ltalyan filmleridir. Ondan 
sonra Amerikan filmleri geliyor. 

• Almanyada Guillarine Teli is
mindeki film ikmrı.I edilrniıtir. 

" Madi operetini Heinrich Köhler 
Almanyada çevirecektir. 

lilm.inJen bir manzara 

Halkevlnde 

Halkeyi intihabı 
-o-

Komitelerin yeniden 
intih~bıı_ıa başlanıyor 
Hal~.evı tal~atnaınesinin hüküm,. 

lerine gore faalıyet komiteleri intiha
bı iki ~e~ede bir Yapılır. Halkevleri 
açılalı ıkı sene olduğu için komite a• 
zalıkları bu aene yenilenecektir. la -
tanbul Halkevi komite intihaplan ıu
batm birinde batlayacak ve on bet fU 
bata kadar devam edecektir. İntihap 
larrn günlerini aşağıya yazıyoruz: 

1 - Dil, edebiyat, tarih ıubesi: 
1 Şubat 914 pf'rşembe sal't ~ 7. 

2 - Güzel Sanallar ıı::besı: 2 ıu • 
bat 934 cuma Saat 17. 

3 - Temsil şubesi: 4 ıuLat 934 pa· 
zar aaat 17 

4 - Spor şubesi: S ıubat 934 paza 
tesi saat 17. 

5 - İçtimai yardan ıubesi: 7 ıubat 
934 çarsamba saat 17. 

6 - Halk dersanPleri ıubesi: 9 
§ubat 934 cuma saat 17. 

7 - Kütüphane ve nesriyat ıubeai 
11 ıubat 934 pazar saat 17. 

8 - Köycüler ıubesi 12 ıubat 934 
pazartesi saat 1 7. 

9 - Müze ve sergiler şubesi: 14 
ıub~t 934 carşamba saat 17. 

Yukarıki subelerin deftelerinde ka 
yıllı olan şube azalarmm hanıri şube 
ye kavıtlr iseler o aubenin komite se
cim ııün ve saatinde hazır bulunma• 
lan rica olunur. 

Halkavi balosu 
Halkevi muaveneti ictimaiye fU• 

beoi menfaatine verilecek olan balo 
için tertip komitesi yann Cevdet K.,.. 
rim Beyin riyasetinde Halkevi Beyoğ
lu tubesinde aaat 18 de toplanacak • 
tır. Balo nisanın beşinde Perapalaa 
aa ~.onlarında verilecektir. Balonun 
mukemmel olması için çalııılmakta • 
dır. 

KövUn namusu 
Ha.lkP11rin~en: 
?r. 1.) "?" ,,..._1..,..ı:\ P'tİtlÜ SSUlt ?il t:; ta 

evimizin Gülhaneparkı methalindeki 

MlLLrtET CUMA 26 KANUNUSANi 1934 

.. 

I 

--
Bacaklar 

Kadının güzelliğini vücude tev
;· · etsek bacakların mı batın mı 
f. zla hisse alacağını tahmin ede • 
ı eyiz. Fakat fÜphesiz eller, ba • 
<. '<lara yetİfemezler .. 

Güzel bir çift bacak, çehredeki 
c sikliği bile ho, göstserir •. Lakin 
ı ' yazık ki; son zamanlarda bir 
c c genç kadınlar gece iakarpinle 
ı ıi yalınayak giymektedirler. Va 
), ı ufacık ayaklarla, kımızı ver • 
n 'Ji ufacık ayak tırnakları hot bir 
m\ııazra arzediyoısı;. da iş bacak
lara gelince, çıplak baldırlar, hiç 
bir zaman güzel bir çift ipek çora 
ba sarılını, yuvarlak bacakların gü 
zelliğine yaklaşamazlar. 

--o--
~ Alman ıinemacılığma. çok biz .. 

metı dokunmuı olan Richard Banke 
vefat etmiıtir. 
.. • Siınon Guld meıhur bedii dan

soz İsadora Dunacan'un hayatını fil. 
me alacaktır. 

• , ...... 
Bir dükkan 
İki ev yandı 

Evvelki gece Şehreminin Karabat 
mahallesinde Aynalıbakkal aokağın • 
da lsmail Hakkı Efendinin kömürcü 
dükki.rundan yangın çıkmıı, mezkUr 
dükki.n kimilen ve ittisalindeki bak
kal lama.il ef. ile Hasan efendinin ev 
le~ ~~ kısmen yandığı halde söndürül 
muıtur. 

Sarhoş 
Belediye zabıtasından Re,at Ef. 

Balıkpazarından geçerken sarhoş bir 
halde halka sarkıntılık eden Cevadı 
karakola götürmek istemiı, fakat Ce
vat memurun yakasına sarılarak ka • 
rakola gibnek istememi,tir. Üzerinde 
bir de saldırma bulunmu,tur. 

Eli silAhlı sarhoş 
Gala tada N ecatibey caddeainde 

Cafefrin kahvesine gelen sabıkalı 
Kürt Mu•a sarhoşlukla kahve içinde 
iki el ıi'ah attığından yakalanmııtır. 

Tramvaya asılan çocuk 
Şehremininde Kaptansinan mahal

lesinde Hastahane caddesinde 23 nu 
maralı evde oturan Mehmet Ağa oğ
lu 9 yaşında Nail ismindeki çocuk 
dün Sirkeciden Topkapıya giden 46 nu 
maralı tramvayın arkasındaki 552 nu
maralı romorke aaılmıf , Topkapıya 
giderken sağ tarafına atlamak ister
ken yere dii§müı, sağ ayağının par-

Alayköıkü krsmuda temsil ıubemiz 
tarahndan (Köyün namusu) piyesi 
temsil edilecektir. Arzu edenler A
layköşkünden davetiye alabilirler. Ço
cuk kabul edilmez. 

Ordulu gençler 
Tıtanbulda bulunan ORDU'lu genç

ler kendi aralannda bir birlik yapmıı
lardır. 

Birlik ilk İçtimamı 26-1-934 cuma 
saat 14 te ls!anbul Halkevinde yapa
caldardır. 

Jozephin Baker 
Meşhur Amerikalı habeş güze

H Jozephine Baker geçen perşem
beden yani dokuz günden beri Sa
ray sinemasındaki temsillerine de 
vam etmeketdir. Çok sevimli habet 
artistin takımı 16 caz çalgıcısı, 
dört dansöz ve bir de kendinden 
mürekkeptir. Bundan altı sene ka 
dar evvel Pariste gördüğümüz ha 
!ine nazaran Matmazel Jozephine 
Baker çok daha tekemmül etınİf • 
tir. Saray sinemasında temsiller 
veren bu trupun en kuvvetli tarafı 
caz takımıdır. Her biri ayrı bir ar
tist olan bu çalgıcıla•ın yaptp1kları 
caz hakikaten güzel bir feydir. Bu 
artistlerin musiki kıymetlerinden 
batka çalarken, dansetmeleri hat -
ta cambazlık yapıtları heyeti umu 
miyeve batka bir çesni vcrmel<le • 
dir. Matmazel Josephine Baker iti 
nalı parcalar1a halkın takdirlerini 
celbetmehtedir. Matmazel kocası 
mevcut dansözlerden biridir. 

--o--
11 de kapanma meselesi 

.ve filmler 
Bir iki haftadır, l.tanbul sinema· 

ları iyi tihnlerini hemen hemen piya
sadan çektiler. Yalnız ipek sineması 
aeyircisi hemen hemen yalnız 1~ürk · 

, !ere münhasır olan (milyon avcıları) 
iın.indeki türkçe ve yerli filmini gös
terdi ve onunla biraz itledi. Diğer si· 
nemalar hala saat on birde kapanma
nın tesiri altında olarak iyi iıleme • 
mektedirler. Gene tekrar ederiz, ka· 
rarın aıh hat ve istirahat noktasından 
iyiliğinde kimse tereddüt ebniyor aın 
ma, sinema mÜ§terilerinin büyük ek
seriyetini teıkil edenler en aıağı sa -
at sekize kadar çalrtanlardan olduğu 
için itinden o ıaatle çıkıp tR e
vine gitmek, yemek yemek ve çıkıp 
saat dokuzda sinemaya gelmeye va • 
kit ki.fi gelmiyor ... Şu halde hep ge • 
çenlerde yazdığımız gibi iş s..atlerinin 
de akşam üzeri tahdidi kararını bek• 
leyeceklerdir. Bunun çaresi ancak bu 
dur. 

U1<in beri taraftan bir diğer ıeY 
daha var. Dokuzda baılayacaklarını 
ilan eden ainemalarda dokuzu çey • 
rek geçe ba,Iıyor ve b:r hayli zaman 
gelecek filmlerin parçalarını göster • 
mek veya ilanlar yapmakla kaybedi • 
yorlar .. Ve itin fenası pek iyi biliyo
rum ki; aonradan daralan zamana 
prOlrtmı uydurmak için filmi kesiyor 
lar. Tabii bu hareket •inemaya gelen 
ender müıterilerin . aleyhine oluyor. 
Dikkat ediniz, bütün sinemalar tam 
aaat 11 de bitiyor. Ne fazla, ne eksik .. 
Bütün filmler de hep bir boyda değil 
ya!.. 

Bu aaat 11 meselesi:,, ça.lrıma sa
atleı inin tahdidi iti bi,Jeıtirilmedik • 
çe maaleoeff ainemalardaki keımekeı 
devam edecektir. 

• Tolıtör'nun ''ölümünden sonra di
rilen,. ismindeki romanı tekrar filme 
alınacaktır. Baı rol Anna Stene ve• 
rilecektir. 

Vekilin riyasetindel 
Toplantı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tür seviyeıinin yiikaelmesi için dera 
programlarında esas değiıiklik yapı,. 
laeaktır. Üçüncü içtimada liseler fel
sefe ve içtimaiyat muallimlerinin iıti
raki1e yapılmııtır. Bu içtimaa eski 
müsteıar Mehmet Emin Bey riyuet ı 
ebniıtir. Bu toplantıda lise felsefe ve 
içtimaiyat dersleri prograınları göriı 
ıülmüş, yapılacak değitikliklere dair 
bazı fikirler tesbit olunmuştur. 

