
ı...ugrin büyük Türk mimarı .. • Romanyada şiddetıı zel
zeleler olmuş bir çok bina
ların damları çökmüştür. Ya 
ralılar vardır. 

Sinanın ölümünün 346 
yıldönümü münasebetile 

ıncı 

ih .. 
tifal yapılacak. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Kırtasiyecilikle 
Mücadele 

Bu zaman zaman üzerinde du
rulan bir mevzudur. Hatta bir kaç 
ay evvel hükfunet bir de komis
yon tetkil etmitti. Günlerce topla
nan ve içinden bir tali encümen 
seçen bu komisyonun hazırladığı 
rapor ne oldu, nerede kaldı? Bu 
ıiıalin cevabını henüz verecek va
ziyette değ;Jiz .. Ancak bu mevzuu 
bugün elimize tekrar ısrarla al
makta fayda ve lüzum görüyoruz. 
Kırtasiyecilikle mücadele, deyin
ce bu klaııik tabirden yalnız res
mi muamelelerin kayıt ve sorğu 
gibi defter ve kağıtla alakadar 
kısmı akla gelmemelidir. Bir kale
min az randman vermesi, me
murların ihmali, bizde kırtasiye
cilik faciasının genit çerçevesi içi
ne girer. öyle daireler vardır ki, 
oralardan it çıkarmak büyük b:r 
mücadeleyi icap ettirir, v'! bura
lardan normal zamanda iş çıkar
mak yolunu bulanlar parmakla 
gösterilir. Bu gibi daireler belki 
mahduttur. Fakat bu hastalık öy
le sari bir beladır ki, bununla bir 
an evvel mücadeleye geçilmez ve 
mücadeleden tam bir netice alın
mazsa; mikrobun her tarafa sira
yet tehlikesi daima mevcuttur. 

Bir Amerikalının güzel bir sö-
zünü duydum. Demif ki: . . 

-"Tabiat milletlere her ~)it tam bır 
müsavat daira.U.de taksim etmiftir. 
Kimine yer yiüünde emıauiz bir va
tan, kimine yer altı ~eti, kimine 
mü.tema bir -'rô ve lıabiliyet ı>er
miftir. Falıal bütün milletlere ayni 
milıtarda tevzi edilen yegane f"Y' 
Zamandır. Ve bu zamandan en çok 
oe "" iyi isti/atle etmeli bilen millet, 
medeni ôlernJe ön safta yer almak 
inılıinını bıılaccalrtır.', 

Bu derin ınanalı sözden ders 
alacak vaziyetteyiz. Bilhassa An
karada yeni vekalet binaları kuru
lurken, bir de yeni çalıtma siste
mi kabul etmek zanıreti bat gös
teriyor. Bu çalı,ma sistemini tes
bit için uzun bir tetkike koyulmı
ya lüzum yoktur. On senelik tec
rübe, devlet makinesinin tali kı
sımlarındaki aksaklıkları meydana 
çıkarınıttır. Gıcırtısı duyulan, fena 
i,Iiyen tarafları görülen bu maki
ne, kısımlarını düzeltmek, harika
lar vücude getiren Cümhuriyet 
Türlı:iyesi için; ancak küçük bir 
hamleyi icap ettiren bir i,tir. 

Ankaralı bir kariimiz tarafın
'dan gönderilen ve iç sayfaları
mızda göreceğiniz resim ibret ve 
dikkatle seyredilmeğe layiktir. Bu 
manzara, bhası ye?İ. in~a edilmit 
bir daire odanna aıttır. Bu daire 
bütçesinin tamir faslında her hal: 
de bet on kurut vardır. Yoksa bi
le, bunu bulmak imkanı mevcut
tur. ı, sahiplerinin, sıralarını bek
lerken oturamadıktan ba,ka; böy
le kötü bir manzarayı dakikalarca 
ıeyre mecbur olmaları, bir resmi 
dairede görülmesi İcap eden inti
zam ve temizlikle nasıl telif olu
nabilir? Bu itibar iledir ki, devlet 
tetkilatr yeni dairelere yerle,ir
ken, tefri f itine de ehemmiyet ver
mek mecburiyeti ile karşılaşıyo
ruz. Ucuz, fakat •ağlam ve temiz 
efya esasına bağlı kalarak, bütçe 
müsaadesizlikleri bat gösterdiği 
zamanlarda ise, eskiyi tamir ile 
iktifa etmeyi de bilmeliyiz. Fakat 
asla, erkiyi partal bir halde muha
faza etmeğe azmedecek vaziyette 
değiliz. 

Yine ecnebi bir mütehassıs, da
irelerin kalem odalarındaki çalıt
ma tarzını pek haklı olarak be
ğenmemiş. Masaların _ko~uş tarzı 
na, odaların ziya vazıyetıne, hat
ta kullanılan kalemlere varıncaya 
kadar mütalea beyan ederek, bun
ların değittirilmeıi lüzumuna ita
ret etmit. Bu mütalealar bence ye
rindedir. Bir kalem amiri, eldeki 
itler hakkında malumat vermek 
İçin müdürün yanına gidip gel
mekle günde ne kadar zaman kay
bettiğini bilmem hesap ettiniz mi? 
Bilhassa yan yana konmut masa
ların araaından sıyrılarak geçmek 
mecburiyeti olunca. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uııu MAHMUT 

8 inci ııene No. 2921 -CUMARTESi 31 MART 1934 Tel: ( 

• 

Müdür: 24318, Yazı it leri müdül'Ü: 24319.ı 
idare •e Matbaa : 24310. 
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= lnsull hakkında mahkeme 
Bugün mimar Sinanın 
hatırasını anacağız 

Mezarı ziyaret edilecek, çelenkler 
konacak, nutuklar söylenecek 

Ankaradan aldığımız malumat 
- . 
: Karardan sonra lnsull'ün iadesi için 

; ~~~A2,~~ (!!f~?ıi_ ~~~!.~İlln~~!.~~.?.~~~=u-i 
- rika hükUmeti Ankara ııefareti vasıtasiyla muzun dokuzuncu maddesi mucibince mah- =: 

banker Samuel lnsull hakkında takibata esas kemenin vereceği k:ırara tabidir. Mahkeme -
teşkil eden evrakın birer suretini Hariciye kararını '. verdikten ııonra lnııull'un A- § 

3 Vekaletimize tevdi etmiştir. Vekalet bu ev· merika hükfunetine iadeııi için hiç bir;;;; 
= rakı alakadar makamlara verdiğinden halen mani olmadığını buradaki mahafilden edin-

! 

J 

- türk ııularında bulunan lnsull haklanda ta- diğim malUınata istinaden bildiriyo- §§! 
kibi lazım gelen muamele tabii ııeyrini takip rum. ~ Mimar Sinanın ,ahesen: Edirnedeki Selimiye camii 

- , E B"--::ı.. Türk miman Sinanrn ölümü- ı leri ön safta <görürüz ve bunda Sina-
- E nün b~n 345 inci yıldönümüdür. Bu nın bıraı.tığı eıerlerile büyük hise-Ceza kanununun 9 uncu maddesi nedir? § münasebetle, bu aan'at delıaamrn me- ai vardrr. Istanbulda Bizanstan kalan = = zan batında, bugün büyük bir ihtifal eaerlerfe Siruırun eserlerini kartılattır-
;::: C A k A } d "' T- k b b l d ;::: yaıpılacak ve milletin Sinana karp olan mak clabi bu iddianın kuvvetini iabata ;;_ ürüm siyası, as en O ma ıgına ve maznun ur te aası u unma ı- g muıhabbeti ve hayranlığı, bir clela daha ki6dir. Sinan mimaride yüce dehMi· 

d d k h • • l d' t 't edil ektir le yepyeni bir çığır açtnıf ve ebediye-§ ğına göre mücrimi ia c c İp etmeme Ükumete aıt bir mcs e e ır. = eyı E.erıe:He 10.;,.UZ çağlara doğru iwni- le kadar yaıayacak san'at bedialannı 
[MiLLiYET] - Ceza ka- dip etmemek keyfiyeti hükii.- iatenilen kim•enin Türkiyede ==- ni andıracak olan Sinan, Türk milleti- meyclana lroymuftur. 

dd • • .ı • b k l b • el d · nin yetiıtinliği büyük bir aan'nt ada • Bugünkü mennim, Mimar Sinanın = nununun 9 uncu ma eaı ıacıeı mete ıra ı mıs ır mes e ır. bulunduğu mahal mahkemei E Süleymaniyedeki mezan batında, aaat 
_ mücrimine aittir. Bu madde- Yalnız teamül~n devletler ya- asliyeaine sevki ve cürmün - =~er~:J:tl~~!:'tane:tirleif; 14 te batlıyacaktrr. Mezar batında ilk = ye göre eğer bir mahkeme bir hancı mücrimleri ancak ara- mahiyeti hakkında bir karar - kaJ'lılaştırıak, hiç ıiipbe yok ki, Türle- (Devamı 6 ıncı sabifede) 
= cürmün aiyaai, askeri olmadı- farında iadei mücrimin muka- verilmesi lôzımdır. Gene ayni = ========ı:.;========================-

ğına ve yahut aliikadar maz- vele•i olan memleketlere iade madde mücibince icıde•İ ta- §; I zmir - Kıasaba hattı 
_ nunun türk tab'ıuı bulunma- ediyorlar. Bununla beraber lep ve kabul edilen kimse -

dığına hükmederse hükumet devletler sırf iadei mücrimin hakkında mahalli mü•tentik- i ş• k h • • = bu maznunu iade edebilir. mukaveleleriyle mukayyet de t t • 
= 

Binaenaleyh mahkemenin ğildirler.Aralanmla böyle bir likçe bir tevkil karan ittihaz i Jr e eye J umumıyesı 
tetkik edeceği ve karar vere- mukavele olmadığı halde nrf olunabilir. 

= ceği nokta fllndan ibarettir : bir cemile olmak üzere müteka Binaenaleyh lnsull'un bu- b •• •• t ı 
== Cürüm siyıui midir? aake- bilen iade ettikleri de çok za- gün latanbul aaliye mahke- : ugu, n op anıyor 

ri midir? ve yahut maznun man vakidir. Gene bu madde mesine aeııki ve hakkımla bir =: 
E türk tab'an mıdır? Bu olma- mucibince ecnebi devletçe vu- karar ittihazı çok muhtemel- = lzmir n kasaba ve temdidi ıimen 
- dtğına göre maznunu iade e• ku bulan iade talebi üzerine dir. S difer hatb kumpanyası heyeti umu-= § miyeai bugÜn senelik toplantnmı ya---: = )lae&ktır. Bu içtimada ayni zamanda 
'Y T hatbn hükı'imet tarafından aatm a-

Müddei umumi Kenan Bey 

Nereye gideceği 
malum olmayan 

• 
banker lnsull 

lınması mes~Iesi de görü,ülecektir. 
Yakında Ankarada Nafia Vekaletiy
le Jİrket araaında satın alma müza
kereaine ba§lanacaktır. 

Bize verilen • malUmata nazaran 
lriikUmet, hattın itletilmeaine bilfiil 
Taziyet etmif deiildir. 1 Martta ıir
kete vaki olan tebliğat o tarihte tir
lı:etin itletme vaziyetini öfremnek 
maluadına matuf idi. Kati nııiyet 
Ankarada müzakereye başlandıktan 
aonra anlafllacakbr. Bir Marttan iti
baren, Nafia komiseri itletıne işleri
ni evvelkiDden daha sıkı bir surette 
kontrol etmeğe baılam11trr. 

Hattın hükiimet ·tarafından miiba
yall&l takdirinde, ıirkete verilecek 
mübayaa bedeli, ~rtname mucibince 
fU auretle tayin edilecektir: 

Son beı senelik ırayri safi iradın 
vaaatisi, mübsyaa bedeli olarak ka
bul edilecek, ıu ıartla ki, bu gayri 
aafi iradın mukavelede tayin edilen 
milı:tanlan dun olmıyacaktır. Bu mik 
tar, tirkete te.viye edilecek senelik 
taluiti ifade etmektedir. imtiyaz 
müddetinin hitamına kadar yani da
ha &ltmıı sene hükiimet ~irkete heT 

Saraçoğlu Şükrü Bey .. 
aene bu parayı tesviye edecektir. 

Şirket murahhaalan M. Monod, 
M. Boiu ~:re ve M. Valentin dün 
F ranıız sefiri M. Kam.merer ile gö-. 
riifmüşler ve sefirin tcrefJerine ver
diği öğle yemeğinde hazır bÜlunmuş
lardır. 

• 

lnsull hala Kız kulesi önünde 

Amerika sefiri hükiımetimizden 
Maiotis vapurunun hareketine 

mümanaat edilmesini rica etti .. 

Amerürcı ..,/iri M. Slıiener cenapları 

Türkofis memurları 
Meclis Reisi 

1 
, Binaenaelyh Maiotis vapurunda 

uıul ve nizamı dairesinde pasaportu 
hi.mil yolcular bulunsaydı, aerbeatçe 
karaya çıka.bilecekti. Amerikalı ban
ger, hu ıeraiti haiz bir yolcu olmadı
ğından bittabi karaya çıkamamıfbr, 
Jnıull'on elinde bugün Yunan hüku
meti tarafından hudut haricine çıka
nlmıt olduğuna dair Pireden hareke
tinde eline verilmit bir kağıttan bat
ka bir ff:Y yoktur. 

• 
---o-

Kazım Pş. Hazretleri 
dün Ankaraya döndü 

Yeni kadroda bulunan memurlar 
yüksek tahsil yapmış kimselerdir 

Şehrimizde bulun -
makta olan Büyüle 
Millet Mediei reisi 
KAzBn Paıa Hazret
leri dün aktamki tren 
le Ankanıya hareke, 
etmitlerdir. Ki.zım 
Pata Hazretleri Hay
ciaı1>8.f& istasyonun • 
da Vali Muhittin Bey
le Vilayet erkanı ve 
bazı meb'ualar tara • (L 
fından teşyi edilmiş . 
)erdir. Bir müf • 
reze polis kendileri - -
ni selamlamı§lardır. Kazım Pş. Hz. 

. :Ju müesseseye daktilo 
j • olarak girmek için de 
1 1 lise tahsili şarttır 

ANKA!lA, 30 (Telefonla) - An • 
lcarada teşkil edilen ve losa adı Türk • 
ofis olacak olan Tüıiriye dış ticaret it
leri milli ofialeri reisliğine Londra 

' ticaret mümeHili Kurtoğlu Faik Bey ta 
yin edi1m4tir. 

Ofisin diğer memurlarından bir kıs-
j mı 1 marttan itibaren, bir k ... ıu da 

1 nisandan itibaren vazifey~ b~şla 4 

mak üzere tamamen taayyün etmiş b1Jo. 
lun>naıktadll'. 

İtalya ile ticari itilaf ' 
Bunları toplu bir halde 3Jağıya yazı

yoruz: 

Sıhhat ve lçtiami Muavenet 
Vekaleti gibi kendine göre mun
tazam bir çalışma sistemi kurmuş 
bir daireden ba,kasında her han
gi bir itin kaç günde ve bazı de
falar kaç haftada çıktığını ne söy
lerneğe, ne de hu derdi kurcala
maya di1im varmıyor. Büyük me
murların bütün iyi niyetleri. arzu
ları küçi.jk memurların tutuldukla
tı ihmıı.1 hastr-lığı önünde bota gi
diyor. Biz devlet dairelerinde öyle . 

Kiraladığı Yunan bandıralı Mai
otis vapurile latanbul sularına gel
miş olan Amerikalı banırer Samuel 
lnaull eVYelki gündenberi Kızkuleai 
açıklarınd.t duruyor .. Maiotis evvelki 
gün Iatanbul limanına tranait olarak 
gelmit olduğundan, hakkında zabıta
ca ve liman idaresince hiç bir mua
nıele vapılmarruıtı. Çünkü vapurun, 
gUya nihayet yirmi dört aaat zarfın
da Karadenize gİbnesi mukarrerdi. 
Fakat Maiotis eli.o gitmemi3tir ve ne 
zaman gideceği malUm değildim ve 
hatta gidip gidemiyeceği meşküktür. 
Me.iotis traıuit olarak limanda bu
lunduğu yirmi dört saatlik müddeti 
geçirince dün sabah sa.at dokuz bu
çukta bayrağını çekerek pratika iste
mİflİr. Bunun üzerine uaulen li.zım 
gelen kontrol muamelesi yapılmıştır. 
Kontrol muamelesinin yapılması va
pur kaptanı ile mürettebatın şehir 
ile temaı ebnelerini temin etmiştir. 

bir ristem kurmalıyız ki, her hangi 
b"r masanın soluna sabah konan 
evrak, tetkik edilip, netice veri
lip; akşama kadar sağa geçmiş ol
sun. Hele yarına kadar dursun, di
yerek göze koyma adetine veda 
etmek lazım. 

Mecdi SADRETTIN 

Inıull'e Romanyanın Atina konso
losluğu tarafından verilmiş bir tran
sit vizeai olduğu da haber veriliyor .. 
Buna rağmen Maiotiı acaba niçin yo
luna devam etmiyor ve latanbul aula
rmda ikametini uzatıyor? itte bütün 
dünyayı kendisile metğul eden Insull 
un, Boğaziçi ve lıtanbul karıısırula 
bulunduğu fU zamanda herkesin zih
nine varit olan sual budur. 

Daha düne kadar lıuull'un Batu
mat oradan lran ve Afganiıtana ci
deeeğinden bahaolundu. Eğer Maio
tiı aeyahat programını bu yolda çiz
mit ise neaebeple elô.n lstanbul limanın
da duruyor? 

Amerika hükiimeti teşebbüate 
bulundu 

Yukarda sorduğumuz süale timdi 
bazı cevaplar verilmektedir. Evvela 1 

(Devamı 7 inci sahifede} 

ANKARA, 30 (A.A.) - Haber al 
dığımıza nazaran ltalya ile cereyan 

ebnekte olan ticaret müzakereleri 
muvaffakiyetle neticelenmittir. 

ltilafm Cumartesi günü parafe e
dilmesine intizar edilmektedir. 

111111111111111111111111111111111111 

F enerbağçe - lstanbulsporu 
O • 3 mağlup ettilı .•, - (Yazısı 7 inci sahifede) 

111111111111111111111111111111111 

Reis muavinliklerine: Eıki ticaret 
mümeuillerinden: Mecdet, Muhtar ve 
Haluk Beyler. 