Maarif Vekili Hikmet Bey bugün 
Kandilli rasathanesini ve konservalu· 
varı gezecektir. ---Konferans serisi 

Tıp Talebe Cemiyeti bu kr§ için de 
bir konferans serisi bazırlamııbr. 
ilk konferans çal'}amba günü Halk&
vinde Bolu mebusu Cevat Abbas Bey 
tarafından verilecektir. Bu konferan
am mevzuu c'Türk medeniyetinin bat 
langıç ve intİ§an,, mevzuudur. Konfe 
ransı bir ko,.•er takip edecektir. 

mağı ezilmi~tir. 

Fena latife 
Eyiipte Bahariyede Ahmet Beyin 

fabrikasında çalııan Halit, .. ark.~daşı 
Mehmedin yüzüne yağ dokrnııı ve 
bundan müteeaııir olan Mehmet, Ha
lidin üzerine hücum ederek çekiç ile 
kulağından yaralanmı,, her ikisi de 
yakalanmııtır. 

Parasını kaptırmış 
Şi,lide Kodaman caddesinde kah

veci Kazımın kahvesinde yatan sey • 
yar satıcı Tevfik polioe mÜracaat ede 
rek ayni kahvede oturan dokumacı 
Murat tarafından 9 lirasının alındığı
nı aöyliyerek şikayette bulunmuıtur. 
Suçlu yaka'~nmı.ıır. 

Kaçak t 1 ıt1Jn 
Gümrük muhafaza tetkilatı memur

lan Y alovada Moda vnpurundan cıkan 
Osm.an isminde bir yolcunun süohe ü
zerine Hevbe"ini aramışlar ve bir tor
bada sekiz kilo kaçak tütün bulmuı-
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Parisli me§hUr berber A.ntu"n~ın : ..::-:,· >ar 1 :. b:ıı tuvaleti 
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Alice Field'in yan ayrığı, Claudette C olbert'in kakülleri, Marie Glory'nin 
bukleleri 

Uzak Şarkta yakın bir 
harp tehlikesi var mı? 

(Başı 1 inci sahifede) ı 
ber beynelmilel ahval ve ıeraitin değiı· 
mesi imkan ve ihtimali her zaman mev- J 
cuttur. Zamanın Japonya lehine mi yok-ı 
aa Sovyetler birliğinden yana mı çaJııtı
ğmı hiç kimse Pındiden kestiremez. 

ltalyanın vaziyeti 
ROMA, 25.A.A. - Lavora Facista ga 

zetesi Japon hariciye nazırı M. Hirotanm 
nutkuna tahsis ettiği yazısına fU cümle 
ile nihayet veriyor : 

Japon sulhu acaba f'l"kİ Asyada teea
aüıü mümkün yegane sulh hali mı ola· 
caktı? Bu gazete Japonyanrn aulh siyase
ti nazarile bakbğı polit'ka lehinde ola
rak M. Hirotanın ileri sürdüğü delilleri 
ele alıyor, bu delillere mukabil uzak 
prktaki vakaları ortaya atıyor ve sonun 
da deyor ki : 

'' Sözün kısasr , Japonya sulh isteyor, 
fokat programının yürütülmesinde de
Vi4n etmekten vaz geçmeği hiçbir veçhi 
1e düşünmivnr. 

" Şayet herhangi hir t~raf oı·laya çı
kıp ta Japonya'nın şarki Asyayi büsbü 
tün ele geçirmek hedefine doğru yürüyü 

tüne ıu veya bu suretle mani olmak is
tese - iri şimdiki vaziyette bu taraf 
Sovyetler birliğidir - sulhu tehlikeye 
c!üşürmüş ve harp istemiş oluyor. İşte Ja 

ponya böyle düıünüyor. " 
T ribuna gazetesinde ayni makalede 

bir yazısında fU fikirleri ileri sürüyor : 
Demek oluyor ki Japonyaya göre ıul· 

hun manası kendi teşebbüsü üzerine o .. 
)up biten şeylerin başkaları tarafmdan 
tanınmasıdır. Bu olup biten işler şimdi
lik bir taraf Mançu Kuo hükumetinin te
sisi. diğer taraftan Çinlilerin • "t~~azu 
mukavemeti" ve ınilletl"r cemıyet•nın teş 
rifat usullerine uyıun gülünç faaliyetleri 

istiana edilecek oluraa, ciddj hiç bir mu• 
kavemetle karıılapnamıı olan Zehol ha
reketleridir. 

M • Hirotanın ifadesine nazaran Ja .. 
ponya milletler cemiyetinden çıkıp çe
kildikten sonra diğer memleketlerle olaıı 
ticari ve ıiyasi münasebetlerinin, allalıa 
tükür, daha sıkı ve daha samimi bir hal 
aldığını iddea ediyoruz. 

Bu sözlerden sonra T ribüna, bir taraf· 
tan Amerika yeniden yüzyirmi harp ge
misi. yapılması hakkındaki projelerinin 
tasvıb edildiğini bildiren haberi kayde
d.iyor, diğer taraftan lngiliz kruvazörle
rınden Kent de uzk ıartkaki lngiliz ku· 
mandanlarmın iştirakile bir müzakere 
ınecliıi toplandığı hakkındaki haberi bil 
diriyor ve yazısıruı. §Öyle devam edivorı 
bazı düşünceleri gösteren iki iıarettir. 

1 - 1936'da deniz miıakmm müzake
resi esnasında kuvvetli bulunmak husu• 
ıundaki Amerikan düıünceleri, 

2 - lnrrlliz dii~ünceleri. Çü ... ki Avuı .. 
tralya ve Yeni Zellanda, kendilerini eha 
]isi niıbeten az olan bu tonraklara gözltı 
rini diken Japon İmpreya1izminin hırıı 
ve tamağma maruz hissediyorlar. 

Ankarada tayyare şehit
leri ihtifali 

ANKARA, 25 .A.A. - Cumar
tesi günü tayyare tehitleri ihtifali 
yapılacaktır. Tayyare cemiyeti u
mumi merkezi ihtifal programını 
hazırlamıstır. Merasim her sene ol 
d~ğu gibi bu yılda hacı bayramda 
kı tayyare tehitleri kabristanında 
olacaktır. 

Heyeti vekile azaları, mebuslar, 
mülki ve askeri erkan ve memurin 
zabitan ve muhtelif cemlvetler ve' 
esnaf mümessilleri merasimde ha. 
zır bulunacaklardır 
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r- ' 1 Dünyada neler oluyor 1 Misak için 

Hindistandaki zelzele Yeni bir formül 
(Bav ı inci aahilede) 

Beş bin kişinin ölümü Hindistanda 
bir zabıta vakasından farksızmış •• 

i9in, M. Maıümoa'ıın M. 'fituleaco 
ile yaphfı telefon mülllkab hak • 
!undaki bu telcralına ehemmiyet 
verilmektedir. M. Maximoa Bal • 
kan miıalunn• d.ha müsait bir for
mülde tanzimi hakkında anJaıma • 
lara devam ettiiini de ilave eyle • 
mittir. 

Türk-Yunan dostluğunu yeni 
bir tezahürü 

Hinduıtanaa bır zeızeıe ınrıoaı 

ATINA, 25 (Milliyet) - Ayin 
Meclioinin dünkü celsesinde Bal -
kan miaakı hakkında mÜzakereler 
olmu~tur. Bu esnada azadan sabık 
Hariciye nazın M. Mihalakopulos 
aöz alarak, Balkan aulhünün daha 
kuvvetle İstinat edeceği misakı, 

Türk • Yunan doatluğunun olgun 
bir meyvesi olarak tarif etmİ§tir. 
M. Mihııla.kopulos Türk • Yunan 
dostluğunun kalpten çe içten gelen 
samimi bir hiaain ifadesi olduğunu 
aöylemiotir. B"'vekil ve Hariciye 
na.zır vekili M. Ça.ldaris te aöz ala ' 
rak, Balkan misakının yalnız Bal
kan hudutlarını temin etmekle kal 
mıyarak, dünya aulhüna da hizmet 
ettiP.ini beyan evlemittir. 

Ajans telgrafları Hindistanda 
son ı,;unlerue vukua geıen müthıf 
zeıze.e haberlerı veraıter. Hu ba· 
berıere bakılırsa, kasabalar yıkıl· 
dı, hın.erce insan öldü. ttındıstan 
öyle bır diyardır ki geçirdiğı bü
yük feıaketler insanda en küçük 
bır tesir bıle bırakmıyor. Maazal
lah memleketımizde her hangi 
ıemavi bir facia olsa da, binlerce 
in.an ölse, yeisımizden ne yapaca
ğımızı 9afırırırız. Halbuki liındis
tanda bınlerce insanın ölmesi ale
lade bir zabıta vakası gibidir.Çün 
kü bin.erce insanın ölmesi Hinaıs
tanda nisbi bir kemmiyet teşkil et
mektedir. Biz on yedi milyonuz. 
Fakat bir de Hindistanın 320 mil
yon nüfusunu gözönüne getirmek 
lazımdır. 15 kanunusanide Hindis
tanın bir kıssmını yıkan zelzele, 
eğer ajans telgraflarının verdik
leri haberlere göre, bet bin kitiyi 
öldürmütse, bu kadar kalabalık 
bir milletten bet bin kişinin eksil
mesi, hele Avrupalı gözü ile, hiçe 
muadildir. 

Geçen asrın tonuna kadar Hin
diatamn geçirdiği müthiş telaketıe
rı •ôyle bir gözonünde tutmak ka
fid,r. Veba, koıera,Avrupada an
cak kurunuvüstada tesadüf edilen 
kıtlık, ekseriya kıtlıkla beraber ve
ba veyahut kolera kürenin bu kıta
ıını çok defa kemirip kavurmuş
tur. Böyle zamanlarda Hindistan. 
da ölülerin miktarı binlerle değıJ, 
milyonlarla aayılınışbr. 

En son hadiselere bir gözatalım: 
1899 dan 1901 e kadar orta Hin· 

distarun 12 milyon nüfuslu Racqu
tana HükUıneti dahilinde kıtlıktan 
ve vebadan 2,048, 739 nüfus ölmüt
tür. 

Ayni tarihte merkezi Hindistan 
denilen vilayette on milyon nüfus 
üzerinden 1,600,31 kiti ayni afet
ten kırılıp ölmüştür. Gene sekiz 
milyon nüfuslu Bombay vilayetin
de bir milyondan fazla insan öte
ki dünyaya geçmi9tir. Bu seneler 
zarfında Hintliler nüfucJarından 
yedi küsur milyonun ekaildiğini 
gönnütlerdir. Bütün bu azametli 

EE 

Tarihi roman: 38 

yekfuılerin yanında bet bin insa
mn son zelzelelerden öıütü, hınt· 
luere naJ<ıKaten bır zabıta vakası 
gibi gelıyor. 

Gerçi lngilizler, Hindistanı kı
rıp geçıren bu atetlere kartı ted
birler almamıt değıllerdir. gir de
fa demiryol.ar kıtıığa uğrayan 
mıntakaların imdadına yetı~mek 
için iyi bir vasıta olmuflardır. Sun· 
ra Hindis!andaki Pastör müesse
selerinin bulatık hastalıklarla mü
cadelede büyük tesirleri olmustur. 
O kadar ki, timdi Hindistand~ ve· 
ba veya kolera salgınlarını ititmez 
olduk. Fakat bütün bunlara rau. ., 
men 1921 de on iki milyon nüfus- , 
lu Haydarabatta veba 902 binden 
fazla insanı alıp götürdü. 

Bel~rat sefirimiz geldi, gitti 
Belıırad sefirimiz Havdar Bey 

bundan birkaç gün evvel tehrimi • 
ze gelerek Ankaraya gitmiş ve Ha 
ricive vekAleti ile temasta hulun -
mu,ıur. Havdar Beyin AnkarA ae
hayati B"lkanlar vaziveti ve Bal . 
kan misakı ile alilka.l,.rrfır. Hav -
dar Bev Haricive vekili T~fik Rüa 
tü Bevle bu hususta görüsmüş ve 
veni taBmat aldıktan aonra dün 
Belgr~·:ı. .ı~,...,üstür. 

M. Ti•ulesco rahatauı 
BOK~EŞ, 25 (A.A.) - S..lnad 

dan avd<'t eder etmez bir kulak il
tihabı dnl"Vl•;le dün akşam yatağa 
düsen M. Tit11leaco'nun, cumartesi· 
ve k"tl"r lvileıip Kral Kın-ol ile 
Kral Boria arasında vnlmbull\cak 
alaka uvandıncı miik~l•melerde 
hazır bı•l•1nacas(ı ümit ediliyor. 

P~nnva zivareli 

Bu feci rakamların manası var 
dır. Hintliler aralarından bet bin 
kitinin ayrılmasını milli bir ma
tem addetmiyeceklerdir. Çünkü ~ 
bulaşık hastalıkların onlardan a- 1 
lıp götürdüklerinin yanında bu 
bet bin kiti laşi mesabesiqdedir. il -a•·•·-''-•·-. 

RflKQF.<;. ?~ ( A.A.) - G"zete 
ler Bu1gar hükürndarl1tnnın ziva -
retJnl U7"n uzadrv" teEsir Ye bu b&
disevp h;1•ün sahifelerini tahsis et-

Yalnız zelzele ve bulatık has- Ui!.lm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!li!!•!!!!!!!5!!!!!!!!!E!!!!!!l!!!!!!;e•-ıll 
talıklar mı? Vahfi hayvanlar, ~--===---~~~~~==-
kaplanlar, yılanların Hindiıtanda ramak lazım gelirdi. Ganj sahille 
her sene öldürdükleri İnsan nüfu- ri ne kadar münbıt olsa da bu ka-
su Vll!.atr 24,000 i bulmaktadır. dar insanı beslemesine imkan bu

Eğer Hindistandaki ölüm vaka 
ları bizdeki gibi normal bir tekil 
muhafaza etseydi, Hintliler niha
yet birbirlerini yerlerdi. 

1872 tahrir nüfusunda Hindis
tanda 206 milyon nüfus vardı ve 
hastalık afetlerinden nüfus pek o 
kadar süratle artmıyordu. Fakat 
İngiliz!er kıtlığın ve hastalığın ö
nüne geçecek tedbirler aldıktan 

sonra vaziyet değişti. Maamafih 
,. .. ~~ L .• -• •..• .,.;:men kolera 1927 
Cle 305,000 kitiyİ, ayni sene için
de hümmayi marazgi üç milyon 
küsur nüfusu alıp götürdü. Bütün 
bunlara rağmen 1872 den 1928 e 
kadar Hindistandaki nüfus 206 
milyondan 319 milyona geçmit· 
tir. 

Eğer yukarda saydığımız vefi. 
yat o'masa, Hindistanda bugün 
biç olmaz~ yarım milyar nüfus a 

lunamıyacaktı. 
Bu yazının asıl mevzuu Hindis 

tandaki son ze.zeledir. Ajans tel
grafları evvela bir kaç yüz ölü ve 
bet )'Üz kadar yaralıdan bahsetti
ler. Fakat son haberlere göre bu 
rakamlar tashih edildi, ölenler 
bet bin, yaralananlar on bin kiti .• 
Demek ki, bizim kafamızla anla
dığımız manaya göre müthit fey •• 
Hindistanda timdiye kadar hiç 
bir zelzele insanca bu kadar zayi
ata sebep olmut değildir. Çünkü 
Hindistanda Japonya ve Sicilya. 
da olduğu gibi öyle sık sık zelze
lelere te'.ladüf edilmez. 

Alim'er, Hindistandaki zelzele 
!eri baska bir sebebe atfederler. 
Orası Japonya ve Sicilya gibi vol
kanik arazi değildir. Hindistan
daki zeJ7r'elerin sebebini Hima· 
laya atfe · •rler. Milyarlarca ton 

Güneşin Oğlu 1 

aına getirdiği kızın koynunda yat
mıt gibi görünmekten çekinmitti. 
Mersa'nın vaziyetini ertesi gün dü
tünecek, belki de ihtiyarlar toplan
tısının vereceği kararı bekliyecek· 
ti. 

Orta Asyadan göç etınitizdir .. ! 
Belki bizim de ana yurdumuz (Al· 
bn dağ) etekleridir. Kim bilir, bel· 
ki bizler de Türküz? 

Bora'nın gözleri sulanmıştı. Ona, 
0 güne kadar, hiç bir kız böyle dert 
yanmamıştı. 
_Hakkın var, yavrum! Dedi, 

aslınızın ne olduğunu, nerden gel
diğinizi kimse bilmiy~r. Eğer renk. 
!eriniz bize nispetle bıraz fazlaca 
esmer olmasaydı, bu sözlerin be_ni 
biraz daha fazla düşündürecektı ! 

- Belki çölde uzun zaman kal
~ığımız için,renklerimiz ko_Y';'laş~ı.f 
tır. Atalarımız arasında sızın gıbı 
beyazlar da varmış. Bunlar uzun 
müddet çadırlar içinde kalmışlar 
ve güneşe çıkınadıklan için yan· 
mamışlar .. Evlatları da beyaz ol
muş. Fakat, sonra aradan uzun yıl· 
lar geçmiş .• Çölün kızgın güneşi al
tında yaşayan atalarımız ve onla
rın çocukları esmerle~miş. Çöl gÜ· 
neşi kumun rengini değiştirmiş. Gü
neşin altında kalıp ta yanmıyan ne 
var ki .... ?! 

Bora bu bahsi kapatmak istemiş· 
ti. 

- Üzülme, Mersa! Dedi· sen 
çok akıllı bir kıza benziyorsun! 

Yazan: lıkender FAHREDDiN 
Gözlerinde uykunun izleri dolaşı· 
yor .. Yorgunsun! Odamda yat! Sa
bahleyin gelir. aeni günetle beraber 
uyandırırım! 

Mersi'nın soluk yanakları bir
den bire kızardı: 

- Beni yalnız bırakıp nereye gi-
deceksin? 

- Anamın odaıına .• 
- Orada mı yatacaksın? 
-Evet .. 
- Burada, kendi yatağında yat·· 

aan ne olur? 
Ben Batıkuşu'nun bodurumunda 

toprak Ü.tünde yatmağa alıştım. 
Şuradaki kaplan postu üzerinde 
bir kecli gibi büzülüp yatarım. Se
nin rahatını kaçırmak istemem , 
Bara! 

Mersi elini uzattı .• 
Bora'run elini avucunun içine al

dı .• 
- Elin ne kadar soğuk. ..• ?! 
- Benim kanım buzla kaynama-

ğa alıtmıttır, Mersa! Ben ate~ gö
rünce ütürüm ..• Bırak elimi .. ! Şim
di buz gibi donacağım ... 

Güneş'in oğlu, o güne kadar, e
lini bir akdın vücuduna de~dinne· 
mişti. Nefsine itimadı va;dı. Fa
kat, o gece, ev halkı~a kar$ı, oda-

Elini Mersa'nın avucundan çe· 
kip gitmek istedi. 

Fakat, bu kolay bir it değildi. 
Ateş kar,ısında kalan bir insa

nın ü~ümekten ziyade ısınması la
zrmdı. Bora da: "Ateti görünce 
donarım!,, Dediği halde birenbire 
ısınmağa, alevlenmeğe, hl'ltti yan
mağa başlamıth. 

Mersi: 
- Sözün, özün kadar doğru 

değil, Bora!· Diyerek biraz daha 
aıktı • bak, parmaklarının ucundan 
kıvılcımlar saçılıyor! Sen de alete 
akrşı tahammülü olmıyan bir er
keksin! Benim gibi güzel bir kızı 
dizlerinde yatıran bir delikanlı, e
ğer bu dakikada ıoğuktan üşüyor
sa, bütün dünya buz kesilmiş de
mektir ..• 

Güneş'in oğlu, başından ayakla
rının tırnağına kadar yanıyordu. 
Atef, vücudunun her tarafına ya. 
yılmıştı .• Elini Mersa'nm saçlarına 
götürdü .. Okşadı .• Parmakları tit
riyordu. 