Birinci tellildere: Mümtaz, Mah • 
mut Celalettin, Servet, Mcl'h ikinci şer 
lildere: Milat, Akil, Bürhan Zihni, Na
fiz, Sait Rauf, Hakkı, Huldi Fevzi, ve 
au ıcfliklere: Ahmn Cemil, Ziya Emin, 
Ratit, Faruk, Nejat, Turhan Süley -
man, Turhan c,,ıaı, Muıtafa Nuri, Hay
retı:in, Süreyya, memurlu'.dara: Ismail 
Mehmet, Miinir, Necati, Sezai, Fahret· 
tin, Bedri, Sadık, Kemal Beyler tayin 
edilmi~\erdir. 

lst. nbul ıuhesi müdürlüğunde e•ki 
ihracat ofisi müdürü Cemal Bey kal -
ımıJ ve raportörlerden Hayrettin Şük-

Türkoli• Reisi Kurtoğlu Faik Bey 
rü Bey muavin ol~rak tayin olunmuş • 
tur. 

Eski ihracat ofisi memur1erınd.ın 
yukarıda sayılı olmıyan bir kısnun1n 
vazifelerine 15 nisanda nİhJtyct ~el"İI .. 
rndrtedir. 

Yeni t"fkilaı.. almmıt olan n·emur
(Devamı 6 ıncı sahifede) 



1 ? 

Tarihten Parçalan 14 

ÇANAKKALEI 
Y cızan: :Amiral Sir Roırer Keyea 

~~----,.._--~~ 

T ahtelbahirden yüzerek sahile 
çıkan dinamitli adam/ 

• 

.. 

E. - 11 T ahtelbahirıi ile zabitan ve mürettebati .. 
Ağusto~un 21 inci cumartesi l 

günü Suvladan yapılan büyük bir 
taarruzu seyretmek üzere Triad 
gemisine bindim. 
Mısırdan 5000 kişilik kuvvet gel 

miş, Seddülbahirden de 20 nci fır
ka nakled lmifti. 
Yarım :ıaat gemiler bombardı

man ettiler. Ayrıca topçu aleti de 
açıldı. Bu aletin ne teıir yaptığını 
kestirmek mümkün değildi. Zira 
bütün ovayı sis ve duman kapla
mı~tı. 

Bütün hattımız sanki topraktan 
çıkıyormut gibi fırlayıp ileri atıl
dılar. 

3 eylii.I 1915 tar:binde kayına
kam Nasmith'in Marmaradan dö
nuşü, içinde yaşadığım boğucu ha
va iç inde ha'!a tıpkı bir temiz hava 
rüzgarı tesirini yaptı. 

E. 11 tahtelbahiri ile Tekrar ls
:_anbula gitm" f, adamakıllı yüklü 
bir vapuru torpilemişti. Ancak o 
noktada deniz pek derin omadığı 
için vapur tamamile batamamıştı. 

İtalyan seiareti hala lstanbulda 
idi. Ve bu taarruzun tafsilatı bu su
retle bize kadar er:şti. 

Anlatılan vapur 3.000 ton kömür 
yüklü olduğu halde Karadenizden 
henüz gelmi~ti. 

Bu muvaffakıyetten dolayı izha
• rı şadümani ediliyormUf. 

l 
Gemi Haydarpata fİmendifer 

istasyonu;un nhbmma yanafmıf 
imi~. O sırada bazı yüksek memur
lar vapurun önünde imi,ler. Kö
murün ne suretle tevzi edileceği 
tezekkür ediliyormuf. 

Şimendifer nakliyatı, vapurla
rın, un fabrikalarının elektrik fab
rikalarının itleme~ıi hep kömüre 
mütevakkıf id;,. Kömür de ancak 
Karadenizden gelebilirdi. 

Bu tevziat meseleıi müzakere e
dilirken vapur gözlerinin önünde 
berhava olmu,tu. 

Akıncılar yüzerek sahile 
çıkıyorlar! 

Kaymakam Boyle 12 ağustos 
tarihinde Marmaradan döndüğü 
zaman onun yerine 122 numaralı 
tahtelbahirle kayınakam Stocks 
Marmara ıeferiı;ıe çıkmıştı. 

Ben kaymakam Stocks'u az"m
kar, muktedir, mahir bir tahtelba
hir kaptanı olarak tanıyordum. 

Kaptan timdiye kadar harpten 
evvelki f()bretini tamamile muha
faza e~tti. 

Bağdat demiryolu üzerinde iz. 
mit körfez'nin methalinde uzun bir 
köprü Yardır. 

Nasmith ile Stocka burayı birlik
te bombardıman ettiler. Fakat 
Türkler sahile top getirip tahtelba
h;rleri çekilmeğe mecbur etmİfler-

Buğday konferansı 

Arjantin ihracat 
Kontenjanını 
Kabul etmiyor 

V AŞINGTON, 30. A.A. - Amerikan 
resmi mahafil.i gelecek hafta Roma'da 
Lorlaııncıık olan beynelmilel buğday koni 
r••ı karşıoında Arjıuıtinin alaCllğı nziye
ti bü yıik bir dikkatle takip etmektedir
ler. 

Ar j:Jnlin, ziraat nazarı rrrelce tesbit 
edilmit olan rakb.mlann tadilinden son
ra ArjantiM tahıiı edilmit olan ihnc.ıt 
l<onta:-ıjanm kabul etmenin Arjantin için 
imkan;ız olduğunu bildirmift.ir. 

Bu tadildo Arjantin kontanjanları de· 
ğışmercit, falcat Rusyaya ihraç hissesi ve 
rilebil~ekjçin Kanada ve Amerikanın 
kontanıanforı nzaltılmııtır. 

Arjantinin kendi istihsahitmı daha faL· 
la ualtılnıaca mecbur edecek olan Rus 
kabi nuından korkduğu zannodilınekte
,!ir. Arjantinin Roma konferansında ıte-
firle Breton tarafından temsil edileceği 
bildirmektedir. 

di. 
Karanlık bir gece idi. Mehtap 

saat ikide batmıflı. 
Kaymakam Nasmitb'in birinci 

zabiti olan mülii.zim Doyley Hughes 
ufacık bir sal üzerine elbiselerini 
koymuf; ayni zamanda bir taban
ca, ucu gayet sivri ve ke!.kin bir 
süngü ve bir hayli dinamit te yer
leftİrınİf. Salı önü sıra iterek deniz
de yüzmeğe başlamıf. 
Maksadı sahile çıkıp köprüyü 

dinamitle atmakmıf. 
Köprüye takriben bir mil mesa

fede karaya çıkmıf. Sahili takiben 
yürümeğe batlamıf. Bu sırada kü
çük bir dereden takriben yüz elli 
yarda mesafede atef yakıp otur
mut üç müsellıih Türk neferile 
kar,ılafmasına remak kalmıf. 

Buna meydan vermemek iç;n 
genif bir dolambaç çizerek dolat
mış. 

Fakat çok gitmeden bu sefer bir 
çihlik evine düfmÜş. Köpekler u
yanıp havlamıya batlamıtlar. 

Bereket versin ki ev halkı bu 
gürültüden uyanmamıf. 

Oradan kurtulduktan sonra köp
rüye epeyce yaklqmış. Fakat köp
rünün batında büyük bir kalabalık 
görmÜf. Aralarındaki 19ıklardan 
bunların, tahtelbahir taarruzu ne
ticesinde köprünün harab olan kıs
mını tamirle mefgul olan amele ol
duğunu anlamıf. 

O sırada tevakkuf halinde bulu
nan bir lokomotifin istim ralıver
diği duyuluyorınut . 
Denıiryolu münakalatı münkati 

Mülazim köprüye yaklatmak ka
bil olamıyacağını anlayınca demir 
yolunu tak'ben yürümeğe batla
mıf. Maksadı hat üzerinde kolay
ca tahribi mümkün bir nokta bul
makmıf. 

Fakat . aradığım bulamadan üç 
neferin nöbet beklediği kulübeye 
kadar gelmit. Ve kimseye işittir
meden yanm_daki dinamiti kulübe
nin altına sürmüf. 

Fakat dinamitin fitilini ateşledi
ği zaman gece pek sessiz olduğu 
iç:n üç nöbetçi gürültüyü ititmit
ler. Üçü birden yerlerinden fırla
mıtlar. Mülii.zim kaçmıya hatla
mıf. 

Kendisini kovalıyan nöbetçileri 
durdurmalC için arasıra roveJverle 
arkasına ates ediyormuş. Bir mil 
kadar kottuklan sonra demiryolu
nun den 'ze yaklattığı bir noktaya 
kadar gelrnİ!· 

Oradan denize atlamış. Tahtel
bahirin beklediği nokta oradan 
takriben üç çeyrek mil kadar tu
tarmıf. 

-BitmeJi-

Fransada 

Adli tensikata 
\ Dair kararname 
İmzalandı 

PA!l-IS, ~· A.A. - Dün Reisicümhu· 
'!'n nyasetinde toplanan nazırlar mecli 
sınde M. Lebrun, adli tensi.kata ve ıilah 
ticareti kontrolünü aıı.ıa.tınnaya dair 
olan kararnameyi imuıamı1tır. 

Nazırlar meclisi, yeni kararnamelere 
mevzu teıkil edecek ve metinleri önii· 
müzdek.i hafta zarfında nazırlar tarafın
dan imza edilecek olan mali tedb.irleri 
k&ti surette tasvip elmiıtir. 

lçtimaın hitamında dahiliye nazın ga
zetecilere beyanatta bulunarak bu ane 
kadal' bir ~ok gazeteler tarafından ka
• omameler hakkında verilmit. olan malu· 
matın yanlıt olduğu"u söy)~ştir. N.ı· 
zırlar mecliıinin içtimamda M. [!arthou 
arkada1larına İn('"i!ib~erin ıiJihlan b~ak· 
ma ve emniyete dair olan notaıı 1- :ı..kk•n· 
da mnllımat vermiştir. Yak,nda • •dedi· 
lccek batka bir içtimada demir tollan 

MlLLIYET CUMARTESi ll MART 1934 

HARİCİ- HABERLER-
Mümessiller meclisi Amerika Reisi 

cümhuruna ticaret muahedeleri 
aktetmek için bir salahiyet verdi 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Dün 

mümeısiller meclioi tarafından kabul 
edİlonİ1 olan proje reisicümlıura kon
gTenin tasdikine arzetmeğe lüzum eör 
meluizin . milletlerle ticaret itilifname
leri akdetmek aalilıiyetini vennekte· 
dir. 

Bu projenin mer'iyet müddeti üç ıe· 
neyi ge\Uliyecektir. . 

Bu suretle aktedilecek ol<ln itilaf· 
nameler, altı ay evvel haber Yeril -
mek ...,-tile feıhedil..,ilecektir. 

Üç sene. oonra, ecnebi milletler A· 
merika mahsullerine karşı fari<lı mua
mele yapmağa kıyam ve gümrük rü -
sumunu yüzde elli nisbetinde tezyit ve· 
ya tenkis eyledikleri ta4<dirde bu mua
hedenameler feshedilebilecektir. 

En ziyade mazharı müsaade millet 
maddeıini ihtiva eden ve Amerikayı 
48 millete bağlıyan muahedeleri hal -
!elden korumak için reisicümhur tara· 
fından her hangi bir millete be' •e -
dilmİ§ olan menafi, bütün diğer .nil • 
Jetlere teımil edilecektir. 

1930 tarihli gümrük kanununun 
d~r İt etmekte olduğu "miiteharriık miık 
yas, reiıicümhurun aktedcceği yeni i
tiliıEııamelerde münderiç olımyan mah
sullerin Amcrikaya ithalini tanzim maık 
oadile bu nevi mahsullerin kaffesi -

Yunanistan da 

Balkan misakı 
Protokolu etra
fında müzakereler 

ATINA, 30 (Milliyet) - Mösyö 
Torkovasilis iyan meclisi hariciye en
cümeninde Balkan mi...ı.ının müzakere
sinden evvel misaka memut protolrolun 
iyan meclisine tevdii hususunda bir 
talep yapmıştı. 

Bunun i\zerine Mösyö Çaldaris, Mös 
yö Maluimos, Mösyö Metaksas ve Mös· 
yö Kondiliı 4ün öğleyin toplanarak bu 
huıusta hükUınetin hattı hareketini ta· 
yin etmek üzere müzakerede bulun • 
dular. 

Mö•yÖ Çaldaris Balkan ınisakına mer 
but protokolun iiyan meclisine tevdii 
hususunda iikit devletlerin muvafakat 
ebnelerine dair mez:kur devletler nez
<l.inde tetebbiiıte bulunulması için ya
pılan talebin doğru olmadığını söylemi1· 
tir. 

Uzun münaka1alardan sonra Mösyö 
Maksimos alelacele encümen reisi Mös· 
yö M1halakopulosa bir mektup gönde
rerek hük\ametin, protokolunu ayan 
meclisine tevdi ebnekte mazur olduğu·\ 
nu it'ar etmi1 ve misak meb'usan mec ... 
liıi ve fnicalar rüesası tarafından kabul 
olduğuna göre ayan meclisin.in de bu· 
nu kabul etmesi için tavsiye yapılma· 
ğa karar verilmiJtir. 

Bulgarlar ve B.J.kan konferansı •. 
ATINA, 30 (Milliyet) - Sofya • 

dan bildiri!iyor: Bulgar Balkan cemiye
tinin ve..diği karar üzerine Bulgaris
tan Balkan l«.nferansı meclisinin içti • 
malarma iştirak edecektir. 

Bunun için Mösyö Y anlw Saki • 
zoE, doktor Penakof ve dolı:tor Boria 
Petkoftan müteıekk.il bir heyet bu -
gün Atinaya hareket edecektir. 

"Otro,, gazetesinin yazdığına göre, 
bu heyete Balkanlarda meydana ge
len yeni vaziyet hakkında Bulgarista
nın nokUi ııazarmı izah etmek vazi -
fesi tabmil edilmittir. 

Stratosfer 

İlk ilmi konferans Lenin
gradda açılacak 

LENINGRAD, 30. A.A. - Sovyet 
Rusya Ulum akademiıi tarafından top· 
~nmaya davet edihni§ olan stratosfer 
ı...k!nnda tetk.ikatta bulunacak ilk kon• 
feranı 31 martta Leningrada açılacaktır. 
Konfer11111ın programında ilim ve fennin 
muhtelif oahaluma !lit ber tür!ü tetkikat 
vardır. Bu meyanda bilha11a havayı ne
aiminin yüluek tab•hlanna, hararet de
receıine, tazyika, rutubete, ilah ... ait tet
kik.~t yapılacaktır. Konferans meuiıinde 
en mühim mevkii kozmos ıuaahna ait 
tetkikat İfgi) etmektedir. 

lngilterenin emniyet 
garantisi 

r ARiS, 30. A.A. - lngi)tere hüku
metinin hali hazırda emniyet garantile· 
ri lUf'felesini tetkik etmekte olduğun
dan balueden Tempı gazeteıi diyor ki: 
Almanyanuı tdaar siliihlanmakta ol

ması dolayisile lngilterenin de kendi em
nıy~tini düşümnek ve bu husuıta müte• 
yakkız olmak mütaleaaının neticeıi olan 
bu istihale beynelmilel vaziyette aylar
dan beri görülmemiı ılereced.e mühim 
hadisedir. 

Diri diri yananlar 
ELBERFELD, 30 (A.A.) - iki ço

cuğun bulunduğu bir tavan arası oda
sında yangın çıkm11 ve çocuk.lar yan
mııbr. 

teşkilatı meselesi tetkik olunacaktır. Ha· 
va i~Jeri nazırı ceneral Denain, cwnarte~ 
si günü kimyevi ve zirai sanayi er-~bı 
tarafından verilecek ziyafette hüküm~· 
ti len1si1e mcınur edi1mııtir. Sanayi er .. 
babı kongreıinin büyük bir ehemmiyeti 
olduğu ve bu kongreye 43 milletin i,ıi
rak etmekte bulunduiu kayde ıayandır. 

nin tatbikine devam edilecektir. 
Serbeıt olarak &Uen mallan bu mal· 

lara ait liıtelerde ipka etmek bunla· 
rı bu listelerden ihraç eylemek ve ya
hut yeni bir takım malları bu fütele
re sokmak salahiyeti münhasıran rei· 
ıiciimhurundur. 

Küba mahaulatma t..tbik edilmd<· 
te olan Rüçhan eliUma müsteıı.it tari
fe ipka edilmiştir. 

M. Roonıelt'in son hezimeti 
ve Amerikan gazeteleri 

NEVYORK, 30. A.A. - Matbuat, he· 
yeti umumiyesi itibariyle, Roosveltiıı 
kongrada ki hezimetinden dolayı izharı 
tee11üf eylemektedir. 

Nevyork Heralde Tribune gazeteıi 
bu karan memleket için bir hezimet ola
rak telakki etmekte ve sabık reisicümhur 
Coolidge ile Hoover';n Cümhuriyet fır 
kası ekseriyetinin müzaheretile daim:ı 
reddetmiş olduk:arı bir tedbirin kabulün 
den dolayi cümhuriyetçileri takbih et
mektedir. Gazete, bu kvarın memlck-a
tin hükümetten olan itimad;ru sarsacağı 
kanaatındadır. 

Ncvyork Times gazetesi. iyanın bu ka
rarnu doğrudan doğruya M. Rooıvelte 
indirilmiı bir darbe olarak göslennekte· 
dir. 

Alman yada 

Yeni iş planı ve 
lngiliz gazetele
rinin neşriyatı 

BERLIN, 30. A.A. - Alman iıtihba
rat bürosundan : 

Berlinde çıkan Borsa gazetesi, Tay· 
mis gazeteı.inin 23--3 tarihli nushasında 
Almanyarun iş plam hakkında çıkan bir 
makaleyi mevzu bahsetmekte ve 1 ngili~ 
gazetesinin bu neşriyatın tahri.kimrz bir 
surette yanlış ve hiçbir delile istinat Lt
mediğini yazmaktadır. Gazete diyor ki: 

" Ecnebi matbuatı Alman milleti ara
slnda 11mf ihtilafları çıkarmak te,ebbü · 
sıinden hakikaten içtinap etmelidir. Ec· 
nebiler şura11nı açıkça bilmelidirler ki, 
milli ıoıyali:zim iktidar mevkiine gelme~
den evvel, Almanya bol§evizim uçurUMU· 
na iki pannak mesafede idi. Ve bu dalga 
Alman hudutlarında tevakkuf Ptmeve· 
cekti! 

Çin de 
llayi hizmet eden AIDlaD 

zabitlerinin vaziyeti 
BERLIN, 30 (A.A.) - Bazı ecne

bi gazetelerinin Çinin hizmetinde bu
lunan Alman nbitleri haldundaki iddia· 
lan hilafına olarak saialıiyettar ma
bafil, Alınan zabitlerinin busU11i eşhaı 
gibi hareket etmekte olduklannı ve Al
man hül<iimeti tarafından kendilerine 
tevdi edilınit her hangi bir vazife mev
cut ohnadığını beyan etmektedir. 

Bir kaç Alman zabiti, ti 1927 •ene
sindenberi Çinin hizmetine ginniıler· 
dir. Bunlarm ifa ebneğe çalıımıı ol· 
duklan ilk vazife, vatanlan ve bütün 
Avrupa için bir tmlike addetmekte ol
duktan bolşevizme kart• mücadele et
mek olmutfur. 

Şimdi bunlann bir çoğu Ahnanya· 
ya avdet etmiytir. Kalanlar sadece 
muallimlerdir. Halihazırda Nankinıle 
hiç bir a.ı.eri müıavir yoktur. 

Buz üstünde 
Balık avlıyan balıkçıları 

deniz götürdü 
LENINGRAD, 30. A.A. - 28 Mart 

geceıi Finlandiya körfttinde kiiin To
buklin'e fenannın yakininde iizerinde 270 
balıkçının balık a-rl..-kta olduğu bir 
bangizi deniz alıp cetirmi,tir. Bunun ü
zerine Leningrad limanında hemen im
dat teı tibah alınımı ve Tru•er ve Oc· 
tibr buzkıranlan kesif sise rağmen he
men hareket etmiıler ve 29 Mart sabahı 
bütün balıkçdarla atlarını salimen kur· 
ta1'Inlflarılır. ----

Ertugrul Muhsin için 
MOSKOV A, 30. A.A. - Bir çok caze .. 

teler Ertuğnıl Muhsin Beyin senata gir
diiinin 25 inci senesi münaııebetiyle ma
kaleler neıretmektedirler. lzvestiya c•· 
zeteıi Ertuğrul Muhıinin yalnız ceıur 
bir mübdi olarak Sovyet tiyatroları Mu· 
hitinde tanmmıt olduğundan dolayı de
ğil fakat ayni zamanda bu yıldöniimünün 
Türk sanat hayatmda huıule ıelen yeni· 
li.klerin bir biliinçoounu tqkil ettiiiinden 
dolayı Sovyet ebalisinin buna aliika ıös• 
termekte olduğunu yazmaktaclır. Türk 
inkılabı yeni Türl<iyenin ıiyui ve ikti
ııadi oahada iıtiklilini ilin etmittir. Tür
kiyenin yarahcı kuVYetleri ve harsı bu
gün i•Likl&I mücadelelerinin husule cetir
diği yeni ıeraite dayanarak inkiıaf edi
yor. Ertuğrul Muhsinin aııl meziyeti 
Türk sahnelerinde bütün dünyanın kla· 
sik ve aıri temqa eıerlerin.i göstermek 
auretivlo tiyatro faaliyetini yüksek bir 
seviyeye çıkarmıt olma11dır. Miimaileyh, 
ayni zamanda milli bir uılup vücude ge .. 
tirmek maluadiyle Türle artist ve mu· 
harrirlerini TUrk tiyatroıunun etrafına 
toplamak vazifesini de üzerine almışt~ı-.. 
M. t(arahan ile Sovyet Ruıyanm pek ıyı 
tanınmıt sahne vaoıflan olan Meyerhold, 
Nemiroviç ve Dençenko, Ertuğrul Mulı· 
sin 3eye tebrik telcraflan cöndermillcr
dir. 

Zelzelenin 
binaların 

şiddetinden bazı 
damları çöktü 

BOKREŞ, 30. A.A.- Dün saat 22,15 de bir zelzele hiıısedilmis
tir. Bu zelzele fimdiye katlar misli tucil edilmemis derecede şiddetli C:I
muştur. Zelzele şiddetli sarsıntılar şeklinde olmus

0 

ve lwıa fasılalarla 
yirmi dakika devam e.tmişt~r •• Zelzelenin fİddeti d derecede idi ki, payı
tahtın başlıca cadJeaıne hıikım olan muazzam telefon daireainin - ki 
betonarmeden -,.apdmış olup yetmiş metro irtifanıntladır.- Cephesin
de boydan boya bir yarık hasıl olmuştur. 

Taşrada barlada postahane ile muallim mektebinin tavanlan 
çökmüş, kalasta bir lokantanın tat•anı müşterilerin üzerine yıkılmıf 
ve bunlardan on iki kadarı hafifçe yaralanmıştır. Zelzele Bükreş
yaş sürat katarı, yolcularını teliifa ·düşürmüş ve bunlar zelzeleyi hisse
der etmez vagonların kapılarına koşuşmu1lardır. Bu sırada da tren 
istasyona girmek üzre süratini tenkis etmiş bulunuyordu. 

BU KREŞ, 30 ( A.A.) - Saat 22,09 da bütün memlekette 50 sani
ye devam eden bir zelzele hissedilmiştir. Bu zelzelenin merkezinin Ro 
manya olman muhtemeldir. Zelzele, Bükreşte tiyatro ve lokantalarda 
panik tevlit etmiftir. ·Ehemmiyetsiz iki yangın çıkmış, bir ev yıkıl
mıf ve bir çok evler hasara uğramıştır. Nüfusça telefat yoktur. Zel 
zelenin şiddeti bütün rasat iiletlerirli durdurmuştur. 

Üniversite talebesinin ziyaretleri 
ZONGULDAK, 30. A.A. - Üniversiteli konuklarımız dün mem 

leket hastahanesini ve şehir dahilindeki sinai. müesseseleri gezmişler 
Halkevi tarafından onuncu Cümhuriyet bayramında Zonguldak ve 
Ba,vekil ismet Paşa Hazretlerinin Zonguldak seyahatına ait filmler 
gösterilmiş gece Fırka salonunda ürriversiteli talebeler bir müsamere 
tertip etmişlerdir. Misafirler gece Ege vapuru üe avdet etmişlerdir. 

Burdur ve Af yon muallimleri ve ta
lebesinin Antalyada ziyaretleri 

ANTALYA, 30. A.A.- Burdur ve Afyon muallim ve talebesine 
dün ak~am C. H. F. de bir ziyafet verilmiştir. Misafirlerimiz şehrin 
muhtelif yerlerim gezmişlerdir. Bayramı burada geçirmek ve yapılacak 
maçlarda bulunmak üzre Burdur Afyon ve Dinardan 1500 ziyaretçi 
gelmiştir. 

ANTALYA, 30. A.A. - Bayramın birinci günü şehrimize gelen 
Burdur orta mektep muallim ve .talebeleri memleketimizin nefis yerle
rini gezmişler bir çok y~r/erde 71y".retlerde bulunmuflardır. Ayni ze
manda Afyondan gelm.'ş olan lıaelılerle de tanıfmı,lardır. iki misafir 
mektepliler arasında bır de maç yapılmıştır. 

Londra Büyük Elçimiz Geliyor 
LONDRA, 30 (A.A.) - Türkiye büyük elçai Münir Bey Pari• 

tarikiyle lstanbula gitmek üzere Londradan hareket etmiftir. latcu
yonda hükiimet namına M. Mank ile Türkiye sefareff ve diğer muhte· 
ül •elaretler erkanı tarafından tqyi edilmişlerdir. 

Almrnga - Estonga ticari itilafı 
BERLIN, 30 ( A.A.) - Almanya ile Eıtonya arasında iki mende

ketin mütekabil emtia ticareti hakkında dün aktedı'lmiş olan itila/na 
me 15 Nisanda meriyet mevkiine girecek ve sene nihayetine kadar 
devam edecektir. Bu itiliilnamenin gayesi, muvazene halinde bulunan 
Almanya • E•tonya ticaret blanço•unun çerçevuı dahilinde emtea 
ticaretini ıslah etmektir. ; 

Çeşmede bir müsamere 
ÇEŞME, 30 (A.A.) - Çeıme genç· 

)er birliği mutıiki ve temsil kollan ta• 
rafıudan bayramın ikinci günü ak • 
şamı Çeşmede parlak bir müsamere 

verilmiıtir • . . . • 
Kahraman pıyesını oynayan genç • 

ler muvaffakıyet gösterdiler. Mu&iki ko
lu gençleri güzel parçalar çaldılar. 
Çok alkışlandılar. 

Niğde Halkevinde 
. NICDE, 30 (A.A.) _ Dün halke

vı salonunda ev musiki ve temsil fU 
ben tarafından mutat konserlerden 
birisi daha nrilmiıtir. 

Salon hanca hınç dolmuı, bir laoım 
halk koridorlarda ve kısım azama da 
bahçede ayakta dinlemiılerdir. 

Mmikiciler çok alkıılandı ve tak
dir olundular. 
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İTTİHAT ve TERAKKi 
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Merkezi umumiye 
verilen jurnal/ar 
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Bahaeddin Şakir Bey merhum un bıraktığı vesikalara göre 

yazılan bu tefrikayı MİLLiYET 4 - 5 güne kadar 

tefrikaya başlıyacaktır. 
Yukarıdaki klişe ittihat ve tera kkı merkezine verilen bir jurnalın 

metnidir. Bir çok jurnalları, raporlar ve gizli evrakı toplıyan 

ittihat ve terakki tarihini aydınlatacak bu eser 
en mühim bir eser olacaktır. 
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Sinir törpüsü 

-·Haftanın Ya2Ut -

Bir sinir doktoriyle hastası gö
rütüyorlar. 

- Evet Doktor. Ben kimse ile 
görütemez oldum. Bir çoklarile gö 
rü9ürken batım dönmeğe batlıyor, 
çarpıntı geliyor, ellerim karmcala 
nıyor. 

- Şimdi benimle görüflirken 
de bu haller oluyor mu? 

- Hayır, amma belki muhave
reyi uzatırsak olabilir. 

- Demek uzun boylu gÖrÜ!e
miyorsunuz .. 

- O da değil. Meseli evde u
zun uzadiye görütüyorum. Lakin 
bazıları var ki, tahammül edemi
yorum. 

- Meseli kimler? .. 
- Onu size kati olarak söyliye-

mem •• Amma ... 
- Şu son günlerde görüşürken 

rahatsız olduğunuz adamları ha
brlayınız bakalım •• 

- Evet, bazı noktalar var ki; 
tesbit edebileceğim. Meseli: Biri
si var, (ismi lizım değil) fÖyle gö 
rü9ür: Farzedelim bir İspanak ye
meği tarif edecek. B~lar: "- ls
panak, değil mi efendim? Bildiği
miz ıspanak. lspanağı alırsınız. 
Değil mi efendim? Yapraklarını 
ayıklarsınız. Değil mi efendim. 
Güzelce tuzla ovarsınız. Adi tuz, 
değil mi efendim. sonra bir tence
reye koyarsınız. Bakır tencere .• 
Değil mi efendim. Üzerine de iki 
m-.raba su. Değil mi efendim .•• · 

itte bu "değil mi efendim" )af. 
lan yavaş yavat sinirime dokunu
yor. Derken söylenen diğer sözle
ri itilmez oluyorum. O adam kar
tımda gözlerini açmıf "değil mi 
efendim! Değil mi efendim? De
ğil mi efendim?" Diye tesbih çe
ker gibi geliyor ve batlıyor başım 
dönmeğe, ellerim karıncalanma
ya... Hatta bir defasında gönlüm 
bulandı, gaseyan bile ettim .. 

- Evet ! ... E batka bir vaka da 
ha sayabilir misiniz? Belki ogün 
biraz mideniz bozuktu da ... 

- Ne münasebet! Bu vak'a sa
bahleyin, aç karnına oldu .• Bir baş 
ka vaka anlatayım: Bir tamdık 
daha vardır. Kimden bahsetse 
mutlaka tanıdığımı zanneder. Me
sela söze b~lar: 

"- Bizim Hüseyin Bey vardır. 
Tanırsın sen. 

"-Hangi Hüseyin Bey? 
"- Canım F eneryolunda köş

kü vudır. 
"- Hatırlamıyorum .. 
"- Allah allab .• Nasıl hatırla

mıyorsun yahu. Hani Akbıyıkta 
konakları vardı, yandı ... 

" - Tıknazca bir adanı mı? •• 
"- Hayır, zayıf, uzun boylu .. 

Kıranta.. 
" B'J . . - ı mıyorum .• 
"- Süpbanallah ! Nasıl bilmi

yorsun ayol... Mercan İdadisinde 
beraber değil mi idik .. 

"- Ben Mercanda okumadım .• 
"- Vefa diyecektim... Bir de 

ağabeyi vardı .. Tosunca bir şey .. 
"- Hatırlıyamadım .. 
"- Dur sana başka türlü anla-

tayım .. Riza P-.aları bildin ya ..• 
"- Hangi Riza P-talar?. 
"- Silifkeli Riza Pafalar .. 

" - ...... 
"- Beyazıttaki akaretlerin sa

hibi ••• 
"- Hatırlıyamadım ... 

" - E kuzum sana olmuş ola
cak .. Bunadın mı yahu!. llh" 

Halbuki ooylediği iki adaını da 
cidden tanıMJyordum. 

işte bu adamla görütürken de 
fenalqtım. Çarpıntı geldi. Oldu
ium yere yığıldım. Su getirdiler .•• 
Açıldıktan son'ra o bala: 

"- Hüseyin Beye selam götü
reyim mi? .. " Diye soruyordu. Böy 
lelerile görü.ürken tan~~dığım a 
damları ille tanıdığım ıddıa edilin 
ce kendi kendime süphe geliyor. 
"Acaba bunadım mı?" Diye dü
•ünmeğe ba,lıyorum. Derken fena 
lık geliyor. 

Doktor hastanın dizlerine ufak 
tahta çekiçle vurduktan, gözleri
lıin içine baktıktan ve ellerini u-
2:atıp titrekliğini tetkik ettikten 
•onra hastaya fU nasihatte bulunu 
)'or. 

- Azizim! Evvela bilmel;siniz 
ki, siz hasta değilsiniz .. Onun için 
•İ2:e ilaç verecek değilim .• Madem 
ki; uykunuz rahat, i•tehanız ye
tinde ve tabii şartlar içinde haya 
tınızdan bir şikayetiniz yok! O 
halde ha~ta değilsiniz. Bu saydığı 
llız vakalara gelince; bunlar sağ. 
lanı sinirli adamları bile hırpalı
Yabilir •eylerdir. Ben de sizin gibi 
)İm. Eğer böyle münasebetsiz sü
allere ve ısrarlara maruz kalırsam 
mukavemet etmem. Mesela fU si-
2:in "deiijl m; fiEendim" ciyi ele a
lalım .• Bu adar~. 

"- Değil mi efendim?" Diye 

,-----------------------.-----------------------------------------------.---------, 
ŞEHiR HABERLERi 

Ulu dağda 
Kayak ~poru 
' -o-- ~ 

Vali Bey U udağdaki 
intibalarını anlatıyor 
Vali ve belediye reisi Muhittin Bey, 

fahri reisi bulunduğu dağ sporlan klü
bünün Ulu dağına tertip ettiği kayak 
tenenühüne iştirak ebnek üzere bay • 
nımdan evvel Bursaya gitmiı ve ev • 
nllıci akJam letanbula dönmüttü· 

Muhittin Bey dün Niıantaıındaki 
konal<lannda bizi kabul ederek Ulu da
ğına yapılan tenezzüh haldandaki İn· 
ti balarını fU suretle anl.ımı,tır: • 

- Bunaya biraz dinlenmek, mutat 
menuliyetlerden sıynlıp bir kaç gÜn 
tabiatin ııüzell;!clerinden istifade için 
gitJniıtim. insan hakikaten Bunada 
ve Ulu dağında tabiatla baJl>ata kalı· 
yor. 

Dağ 1poru güzel, insanda merak 
ve alaka uyandıran bir spordur. Öyle 
bir ıpor ki seyircisi yok, yalnız onun 
yapanı vardır. Cumartesi ııünü kayllk
larla Bursadan hareket ettik. Bir çok 
kafileler vardı. Galatasaray &'etıçleri, 
üniversiteden bir hanım, bazı muallim
ler, siınaılar mektebi talebe.önden bir 
grup ve bazı belediye memurlan var
dı. 

Ben Ulu dağının son noktasına ka
dar çılanadnn. Yalnız 2100 metre yük. 
ad<te bulunan Cennet kayasına çıka
rak otelde dört gün istirahat ettim ve 
çat'tamba alq;unı Bıırsaya döndüm. 

Cennet Kayuma alb saatte çıkılı • 
yor. Ben ayni mesafeyi geçen aene 
doku2 aaatte çı.kmqtnn. Diyebilirim, ki 
burada dünyanın en giizel manzara • 
lanru görebilirsiniz. Yol Ü'zıeıinde Ba
kacık denilen bir yer vardır ki &J&• 
ğnı yalçın bir uçurumdur. 

Bursa ve ova buradan pek mllhte
ıeın bir manzara arzediyor. 

Burada tuhaf bir tabiat hadisesile kar 
fılaıt.k. ,.Yukanılan bakınca kalın bir 
bulut taLakasımn ovayı örttiiğüoü gö
riiyordulc. KHaieti her halde pek yük
sek olan bir bulut idi. Aıağtdan te
lefonla al<lığımız haberde ovada ha· 
vanın RÜne~ kasvetli ve ratip oldu
ğu bildiriliyordu. Halbuki tepede gÜ· 
neş başımız Üzerinde parlıyor ve bizi 
yakıyordu. Cennet Kayasında kaldı • 
imı12 dört gün zarfında ııüneı daima 
sın-ette parladı. Yüzümüz gün~ten a· 
cleta yandı. , 

Karlar, artık Ulu dağından çekil • 
melrtedir. Kar bugün ancak 1300-1400 
metreden başlıyor, bazı yerlerde dört 
metre kadar kara tesadüf ediliyor. 

Daii: ~ru memleketimizde çok İh· 
mal edilmiı. daha cloiruau beiıiU alı
tılmaıll'l bir spordur. Bunun sebebi 
biraz meıakkatli olmatrdır. lıte biz 
bu meşakkatlerden lromrak memldı:e
tınıizin tabü güzelliklerini tannruyo • 
nn. Fakat bu ınetafdı:atlerle mücadele 
ebnek te bir zevktir. Mevcut mania
ların önüne geçmeği bilirsek ilerilİn· 
~ ~uht"fall bir güzellik olduğunu gö-
runız. 

Ulu dağına çdaıta tehlike olup ol • 
madığı haldanda sorduğumuz suale va
li bey fU cevabı verdi: . 