O ne güzel, ne sevimli bir kızdı! 
Ona botuna mı (Fırat incisi) de

mi,lerdi? 
Bora içini sevginin ateşi aardık

ça, Mersa delikanlının dizlerine ya. 
pışır gibi yayılıyor. onu elinden ve 

• 

l Recep Bey 
· Bugün geliyor 

(Bati 1 inci sahifede) 
rat edilen nutuktur ı 

Sevııili arkadaılanm ; 
S'ızlere uzun nutuk aöylemek lçln a• 

yafa lmD.madnn Makaadım aadeee uzun 
bir hatretlen sonra lıanircle memlekete 
ayak lıaahiı 11rada aelimlamaktır. Siz. 
leri n sizlerin phsınızda bütün fırka 
arfradatlarnnı kendi namoma ve hepini
zin bemtiresi olan refi"-n namına aelim 
lanın. Curbetten dönerken ilk ayak bas· 
bğnn •atan parçası olan lzm.irde, sizle
rin 11cak ellerini srkmak, sizlerin aamİ· 
miyede bakan ııözlerinclen hasret duy• 
mak hasretimizi dinlendiriyor. 

Arkaclaf lanm; 
Herhangi vesile ile vatandan uzak kal 

mak bizler gibi vazife sahipleri için haki 
katen çok acıdır. Fakat ilk temas insa
nın kalbini kuvvetlendiriyor. Söze baş
larken aize vazife nutku İrat ehniyece
ğimden bahsetmiştim. Fakat buna rağ· 
men benim gibi vazife başında bir insan 
için oöz aöyleınek fırsatı bulmufkpn 
memleket icaplnnna uyan bir kaç fikir 
iliıve etmek lüzumlu oluyor. 

Arkadaşlar; 
Vatandan uzak kııldığnn müddet zar· 

fmda görüşlerle dahi eyi anladun ki, bi
zim sivasetimiz, fırka siyasetimiz, umu· 
mi gidiıimiz memleket ihtiyacına, uygun 
ve Üstündür • 
Arkadaşlanm; 1 
İzmir derken, belki buranın yakını 

olan Aydından. Denizliden, Muğladan, 
Maniaadan. Kütahyadan bahaehnek iste
miyorum. lzmir, bir zamanlar bütün 
Türle milletinin onu kurtarmak için a-

' yaldandrğı b<r mihrak ohnu,tu. 
lıte, kendisine karıı bütün memleket 

bukadar büvük alaka ile hareket ettiği 
fzmirde, üm;t•izlik veren, yeis vapan pa
raaı:zlık, işsizlik ve ticaretsizlik sesleri 
ia;tilyor veilzmirden ç•kan bu yanbı fi. 
kirlerin zararlı kokusu birçok vatan par
çalanna yayılıyor. Halbuki ark•daılamn, 
vaziyet böyle değildir. icabı halinde mÜ· 
nakaıa ederek maddi ve redd..!'lmcz de
liller göstererek aözlrrimi isbata haz1-
run ki. lzmir, memleketin her tarahndan 
Ye diğer birçok memleketlerden refahça 
ya üstündür, ya beraberdir. 

Arkadz.ılanm; 
Vatanadşlarımız arumda bu bakik•t· 

lan bi"miyenler olabilir. Onlara hal,ik-ti 
öğretmek beprnizin, bü'iin fırka arkadaş 
lanmızm vavfesid;r, Bilmiyenlerden ha,. 
ka. bilmemPkte israr edenlere , bu zar•rlı 
kokuyu b;lerek yapıınlara karşı zorla 
değ:I . falr t, hkarnızın yüks•k hakikatle 
rini hergün onlara ve ald=-na..,)ıt.-a izah 
ve isbat ederek anlatmak lazımdır. 

Frrlraca, hükıimetçe bic kimseye kart• 
yüzümüzüu bir kara&•, hakikata ve ihti
yaca DYRUnluğunu isbat edemiyecek bir 
volsuzluğumuz yoktur. Her aksi ve yan
lış sövlenene karı• d'k ba•larnnız ve a. 
çık alnnala her gÜn kendimize gÜvene
rek ve fırkamıza, fırka ıiflerine ve hüku
mete itimat f'derek hakikati anlatmak va
zifemizdir. Milli birlik. beraberlik Ye bü 
tünlük büyük muvaffakiyetin eıas yolu
dur. 

Bütün balki bu birlik •e bütünlüğe gö 
türücü çalııma heotı.ıizin vazİff'sidir. 

Recep B. bugün geliyor 
Cümhurivet Halk fırka., umumi ki 

tibi Recep Bey bu~ün Pireden ıehri· 
mize dönecektir. Recep Bev, nhtım • 
da fırka azası tarafından karıılana • 
caktır. 

ıikletindeki bu dağlar silsilesinin 
(dünyanın en büyük ve en yüksek 
dağları) kıtrıarz üzerindeki aikle 
tini hesap ederler. Bu kadar azim 
bir ıikletin portakal kabuğuna 
benziyen kıfrıarz üzerinde zelzele 
ye aebep verecek derecede ağır 
basması hiç te tayanı hayret de· 
ğildir. Avrupada Alp eteklerinde 
Provans vilayetini ara'~ra sarsan 
zelzelelerin de başka sebebi yok
tur. 

Milyonlarca işsiz varken 
lngilterede Lambeth' de mahke 

yanından kaçırma!! istemiyordu. 
Fırat incisi: 
-Yıllardan beri gözlerim yolun

da, seni bekledim, Bora! Ben çöl
de doğmut, Fıratta açılmıt bir et· 
siz çiçeğim .•• Etrafımda bin bir bö
cek dolafh .• Fakat hiç birisi yap· 
raklamnın üstüne konamadı. Bu 
çiçeği sen koklıyacaksm, Bora! İs
terim ki, bu gece sabah olmasın .• 
Senin (Sertelli)nin berrak seması 
altında haf bata kalalım .• Ve sen bu 
güzel kokulu çiçeği koklıyarak tat
lı bir rüyaya dalıp uyuyaıın •• ! 

Dedi. 
Günet'in oğlu büsbütün seraemle

mif, iradeaini kaybebnİftİ. 
Kuvvetleri kolları birdenbire na· 

sıl da porsıımuştu ! 
O dakikada bacayı saran bu müt 

hit yangını hiç kimse söndüremez· 
di. 

Bora'nın başı vücudundan ayrıl· 
ınış gibi, birden Mersi.'nın başı Ü· 
zerine düttü •• 

Küçük bir pencereden, gökyüzün 
den başka bir yer görünmüyordu. 

Mersii'nın gözüne gökte yeni par
lıyan bir yıldız ilitti. 

Bu, onun beklediği yıldızdı .• 
Fıratlılarm (saadet yıldızı) bet 

yılda bir defa doğardı •• Ve o daki
ka bu parlak yıldızı görenler, dün
yanın en mes'ut ve uğurlu insanı 
sayılırdı. 

Güncs mi tutuldu? 
Sabah •.• 

• 

1 Hergün bir gazı 

Bu bilmeceyi nasıl 
halletmeli? 

Her bilmecenin bir ifade şekli var, 
fakat yalnız bunun yok 

Evlerde yapılan eski gece top- 1 
lanL1larınoa bır bılmece taslı var· 
aı . .l:S.r taraf bıtmecesıni ıöyler, ote 
ki taraf, kafa yorarak hal.e uğra-
9ıraı. r aKat bu biımeceler iç.nde 
oyıeleri vardı ki saatıerce dü9ünül
se, ne olduğu ketfedilemezdi. O 
zaman, bumece sanıoı, çaıımıı ça
lımlı: 

- Bir tehir bağıtlamazsanız 
dünyada söyıemem .. dıye ayak di
rerdi. Ya İstanbul, ya Bursa, ya 
Trabzon, ya lznıir gibı bol keseden 
verilerek bilmece öğrenilirdi. 

Gazeteler bile, mubaka birer kö 
telerıne, bilmece.er koyarak gele
cek nüshalarında okuyucularından 
haJledilmiş teklini isterledi. 

Herkeain bild,ği meşhur bilme
celerden maada, ha.ık dilinde ne gü 
zel uydurulmuş bilmeler vardı; me
sela tunu bilinu: bakayım: 

Tattandır, demirdendir, 
Yediği hamurdandır, 
Dünyaları doyurur, 

Kendi doymaz nedendir! 
Herkesi doyurur da kendi doy

maz! •. Acaba ne olsa gerek? 
Bugün uydurulmuş bilmece de

ğil Kİ, ınsan mese.a bu herke.si do
yurup kendi doyınıyan teYe .. ban· 
ka vezr.e.ıı,, fılan dıyıversin ! •• Hiç 
kendınizi yormayın. Bilmecemizin 
cevabı değirmendir ••• 

"T ıpıf tıp19 yürürsün, 
Samur kurkÜn sürünün, 
Hanımsın, beye benzersin, .. .. .. ' N.çin yayan yurursun.,, 

Bu biımece ile benim gözümün 
önüne, kesık saçlı, yakalnuı, Kra· 
vat.ı erkek kıyareunde mınımıni 
b.r hanım geııyor. liu kadar, öze
ne bezene mettıedilen samur kürk· 
)ünün sıçan" olduğuna kolay ko· 
lay ınanwr mı'! 

'"Erkekler bilir adını, 
Kadınlar bJir tadını!,, 

A anladım ••• Moda... diyeceksi· 
niz. Ne münasebet! •. Bilmece, ıa· 
kızı tarif ediyor. 

"Çartıdan aldım bir tane, 
Eve geldim bin tane!,, 

Mutlaka hanımın heaap pusula
sı olmalı. MalUın ya, çarfıya gider
ken biraz ufak tefek alacağız diye 
çıkarlar, eve gelince hammal ıırtın 
da bir ıürü efya getirirler. 

me tarafından hapse mahk\im edi 
len bir İngiliz, sahibi bıılunduğu 
ve pek sevdiği beyaz faresinden 
ayrılmak mecburiyetinde kalmıt
tır. Malıkumun kapı komtusu o
lan bir kasap, fareyi, haftada bir 
tilin mukabilinde, bakmağı deruh 
te etmiş ve mahkum bu parayı ve· 
rebilecek vaziyette olmadığından, 
farenin haftalığının "umumi tea· 
vün sandığı"ndan temine karar 
verilmittir. 