- Bence tehlike yok denemez. Mün
ferit hareketler, ılinpline riayetaizlik
ler daima tehlike doğurabilir. Bu se
beple _münferit hareketlerin önür.e r.eç
~ lazımdır. Tepeye mutlaka&· ·ıe 
ile ve muayyen bir disiplin albnda ç -

, malıdır. insan serizat olursa tehlilıe 
muhtemeldir. 
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Bu münasebetle bazı mektep müdür
leri~i.n ve aile ~bal~mn na.zan dik- [ 
katinı celbetmek ısterım. Münferit ha
reketleri nazarı ılildıati celbeden bazı 
gençler hakkında mensup olduklan 
makarnlann nazarı dikkatini celbede
ceğim.,, 

Yıldız sarayı 
-o--

Merasim dairesinin tamiri 
hitam buldu 

Beynelmilel konferanslara tahsis edi
lecek olan Yıldız sarayı meraoim daire
sinin tamiri bitmiştir. T e§kil edilen bir 
fen heyeti intaatı tetkik etmiı, bazı ufak 
tefek noksanlar cördüğünden bu tafer
rüatın ikmalinden sonra kabul muame· 
lesinin yapılacağını mütaahhide bildir
mİ§tir. 

Mütaahhit on beı cüne kadar bu te
ferrüatı da tıımamlıyacaktır. Bund~n 
aonra binarun döıenmesine baılanacak 
ve bu da iki ay içinde bitecektir. 

sorar•sormaz, hemen: 
"- Değil! Derim .. O birincisi

ne aldırmaz, latife zanneder. lki:ı 
ci "değil mi efendim" sözüne de: 

"- Değil dedik ya!" Deyince 
yaptığı münasebetsizliği anlar. Bu 
halde lakırdıyı keser. Yahut "de
ğil mi efendim" leri hazfeder. 

İkincisine gelince: 

" T '" d d ' •· · d - anımam. e ' gınız a a 
mı o ille tanıdığınızı iddia edince 
hemen "Ha! Hatır'.ıyorum amma 
pek vazih değil!" Dersini7., mese
le kanapır gider. Binaenaleyh öy
le eve kapanıp ta kimseyle göı-üşme 
mek gibi şeylere mahal yok! Son
ra r in· rlerini7. hakikaten ha•ta o
lur. Bu!'ünkü gibi değil.. Haydi 
geçmiş olsun. 

FELEK 

fstanbulun dertleri 

İ stanhulda iki katlı bir sokak 
• 

iki katlı sokak olduğunu hiç ifittini.z mi?.. Amerikada varmış. 
'.Avrapanın bazı feh'irlerinde mevcutmuş .• lstanbul hiç geri kalır mı?. 

lfte yukarda resmini gördüğünüz sokak iki katlı, bodrumlu, tavan 
aralı bir sokaktır. Ve bu sokak Cihangirdedir. 

Malumdur ki, Cihangir latanbulun en güzel bir semtidir. Son 
uunanlarda yapılan en güzel aparhmanlar da dahili hesap edilirse 
bu semte bir kaç sene zarfında milyonlar sarlolunmu,,tur. Fakat 
buna rağmen teaviyei turabiyeıi bile yoktur. Bu semti Beyoğluna 
tek bir cadde, Ağahamamı caddui raptetmektedir. Bu cadde de iki 
katlıdır. Caddenin Eol tarafındaki binalar sağ tarafındaki binalardan 
iki metre daha aşağıdadır. Ne gariptir ki, Beled:ye tesviyesi yapıl
mamıv toprak yığınları üzerine ev yapmağa da müsaade etmiştir. 
Şimdi eğer bu topraklar buradan kaldırılsa, evle.r kızağa çekilmiş va
pur gibi havaya kalkacak, kapıların eşikleri iki metre havada kala
caktır. Kaldırılmasa, sokağın manzarası çirkin ... 

Velhasıl karma karıfık bir mesele.. Şimdilik yapılacak bir fey 
yok. Fakat bir daha bir sokak açılırken bu gibi yolsuz yollar göz 
önünde bulundurulursa çok iyi olur. 

İş sahipleri hu 
• 

neresıne 

sanda/yaların 
otursun? 

Bize bu resmi Ankaradan bir kariimiz gönderdi. Resme merbut mektupta 
b u sandalyalann hükfimet merkezinin halkla en çok münasebeti olan yeni bir 
~~U:e binası odasında bulunduğu yazılıdır. Ve hiç şüphesiz bunlar oraya, halk; 
ış.~nı tak_ip sırasında beklerken otursun diye konmuştur. Fakat resimde görüldü· 
ğu veçhıle sandalyalann hasırları kamilcn bozulmuş ve kopmuştur. iş sahipleri 
b.unun nere.sinde otursun? Yok eğer hunlar demirbaş eşyadır diye yerlerini bu pc· 
rışan hallerile muhafaza ediyorlarsa, demirbaş eşyanın iyi muhafazası f8rt, ve lii
zum hasıl oldukça tamiri her halde mümkündür. Bize kalırsa bu manura, aflolun· 
maz bir ihmal neticesidir. Ve biz bu resmi gönderen kariimize teşekkür ederek ib
r<t olsun ve alakadarları tahrik etmiş o!sun diye neşrediyoruz. 

böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Şu kırk köyden koııulan Ame-
• ·!kalı ban:er ln6U.ll'un macera.sanı 
/stanbulda bilmiyen bir tek kimae 
yok •anıyorduk. Meğerse .zannı
mızda ne kadar aldanmııız. Hepi
niz, hepimiz, biliyoruz ki, bu ada· 
mın huıu•i surette kiralad~ğı Mio
tia ismindeki Yunan gemisi Akde
n~e dört döndükten aonra lstan
bula gelmiı ve Perıembe günü 
Kızkalen önünde demirlemiftir. 
Bunu anlamak, dinlemek için u
zun boylu tahkikat yapmağa, öte· 
kine berikine •orm<ığa, telefon el· 
meğe hacet yoktur. Ankara cad
desindeki Anadolu Ajansının iığal 
ettiği binanın bir penceresinden 
bir•' haııa almak için BÔğa:ııiçine 
doğru bir nazar atledihe gemiyi 
görmek kabildir. Hadi diyeyim ki, 
iı zamanında pencereden bakmak 
adet değildir. Fakat Ajansta ga
zete okum<ık ta mı adet değil . .• 
Perıembe günü çıkan La Turqiue 
refikimiz Miotis'in Çanakkaleden 
geçip limanımu:a gelmekte oldu
ğunu yazmıı ııe Akf<Dtl refikleri
miz de buna dair uzan uzun talai
lat vermişlerdir. 

Bu böylece malum olduktan 
aonra Anadolu Ajanaınr.n ayni 
günde verdiği ıu çiçeği burnunda 
turfanda habere bakın: 

ATINA, 29 (A.A.) - He
nüz tahkik edilememi~ olan ,a. 
yialara göre M. Samuel lnsull 
meçhul bir semte doğru gitmek
te olan bir gemiye aktarma et
mi,tir. 

Miotis vapurunun bir arma
teur tarafından k'ralannııt ol-

duğu ve hali hazırda ltalyaya 
doğru gitmekte bulunduğu söy

lenmektedir. 
Na.stl tmle• değil mi? 
Havadisin bundan tezen, bun· 

dan doğrusu Ajansın cansağlığı· 
dır. 

Fakat belki Ajans bize - eğer 
bu ycaılanmı.zt olrumak külfetine 
katlanır ve yahut tesadüfen biri 
kerıdi.U.e hikaye ederae - ceva
ben kendi lehçesiyle -_çünkü lı
tanbul ıiııen, Kastomunu ıiveıi, 
Konya, Kayseri fiveleri gibi Ajan
ıın Ja kendisine mahsu~ bir ajans 
ıivni vardır - diyebilir ki: 

"- Almakta okluğu bütün ha
berleri vermekle "' bu husuata ga
zeteleri tenvir ile mükellef olduğu 
için Ajansnmz da emsaline imtiaa
len Atinadan &'elmiı olan banger 
lıuull hakkındaki haberi de bil
cümle gazetelere göndermekte ve 
bundan dolayı hiç bir mes'uliyet 
kabul ebnemiı olduğu'na binaen 
keyfiyetin gazetenizde, bu tekilde 
intiıarı doğru olmamakta bulun
muştur." 

Böyle bir ceııap alırsak akan 
sular durur. Hatta Miotis vapuru 
bile olduğu yerde durur. Durur 
amma İfi.n amnıcııı var: 

Ajans gözü önündeki havadi .. 
leri bu ıekilde verirse Avrupadan, 
Amerikadan gelen haberler kim 
bilir naııldır? 

Fakat bir tesellimiz var. Belki 
Ajansta Presbit vardır. Yakını gör 
mez de uzağı görür... inşallah u
zak yerlerden gelfln haberler doğ
rudur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 
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Gazi köprüsü 
Planı etrafında 

Vekalet fen heyeti uslfıbü 
iyi bulmadı 

Gazi köprüsü planı, nafia vekaleti fen 
heyeti tarafından tetkik edilmit, köprü
nün mimari ütlUbU' ile bazı hesaplanııa 
itiraz edilerek proje belediyeye göndeı;J
mitti. 

Mühendis mektebi profesörleri tara· 
fından hakem sıfatile tetkik edilmekte 
olan pli.ıı, yakında profesörlerin rapori
le beraber tekrar nafia vekaletine &'Önde
rilecektir. 

Vekiılet fen heyeti bilhassa köprünün 
mimari üs)Ubunu muvafık bulmamıftır. 

Nafia vekB.leti fen heyeti Gazi köprü
ıünün daha asri b'.r üslüp ile yapılması 
lazım celeceğini ileri sürmektedir. 
Mühendiı mektebi profeoörlerinin ra 

poru üzerine nafia vekileti son ve kat~ 
karannı verecektir. 

MAARiFTE 

Mektep ihtiyacı 
-o-

imkan nisbetinde bütçede 
tahsisat genişletilecek 
Geçen &ene köylerde ancak dört mek· 

tep yapılabilmiıtir. Bu mekteplerin her 
biri iki bin beıer yüz liraya çıkmıtbr. 

Ancak bu mekteplerin bu fiate inta e
dilmeleri malzeınenin köylü tarafından 
temin edilmesinden ileri gelmiştir. 

Bu seneki bütçeye yeni mektep in
ıası için ancak on bin lira tahaisat kon· 
muıtur. Bu tahsisat ile bu şerait dahilin· 
de ancak iki üç köy mektebi yapılabile
cektir. 

Halbuki vilayet dahilindeki köylcrd·!n 
bir lmnunda mektep binası olmadığından 
bir çok köyler, çocuklarını civar köy
lerdeki mekteplere gönderiyorlar. Vila· 
yet, §l'yet ileride yeni bir menba bu· 
)ursa mektep inıaat programını biraz 
daha geniıletecektir. 

Talebe lokantası 
Milli Türk Talebe Birliği kooperatifi 

hazırlıkları ikmal edilınittir. Kooperatif 
ilk olarak talebe için bir lokanta açacak
br. Lokantanın, Üniversite arkasındaki 
talebe yurdu binaunda açılma11 muva
fık &'Örülmektedir. Lokantadan sonr'l 
talebe için ucuz •e sıhhi pansiyonlar vü .. 
eude getirilecektir. Bunlardan lı.:~'ka 
Talebe Birliği için hem merkez hem de 
bir klüp vazifesini cörecek bir bina sa· 
bn almak veya yaptırmak tasavvuru 
vardır. 

EKONOMi 

Sovyeller yapağı aldı 
Sovyet harici ticaret müme11illiği, 

ceçen hafta içinde, piyasadan 3000 
balya yapağı abnııtır. Bu yüzden fi. 
atler yükselmektedir. 

Sumer bankın satıs salonu 
' Sumer Banka merbut fabrikala· 

rm mamuli.tmm teıhiri ve aatııı için 
banka Beyoğlunda latiklal caddeıin
de büyük bir aab§ aalonu açacaktır. 

Romanyanın ispanyaya petrol 
yumurta ihracatı 

Romanya ile lapanya araundaki 
ticari münaııebetler artmaktadır. Ro
men iıta.tiıtiklerine göre 933 senesin 
de Romanyadan ispanyaya 250 mil
yon ley kıymetinde petrol ihraç edil
miıtir. 

Ayni zamanda bu miktann içinde 
yumurta ihracatı da büyük bir mevki 
tubnaktadır. Alınan haberlere göre, 
Romen • lapanyol tacirleri araaında
ki anlaşmalar müsbet neticeler ver· 
mektedir. Bu arada Romanyadan is
panyaya mühim miktarda yumurta 
ihraç edilecektir. 

Bu vaziyet karııamda ispanya pi
yasaıımda Türkiye için bir rakip ola 
caktır. 

Tekirdagdan tavuk geliyor 
Tekirdağ', ·(Milliyet) - Bugiinler• 

de §ehrimizden latanbula pek çolı: mik
tarda tavuk ve yumul'ta aevkedilmekte 
her pa'Zarleıi ve cuma günleri lıtan
bula avdet eden vapurculuk tirketinin 
Gerze Vapuru ambar ve güvertesini bu 
lcümea h•~vanab doldunnaktadır. 

T ekirdağmda iyi bir piliç 20 - 30 
kuruı arasında ve yumurtanın tanesi 
otuz paraya sablmaktadır. 

Suriyeye ihracat 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Bugün 

limanımıza ltalyan bandıralı bir vapur 
geldi. Suriyeye sevk ve ihraç edilmek 
üzere 900 ton -zahire aldı. 700 tonu Buğ
dağ ve 200 t<>nu arpadır. 

Liman şirketi umumi heyeti 
lstanbul liman tirketi senelik mutat 

heyeti uınuıniyesi bugün tirketin Liman 
hanındaki merkezinde yapılacaktır. 

Tel - Aviv panayırı için 
tenzilat'ı tarife 

Filistinde 26 nisanda açılacak ve 
26 mayısa kadar devam edeçek ol..,. 
Tel • Aviv panayırına gönderilecek et· 
ya için Devlet Demiryollarırun tenzi
latlı tarifesi yarından itibaren başlamak· 
tadır. 

~-~~ı:=-~---------ııaııır11----J 
Panayıra gidip te satılomıynn eşya 

25 hazirana kadar Devlet Demiryolla
rı tarafından meccanen yerlerine nak· 
]edilecektir. _..._ ___ -
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Danoncio'ya açık mektur 

İtalya ve Antalya 
[' ] il 

lıalyayı tannnam, bilmem. Yalnız 
bir defa Napoli'yi gördüm. Bizim ls
tanbul Galataoına çok benziyor. Fa
kat ltalyarun methini çok ititıim, çok 
okudum. Güzel yermiş. Ve Rönesan• 
oradan çıkıntı. Hele tabi' güzellikleri 
anlatılamazmıf. 

Sen ltalyan olduğunu iddia edPnın 
ve §aira.in, daha İyi bilmen icap eder. 
Sahi ltalya, dedikleri kad:u güzel mi? 
Vatan demeğ~ 15.yık mı"! 

'' a;.;.tile Franıız, Alman, lngiliz ... 
irleri f8İr ohrolı: için ltalyaya giderler
miı. ltalyaya uğramıyan reıaam res
sam olamazmıı. Musilciıinaı duygu, 
nota ve beate kudretini kaybedermi}. 
Napolyon Bonapart bile sülaJeaini o 
güzd ltalyaya muaa.llat ebnif. HıTçm 
•e patolojik Dolfü.'ün nazik ve kibar 
hemtdıriJeri bile bir zamanlar lzonzo
nun cenubunda tevattun etmek is -
temi~Jer. 

Benim hiç kimaenin cüze) veya çir
kin vatanında cözüm yoktur. Çünkü 
ben bir Türküm .. e bir in.sanun. Türk 
olduğum için Türkiyeyi çok severim, 
onun bir karıt yerini değil ya, bir çim
cik toprağmı kimseye ikram edemem. 
Jnaa.n olduğum için de baıkalanna •· 
ziz ve sevaili o1an vatanlara ıöz koy. 
mam. Her horoz kendi çöplüğünde 
öter, ve her insan kendi vatanında ya
şar. 

Yalnız şunu demek istiyorum: Tür
kiye denilen bizim vatan da çok gü. 
zcldir. Hele Akdeniz kıyıları, hele lz
nıir, bilhaasa ve hele Antalya ..• Senin 
kadar kudretli bir ıair bile oraların 
güzelliğinj anlatamaz. Antalya yok 
mu Antalya? Yemin ederim ki htr 
karı§ toprağında bin bir ton altın kül
çesi vardır. Tabii güzelliklerini lafa 
katmıyorum. lktısadi, sınai ve ticari 
baknnlardan da cennet mi cennettir. 
Her küçük ırmağı yüz elektrik fabri
kıuıını döndürmeğe yeter. Her adım 
toprağı bin aileyi zengin eder. Binga
zi, Trabulus, Tobruk kaç para eder? 
Tunuaun, Fasın, lskenderiyenin, Beru
tun lafı mı olur? 

Anadolu demek dünya ve ahiret 
cennetlerinin cenneti demektir. 

Eğer 1&irlik tarafın eksilmif, ni.sir
lik tarafın yıpranmıfsa bize gel. Eski; 
aanatkar için ltalyaya ıeyahat modası 
geçmİ§tir. Yeni moda Anadoluya se
yahattir. Biz misafiri çok severiz. Gö
receksin ki iki Üç günde gençle§eCek
ıin. Sesin açılacak, kafiyelerin bolla
ıacak, mısraların Homer'let ecek. 

Yalnız sunu rica derim: Galııta'da 
çok az na.zik bir müdür oturtan Loit 
Triyestino kumpanyasının vapunı ile 
gelme de neyle gelirsen gel . Tayyare 
ile - Fiyuıneye gittiğin gibi - gel, 
başka vapurla gel, yelkenli ile gel, 
taka ile gel, deniz hamamı ıimidi ile 
gel. • • Sana güzel ve zengin vatanı
mın her tarafını gezdireyim. 

Antalya gözünü ufuklara dikmif, 
kucağını açmıt. senin gibi büyük bir 
ıairi bekliyor. Bizi hüzünlü ve haorel· 
li bırakma. 

Ankarada bu yıl o kadar gÜ.zel btr 
bahar batladı ki, oorma. Ku,lar aenin 
dilince ötüyor, aular aenin dilince akı
yor, çiçekler ıenin dilince açıyor. 

Houeldin Danoncio ! 
Ankara Meb'usu 

Aka GONDOZ 

(*) Her dile tercüme hakkı beda .. 
ııadır. 

Belediye 
Talimatp.amesi 

-o-

Belediye cezaların kolayc~ 
tahsilini istiyor 

Vali ve belediye reisi Mu!ıittin Bey 
son Ankara seyahatinde belediye ceza
lan ile de menol ohnu,tur. 

Belediye, ceza talimatnarneainin e
saslı surette d .. ğ;,tirilnwsi fikrindedir. 
Belediyenin asıl itiraz ettiği iki nokta 
vardır: 

Biri, bazı belediye cürümleri için ka
nunun takdir ettiği cezalann ki!ayet .. i.ı.:· 
!iği, diğeri de verilen cezalann mahke
meler tarafından bir çok defalar bozul
ması ve ıuçu iıJiyenin binnetice cezas:.z 
kalmasıdır. 

Muhiddin Bey, son Maslak faciuı Ü· 
zerine seyrüsefer kazaları hakkındaki 
mütaleumı bildirirken belediye ceza ka
nunundaki mevcut para cezalannın eıa:. 
itibarile çoğaltılmasmda ısrar ebnemiı
tir. Belediye para cezalannda azami 
miktar. elli lira ile on bet gün çalıım•k
tan menden ibarettir. 

Fakat bazı cezalar efli kuruıtan baş· 
ladığma göre haddı azami olan elli lira
nın yüz liraya kadar çıkarılması da mu· 
vafık cörülmektedir. 

Yeni bütçe 
-o-

Şehir bütçesi yakında 
Ankaraya gönderilecek 
Şehir mecliıinin geçen devretind~ 

müzakere ve kabul edilen 934 senesi büt
ç~•inin tabı bitmek ii~eredir. Bütçe tas
dii( edilmek üzere Ankaraya gönderil<· 
cektir, 

Belediye, bütçenin muhtelif vekalet· 
tarafından tetkiki ile mali sene başlan
gıcı olan hazirar.:ı kadar tasdik edilmesi· 
ni temine çalı,acaktır. 

Vişne ağacı yetiştirmek için 
lstanbulda viıne ağacı pek azdır. 

Halbuki yazın vişne çok rağbet görü 
yor. Bunu gören bahçe sahipleri son 
zaınanlarda vişne yeti~tirmeğe fazla 
rağbet gösteriyorlar. 

iptida idris ağacı dikilmekle, bir 
&ene ıonra ağaç vitneye atılanmakta 
ve iki sene sonra meyve alınmaltia· 
dır. 



(------------------------·-----'' _ Fıkirler ve Tnsanlar ·- . 

lnkilap ve Sanat 
Sanatte inkilap, inkilap sanati .• • ı 

Bir zamandan beri gerek genç, ge
rek yaşlı muharrirlerimizin hemen 
hemen hepsinin yazılarında bu söz
lere raslıyoruz. Onlar zihnimizi iş
gal ediyor ve doğru.su manalarım 
bir türlü bize teslim etmiyor. Sanat
te inki labın ve inkilap sanatinin ne 
demek olduğunu, her meseleyi ba
site irca edip kendilerini avutan 
zavallılar müstesna, hiç kimse tarif 
edemiyor. Hepimiz, halledemiyece
ğimiz birtakım meseleler çıkarmak
tan başka bir şey yapamıyoruz. 

Onların ne demek olduğunu bil
miyor muyuz? .. Buna da cevap 
vermek zor. Hem biliyoruz, yani 
seziyoruz; hem de bilmiyoruz, ya
ni tarif edemiyoruz. Hakkile, ne ol
duklarını tayin edecek kadar bilsek 
uzun sözlere, münakaşalara hacet 
kalmıyacak; belki de İstediğimiz 
çıkacak, beklediğimiz eserler yazı
lacak. T amamile bilmesek şunun 
veya bunun tarifini, bize yeni sanat 
veya inkilap sanati diye gösterdi
ği eserleri kabul edeceğiz; halbuki 
bu olamıyor, çünkü teklif edilen ta
riflerin doğru olmadığını, eserle
rin de iddialanna uygun sayılamı
yacağını seziyoruz. 

Hiç şüphesiz ki sanatte inkilap 
ile inkilap sanati bir değildir. Sa
natte inkilap, kıymetlerin değişme
si demektir; inkilap sanati ise bir 
ideologianın sanate has vasıtalar
la ifadesidir. Fakat şu da muhak
kak ki ikincisi de ancak birincisi 
ile kabil olacaktır; yani bize inki· 
lap sanatini de ancak eski kıymet
lerden kurtulmuş, yenilerini kura· 
bilmiş sanatkarlar getirecektir. ln
kilapta sanati ise ancak inkilap sa
nati yapanlar tahakkuk ettirecek
t:r. Bunun içindir ki o iki fikir, 
nücerredat ii.leminde biribirinden 
tamamile müstakil olmakla bera
ber realitede elbette biribirinin mü 
temmimi olacaktır. Bugün aramız
dan çok kuvvetli bir sanatkar çıkıp 
da bize yepyeni bir ahenkle hiç du
yulmadık sözler söylese, eserinde 
inkilap sanati derken kasdettiğimiz 
şeyleri bulamazsak, onun sanatte 
bir inkilap vücude getirdiğini de 
kabul edemeyiz. 

Bu nokta bence esaslıdır; çünkü 
beklediğimiz sanatin bir "oyun,, o
lamıyacağını, gayesini kendinde 
arıyamıyacağını gösterir. Sanatte 
inkilap yapacak olan sanatkar, ken
di iç alemine de büzüJemiyecektir; 
çünkü bu intikal devrinde bizim 
asıl ihtiyacımız hulya değil, reali
te hakkında haberlerdir. Zaten 
Hulya ile iktifa edebilmek ancak 
sükun, istikrar zamanlarında kabil
dir; öyle zamanlarda ya maddi ha
yatımız emniyettedir ve biz benli
ğimizi, yani alem içinde sırf kendi
mize mahsus olan alemi birtakım 
inceliklerle süsliyebiliriz; ve yahut 
maddi hayatımız emniyette değil
se bile etrafta "bahtiyar,, lar görür 
ve hulyamızda o "bahtiyarhklar" ı 
kendimiz için de mevcut sayabili
riz. Burada "bahtiyarlık,, derken 
yalnız serveti, refahı, mai~t der· 
dinden kurtulmu' olmayı kastetmi
yorum; bir zaman içinde herkesin 
de, sanatkarın da bir hierarhiaya 
göre yüksek saydığı halleri de, (me
sela kan asaleti, amirlik, fÖhret, v. 
s.} kasdediyorum. Halbuki zama
nımızda birer "bahtiyarlık,, oldu
ğunda ittifak edebileceğimiz 'ey
ler günden güne azalıyor, yann bel
ki hiç kalmıyacak; çünkü dünün 

bıraktığı hierarhiyaya inanmıyoruz 
ve bir yenisini bekliyoruz. Hayır, 
iç - alemi ile iktifa edemeyiz; zaten 
o da ancak dışarıdan aldığı unsur
larla teşekkül edebilir. Demek ki 
bir inkilap vapacak sanatkarın, asıl 
gayesi iç • alemine hitap etınek olsa 
bile, bize yine evvela alemi göster
mesi,yani bize alem hakkında ye
ni bir görüş kabul ettirmesi lazım
dır. lndividualisma, bir nizamın 
kendi kendine mevcut olduğu za
manlarda güzel ve sevimli buluna
bilen bir şeydir; d~nilebilir ki her 
medeniyetin gayesi ferde, fertliği
ni inkişaf ettirmek için lazım gelen 
şartları temin etmektir. Fakat bir 
medeniyet başlangıcındayız; ken
di kendini koruyabilecek bir nizam 
yoktur: hnnıı" ;.,_in individualisma 
güzel değil, tehlikelidir. Hatta ta
mamile akissiz kalmağa mahkum
dur. 

Sanatte inkilabın ancak inkilap 
sanatile kabil olacağında birleşi
lirse mesele biraz daha kolaylaş
mış olur; ı;ünkü yalnız inkilap sa
natinin ne demek olduğunu araş
tırmak kalır. Zaten inkilap sanati 
muhakkak sanatte de bir inkilaıı 
vücude getirecektir. 

lnk"lap ne demektir? Bir cemi
yetin müeoseselerini, adetlerini, 
yaşama ve düşünme tarzlarını, ha
sılı gerek kafasını, gerek hassasi
yetini değiştirmesi, maziden kalan 
ve artık uygun gelmiyen şekilleri 
kanaatleri, kıymet hükümlerini a
tıp yerine yenilerini ikame etmesi 
değil mi? Böyle olunca inkilap sa
nati yapacak, yani cemiyetin yeni 
müessese~er'ni, yeni kıymet hüküm 
lerini, yeni kanaatlerini sanat vası
taları ile ifade edecek olan adam 
tabii bir surette, belki kendi de 
farkına varmadan yeni bir sanat 
yapacaktır. Değişmif b'r cemiyetin 
çocuğu olduğu için esasen alemi, 
kendisinden eve! gelenler gibi gör
miyecek, onlar gibi hhsebniyecek, 
demek ki onlar gibi değil, yeni bir 
surette görecdctir. Yeni hierarhia
ya İnandığı, şahsiyeti onunla yuğu
rulduğu için a!emi de ona tabi gi
bi görecek ve gösterecektir. 

Bundan b'r netice çıkarmak is
tiyorum: eski hassasiyetin, eski 
kıfmet hükümlerinin izlerini gör
düğümüz eserler, mevzulan ne o
lursa olsun, bir inkilap sanati mah
sulleri değildir, inkilabı ifade e
demez. Bunun içindir ki bugün bir 
çok şairlerimizin manzumeleri, id
dialarının hilafına olarak, hiç de 
inkilap edebiyatı değildir; çünkü 
hepsinde dünkü edebiyatın "imag' 
!arı, dünkü hauasiyetin koku -.u. 
var. O manzumelerin inkilap ede
biyatı olması, Gazi Giray'ın "Raye
te meylederiz kameti dilcu yeri
ne" gazel'nin epik bir manzume 
olması kabilindendir. Nasıl bu so
ğuk gazel ruhu değil, ancak mev
zuu itibarile kahramanca ise o 
manzumeler de ruhları değil, an
cak mevzuları itibarile inkilap ede
biyatıdır. O gazeli yazanın, iddia
sının aksine olarak, rayete kame
ti dilcuyu, tuğa zülfü semenbuyu 
tercih ettiği aşikar i.se bahsettiğim 
manzumeleri yazanların hassasi
yetlerinin, düşünme tarzlarının dün 
den beri hiç değişmediği o kadar 
bellidir. 

Demek ki asıl inkilap edebiyatı
nı yapacak şey, mevzu değil, ruh
tur. Milli edebiyatın, muhakkak 
milli hayatı tasvir ile meydana gel
mediği gibi. Fakat bu ruhun, ere-

Milliyet'in edebi tefrikası: 33 

KANLI SIR 
- Ne ise, Mesture Hanım- için, , 

şi.m~i y~~~. bir meşg~l~yet çıktı. Kal
bıoın butün şefkatını, muhabbeti
ni çocuğuna verir, avunur .. 

-Temmuz
Kıra çıktığımız zamanlar, Mes

ture, papatye falı açıyor: 
K ? ~1 ., - ız mı. og an mı. 

Fal, oğlan çıkmazsa, Mesture, 
kızıyor, sinirleniyor; papatye yap
raklarını ayaklarile eziyor: 

- Hain ! Yalancı ! 
Doktorla ben soruyoruz: 
- Niçin kız çocuk istemiyorsu

nuz? 
Yüzümüze bakmıyor: 
- Erkek çocuk, nasıl olsa, ken

dini kurtarır? Fakat kız çocuk, da
ima vesayete muhtaçtır. Kocamın 
eline kalacak kız çocuğu düşünü
yorum da ... 

Doktor, bir şey anlamamıf gibi 
irkiliyor: 

- Neden zevcinizin eline kalı
yor? 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

- Ben ölürsem, çocuğum, kimin 
eline kalır? 

- Neler düşünüyorsunuz? 
- Hayatta, her şeyi düşünmeli! 
Mesture, korkuyor ... 
Doğurması yaklaşan hemen he

men bütün kadınlarda, bu korku 
vardır. 

Fakat ben, doktora gizlice soru
yorum: 

- Doktor, vazıhamilde bir teh
like görüyor musunuz? 

- Şimdilik biç bir tehlike yok.. 
Kolaylıkla atlatacaktır .. 

-Eylül
Öğle yemeğinden sonra bahçe

de oturuyoruz. 
Sigarasının dumanlarını 

da~gın seyreden doktor, 
dogruldu: 

dalgın 
birden 

. :;-:- .Ha~ımefendi, çocuğuna, iste
dıgıoız gıbi erkek olursa .• 

Mesture, hemen doktorun sözü
nü kesti: 

- Elbette erkek olacak., 
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HİKAYE 
Zengin bir kadın. 

Naime Hanım paralan itina ile göğsü
ne yerle§tirdikten sonra, piyango bayii
nin dükkamndan çıktı. Halinde husule 
gelen değişikliği kimseye belli etmemek 
için bir otomobile bi.ndi. 

Otomobilde bir kere daha paraları say
dı. Tam iki bin lira.. Evet. yalan değil
di, iki_ bin lira kazanını§ ve paralan da 
alıruıtı. O zaman kendisini dünyanın en 
zegin insanından daha zengin buldu. 

Kocası Ho otuz senedir evli idi. Otuz 
sene hep boyun hükmü,, otuz &<\ne haya
tı kavga patırtı ile geçmişti. Çünkü koca· 
sı Ihsan Bey diğer birçok kocalar gibi 
müstebit bir adamdı. Kendisini akıllı 
zanneder ve öyle de hareket ebneğe kal
kardı. Halbuki bir insan budala olur ve 
üstelik kendisini de akıllı yerine koyarsa 
bunun çok mahzurları vardır. Nitekim 
Ihsan Bey de bu yüzden mağazas:run iş
lerini de, evinin işlerini de hep kötü ida· 
re etmişti. Babası ve büyük babası gibi 
o da sun'i bacak ve kol imal ederek bun
ları satar, geçinirdi. Umumi harpte Ihsan 
Bey sanki bütün dünyanın kendisini zen· 
gin etmek için boğu,tuklannı zannederdi. 
Fakat sonradan bütün dünyanın onu ifl~
sa sürüklemek için sulh yapttklannı da 
anladı. ifrat dereceye varan nikbinliğinİ!ı 
buıuretle cezasını görünce, dükkanında 
azim miktarda s.un'i kol ve bacak stoku 
elde kaldı, Mallarını eskisi gibi süremi
yordu. 

. işler eksildikçe iş kazalan da eksilmiş
ti, Sıkı seyrüsefer tedbirleri birçok yol 
kazalanrun da önünü almııtı. Sonra Ih
san Beyin kendi fikirleri de vardı. Derdi 
ki: 

- Bu makineler çoğaldı çoğalalı herni 
de ortadan kalktr. Amele o kadar vücut 
emeği vermiyor, kasık bağları satamıyo
ruz. Öyle pis bir zamana düştük ki ..• 

Günün birinde hizmetçiye yol verdi. 
Sadece ahçı kadm kalmııtı. Günün birin
de bizzat Naime Hanım bu vazifeyi üze
rine aldı. 

N airne Hanım İçin bir şikiyet vesiİesi 
daha. • Evlendiği günden beri kocasma 
kar:ıı biribiri üstüne biriken kinlerine bir 
kin daha ilD.ve edilmiı oluyordu. Çünkü 
Naime Hanım, en iyi kan koca hayatın
da ekseri görüldüğü gibi, kocasını hiç 
sevmezdi. 

Niçin? Belki ağırceza mahkemesinde 
hiç bir şey ifade etmiyen sebepler vardı. 
Fakat öyle sebepler ki Naime hannnı i
çin için kemiriyordu: Ihsan Bey zevkleri
ni ve fikirlerini kansına zorla kabul ettir
meğe çalışırdı. Ihsan Bey salataya fazla 
sirke konduğuna kızardL Ihsan Bey sine· 
ınayı sevmezdi. lhaan Bey Naime Hanı
ma saçlarını kestirtmemiıti. Ihsan Bey 
hiç kimseyi ziyarete gitmez, kimsenin zi
yaretini kabul etnıezdi. Ihsan Bey gazete
yi evveli kendisi okur, ondan sonra karı
sına verirdi. Daha ister misiniz, bir alay 
sebepler ki Naime Hanımın bunların hiç 
birine tahammülü yoktu. 

Ihsan Bey kansına para vermez d~il
di, fakat santimine kadar mahalli sadını 
sorardı. Onun İçin Naime Hanmun çan ... 
tasında §Öyle serbestçe sarfedebileceği 
bir meteliği dahi yoktu. 

Bidayette kendine de hi!le çıkarmak 
için bazı hilelere müracaat etmek istedi, 
fakat belli olduğu için öyle kıyametler 
koptu ki, zavallı kadın ısrar ebnedi. Ne 
yapsın? Cinsi kavinin hakkından gelemi
yeceğini biliyordu. 

Bütün bu otuz sene içinde ne yapıp 
yapabilmişti de, kenara bir piyango bileti 

rini verebilmek için, etrafa yalnız 
yayılmış değil, sinmit olması la
zımdır. Büyük inkilap, ihtili.l za· 
manlarında kuvvetli bir sanat bulu 
namaması belki bunun içindir; çün 
kü sanatkar eserini kafası ile ia!e
se bile onun havasını içinden Çı
karacaktır. 

Bizde bir inkilap sanat'nin do
ğabilmesi için çok zaman mı bek
lememiz lazım gelecek? Kehaneti 
sevmem; fakat bugünkü hale hay
ret etıniyorum. 

Nurullah ATA 

Doktor gülüyor: 
- Siz, galiba telkinle hilkatin 

kanunlannı yenmek istiyorsunuz ! 
- Şüphesiz doktor bey! 
- lntallah müradınıza eresiniz .. 

Şu halde oğlunuzun büyüyünce han 
gi mesleği intihap etmesini arzu e
diyorsunuz? 

Mesture, gözlerini kapadı, uzak, 
lakin tatlı bir hayale dalmıt gibi 
idi; uzun uzun göğüs geçirdi: 

- Ya doktor, ya mühendis .•. 
Doktor, ellerini dizlerine vurarak 

ayağa kalkmıttı: 
-- Mühendise bir sözüm yok. •• 

Fakat, doktora, hayır! 
Mesture, kirpiklerini oynatarak 

bakıyor: 
- Neden doktor bey? 
Doktor, elleri pantalonunun cep

lerinde, ba~ını ağır ağır sallıyor: 
- Belki de mühendis olsaydım; 

aksini söylerdim. A,ağı yukan her 
meslek erbabı, kendi mesleğinden 
şikayet eder. Lakin ben, doktorluk
tan pek yılgınım. 