Yer yüzünde milyonlarca işsiz 
ve aç inaan kartısında beyaz bir 
fareye gösterilen bu ihtimam ve 
himayeye ne demeli? 

Ortalık aydınlanmıt·· 
Uyandıkları zaman sokakta git· 

tikçe artan gürültüler vardı. 
- Felaket... Felaket.. (Büyük 

Tanrı) doğar doğmaz siyah bir bu· 
lutla yüzünü örttü. Bize ıpk salını· 
yor ••• 

Bora bu sesleri itilince derhal 
yattığı yerden fırladı •. Pencereden 
başını çıkardı ve doğu yerinde ~
netin simsiyah çehresini gördu •• 
Titredi •• 

Bu, Türkler için bir 9eametti .• 
Mersa tatırdı .• Gürültüyü dinle-

di. 
- Günet gazabe mi gelmiş? 
Diye ıordu. . . 
Güneı'in oğlu çok kederhydı. Ço. 

culdcen babasından şu hikayeyi işit. 
mitti: 

"Oğul, Büyük Tanrı zulüm ile if
kenceyi sevmez •• Bir gün öğle ııak. 
ti güneJ simsiyah kesilmif ti. Sebe
bini anladık: Bir çoban esir bir ka. 
Jını kulübesine atmıış •• Gece gün. 
düz dövermiş. Kadını bulduk .. (j. 
zür diledik .• Esirin yüzü gülünce, 
ortalık aydınlanmağa ve ( günq) 
yüzünü göstermeğe baflaJı. Büyük 
Tanrı, zulüm gören esirlerin lerya-

b k 
• . . 1 

Jını ça u ıfıtır •• ,, 
Bora bu hikayeyi hatırlayınca 

Mersa'nın yüzüne baktı: 
Büyük Tanrı senin sesini ititti .• 

Dileklerini kabul etti! 
Diyerek genç kıza yalvardı: 
- Haydi yavrum, ellerini kal

dır, Tanrımıze güler)'Üzünü gös 

Fakat, yanlıf. Bilemediniz. "Çat 
tıdan aıdım bır tane, eve geldıDl 
bin tane,, meğer.e nar değıl mi . ., 
ımıt ... 

'"Bir kızım var, gelen kucaklar, 
giden kucaklar ... ,, Bu tırfıntı k 

zın kim olduğunu tanıydb,Jaıniz 
mi? Söylesem inanmazsınız: Man• 
gal ••• 

"Var git, var git var getir 
Gelmezse yalvar getir, 
ELenmemiş bahçeden, 
Dikilmemiş nar getir!,, 

Kızın bilmece dilile tar .fini na• 
sıl buldunuz?. Gelmezse, yalvarıp 
getireceksiniz. Hem bu getireceği· 
niz de ellenmemit bahçeden dikil• 
memit nar olacak. 

"Sıra sıra odalar, 
içi dolu softalar!..,, 

- Buldum! Medrese!,, diye ha)' 
kıracaksınız ama, naf.le .. Bıımece
nıiz keçiboynuzudur. Maamafih, 
tarifte isabet var: Keçi boynuzu iie 
medresenin, biribirine benziyen 
tarafları az değildi. 

"Allah yapar yapısını, 
Pıçak açar kapısını!,, 

Bu b.lmeceye karpuz demek ki· 
min ak.ınaan geçer. Yıçakıa uehk 
detik Allah yapısı insan vücutları 
için söylenmış oısa daha yaratık a· 
lırdı. 

"Onsuz dolaşmanın tadı yok, 
Gökte uçar, kanadı yok!,, 
Bilin bakaıım. Ben ol am, hıç 

dü~ünmeden tayyare der ışın için· 
den çıkardım . .halbukı tayyare de· 
ğıl de karmış .•• Ne münasebetsİ:ı' 
bilmece! 

"Bakmasının sevabı var, 
Yüzünü insandan saklar!,, 

Gelin de buna eskı zaman kadı· 
nı aemeyın ..• Yüzünü ınsandall 
aak.lıyan batka mah.Uk hatıra gel· 
miyor ki!. Jvıeğer kaplumbağa da 
insandan yüzünü sakıarmıt·· 

"Kapısını vurdum güm aedi, 
İçeriye girdim bum dedi!,, 
Her gece, çatısı altında . sarho\ 

lukla bır cınayet itlenen söziını 1J. 

na "bar,, bozuntularının bundaı> 
daha iyi tarifi otur mu? "Hamaıı>" 
m ne günahı var ki ...• 

"Hem keser, hem bağırır!,, Tes· 
tere olduğunu duymuşuzdur aıı>a 
bilmecenin meçhul kahramanı, ge· 
çenlerde Çin kuzusu11u kıtır kıtıt 
boğazlryan Capona ne kacl....- beıt' 
ziyor. 

"Dıımandır kafası, 
Pek çoktur cefa:ı !,, 

Sakın zehirli gaz olmasın.. Ve' 
ğil, tütün!.. 

Böyle bilmeceler aşağı yukarı d .. ~. 
nasıl olsa halledilir. Marifet, ~I ı 
ya tuhranı denilen bu büyük b• '. 
meceyi halletmekte! .. Daha şiıııd1 

d b. . . ık ta "..ıe' 
ye ka. ar ırısı ç . 'P ?,nun , 1, 
nir mı yenmez mı?" canlı rıı 
cansız' mı?" olduğunu bile kctfe' 
demedi. 

M. SALAHADDiN 

ter ve yurdıımuzu çabuk aydınll't 
masını iste! 

Mersa'nın o aksamki sözleri &' 
ra'nın kulağında Çııılıyordu: 

" Tanrım! İsterim ki, bu gece f 
hah olmasın .•• ,, 

işte .• Hala sabah olmıyordu. 
Yüce Tanrı, o gece Fırat incİ,5 ' 

nin feryadını işitmi•, dileklerıf 
yapmıstı. 

Mer~i hemen ellerini pencer' 
den mavi göğe uzattı ve Taı>t11 
yalvardı. 

Sertelli' de günet sık sık tut11l~ 
du. Türkler, Orta Aıyadan g~ ~ 
tikleri tarihten beri bu hadıst
çok defa tahit olmuşlardı. 

Eğer günet Mersa'nın yalvarl ı' 
dan sonra derhal açılacak ve o1r 
lık aydınlanacak olursa, Bora, ,ıııl 
rat incisine biraz daha bağlan 
olacaktı. · • 1~ • 1 

Feryadını Tanrının çabuk 1~ ıı 
ği böyle bir kızı evinden nasıl " 
bilirdi? t. 

Mersi Tannye yalvarırke1\Ji 
lun hatun birdenbire içeriye e'~ı 

- Oğul, felaketi görüyor 
ıun? ıf 

Ulun hatun Türk yurduı>&:11~ol" 
yük hir felaket göreceğindell 
kuyordu. "t 1',ı_l 

- Soyumuza yabancı bı r,ııı ı• 
bu gece ocağımızda saklacl~J:ıfl' 
çin, Tanrı bizi bir felaketle 
dıracak. ...eJi) 

(Bil,.. 



~E~LEKETT 

• İstanbul- lzmir yolculuğu 
Vapurlar gi:ndüz servis yaparlarsa 

müddet on üç saate inebilir 

BANDIRMA, (MiI!iyet)" - 8a:"
dı11na, Garbi Anadolunun İstanbul ile 
lnuvaaalaaını temin eden Marmara de
niıinde en iılek bir ticaret iskelesi . ol· 
lnakJa beraber ayni zamanda lznnre 
".e Balıkesir • Kütahya ıimendif':r hat· 
tile Anndolunun her kısınma baglı bu• 
1utıınası itibarile kıymet ve ehennniye
ti tünden güne artan çok mühim bir 
transit merkezidir. 

-Liman-
lier gün bir kaç Türk ve ecnebi 

Rtrrıiıile motür ve yelkenli eksik ol· 
lllayan ve daimi surette faaliyet halin· 
de bulunan Bandırma limanı 200 met• 
re uıunluğunda ve deniz sathmdan 4 
llıetre yükseldiğinde bir dalırakırnla 
tııuhafaza albna alınmışbr. 

-lakele-
Belediyemiz tarafından 150,000 yüz 

tlli bin lira ıarfile fenni bir tekilde VÜ· 
~uda getirilen ve daha Türk limanlan 
1. 
Çınde eıi bulunmayan 100 metre U• 

•~nluğunda beton iskele ile bet kat 
~ksekliğindeki ve timdiki halde be-
1•diye dairesi olarak kullanılan mükem· 
'.:'•1 iskele binasının mevcudiyeti Ban• 
"''ınanın tam manaıile hakiki bir ti• 
Caret ve transit limanı olduğunu isbat 
•tınektcdir. 

700 ton hacmi istiabisine kadar yol· 
~ "Ye yük vapurlan iskelenin her iki 
••atına da yanaşmakta yolcular, yük 
l'• •ıya emniyet ve kolaylıkla gcçmek
•d· ır. 

- lstanbul ve lzmire nakil 
vasıtalan-

1.ı ~ mil meıaf esi olan Bandırma • l •· 
1 nl buı arasında yazın haftada ~b, kıt 
~ arında haftada dört defa gıtme ve 

t•ltııe vapur postaları yapılmaktadır .. 
lılebnc idaresi hattımızm ehcmmı· 

r.•tiıti takdir ederek en muntazam ve 
~~. Yapurlarını Bandınnaya tahsis et
lııııtir. 

Trabzonda kar 
, l"RABzUN, 25. A.A. - Kar ya 
kı•ı fasılalı bir surette devaın et
Vektedir. Fırtına tiddetini azalttı. 

apurlar yük ve yolcu almaktadır. 

Antalva Halkevinde 
ANT AL y A 25. A. A. - Halke

vi mesaisinin 'inkitaf ettirilmesi i
!;İn yapılan u":'umi . içtimalar de
vam etınektedır. lçtımalarda vali 
ve Antalya mebusları ile fırka he 
yeti. i~aresi bulunmaktadır. Dün
kü_, ı-.:tımada köycük ,ubesine bağ 
lı uç heyet tarafından t t'- 'k d" 
1 .. . e Ki e ı· 
en numune köyleri i • I . 
programları m.. k çın yapı an ıt 
· ı · · uza ere ve k b 1 ~ dı mıttır her Ü kö . . a u ~-

!arının tatb'k' ç. Y ıçın program· 
re sened h ~ ını kontrol etmek üz· 
diJm• t' e ırer tenlik günü kabul 

ıt ır. 