Mesture. bafını bana çevirerek 
soruyor: 

- Siz, ne fikirdesiniz Hüsrev 
Bey? 

Boynumu büktüm: 
- Benim gibi itsiz, mesleksiz 

bir adamın buhususta ne fikri ola
bilir, hanımefendi? 

için para ayırabilmişti. lıte ,imdi o sabır 
ve sebatının mükafatını görmüştü. 

Piyangonun çıktığını öğrendiği zaman 
sevincinden çıldıracaktı. Bereket versin 
ki, kendi bileti ile daha ziyade meıgul u· 
lan kocası bu heyecanın farkına varma
mıştı. Şimdi bu parayı hamilen eve dö
nüyordu. Kocası kendisini otomobilde 
görmesin diye pek gerilerde bir yerde 
durdu, parasını verdi, eve yürüdü'. Bu pa
rayı: kocasından saklamıya kat'iyyen ka
rar venniıti: 

- 1 stediğim gibi sarf edeceğim, biraz 
ben de kendi hayatımı yaşıyacağım, diye 
düşünüyordu. 

* * * 
Ihsan Bey kafese sokulmuı bir kaplan 

gibi dükkanın içinde bir aşağı, bir yuka
rı dolaşıyordu. Karısına nerden geldiğini 
sormadı bile .•• 

- icra memurları gelecek, diyordu, 
herifler haciz koydurmuşlar. O kadar se
ne çalış, sonra bu akıbetle karıılaş. O ka
dar pis bir zamana d<iştük ki .•• 

Çok çalıştığım zannediyordu. Halbuki 
otuz sene koltuğa oturmuş, müster.i bek
lemekle vakit geçirmişti. 

Naime Hanım SQrdu: 
- No kadar borcun var? 
- Bin iki yüz küsur lira. • • , 
- ~eki, bu parayı bir yerlerden teda-

rik Pdemez m.isin? 
Ihsan Bey sert sert karısına baktı: 

- Bu zamanda kim kime on Dara veri
yor ki.. Her zamanki gibi budala bu
dala konu-şursun ves·seli.m. 

Bu son hakaret Naime Hanımı kızdı
racak yerde, b~'ikis içinde belirsiz bir se-
vinç husule getirdi. Bu sevincini helli et
memek için hemen yukarıya eve Ç(ktı, 
mutfağa girdi. 

Kocasının çektiği ıstıraptan adeta za
limane bir zevk alıyordu. Ihsan Bey fe
laketi geriletınek için bir tefeci ile anlaş
tı. Verilecek haftalık bazı taksitler var· 
dı. En müstacel olanlan tercihan ver~ .. 
cekti. Bunun için de evden eti kesti. Ak
şaınlan sütlü kahve içiyorlardı. Bittabi 
Naime Hanımın ipek çoraplarından, tele
fondan ve daha bazı lüzumsuz masraflar
dan vazgeçilmişti. 

Hülisa sefalet eve ayağını atmıştı. Na
ime Hamın memnundu. Kocasının kü~ür
leri ona hoş bir musikid;,n daha tatlı ge
liyordu. 

Maamafih elindeki parayı da istediği 
gibi sarfedemiyordu. Bir rop alsa, bir şap. 
ka yapsa, saçlarını şöyle bir ondüle etse, 
Ihsan Beyin farkına varmaması kabil mi? 

Onun icin Naime Hanını arada b!r ~i
nemaya gibnek ve mahallebicide maha!
lebi yemekle iktifa ediyordu. 

Ihsan Bey çok namuslu adamdı. Hatt!l 
namus hissi, borçlarını verememek kay .. 
gusu onda bir hastalık gibi idi. Bir ak
şam dedi ki: 

- Eğer borçlanmı veremezsem, ken
dimi ipe çekerim, iıte o kadar .•• 

O zaman Naime Hanim heyecana düş
tü1 i:ş:in bu kadar müthiş bir neticeye var
maı1nı da istemiyordu. 

Bir gün karşı karşıya sade suya pişmİ§ 
makarnayı yediler. Naime Hanım bir ara
lık, mutfakta, dolapta kalımı pastırma
dan bir miktar kesip getirmeğe gitti. Dö
nü,te bir de ne görsün? İhsan Bey tavan
da sallamyor. Bu vaziyetlerde icap eden 
feryadı kovararak,hemen bir pıçalda İpi 
kesti. Ihsan Beyin koca vücudu düşerken 
bR§ı konsola çarptı. Hafif tertip bir iki bo 
ğaz geğirmesinden sonra, Ihsan Bey göz
lerini açtı: 

- Kafamın burası şişerse, kabahat se
nin ..• 

Naime hamm ağlımuya baıladı. Otuz 
&enedir nefret ettiği bu adamı hak;katen 
sevdiğini o zaman anladı. Hemen elini 
göğsüne götürerek. bezden bir paket çı
kardı, açtı ve banknotları ortaya döktü. 

- Al, dedi, bu paralar bizim.. 
Ihsan Beyin kBJları çatıldı: 
- Bu para nereden çdayor? 
- Piyango. . bir bilet almıştım, bü-

yük ikramiye çıktL . 
Ihsan Bey paraları topladı, cebıne yeı·

leıtirdi. Kansına doğru yürüdü; 
- Piyango, piyango. . • dedi. O ka

dar .... 
O zamandan itibaren N ainıe H anım~n 

eski hayatı yeniden ba~ladL 
SEM 

- Yani, oğlum da sizin gibi mes
leksiz mi olsun? 

Ben de tıpkı doktor gibi ellerimi 
dizlerime vurarak ayağa kalktım: 

- Doktora da, mühendise de bir 
sözüm yok. . • Fakat, mesleksize, 
hayır! 

Gene tıpkı doktor gibi ellerim 
pantalonumun cebinde, başımı ağır 
ağır sallıyorum: 

- Belki de doktor veya mühen
dis olsaydım, aksini söylerdim. A
şağı yukarı her meslek erbabı, ken
di mesleğinden ~ikayet eder. Lakin 
ben, mesleksizlikten pek yılgınım ! 

Mesture, bir çocuk gibi ellerini 
çırpıyor: 

- Ah, ne güzel ! 
Doktor da gülüyor:· ' 
- Bu, bana taş ama; yerinde! 

- T esrinievvel -
Mesture'nin günİeri yaklaşıyor ... 
Halim Siret, iki haftadır görü

nürlerde yok ..• Galiba daha para· 
)ar suyunu çekmemiş olacak ... 

Mesture, şen görünmek için ça· 
balamasına rağmen korkusunu sak 
lıyamıyor .• 

Doktor Nüzhet Süleyman, iki 
mütehassıs arkadaşım çağırdı, kon. 
soltasyon yaptılar. Hastayı biraz 
zayıf buldular, o kadar ••• 
Eğer Mesture'nin dadısı da ol-

~3 Büyük Yıldız~--
PREDERIC MARCH - GARY COOPER 

MIRY AM HOPKINS 
tarafından temsil ve büyük rejisörü ERNST LUBITCH'in 

sahneye vazettiği 

BiR GONULDE IKI SEVDA 
herkesin münakaşa edeceği bir mevzu, herkesin beğeneceği 

bir filmdir. (15149) • .· - ''. ~ '.. . ' ' - . . . .-

:~ig;rek~~:~~I ve peynirciler ,, Münir Nurettin Beg 
SirkecHle lzmitli kaşarcı lsmail Hak

kı usta bize gönderdiği bir mektupta1 

l.starıbulda bu kadar kaşarcı , peynirci 
ustası varken, Bulgarların iş baş.ında 
bulunduklarını ve bunların Bulgar tabi
iyetinde iken kendilerinin alması la
zım gelen yeı·leri işgal ettiklerini yaz
maktadır. lsmail Hakkı usta lstanbul
da otuz Türk ustası olduğunu bildir 
mektedir. 

Seyyahları rahatsız eden 
dilenciler 

Küçük Ayasofya mahallesi salcinle
rindenim. Mahallemizin Küçük Aya -
sofya narnile maruf camii vardrr ve bu 
cami asarı a~i.ka·dan madut olduğu i
çin fstanbula gelen seyyahların kısmı 
küllisi burayı ziyaret ederler ve camiin 
karşısında mukaddema medrese olan 
odalar vardır. 

Bu odalar elyevm muhasebei husu
siyeye devredildiğinden icara verilınek
tedir. Halbuki odalar gayri kabili is
kan bir vaziyettedir. Buranın silkinle

. ri de lstanbul soka'klarında tesadüf e
dilen çocuklu dilenci kadınlardır. Bu di
lenciler camii ziyarete gelen seyyah .. 
lan münasebet!iz hareketlerle taciz et
·tiklerinden seyyahlar bunlardan fevkala 
de bizar olmaktadırlar. 

Gazetenizle nazarı dikkati celbet -
menizi rica e<IE:rim. 

Mahalle halkından Mahmut 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL, 

18! Plıi.l' ne4rİyiltı. 18,30: Fran•ı::ı:ca der&. 19: 
Muhtelif ne,riyat. Ajans haberleri. 19,30: 
Türk musiki neşriyatı (Refik 8 . abire H. S•
fiye H. Udi Refik Tlilt 8. Fikrıı!t B.) 211 Re
fik Ahmet Bey tarafından konferan•, ajan.a 
ve hor•a haberleri. 21,30: Necip Yakup Bey ta
rafından mu~telif eaerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,55: Pl8.k. 18,05: Polon~;& i•tild8.liye t zama

nını hatırlatan eaerlerden murekkep kon&er. _ 
Müıahabeler. 20,20: Pl i k. 20,25: Müsahabe. 

VE ARKADAŞLARININ 

1 PEK 
Sinemasında 

MEVSiMİN SON 

KONSERi 
. 4 Nisan Çarşamba akşamı 

verilecektir. 
Klasik parçalar, yeni şarkı
lar ve yeni halk türkülerin

den mürekkep 
Büyük Program 

SARAY 
(Eski Glorya) sinemasında 

SEFİLLER 
filminin mabait ve hitamı. 
Filmin uzunluğu hasebile 
bu hafta matineler saat 
2 • 4, 15 - 6,5 ve suvare 
tam 9 da başlıyacakbr. 

"------(15146) -

HALKEVINDE 

Kastamonulu gençler birliği 
toplanamadı 

Kastamonulu Gençler Birliği he
yeti umumiyesi dün halkevinde yapıla
caktı. Fakat e4oseriyet bulunmadığın
dan toplantı gelecek haftaya kalmış • 
tır. 

21,05: Senfonik konıer. 22,20: Polonya musi-
kisi (Tagannili.) 23: Ecnebi lisaoile konferan•. /••••• Dr. Nuri Fehmi ... --~· 
23.ZS: Kadın korosu tarafından kooaer . 23,30: 
Salon muıikiıi (Pl&k ile). - Müsahabe. Go··z Hekı" mı· 

KONJGSVUSTHAUSEN, 
20, Ne,eli P .. kalya ne,riyab. 21,10, Leip- c.g· alog· lu Süreyya Bey apart. 

zig'ten Dreat filharmonik takımı tarafından 
~liioik konser. 23, Haherler. 24, Gece konseri. saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

B U O A P E Ş T E, 550 m . .. 
18: Maodist ıalon takımı, 19: Amerikanıu 12!0 

da nakledecıı!ğİ pukaly• netl'"İJah. 20: Otto 
B~rı'in idaresinde opera orkestar•ı. 21,15,: 
Konfer•tt•. 21,SO: Orl' konseri. 23: Haberler. 
23,20: Sigan muıikiii. 24: Tunapal&a otelinden 
na!dıı!n c:.a:r.hand. 

VlYANA,507m. 
18.SS: Viya.na büyük operasından neklen 

" PARSlF AL,. operası. (Jstİr•h•tlerdıe ınubte
l~f mü.sahabeler.) 

ROMA, NAPOLI, BARI, 
-S.10: Orkestra konseri. - Muhtelif •az Ye 

pl.'.iklı netriyat. 2?.; Operada veya bir tiyatro 
da verilecek temsili nakil. 
MILANO, TORlNO, TRlYESTE, Floranıu•: 

18: PdAk. - Mü•ahabe. 21,10: Piyanist Li· 
•İabella tarafından oda musikisi. Müteakiben 
23.30: :ı.a kadar bir kahvıı!baneden naklen hafif 
musiki. 

8 R E S L AU, 316 m. 
17: Hafif mu•iki. - Müsahabe. Paıkalya 

çocuk netriyab. 21,10: ltalyao operalarındaa. 
t.ııııannili konser. 23: Müsahabe ve haberler. 
24: Dans mu•jkiai ve lıa(if parçalar. 

• 

Asrın wndesi " MiLLiYET" tir. 
~·~~~~~~~~~ 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç içln 

L. K.. L. K. 
3 ayltiı. • • • • • • • • 4 - 8 -
G •• •...••••• 750 14-

12 .. • •••••.•• 14 - 28 -

Gelen evrak &eri "\lerilm.a::ı..- Müddeti 
geçen nüshalar 10 k:uru,tu ... - Gazete "e 
matbaaya ait iıler için müdiriyete müra• 
caat edilir. Ga.:ı.:elemi~ il&.nlann. m••'u.liye· 
tini k a bul etmez, 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi İcra eyleriz 

Sigortaları hal~ için ınüsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

masa, ne yapacak? Halim Sirefin 
bu kayıt&Izlığı, ihmali akıl alır şey 
değil. . . . 

Doktorla yalnız kalınca biribirı• 
mize soruyor: . 1 

- Bu, çok garip bir vazıy~t. 
- Garibin garibi, doktorcugu~ ! 
- Acaba Halim Siret Bey, bır 

yerde hastalandı kaldı uıı? B~ ka
dar ihmal edilmez. Karısı dogura
cak. . . B,..ucunda ~iz m~ duraca
ğız? Hastayı biz mı ~eklıyeceğiz? 
Biz, elimizden gelenı yapıyoruz. 
Fakat ne de olsa, yabancı sayılır 
ve yabancıyız da. · • ihtiyar dadı 
kalfaya mı bırakacağız? 

_ Peki, ne yapalım? 
_ Her halde bir çaresine baka-

lım. ı , 
-Ama nasıl? ·- ··ır 

- Halim Siret Beyi arayıp bul-
malı. . . Gelsin, hiç olmazsa, böyle 
nazik zamanda birkaç gün için ev
de bulunsun. . . Bu kadarı rezalet! 
Hastaya ben baktığım için, konu 
komşusoruyor; verecek cevap bu
lamıyorum. Vallahi, ben utanıyo· 
rum. Herkes hayret içinde ..• 

- Haklısın, doktorcuğum. 
- Azizim, sen, Halim Siret'in 

girip çıktığı yerleri bilirsin. 
Malesef bilmem, doktorcuğum. 
- Onun ahbaplarım, arkada,Ia

rmı da tanımaz mısın? 

- Pekazmı tanırım doktorcu· - , gum. 

- Bari onlardan sor. Gazetelere 
ilan nu verelim? Kocası evde olsa, 
biz, hastayı ne gece, ne gündüz yal
nız bırakmayız. Fakat timdi •.• . . . . •. . . 

Günler geçiyor. . Halim Siret, 
hala görünmedi. 

Ben de merak etmeğe batladım. 
Eline geçen paranın, onun kuma 

rına bu kadar uzun dayanması ka· 
bil değil. . Bir tek ihtimal akla ge• 
liyoı. Bu sefer, talihi yardım etıniş. 
kazanmış olacaktır. Başka türlü ola 
bilmesine imkan göremiyorum. 

Günler geçtikçe doktorun telaşı 
artıyor. Nihayet, bana, çıkıştı: 

- Hüsrev Bey, koll!lrını kavu,
turup oturma. . . Beyoğluna geç, 
Halim Siret'i ara bul. • , 

O kadar kat'i söylüyor ki itaat 
etmek zaruri. . Lakin Halim Siretİ 
nerede bulmalı? 

· -Tesrinievvel 21 -
Halim Siret, ~erede bulunur? 

Kumar masası başında •• 
lki gün, iki gece, onu aramadı· 

ğım, sormadığım yer kalmamı,ıı· 
Taksimde ara sokaklardan birinde 
bir ev tarif etti. 

Burası, yeni birkumat' kuliibii 
imiş! ~ ,. - Biımedi -

• 
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Bir ltalyan deniz tayyaresinin "Marina" heyecanlı bir çıkı,ı 

Tayyarelerde telsiz mecburiyeti 
lngiltere, aisli havalarda, telsiz. ci 

.lıazlanna malik olmıyan tayyarelerin 
Londra meydanlarına yakla9malarını 
mene.tmittir. Bu memnuiyet, hava 
meydanlarınde.ki faaliyetin mütema
diyen artmakta olduğunu ve bu se
beple, emniyeti te•i• edebilmek için, 
azami bir seyrüsefer nizamına lüzu
mu hasıl olmakta bulunduğunu göıte 
riyor. Oyle ya! Bu günün hava mey
danlan dünkiler gibi ıssız ve tenha 
değildir. Onlann, bugün, büyük ıehir 
lerin nıerkez ıarlanndan bir farkı 
yoktur. Gündelik faaliyet yüzlerce i
ni} kalkıtı buluyor. 

Sisli bir havada meydan Üzerine 
gelen bir tayyarenin afağıdaki vazi
yeti göremiyeceği muhakkaktır. Mey 
dan bot mudur? Henüz irunit ve ye
rini bulamamıt bir tayyare nıi var-

- dır? Hareket saati midir? Yukardaki 
bunları nereden bilain, madem ki, a
şağınm işaretlerini göremiyor. l~te, 
Londra gibi mütemadiyen sisle kaplı 
bulunan bir fehre yaklatacak tayya-

. relerde telıiz cihazının bulunmaar 
mecburiyeti bundan doğuyor. 

Sonra, tayyarelerde telsiz cihazı
nın vazifesi yalnız meydan Üzerlerin 

· de manevra talimatı almak değildir. 
Bu cihaz, sefer müddetince her hangi 
bir vaziyeti haber vermek gibi mü .. 
him bir vazife d:ıha. görebilmekt edir. 

Tayyarelerdeki telsiz cihazları kü 
çük bir takım makinelerdir. sarfiyat 
lan azdır. Uzaklarla konutabilenleri 
vardır. "Lindberg" in 80.000 kilomet 

relik aeyyahatinde kullandığı telsiz 
12 voltluk, 20 vatlık, altı mevçli, 30 
kilogram aikletli idi. Bu cihazın sarfi 
yatı 20 mumluk bir lambanın aarfi
yatınr geçmiyordu. Bu cihaz sayesin· 
de, Madam Lindberg daima kara ile 
temaar muhafaza edebilmiı ve vazi 
yelleri hakkında muntazaman mahi
mat verebilmiıtir. 