19 Şubat 30 " ' • 
evvel I • k agustos, 29 te,rını· 
Bu .. 0 ara kabul edilmistir. 
.. gunlerde konferanslar d" 1 . ek 
uzere h k" d ın em 

er oy en davetli çagr" ılma 
sı::a ve h lk • 
davetı·ı ~ ı;>hvı azaları tarafından 

ı erın us • . . edil . usı surette mısafır 
mesıne karar verilmittir. 

Vapurlar lstanbuldan cumartesi, 
pazartesi, salı ve perıembe günleri ak· 
tamlan saat sekizde, Bandmnadan pa· 
zar, salı, çarıamba ve cuma günleri 
ak§Bm saat 22 de hareket ederler. 

Bandınna • lzmir arasında pazar ve 
çar~ba günleri ekspres olınak üzere 
her gün giden ve gelen ıimenclifer pos• 
talan yapılmaktadır. Trenler Bandrr. 
madan her sabah saat 6,36, te , ekspres 
7,20 de hareket eder. lzmn-den gelen 
tren gece saat 21,S ta, ekspres 19,15 te 
Bandırmaya muvasalat etmektedir. 

- 13 saatte latanbulJan iz.mire _I 
lstanhul • lzmir yolunun Bandrr· 

tarikile daha kestinne olınasmdan iz. 
mir yolculan ekser~ya ~an~~ yolu· 
nu tercih etmektedır. j•mdiki halde 
lstanbul • Bandmna • zmİr yolculuğu 
22 • 24 saat sürmekte ise de vapurlar 
gece işledikleri için yolculuğun 8 saat 
gibi mühim bir kısmı vapurda bekle
mekle geçmektedir. 

lıtanbul • Bandırma arası dört, be, 
saatlik bir mesafe olduğu için vapur pos 
talanrun gündüze çevrilınesi halinde 
lstanbul • lzmir yolculuğu S ıaat va· 
purda 8 saat trende olınak Üzere 13 sa
ate inınesi pek i.Ia mümkündür. 

Esasen 5imendifer idaresi buna ta
raftar olduğu halde vapur idaresinin 
kamara bileti az sablır düşüncesile gün
düz postalannı arzu etmemekte olduğu 
söylenmektedir. 

Mudanya, lzmite olduğu gibi, Ban· 
dınnaya da vapurlar gündüz işledikle
ri takdirde lzmir • lstanbul yolculuğu 
on üç saate kııa1acağı g;bi, çok ehem
miyetli iki büyük şehrin ticaret ve ik
tısadiyabna çok büyük faydalan doku
nacağı pek tabiidir. Bu suretle lstan· 
bul günlük gazeteleri lzn::ire kadar bü
tün bat boyundaki şehir ve kasabalar
da ayni günde okunabilecektir. 

Konya esnaf cemiyetinde 
KONYA, 25 . A.A. - Konya es 

naf cemiyetlerinin yeni birasm-ı. 
Cümhuriyet Halk fırkası tarafını!an 
bir radyo makinası konmustur. 
Eanaf cemiyeti azaları her aktam 
burada toplanarak radyo dinle· 
me.kte ve cemiyet merkezinde mııh 
telıf mevzular üzerinde sık sık 
konferanslar verilmektedir. 

Gavrinizamı ~ ongre 
. T~BZUN, 25. ~-A. _ Gayri. 

nızamı kongre ve ıntihap yapan 
l~manla~ . mıntakası kongresi 
ıdman ıttıfakı merkez heyetince 
kabul edilmemittir. Merkez heyeti 
ya eski heyetin faaliyetine devam 
etmesi veya yeniden kongre akde
dilmesini tebliğ etmiftir. 

-o--

Aydında sıtma mucadelesi 
AYDIN, (MiU:··~t) - Aydın 

artma mücadele 1- ratuvar ~fli
ğine tayin olunan Kocaeli sıtma 
mücadele tube hekimi Dr. Refi B. 
Aydına gelmit ve ite baflamı~tır. 

'ı ~Aıv '< ı y ; \Mi'lıyet) - ı,.aııl:ırtda "".auye ra~sil memurları iki aydan be· 
~111·" (; r •ek resmi elbise giynıişle rdır. Fc-!ogral vilayetin köy ve şehir 
'•ıı?e t "dar/arile ma'miidürii ve defterdar vekili Rüştü Beyle taluil mü-

~ Ad;ı Beyleri göstermektedir. 

Sivasta ramazan 
Nasıl geçti? 
T om bola, piyango, sinema 

aile toplanhları 
SiY AS, (Milliyet) - Bu mektu

bumla ramazanın Sivasta nasıl geç· 
tiğini "Milliyet,, karilerine anlat
mak istiyorum. Bu yıl ramazan so· 
fuklarla batladı, soğuklarla bitti. 
Şehrin eğlence mr.lıallerini, Himo.. 
yeietfalin tombalası, sinema, ve a· 
ile toplanbları, kahveler teşkil edi
yordu. 

Himayeietfalin terti1> ett;ği tom· 
bala, tehrin üç mahallinde çekili
yordu. Yıldız kıraathanesine, Nal
bantlar ba,ında, kunduracılar içe· 
risinde. Yıldız kıraathanesine "Mil 1 
liyet,, okuyucularile beraber gire
lim •• 

- Buyurun Beyim ..• 
Yanımdaki arkadatla gazetele

rımızı masanın üzerine koyarak 
birer sandalye çektik .• Gözlerimiz 
kahvenin kalabalığında dolatıyor .. 

- Beyim kartele ister misiniz?. 
- Ver bakalım iki tane •. 
Kartelenin arkası karma, karıtık 

yazılarla dolu .. On kuru, veripte 
bir fey çıkmayanlar birer satır 
ilave etmif .• Kalın bir ses .. 

- Ba,lıyor .• Dikkat!. 
Numaralar okunuyor •• Tombala. 

ya! 
Elbiselik, çıkolata çorap .. Herkes
te heyecan var .. 

- 78 çıktı mı? 
-20çıktı? 
-18 açık mı? 
Her masadan da ses çıkıyor. Her· 

kes bef altı tane numarasını çizdi
ği halde çok tükür bizde hiç yok .. 
Karteleyi bıraktım, yanımızdaki 
masalarda oknufanlara kulak veri· 
yorum.. 

- Ulan, bir haftadan beri para 
veriyorum ufacık bir teY bile ala
madım. 

- Sorma Ahmet, ben de öyle
yim .• 

Hafif bir ses kahvenin oğultusu· 
nu susturdu. 
-Çıkola. 
-Tamam! 
- Beyler tombalaya gidiyoruz. 
-Tombala! 
- Kim? Kim? 
Mübarek tayyare piyangosunu 

da geçti. Tombala diyene her ma
sadan bir ses cevap veriyor: 

- Git, tayyare piyangosu al.. 
Karteleler deği,iyor. Biz de ar

~adaşla kapıdan çıkıyoruz. Hala 
ıçerden bağırıyorlar: 

-56 açık mı? 
T aı_n tombalanın kartısında Hi

ınayeıetfal efya piyangosu çekili
yor. Kapının önünde bir davur zur
na, durmadan çalıyor. Buranın da 
hayli ınüsterisi var. Biraz daha yu. 
karı çıkalım. Askeri mahfilde de 
tombala var. Orada da ayni ses: 

45 çıktı mı? 

-Sinema-
Şehrin sinema ihtiyacına cevap 

verecek bir sedi sineması var. O 
da 150 bin kusur liraya mablan 
Çiltek zadelerin sinemasıdır. 

Buraya ramazan münasebetile 
iyi filmler celp edildi ve halk tara· 
fmdan rağbet gördü. Bilha~sa bu 
filmlerden "Hint mezarı p 1 . tık! 1. , o onya 
15 a .ı. vahfiler,, Halkın çok ho-
'una gıden, durmadan herkes sine· 
maya sevkeden filmlerdendi. 

- Aile topla11tılan -
Ramazan ve gecelerin uzun 0 1. 

ması sahura kadar aile toplantı.la. 
nnı devam ettiriyordu. Bet altı 
ev her gün bir evde yüzük, fincan .• 
Dans. papas kaçırma ve müteaddit 
oyunlarla hot vakit geçirmeğe çalı
şılıyordu. 

Avdın umumi meclisinde 
AYDIN, (Milliyet) - Umumi 

meclisimiz reis vekili Etem Kadri 
Beyin riyasetinde ikinci toplantısı· 
nı yaptı. 

Evvelki toplantı zaptı avnen 
kabul olundu. Gelen Kağıtlar ve 
Karacasu kazasının dilekleri okun
du. Ait oldukları encümenlere ha
vale olundu. Mecliı cumartesi gü. 
nü toplanmak üzere müzakerele
rine nihayet verdi. 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Şehrimiz de. J'.C"İ yapılan memlelıet hMtahan~si 
•on tIÜnlerde faaliyetten kalm'§tır. Y enı mıaaına b8f!anarak fotogralta tlO • 
rülen hale gelen bu bina kıfJn ıiddet inden ikmal edilememiştir. Dahili kmm 
larile hariçteki noksanlar baharda he men tamamlanarak açılıu:akttr. 30 ya· 
takhk olan bu haatahane binaaının a meliyat otlaaı doktorlar ve bafdoktor 
odaları vardır, Her türlü fenni tesisat ı haiz olan bu hastahane binası 30 bin 
liraya çıkmaktadır. 

Konyada i'kmektepler 
KONYA, 25. A. A. - 933 se· 

nesinde Konyadaki ilk mekteple
rin sayısı 263 ü bulmakta idi ilk 
mekteplere devam eden talebenin 
sayısr 11982 si erkek ve 5144 i kız 
olmak üzre 17126 dır. Bunlardan 
711 i geçen sene ilk mektep ft!ha· 
detnamesi almıttır. Bu sene ilk 
mekteplere devam eden erkek ta· 
!ebenin mıktan 12612, kız talebe 
adedi de 5320 ye Tannıfbr. 

Barutla kasa açmak isteyen 
hırsız 

BOLU, (Milliyet) Bayramın ü 
çüncü gecesi saat bir raddelerin· 
de bütün tehrive.veleye veren bir 
tarakadan ıonra bir dükkandan 
dumanlar çıktığı görülmü~, ~-erkes 
teli.ta dütmüştür. 

Gece ıaat birden evvel manifa 
tura tüccarı oldukça zengin Hafız 
Vehbi Beyin bir tahsı meçhul tara 
fmdan dükkanının kilidı açılmıf, 
içeri girilmit, kasanın anahtar de
liğinden bir miktar barut akıtıl
mı:t. anahtar de;jlinden konulan 
uzun fitil atetlen.ırıi,tir. 

Çok geçmeden top sesi kadar 
dehtetli bir sada gürlemif, barut 
patlamıf, bu ~esten ürken bilinmi 
yen hırsız indirdiği kepengi açmıf 
ve kaçmıştll'. 

Yakın komtularmdan top sesi· 
ne uyanan.arın ve duyanların ışıt· 
tiklerıne göre kepenk açma ve tn• 

dirme sesı duyuımuştur. l:Su sade· 
me üzerine e.ektr.k motörü düdük 
çalmıf, ,ehrin muhtelif semtlerin· 
de ıilii.h sesleri duyulmuf, herkes 
yanğın var zanniyle <okaklara çık 
mıttır. 

Sadameyi duyanların delaleti. 
le Vehbi Beyin dükkanında infila 
kın tesiri ile kanburlatan, patla
yan yan kepenklerin altından ÇI· 

kan duman nazarı dikkati celbet. 
mi,, tonlu halk tarafında~ hem~~ 
kepenkler açılmıf, dükkanın ıçı 
duman dolu, kasanın yanındaki 
man;fatura e,yası duman neşre
d,.,. ha'ile ve tutufmak üzere gö
rülmü~tür. 

Kasanın kapağı iic meh"e uzak 
lıiıındaki rafları zedeleyerek raf· 
!arla masa arasına düfmüştür. 

Ka!ada beş yüz liraya yakın 
evralu nakdiye ve bir miktar br•i 
birlik ve t~k altm para varmı,. Pa 
rar.a zayiat yoktur. Faili henüz 
bulunmamı,tır. 

Sivas Halkavi konfer2nsları 
SIV AS, (Milliyet} - Halkevimiz 

fırsat buldukça halka faydalı konfeo. 
ranslar vermektedir. 

Bu hafta da memleket ha•tanesi 
·· ·· lb alı' Be 'çki hakkında operatoru r tm y ı 

bir konferans vennİ§, maarif müdürü 
Ahmet Kutsi Bey tarafınc!an da gü
zel bir halk hikayesi ıöylenınİ~tir. 

Dört sene ceza 

Kızkardeşini vurdu 
BOLU, (Milliyet) - Evli bulu 

nan Çıkınlar köyünden kara Ta. 
hır kızı kocasından memnun olma 
dığından, sevdiği kocasından da
ha genç Şuayıp oğluna kaçmı9. 
Epeyi zamandanberi Şuayıp oğlu· 
ile bir aradalarınıf. Bu kere nikah 
lı kocası mahkemeye müracaat et 
mi9. 

Kız kardetinin bu tekilde mah 
kemeye düşmesinden müteessir o
lan Kara Tahir oğ'u Mehmet mah 
kemeden çıktıktan sonra hemen 
hükilmet önünde kız kardeşini sağ 
omuzundan ve arkasından bıçak
la yaralamı•tır. Yaralı hastah,.J\e· 
Y"' kaldll'ıl""ıf, varalayan Meh
met le tevkiff edilmiştir. --Çankırı valiliği 

ÇAKIRI, (Milliyet) - Enincan 
valiliğinden vilayetimiz valiliğine ta· 
yin Vf' nakledilen Muhtar Bey evvelki 
gün ekşam üzeri gelıniı ve vazifesine 
batlamı~tır. 

Herkes teravida iken bir kızı 
kaçırdı'ar 

ÇANKJRJ, (Milliyet) - "Küçük 
Yanlar., köyünde ramazan iç.inde bir 
vak'a olmuıtur. Köyden Keyifli oğlu 
Ahmet kızı Zemriha isminde 16 Y•t· 
larrnda bir kızcağız anası babaSI tera· 
viye gittiği için evde yalnız kaimı§, e
vin itini tutarken evin kapısı çalın• 
mı1br. Kızcağız kapı arkasından aes
lemnı: 

--· Kimsiniz? 
-- Benim aç Zemriye! 
Bı. •es gayet tanıdık bir kadrn se

si .:.lc!.,fıından genç Zemriye kapıyı 
açmıştır. 

Bu s:,..,dr. k&pı önünde bekliyen 
Sağır oğlu M~staf,. bir arkadaıı ile 
kızı kendi f'vinn kacınnııbr. Mustafa. 
nrn nikahsız baJka bir kan11 olduğu 
da anlatılm,fttr. Hi.d;se adliyeye jnti .. 
kal ebniıtir. 

Sivasta elektrik 
SiVAS, (Milliyet) - Elektrik tesi

satını ikmale çalı§Bn ıirket faaliyetine 
devam ebnektedir. Havalann fazla so
ğuk ve karlı gitmesinden iıler )ayıla 
veçhile ilerleyemiyor .• 

Lakin tirket azami gayretle çalıt· 
maktadır. Şubat on dörtte elektrik bu· 
raya gelemiyecek olursa her geçen 
hafta için belediye tazminat alacakbr. 
Evlerde timdiden tesisat yapılıyor .. --Sivasm mesiresi 

SiVAS, (Milliyet) - Sıvasın b_ir 
saat mesafesinde bulunan ve ıe~nn 
mesire yerlerinden olan P~fl': fabrika· 
aıru belediye istimlak etmıı~•· .. Cuma, 

.. nl · halkın buraya tahacumu dola. gu erı d'" d . 
yııile bahçe kifayet e~~ ır ben, cı
vannda bulunan arazının e uraya 
·ıavesi ve bu suretle daha fada halkı 
burada t?plamak imkaru hasıl olacak
tı. 

Bu düşünülen işi de genç belediye 
reisimiz Hikmet Bey baıarınıı ve bu 
araziyi belediye narnına alnuıbr. 

Bu arazi aahiplerinden muhasebe
ci zade Rıza Bey hissesini 1700 liraya, 
bu arazi hissedarlanndan Zaralı zade 
Cemal Bey de yirmi liraya satmıştır. --Çankırıda bir köprU 
• ÇANKIRI, (Milliyet) - Şehir ile 
ıstasyon arasmdaki zabitan mahfeli ya
nında ahşap köprü yapılmıı timdi ha· 
rap bir halde bulunmakta idi. 

Köprü 14,000 on dört biu liraya 
keşfi yapılarak münakasaya konmuı· 
tur, ilkbaharda inıasma baılanacak· 
tır. 

lzmitıe elektrik 
Meclis ihtisas encümenleri de 

toplanarak reis, katip ve mazba. 
ta muharrirlerini seçmişler ve işe 
b:ıtlamı,Iardır. Bütçe encümeni vi
layet bütçesini tetkik ve nıüzake
reve baılamıstır. 

AYDIN, (Milliyet) - Kiııunuev 
vel ayı içinde çinenin Camızönü 
köyünden Mehmte oğlu Mehmet, 
Mustafa kızı Cemilenin yalnız ba
tına zeytin toplamağa gittiğini gö
rünce kendisini takip ederek zey· 
tinlikte üzerine hücum etmit, ve 
zorla ırzına geçerek kızlığını kir: 
letmitti. 

Bunun muhakemesi tehrimiz a
ğır ceza mahkemesinde bitirildi. 
Ve suçlu Mehmet dört sene iki ay 
ağır hapse ve cemileye nakti taz
minat v~rmeğe nıahkUm edildi. 

1ZM1T, (Milliyet) - Evvelki 
mektu.plarımda bildirdiğim, 400 
bin lira aarfile yapılacak elektrik 
projesini Dahiliye vekaleti kabul 
etmi~tir. 

Belediyeler bankasından istilto 
raz yapılmak ıuretile yakında in-
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TORK ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENTALICI 

Liman Han, Te!elon: 22925 

Karadeniz yolu 
INôNO v~puru 28 

lkınci ~4n un 

p AZAR günü Calala rıhtımından 
saat 20 de kalkacak, gidiıte: Zongul 
dok, lnebolu, Ayancık, Samıun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon Rize'ye. Dönüıte bun
lara ilaveten Of'a uğnyacaktır. 

;. ................ .. 
ı•--~ Dr. Nuri Feb.mi 411-.. 