Viley Post kendi rekorunu 
kırmak istiyor 

"Wiley Poat" 28.000 kilometre 
katederek 7 gün 19 saat 49 dakika 
50 aaniyede dünyayı devre-itti, Bu
gün, bu rekorundan memnun bu)un
mıyan ''Poat'' iki motorlu yeni bir 
"l.ockheed" ile bu rekorunu kırmağa 
hazırlanmaktadır. 

Sınai faaliyet 
Fransa. - ' 'Hiapano .. &ıiza" fab 

rikalarında ''14 Ha'' diye yeni bir mo 
tor meydana getirilmiıtir. Yıldız tek· 
linde olan bu motor tecrübelerinde 
1100 beygirlik bir takat verm.İftİr. 

Fransa. - ''Chaiıe" tayyare mo .. 
torunun 50 saatlik mukavemet tecrü
beleri muvaffakiyetle nihayetlenmif'.. 
tir. Ters vaziyetli dört ailindirli bulu 
nan bu motor 2 litrelik olup 2500 de 
virde 40 beygirlik bir takat venniı
tir. Bu motor ' 'Caudron'' apor tayya· 
relerine takılacaktır. 

YENİ ŞEKİLLER 
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F'ransı:ı; Fabrikalarında Farman'ın meydana getirdiği bu tayyare t . . .

1 
k d . amamen 

:Veni bir modeldir 1020 - F tıpı ı e ay edılen bu modelin taşıyıcı t hl . saıarı-

tıın. me~m~u 21 m~t~e murabbaında olup tecrübeler~nde, 3aatte, 200 kilomet
relı~ bır aiırat temınıne muııaflak olmu§tur. Bu yenı ' 'Lockhell'' de motörler 
ufkı olara~ ta!ltlmı~tır. Bu vaziyette tayyarenin .. ~ıu;ı.ya .. karıı gösterdiği atıl 

' mukavemet şalhı oldukça kuçultulmu§tÜr, -...... 

MlLLlYET CUMARTESl 31 MART 

Meydanlar dar geliyor 
Yeni avcı tayyarelerinin init ve 

kalkışlarını görenler hava meydan 
!arının darlığına hükmetmekte te
reddüt göstermezler. 

Yerle temasından itibaren du
runcaya kadar dört yüz metre rule 
yapan bir avcı tayyarenin yerden 
kalkıtı da bundan daha az bir ta· 
hada mümkün olamaz. 

Avcı tayyarelerinin uzun ın ş 
ve kalkış sahalarına lüzum göster 
melerinin sebepleri yü ek süratle 
ve yüksek irtifaa çıkabilme kabili 
yetlerine malik olmalarından. Mo 
torun fazla tazy kli oluşu takatin 
yerde tam kıymette istifadesini 
mümkün kılmıyor. 

Meydanlar yalnız avcılara dar 
gelmiyor. Bombardımancılar da 
ayni vaziyettedirler. Demek olu
yor ki, askeri mahiyetli yeni tayya 
relerin en müh"mlerine bugünkü 
meydanlar kafi gelememektedir. 
Bu hal, kuvvetli hava silahlarına 
malik devletleri düşündürmekte
dir. 

Her hangi bir harpte, cephe ar 
kasında daima geniş ve vasi mey
danlar bulmak kabil değ"ldir. Böy 
le bir halde, avcı ve bombardıman 
cıları, cepheden çok geride, sureti 
mahsusada hazırlanmış meydan
lardan kaldırmak lazım gelecek
tir. 

Bu ise, anlardan beklenilen 
maksadın kaybolması demektir. 

Sonra mesele bu kadarla da 
kalmıyor. Sureti mahsu·ında hazır 
lanmış meydanlar harp zamanla
nnda ilk hedefleri teşkil edilecek 
tir. Havadan bombardıman edil
mit bir meydanın faaliyete getiril 
mesi ise günlerce mesaiye lüzum 
gösterecektir. 

ltte, meydanların darlığı, harp 
zamanlarında müdafaalarının zor 
luğu bunların lüzumsuz bir hale 
-:etirilip gefrilemiyeceği mesele-

MİZAH KÖŞESi: 

sini ortaya atmıthr. 
.....-•--r ·· ı:---- -

Acaba, bir gün, meydanlardan 
sarfınazar edilecek mi? Bugün i
çin, bu meseleye kati bir cevap 
vermek mümkün değil g '.bi zanne 
dilir. Fakat İspanyalı "de la Cier
va" nın otojiri, kruvazörlerin kata· 
pültleri düşünülecek olursa mese
lenin mürekkep şeklini kaybede
rek basitleşf ği görülür. 

Her ne kadar, bugünkü kata
pültlerle ağır tayyareleri fırlat
mak mümkün değilse de, yapıl
makta olan tecrübelerle, yakında 
buna da muvaffak olunacağı şüp
hesizdir. Netekim, "Farnbo
rongh" da barutla çalışan ve do
kuz tonluk tayyareleri fırlatabile
cek bir katapült yapılmıştır. 

Meydanlar yerine, kalkışlar i
çin katapült kullanılacağı g "bi iniş 
!erde de çengelleme tertibatları 
maydana getirilecektir. 

Katapültler, çengelleme terti
batları! İşte htikbalin yenilikleri. 

Gürültüsüz pervane 
Pervanen"n hareketinden do

ğan gürültüyü itfa etmek me:elesi 
Amerikan intaiyecilerini ele meş· 
ğul etmekten hali kalmamaktadır. 
Bu mesele üzerinde yapılan tetkik 
ler hayli ileriye get:rilmiştir. "Vir 
ginia" da "Langley Field" tecrübe 
istasyonunda, pervanelerin husu
le getirdikleri gürültüyü tahlil ede 
bilecek bir c haz meydana getiril
miştir. Bu cihaz, 762 milimetre 
kutrunda çelikten mamul bir mah 
faza ile dakikada 3600 devirle dö 
nen ve m '1i dışarıya uzatılmış bu
lunan 200 beygirlik bir elektrik 
moturundan ve bu milin ucuna ka 
kılan pervanenin hareketinden do 
ğan gürültüyü zapteden bir mikro 
fon ile onu tahlil eden bir cihaz
dan ibarettir. 

1940 ta ROMEO ile JULİETTE 
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1 
ol! Annenin sesini i9 tiyorum .. - Çabuk ol! Çobuk 

13 aylı sene 1 Köyde akrobasi 
.---~---..... ' 'Cenevre"' de, bir kaç senedenbe

ri takvimi ıslah etmeğe ve seneyi her 
biri dörder haftalık on üç aya takaim 
etmeğe çalışmaktadır. Haber veril
diğine göre, bu yoldaki çalışmalar 
kati bir neticeye bağlanmak üzere 
imiş. Yaşı oldukça ilerlemiş bulunan 
aah~ sanatkarı "Cecil Sorel" e bu 
mesele hakkındaki fikrini aoran bir 
gazeteci, §Öyle bir cevap almı~tır: 

- Senenin on üç aya taksimi çok 
iyi bir §eydir. Buna muvaffak olurlar 
sa ben yirmi yaş gençleşmif olaca
ğım'' . 

Dünyanın en genç pilotu 
Dünyanın en genç pilotu Ameri

kalı bir kızdır: Miu Jean Hughea . 
15 yaşında olan bu kızın yegane ar
zusu bir rekor kırmaktır. 1 

Çok bilen: - Göreceksiniz; 
§İmdi motoru kesecek. 

PANT ALONLU TAYYARE 
• 

- Baba! Bak, tayyare pantolon giymiı·· 

Rossi ile Codos ---
Hazırlıklarını bitirdiler. 

İyi hava bekliyorlar 
Bir hamlede Amerikayı Suriyeye 

hağlıyaraJc meaafe rekorunu kazanan 
'Codos" ile (Kosai) yeniden bu reko 
ru elde etmek için P e.riaten cenubi 

Amerikaya doğru havalanmak Üzere 
hazırlıklannı ikmal etmiflerdir. Tay
yareciler iyi rasat haberlerini bekle
mektedirler. 

Yeni motorlar 
Fransada "Lorraine" fabri

kalarında 1000 beygir takatinde 
yeni bir motörün inşasına batlan
mıştır. 

- Fransa' da "lerget" fabrika
larında 14 silind"rli, hava ile so
ğur, çift yıldız teklinde bir ağır 
yağ motoru imal edilmi,tir. Resmi 
tecrübelerine başlanan bu motor 
1900 devirde 500 beygirlik b'.r ta
kat vermiştir. 

"Gnome - Rhöne" fabrikaların 
da, planörlere takılmak üzere kü
çük takatli bir motör meydene ge 
tirilmittir. 

500 santimetre m'kabında bir 
ıilendreye malik bulunan bu mo
tor 4000 ila 5000 devirde 20 ila 25 
beygirlik bir takat vermektedir. 

TEKNiK :
0 

Tayyare 
Motorlarında 
Supaplar 

s 

Supaplar, hiç ıüphe yoktur ki, 
tayyare motorlarmda en ağır ıartlar
da çalıtan uzuvlardır. Bunların huruç 
ağızlarında bulunanlan 800 ila 1000 
dereceyi bulan aıcaklıklara maruz ka 
lırlar. Çeliğin tahavvül noktalan o
lan bu derecelerde supapların ıckil· 
lerini kaybetmemeleri liı.zıındır. 

Supaplann imalinde en çok kulla 
nılan materye krom nikelli çeliktir 
(yüzde 18 niabetinde krom; yüzde 
20 niabetinde nikel ) . Bu halitaya cüi 
bir miktarda mangenez ile siliayum 
(yüzde 0,9 ila yüzde 1) karıttnılır. 

Yükaek takatli tayyare motorla
nnda içleri boş aupaplar istimaline 
başlanınıJlır. içi bot bir aupabm içi 
dolu bir supaptan hafif ve hararete 
ı.arfı daha az atıl olacağı to.biidir. iç
leri bot aupaplar için daha az aert 
İrca yaylan kullanılabileceğinden, hu 
türlü supaplan bulunan bir motorda 
mihaniki randıman - ve cuzı bile 
olsa - içleri dolu supaplan bulunan 
bir motorunkinden daha yükaek ola-
caktır. • 

içleri bot aupapların bazı mahzur• 
)arı vardır: Mesela, aldıklan hararet 
bunların her tarafına, müteıaviyen 
yayılmaz. Çünkü o boşluğu dolduran 
hava bu müaavi yayılmıya engel olur. 
Dolayısiyle bu türlü supaplann ça· 
buk tekil kaybetmeleri kolaylaşır. 

içleri ~ aupaplann bu mahzuru
nu izale etmeği i.lk. düşünener Anıe
rikan teknisiyenleri oJmu~tur. Ameri
kan tekniaiyenler, supap boıluğunun 
içine niabeten çokhafif olan aodyom 
doldurmuılar ve boşluğun ağzını çe
likten mahruti bir tıpa ile kapamıı
lardır. 

içi sodyom dolu supaplarda, mo
tor çalıtırken, zeveban haline gel
mekte ve aupaba intikal eden aıcak· 
lığı onun her tarafına mütesaviyen 
ve mütecaniaen inkıaam ettirmekte· 
dir. 

içleri sodyomlu supapların, hafif
lik itibarile, içleri bot supaplardan; 
9ekillerini kaybedip etmemek itiba
rile de içleri oyulmamış aupaplardan 
bir farklan yoktur. 

Halen '"Pratt", (Witaney). (Wri
ght) motorlarında bu türlü aupaplar 
kullanılmaktadır. Son zamanlarda 
"Hiapano - Sııiza" ile (Gniime - kha· 
ne) da bazı motorle.rına böyle içleri 
sodyomlu supaplar takmışlardır. 

Hava Tarihinde Yapraklar: 
Tayyareci "Vright,, 

On dokuzuncu asrın soalannda 
batlıyan havacılık ancak yirminci. aa 
rın ilk otuz aenesi. içinde bir nakil va 
utası haline gelebilmittir. Cüretlerin 
ve muvaffakiyetlerin birbirini kova· 
ladığı bu yirminci asır batlanğıcında 
iaimleri yükseklere yazılması lizım 
gelenlerden biri de "Wilbur Wright" 
tir. ''Wilbur .Wright" ile kardeti (Ar 
ville Wright) Daytan ,ehrinde bisik
let imal eden iki gençti. Bunlar 1903 
.eneıinde, g-izliden ci:zliye, bir tayya 
re imal ederek uçuı tecrübelerine gi
rişmiıler ve 250 metrelik bir uçuşa 
muvaffak olınutlardır. 

"Wilbur Wright'' in tayyareai 12 
metre geni§liğinde iki kanatlı idi. 
Tayyarenin irtifa dümeni, önde, 3 
metre ileride; irtifa dümeni arkada, 
2,5 metre geride idi. Ne sabit takuli 
aatih, ne de aabit ufki satıh bulunu
yordu. Kanatçık yoktu; onun yerine 
kanat gerileri burkuluyordu. 1908 ae 
nesine kadar bir çok defalar tadilata 
uğratılan bu tayyarenin 25 - 30 bey
gir kudretinde bir motoru vardı. Mo 
tor; tayyarenin sağında, pilot yeri de 
ona mütenazir olarak solunda bulu
nuyordu. ilk zamanlar tayyarede le· 
kerlek yoktu. Havalanmak için tayya 
re ray üzerinde duran bir arabaya 
konurdu. Rüzgar istikametinde dö
tenınit olan bu ray hattının sonunda 
tampon vazifeıini gören bir dayak 
vardı. Tayyarenin motoru çalrttırılın
ca araba ray iizerinde hare.kete ge
çer ve tampona gelinceye kadar tay· 
yare havalanırdı. Bazan, rüzgirm ki. 
fi gelmediği zamanlar, "Wilbur 
Wright" tayyaresini başka bir aistem 
le havalandınyordu. Bu sistem made
ni bir kule ile 700 kilogramlık bir aik 
let ve bir kaç makara ile bir halattan 
l .a.retti. Kulenin tepesine bağlanan 
ı ıakaralardan birine halat geçirildik 

ten sonra, hemen orada nihayetlenen 
bir uca 700 kilogramlık aiklet aaılır
dı . Diğer uç ray hattının başlanğıç ve 
nihayetlerindeki makaralardan geçi
rildik.ten sonra tayyarenin arabasına 
bağlanırdı. Siklet serbeat bırakılır; 
sukut ederken halatı indirerek araba 
yı aüratle ilerletir; tayyarenin perva 
neleri de yardım. edince tayyare ha .. 
vala.ru:verirdi. 

Evveli 10 metre yükaekliğe çıloı
rak 1 dakika 45 saniye uçan "Wright' 
bir zaman sonra, 1908 de 2 .. at 20 
dakika havada kalabiliyordu. 

Coğrafya dersleri 
Hollanda Hava Şirketi yeni bir 

tedria tayyaresi meydana getinnittir. 
Bu tayyare ameli coğrafya dersleri 
vermek için kullanılacaktır. Deraler 
tayyare içinde hoparlörle verilecek
tir. 

Japonyada sivil tayyare
ciliğin inkişafı için 

Japon nazırları aivil tayyarecili· 
ğin inkiıafmı temin makaadiyle yeni 
bütçede altı milyon yenlik bir faaıl 
ayırmıılardır. 

Maryse Hilsz Tokyoya 
vasıl oldu 

''Maryse Hilız" makiniati (Prax) 
ile rakip olduğu (Joe ili) Breıruet 
tayyaresi ile 6 Martta aaat 3, ıs le 
Tokyoya inmiiftir. 

Fransa'nın bu cüretkir kadını 12 
Kinunuaanide Paria'ten havalanm•f, 
17 ubatta Saygona ve 26 Şubatta da 
Hanoi'ya erit=it ve oradan Şangay ta 
rikiyle Tokyo'ya inmİftİr. 

'"'Maryse Hilsz" in bu sefer esna· 
aında katetmiş olduğu mesafe 16.000 
kilometredir . 
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Her gün bir yazı 

Kanaliz~syon çukurunda •. 
•••••••• 

Ellilik bir adam, avuçlarına tükürerek 
kazmanın sapına yapıştı, her vuru
şunda bir kere "hıh!,, diyordu ... 

- Hey ... Musa!.. Ver tU kese-
• 1 • 

rı. .. 
- Keseri alma, ip ilen ölç! .. 
- Memet !.. Senin kazma, eli-

me uygun geliyo... Onu baıJ• vir-
ı . 

sene .. 
-Al! .... 
- Ustab8'ı nirde ki? 
- Y azahaneye gitti .... 
Sultanabmet durak yerindeki 

kan.a)izasyon çukurunda müthi' 
bir faaliyet var. Amele, kazma el
lerinde durmadan çalı9ıyor. 

Çukurun ağzında, benim ııibi 
bir kaç meraklı, bu toprak alb me 
sai:ıini tetkik ediyorlar. 

ElliHt. ' · ~ ~ .. m, avuçlarına tü
kürerek kazmanın sapma yapıfb. 
Sert toprağa her vuru9ta, inler gi
bi bir kere: 

- Hihh ! .. Diyor! 
ihtimal ki, çalışmak için ibtiya 

cı olan kuvveti ona veren bu "h"h" 
deyi9tir. Onlar, böyle çalışırken, 
bizim eller cepte, sigara ağızda, 
durufumuz da bir tuhaf.. Adeta 
kahve döğücünün "hınk" deyicisi 
vaziyetindeyiz. Çukurun bir ba
fından öteki başına İp çekmekle 
meşğul, uzun boylu bi'r ameleye 
laf olsun diye sordum: 

- Burada kaç kifiıiniz? 
Beni, şirketin ameliyatı teftişe 

ıı;elmi, bir memur zannederek top 
landı: 

- Biz mi efendi? On bir kisi
yüz ... Bir de ustab8'ımız, on iki!. 

- Günde ne kadar yer kazabi-
1 iyoraunuz? 

Galiba sual biraz çetin gelmiş
ti. Birden kestir;p atamadı: 

- Gününe bakar efendi ... De
di, torpah, yumufak olursa, ifler 
de çabuh yürür ... 

- Kaç kuru' gündelik alısınız? 
- Dohusan Iruru,Iuğu va. .. Yüz 

on kurutluğu va.... Yüz yirmi ku
rutluğu var. Adamına göre ... Biz 
biraz eski sayılırız. Gündeliğimiz, 
yüz yiğirmiyi bulur ... 