Göz Hekimi 
Cığaloğ:u Süreyya Bey aoart 
~ut 2 °61a kadar. Tel•fo,, 23212 

1m .................. ~ 

Devredilecek ihtira beratı 
#t Bakraçli cephane elevatö-lerinde meı 

mi vÜmekte müktezi emniyet t:-rtibatı" 
haklruıdaki ihtira için iati~sal edilmiı o
lan 14 Mart 1931 tarih ve 1244 nu:ua
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği huku
kun bu kerre batkasına devir Ye yahut 
icara verilece(i tektf edilmek:e o'.d J• 

iundan bu hususta fazla malümat e~İ:ı· 
mek iıtiyen zevabn, latanbal da Bah· 
çe Kapuda Ta, Hanında 43-48 numara· 
larcla kiin vekili H. W. Stock Efendiye 
müracaat eylemeleri ilin olunur, (124:2) 

447 

ZAYl - Nüfus tezkeremi Hukuk Fa· 
lrülteai tasdiknamemi kaybettim. Yenile 
rini alac:ağma. Osman Nezihi. (12593) 

ZAYi - 245 No. lu bir kaıa anahtarı 
kayıptır. Mabmutpaıa, Kefeli Han N o. 
214 e getirene üç lira Terilecektir. 
(12607) 

fıtanbul 3 üncü icnı. Memurluğundan ı 

Satılmasına karar feıile" yirmi ayaklı 
dolruma rnak.inası ve yarım beygir kavv• 
tinde elek~ mot<>•iyle beraber 31-1-
934 çarşamba günü saat 1? de birinci a

çık artırma sun-tile Şiılido Dr. Şe,.i<ot 

Be y soluığmda 3 No. lu Naci n f('r.ki 

Muammer Beyleria fahrika~ı Önü11de ra 

tılacağmdan tali;> olanl~nn nıe.ı:kur gt'. n 

ve saatte malııJlinde h'lz:r bulu'1.ıcalı 

memul'lllla miiracatlat'1 ilaıı olunur. 
(12610) 

taatına başlanacak olan İzmit e. 
lektriği, 1500 beygir kuvvetinde 
muazzam ve tabii ,el8.leden elde 
edilecektir. İzmit elektiriğinden 
Adapazarı, Gölcük, Değirmende · 
re istifade edecektir. İzmitliler 
bu haberden dolayı sorsuz bir se. 
vinç içindedirler. Vali Esref Bey
le belediye reisi Kemal Bey An
karaya, bu it için gitmek üzere
dirler. 

vı • Katil tabancayı og una varın:ş 

AYDIN (Milliyet) - .Poli~ Nu 
ri efendiyi şehit eden katıl Saıt ~I 
medin tabancasını zabıtamız og· 
lunun üzerinde bulmu,, ve cürüm 
aleti olan tabanca ile tabancayı 
üzerinde saklayan oğlunu dünkü 
trenle lzmir emniyet müdürlüğü· 
n.: göndermiştir. 
Çocuğun adı lzzettir. 9 ya,ında· 

dır. Tabanca sırbnda elbiseleri a· 
raaında sureti mahsusada yapılan 
bir kese içinde saklı bulunmuştur. 
izzet evvela, tabancayı yolda bul. 
duğunu , sonra bir yerden göçer 
ken merkebin palanının arasın· 
dan dü~tÜğünü ve kendisinin ala
rak sakladığım söylemi' fakat ni. 
hayet, babasının " bir araştırma o 
lursa senden füphelenmezler" <!i· 
yerek verdiğini itiraf etmiştir. 

Sivasta kızaklar 
SIV AS, (Milliyet) - Son gür.· 

lerde Sivasta bir kızak sevdası al· 
dı yürüdü, herkes kızakta .. Bayram 
günü istasyon caddesi üzerine sı· 
ralanan kızaklar aile toplantılarını 
t&fıyıp duruyorlar. 

Çocuklar bin bir nete içinde kı. 
zakta tarkı aöyliyorlar, büyükler 
biribirlerine latife yaparak uzakla
tıyorlar. 

-o--

Zara kayrra~arrl ı ğı 
SiVAS, (Milliyet) - Buzdağın

dao Sıvasın Zara kazası kaymakam
lığına tayin olunan Mustafa Nami B. 
vazifesine batlamıştır. --Sivas vi!Ayeti umumf meclisi 

SiVAS, (Milliyet) - Vilayet umu· 
mi meclisi aza intilıabına merkezde ol· 
duğu gibi kazalarda da ba§lanınııtır. 

Vilayet merkezinde ekseriyet olma· 
dığından intihap sandığı açılamanu, • 
tır. 

Bazr kazalarda İntihap neticelen .. 
mi~tir. Meclisi umumi ilk İçtimaını ,u. 
bat on beıte aktedecektir, 
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İstanbul' da Şamh hanında Ohanes Ağopyan Efendiye 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Mµdürlüğünden: 

Tarafınızdan Müdürlüğümüze ibraz olunan 2190 nu
m ara 10-7-933 tarihli beyanname muhteviyatı eşyanın ara
nılan gümrük resmi ve muamele vergisi tutarı olan cem'an 
127 lira 58 kuruşun müddeti kanuniyesi zarfında gümrüğü
müz veznesine teslim edilmesi, aksi takdirde hazine hakkı
nın tahsilini temin için takibatı kanuniyeye tevessül olunaca 
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (387) 

1 DEV LE T DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Hırdavat, 

Demir, Neft, Dökmeci kumu, matbaa kağıdı ve saire gi
bi (35) kalem muhtelif eşyanın 31-1-934 çarşamba gunu 
ıaat 11 de pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkUr saat
te mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmalatı ve ma 
ğaza dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için nü
mune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyece-
ği ilan olunur. (395) 

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

179 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satılması İcap eden (33395) adet alafranga ve 
(50000) adet Alaturka hayvan mıhı satış pazarlığı 5-2-934 
pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacağından mıh
ları görmek için her gün ve münakasaya girmek üzere teminat 
makbuzile beraber komisyonumuza müracaatları. (229) 

384 

Satılık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. isteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 

Askeri Matbaadan: \ Devredilecek İhtira beratı 
1 

" Top cephan elerine mah&us amudi 
Ankara'da Büyük Erkam mahreçli elevatörler için otomatik boşal· 

Harbiye Matbaası için Lino- tıcılar" hakkındaki ihtira için istihsal e
t' d" akin J d / dilmiş olan 14 Mart 1931 tarih ve 1229 
ıp ızme m a arm a ope- numaralı ihtira beratının ihtiva etti&i 

ratör ve makinacı sifat ile ça- hukukun bu kerre ba1kasına devir ve ya-
lı b • t • t "h l lm hut ic~·a >er'°eGP.ğ\ teklif edilmekte oldu 
şmış ır us a ırn ı an a a a- ğundan bu hu•uıta fazla malUınat edin 

caktır. Şeraiti anlamak üzere mek isteyen zevalin vekili Iataııbulda 
isteyenlerin Askeri Matbaa Bahçe Kapu~a. Ta, hanında 43-48 nu· 
M ""d"" l "" ~ •• .. maralarda kanı H. W. Stock Efendiye 

u ur ugune muracaatları. müracaat etmeleri ilan olunur. (12401) 
(392) 446 

• 
ır 

MIJJUIYET CUMA 26 KANUNUSANi 1934 

Ucuzluk hu kadar olur! 
üenizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy KöprÜbatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade ' ••• ~ ·ııo: .. 

Yalnız 

u 
liraya 

Han Tel. 22740 

lVJ.ersin sür' at yolu 
ÇANAKKALE vapuru 26 i
kinci Kanun CUMA onda Sir
keci rıhtımından kalkacak. Gi
di,te lzmir, Antalya, Mersin, 
Payas'a. Dönüşte bunlara ilave
ten Alanya, Küllük, Çanakka
le'ye uğrayacaktır. (351) 

499 

Mersin yolu 

Tam takım elbise 
1NEBOLU vapuru 28 ikinci 
Kanun PAZAR onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 1 Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya ve Mersin' e. 
Dönütte bunlara ilaveten T~µ
cu, Anamur, Kutadası, Gelibo
lu'ya uğrayacaktır. (413) Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarı 
Ayvalık sürat yolu 
MERSİN vapuru 27 ikinci 
Kanun CUMARTESl 17 de 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Giditte Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, İzmir' e. Dönüşte Gelibo
lu' ya uğramıyacaktır. (412) 

Bahçekapı caddesi 

.. • l • • ' ' .. • • _;. • • 1 .... .. - ,,,. ::l ""'.' 

Gedikpaşeda Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

5500 adet tüfek kayışile 7237 adet altı kütüklü palaska 
takımı 1 O Şubat 934 cumartesi gÜnÜ saat 15 te kapalı zarf usu 
lile satın alınacaktır. Talipler şartnameyi ve nümuneleri gör
mek Üzere arzu ettikleri vakit kapalı zarf münakasasına gir
mek için de gösterilen günde Maliyeye teslim edilıni§ ilk te
minat makbuzile birlikte Komisyonumuza müracaatları. 

(260) 450 

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

tashihi zım~ında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su
retle nufus kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta-
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
n m şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak
dirde bunun ayrıcu mahken:ıeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M . M. V. aleyhine tevcihi la-
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 
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Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) aatar 
Liret, Frank, lngiliz lirası .vey9: Doları Frank o.larak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gıtsenız paranızı kemalı emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla İstimal edebilirsiniz. Travellera çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

,ekilde tertip ve ihtaa edilmittir. (5999) 9 

İsta~bul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Kilo 
21,000 

5,000 
6,000 
1,600 

Tıp Talebe Yurdunıı. 
Çocuk H astanesine 
Heybeli asan sanatoryomuna 
Kuduz Hastanesine 

33,600 Y ekiin 
Y ukarda yazılı sıhhi müesseselerin Mayıs 934 sonu

n a kadar et ihtiyacı olbaptaki şartnamesi veçhile ve 6 Subat 
934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilm~k ü
zere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. 

(205) 406 
• 

as Hali Tasfiyede bulunan 

MİLLİ TİCARET 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 
Türk Anonhn Şirketi 

Tasfiye memurluğundan : 
Hali Tasfiyede bulunan Milli Tica

ret Türk Anonim Şirketinin heyeti umu 

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

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 yü:ide 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 491 

ı miyeai Şubat ayının 19 ncu Pazartesi gü 
nü ıaat 11 de Cennanya Hanında 16-17 
numarada içtima edeceğinden hissedar
lann mezkıir gün ve ıaatte hazır bulun· 
nıaları lüzumu ilan olunur. 

Rüzname : 
' 

1 - Tasfiye memurları raporunun ve 
bilançonun okunmaaı. 

2 - istifa eden tasfiye memurları
nın ibra ve yerlerine batkalannın intiha• 
hı ve Ücretlerinin tayini 

3 - Murakıp raporunun okunması. 
4 - Yeni murakıp ve ücretinin tayini. 
S - Tasfiye müddetinin temdidine lü 

zum olup olmadığına dair karar itası. , 
Tasfiye memurları 

:ALl HAYDAR SADETTiN RIZA 
(13609) 

ISTANBUL VE F ŞEKER 
Sirke i en· 

BRiKA A 1 
• • 

m 
Fabrika mızda çıkarılmağa ba§lanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaı:en bin kilodan az olmamak üzere tfer isteyene ıatılmaktadır. 

Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~oval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru3tor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına be§ lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına he§ 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

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