Bir taraftan da, i9ine devam e
diyor: 

- Osman! ... Küreğe sıkı sarıl 
ki, fU kargaşalığı ortadan kaldı. 
rak! ... 

l 

- Günde kaç saat çalıtıyonu. 
nuz? • 

Sualimi duymamıt gibi gene 
sordu: 

- Riz mi? 
- Siz ya ... 
- Vallaha bilmem.. Zabahın 

sekizinde it batı ederiz. Ahtamın 
beşi oldu mu, paydoı ... 

Arkadaşı, acele acele söze ka
nth: 

- Dorğuyu di ... Sekizde mi i'-
b8'ı? Dokuzda değul mi? 

O zaman tashih etti: 
- He, he.... Dohuzda. .. 
Bu çukurun içinde tamam do-

kuz saat çaltfıyorlar, diye hesap 
ederken içlerinden biri·si atıldı: 

- Efendi, bazılarımız gece de 
çalıtıruk .. .. 

-Ya? .. . 
- Çalıtıruk emme fazla para 

alıruk. .. 
Sonra izahat verdi: 
- Malum a .... Bura, büyük cad 

Tarihi roman: 98 

de... iti, çabuh bitirmek istiyor
lar . 

- Geceleri, bu çukurların üstü 
nü kapatmıyor musunuz? 

-Yoh ... 
- Ya, birisi, karanlıkta içine 

dütcrse ... 
- Dütmez ! Şinciye kadar kim 

ı.e dütmedi ! 
- insan hali bu.. Ayağı kayar, 

düter .... 
- Gece olanda, gorholuk goya 

rız... iki tarafına ha bele tahta 
perde çekeriz.... lliınba yahanz ... 
Kör ola ki, adam içine düfe ... 

- Bu ameliyat daha ne kadar 
sürecek acaba? 

"Ameliyat" tan bir teY anlama 
dı: 

- Ne dedin efendi? 
- Yani, kaç günlük i•iniz kal-

dı? 
işi, böyle günlere sığdırı,ım ho 

tuna gitmedi: 
- Hangi gün efendi .. Ay de! .. 

Ay .... Oç aydan evvel, bu çohurla
nn ağzı kapanmaz !.. 

- Demek, üç ay için gündelik 
tıkır bkır i~l'yecek ... 

Başını salladı: 
- Allah, ecelden aman verir

se, aha •u Sultanahmet parkının 
önündeki ayak yolunun yerine ka
dar gazılacak !... 
_ - Şimdiye kadar toprağın al
t-."da bir feyler çıkb mı bari? 

- Çıhmaz olur mu? 
- Neler çıkıyor bakalım? .. 
- .Çanah çıkıyı .... Çölmek çıkı 

yı !. .. Eski paralar çıkıyı ... 
-B8'ka? 
- Kırık dökük mermer çıkı -

yı .... 
- Bunları ne yapıyorsunuz? 
Muzehane'nin mamur'u var, o

na teslim idiyiz ... 
- Çıkan paralar içinde albn 

da var mı? 
- Altrn ni'rde? Hepsi bahır ... 
Benimle fazlaca lafa daldığı

nm farkına vararak, tekrar kazma 
ya yapıştı. Toprağın derinliklerin
den fıtkıran çamurlu ve pis koku
lu suyu görmemek için bafımı çe
virdim. 

M. SALAHATTIN 
~--------------~ 

Ucuz kibrit 
Kibrit fiatleri yarından 

itibaren tenzil ediyor 
Kibritleri yarından itibaren dııha 

1ICUZR satın alacağız. Y ann sabahlan 
itibaren memleketin her tarıııfmda 
timdi yiİz paraya satılan büyük kutu
lar 70, timdi ilci kuruta satılan kü -
çük kutular 60 panoya &atılacaktır. 

Bu fiyatlar iiç ay için muteberdir. 
Uç ay sonra doların alacağı fiyat va
ziyetine eöre yeni fiyatlar tesbit edile
cektir. 

Ki>rit ve çalanalc iıılıHarı tarafın
dan bütün tertibat alınm'fbr. Ellerin
de eski fiyırtlarla alınmış kibrit bulu
nan bayiler bunlan bir heyet tnnu
runda tadat cdettk bir bey .. nnmne 
ile bu akıama kadar inhisara ve umu
mi bayilere bildirecdderoir. 

Perakendecilerin bir çoğu ~etin 
bu hınu~taki tebligab dairesinde acen
telere veya şirkete miiracaatla kib -
ritlerini iade etmiılerdir. 

Güneşin Oğlu 
Bora, kralı N.ğ yakalayana bir ı 

çok değerli hediyeler vadediyordu. 
Hitay bile bu hediyelere aldanarak 
kendisini ok yağmuru içine atmak 
iı;temitti .. Fakat, Bora çoban kızı
nı eteğinden çekti .. Siper aldığı a
ğacın arkasına götürdü. 

- Acele etme.. Burada kal.. 
Dü,mandan öç almak istiyorsan, 
işte yay, işte ok .. ! Haydi, nişan al 

· ı kartıki dıvar deliğinden bizi gö
Dokto1. Hamatlıya .. : 

N. . fVlnl gerdı ... 
- ıçın ır 

nuz? 
1
"'. • •• d''"" 

Yüzümi' , reıs~~ ·gsor ~gu1 . ve phar-
- E~ şaret ettıgı urıye ı mu a

d' . .-.ı ta alnına saplanmıştı. 
• ın·_ Ben senin ne iyi bir nişancı 
1':ılduğunu bilirim, Hitay ! 

Diye genç kızı teşci eden reis, bu 
~ırada, birdenbire gö::::lerini uğut

·arak, heyecan ve telif içinde 
'<!ledi ... 

',a,ını ağaca dayayarak: 
-klar .... 

·rdr. 

Yazan: lıkender FAHREDDiN 

Reis; birden bire neden rende
lemiş ve ağaca dayanmıttı? ! 

"Alçaklar ..• !,, 
Diye kimlere ve niçin bağırıyor

du? 
Biraz sonra, re:sin gördüğü man 

za_ra. çoban kızının da gözüne ilit
mı,tı, 

Hitay: 
- B_ırakın beni .• Onu gidip kur 

taracagıın ... 
Diyerek ok yağmurunun içine 

atılma kistedi. 
Reis tekrar yakaladı ve kolların 

dan sım sıkı tuttu. 
- Merak ebne, Hitay ! Onu ben 

kurtaracağım. •• 

Hamatlılar, Türkleri saray önün 
den uzakla9tırmak için, Baykut'u 
~ır~.ıplak. soyarak, büyük kapının 
ustündekı duvara germiflerdi. 

Baykut'un Türk akıncıları ara
sında çok değerli bir adam o1'!u
ğunu anlıyan Kral Otaaer bu ted
bire müracaat etmekle tehlikeyi 
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MÜTEFERRİK HABERLER l 
POLiSTE 

Bir çocuk 
Mangala düştü 

Muhtelif yerlerinden yandı
ğından hastaneye kaldırıldı 

Tophanede Ordekağzı mMallesinde 
oturan ameleden Hüseyin ağanın 3 ya
şındaki :Wlfiye ismindel<l çocuğu oda
da oynarken kazaen mangala düşmüt, 
çocuk ellerinden, yüzünden ve muhtelif 
yerlerinden yamrufbr. Çocuk haotaha
neye yatmlnııfbr. 

Çarpmamak için 
E dirnekapı haricinde tuğla ocakla

nndan Fatihe doğru gelmd<te olan 10-
för Ahmet eiendinin iclareainclelri 3773 
numaralı tuğla yW!ü kamyoneti Es
kialipa§B tramTay durak mahallinde ö
nüne ?<an tek beygirli ar.baya Ç&J11· 

mamak için &..ni sola çevirdiği sırada 
kamyonet devrilmiftir. N üfuıça bir 
şey olmamııbr. 

inekler de .. 
Karagümrükte Dervifali mahallesinde 

Nadide hanımın 5 yaşındaki Sevim 
ism;ncleki kız çocuğuna ayni mahalle 
de frnncı A ncfu yaıun ineği çarpmıı ve 
çocuk .YÜzÜnden hafifçe ya:ralanmııbr. 

Salıncaktan düşen çocuk 
Küçiikpazarda lcadiye sokağında 

35 numarada oturan kunduracı Ahmet 
efendinin 8 yaıındaki oğlu Salih Ci
balide bayram yerinde salıncaktan dü
ıerek batından yaralanmııtır. 

Arkadaşın parası 
Tozkoparanda oturan yıkıcı Mehmet 

Ali ve T apo polise müracaat ederclı: y~
lek ceplerinde bulunan 12 liralarının 

ayni odada Y6lan Aziz, Hüseyin, Kan
ber, IADail, lbralıim tarafların<lan ça
lındığını iddia etmitlcrdir. 

Odada kavga 
Galatı.da Necati Bey caddeıinde Ca

ferin kahve odalarında yabnakta olan 
kömür arnelesinden Abbas ile ayni o
dada oturanC Mehmet arasında kav
ga çdmı11, Abb.,. bıçakla Melımedi sol 
kalça11 Ü",<erinden hafifçe yaralamıı -
br. 

Tramvaya asılan mektepli 
Arnavutköyünde tramvaya aoılan 

Kuleli fıcktebi talebesinden 19 yaşla -
nnda Osman oğlu Necdet iamindeki 
genç elektrik direğine çarparak baım
dan yaralanmıştır. 

Uç randevu evi kapatıldı 
Polis ikinci fUbe zabitai ahlaJuyesi ta

rafından yapılan arattırrnada madam 
Mari, Ankeliki, Evya isimferinde üç ka
dının evlerinde gizli fuhu:ı yapbrdılda
rı teıpit edilmiıtir. Bu evlerde bulunan 
kadınların da muayene kaçağı olduklan 
görülerek hep muayeneye sevkolunmuı
lardır. Evler kapatılmıı, sahipleri hak
kında evrak tanzim olunıorak adliyeye ve
rilmiştir. 

Satılacak 
Vapurlar 

Vapurculuk tirketinin son fevkala

de heyeti mnumiye içtimaında ıirl<e
tin elinde bulunan ve hiç bir işe ya
nımıyan küçük vapurların satılması 
için meclisi idareye salahiyet verilmiı· 
ti. 

Şir4.et recliai idaresi işe yaramıyan 
bu küçük tekneleri oeçmi1tir. Bunlar 
beı körfez vapuru<lur. Bu vapurlar 
Halice almmışhr. 

Vapurlar •bugünlerde aıtışa çıkarı • 
lacaktır. Bunların bedeli tiıi<etin yeni 
almak için ayırdığı tahıiaata ilave edi
lecektir. 

N.vu9turacağını sanıyordu. 
Akıncılar birden bire tatalıya

rak, biribirlerine bakmıya başla. 
mı9lardı. 

Bora akıncılara bağırdı: 
- Baykut'u yaralamamıya dik

kat ediniz! Dütman aciz ve fafkın
lık içinde bocalıyor .•• 

Ok yağmuru durmuyordu. 
Baykut, ayaklan ve kolları bağ

lı. . duvarın üstüne yatırılmıştı. 
Türkler oklarını çok büyük meha
retle atıyorlar, Baykut'un üzerin
den aşırbyorlardı. 

Hamatlılar Baykut'u duvar üs
tüne bırakmaktan bir fayda hasıl 
olmadığını anlamışlardı. Fakat, ar
tık, iş itten geçmişti .. Türkler ok 
yağmurunu o kadar arttırmışlardı 
ki, saray muhafızlarından bir fert, 
Baykut'un yanma rokulamıyordu. 

Bora yeni bir tedbir dütündü: 
Baykut'u duvardan aşağı dü9ür· 

mek. 
Bunu yapmak için, duvarın üs

tüne bir İp atmak lazımdı . 
Baykut'u iple ajağıva çekecek

ler ve kendisinden sarayda olup 
bitenleri ve muhariplerin sayısını 
öğreneceklerd;, 

Reisin bu fikrini kolbatları da 
muvafık görmütlerdi. 

Serdengeçtilerden biri duvarın 
dibine kadar sokuldu .. ve elinde!V . . 

Yaylı sazlar orkestrası 
Konservatuvar muallimleri bir 

orkestra vücude getirdiler 

Cemal Refit, Muhittin Saılık, 

Konservatuvar muallimleri arasında 
konser heyeti namı altında bir (Yaylı 
.azlar orkestrau) teşkil etmişlerdir. Bu 
or4.eıtra, iki üç ay evvel provalara bat
lamq ve fakat vereceği konserin gü -
nünü, yerini ve programını tesbit et .. 
memitti• 

Yaylı sazlar orkestrası, konservatu
varın yaylı sazlar mual1imlerinin ve kon 
servatuvann yüksek sınıf talebelerinin 
vücuda g!'tirdikleri bir tetdı:küldür. 

Orkestra şefi, Cemal Reşit bevılir. 
Cemal Reıit Bey bize dedi ki: 
-" Memleketin musiki hayatında 

seri bir i-; kişaf temin edebilecek ve 
halka zevk ve bilhaasa yetişecek nesle 
derı verebilecek ancak bir orkestranın 
vücudü, ve muntazam faaliyetidir, İ§İ 
fantezi olmaktan ziyade. diğer memle
ketlerde olduj;u gibi, ciddi bir batlan
gıç çerçevesi içine alarak ve evvela 

Mimar Sinanın 

t 

Ali Sezai, Ferdi Beyler .. 

yaylı sazlardan mürekkep bir tef"ld<ül 
ile batlıyarak bunun üzerinde çalıfll"'&k 
ve bunda muvaffaloyet ihzanndan son
ra ağız sazlarile birlcttirerelt gayeye 
varmak en doğru yol olduğu kanaatinde 
yİm. 

Bunun için en kıymetli arkad&fla -
nmla birleterek ve konaervatuvarm yük
sek sınıf talebelerinden de teirik e
derek bir yaylı sazlar orkeatrası tctlril 
ettik. Orkestra timılilik otuz kitidir. 
Bu kadl'Onun tedricen büyümesi tabii 
olduğu gibi, memleketin kıymetli bir 
senfonik orkestrası kazanacağı da mu
hakka!ttır .,, 

Orkestrada birinci kemanların başın
da, komıervatuvar muallimlerinden Ali 
Sezai, violonsellerden Muhittin Sadık 
Beyler ve violalarda M. Uışinski bulun
duğu gibi Meıut Cemil ve izzet Nezih 
Beylerle M. Y akubi ve M. Şirikel iıti
rak etmektedirler. 

M. Yevtiç 
Hatırası Yugoslavya hariciye 

(Başi 1 inci sahifede) • 1 nazırı türkiyeye geliyor 
önce talebe birliğinden bir genç üniver- Bel"rattan verilen malumata göre Yu· 
site talebesi namına bir nutuk aöyli- gosla;ya hariciye nazın M. Y evtisch bir 
yecelrtir. hafta sonra lstanbula 

Bu gencin nutkundan sonra Türk ve oradan Ankaraya 
mimar ve mühendisleri namına beledi- eidecektir. 
ye imar müdürü Ziya Bey bir hitabe Yuıroslavya harici-
de bulunacaktır. ye nazırının bu .•eya· 

En sonra halkevi namına halkevi i- bati. Bbaalkanh_';"ksakıd . l .1 mnıca tı &Kına 
dare heyetı ezaundan 8"\'Ukat •maı hükiimetimizle görüş 
Şevket Bey bir hitabe irat edecektir. mek ve fikir teati 
Mezar baııııdaki merasim bu suretle etmek içindir. M. 
bitecek ve koca Sinarun tüıbesine halk- Yevtitoch Ankarada 
evi, Tiirl< Talebe Birliği, mühendis mek- bir kaç gün kalacak, 
t b. ·· ı ti - •·-d · · M' bu esnada Ba,vekil e ı, guze sana ar a&C1. eaıısı, anar.. l p H · 

B. 1... M""h di 1 B' li"' unet aıa ve an-
ır ıgı ve u en s er ır gı n.ıımı- ciye vekili Tevfik 

na 'çelenkler konulacaktır. Rüıtü Bey ile görüteeekttr. 

Saat 17 de halıkevinde evin müze F ramadaki Y agoslau sefirinin 
ve sergiler ıubesi komitesi azasından temasları 
Eftal Bey tarafından Sinarun aan'at ve 
hayatı hakkında bir konferans .,,erile - PARIS, 30. A.A. - M. Spaliakoviç, 
cektir. M. Downerg tarafından da kabul edil-

Diğer taraftan da saat 16 da halke- mittir. 
Tİ güzel sanatlar tııbesi azasından mü- PARIS, 30. A.A. _ M. Barthou dün 
zeler miman Kemal Bey radyoda bir 
konferans verece!ktir. öğleden ıonra Yuğoılavya orta elçiai M. 

Bugün bütün mekteplerde muallim- Spaliyakoviç ile, ltalya sefiri M. Pignot-
ler tarafından bilbaua tarih, yurt bil- ti Morumo Dicustozza ve lnıriJtere se-
ırisi ve resim derslerinde lroca Sinan firi lord Tyrrel'i kabul etmiştir. 
haldanda talebeye izahat verilecektir. 

Sinarun eserlerine yakın olan mek
tepler taW>esi buralara götürülerek 
mahallinde izahat verilecektir. 

Cemal Nadirin sergisi 
Karikatlirist Cemal Nadirin Halkevi 

Güzel Sanatlar ıubeai biDMmda bir haf
ta ene! karikatür &ergisi dün ıd<§mıı 
saat 20 de kapatılllrftır. 

Sergi dün fevkalade lmlııbalılcb.. Ce
mal Nadir Bey 11rarlar karııaında ser· 
gisini yarından itibaren Beyoğkında 
Saray sineması üzerinde Galatasaray -
War cemi-yetine nakletmeie karar ver
miıtir. Sergi bu yeni yerinde yann 
saırt 16 da açılecak ve bir hafta devam 
edecektir. 

İpin duvara atıldığını gören mu
hariplerden üç kiti Baykut'un ba
caklarından çekip İçeriye düşür
mek istemitlerse de, Türklerin at
bğı oklar bu üç dütman muharibi
ni de olduğu yere dütürmüttü. 

Muhariplerin üçü de canevin
den vurulmutlardı. 

Baykut sağ olarak elde edilecek 
olursa, Kral Otuer hakkında da 
malumat almak müınkün olacaktı. 

Hitay ağacın arkasında sabırsız
lanıyor ve: 

-Tanrnn, sen ~u koç başlı yiğiti 
bana bağıfla. . öldürme! 

Diye yalvarıyordu. 
Bora: 
- ipi yukarıya atın. . ! 
Diye haykırdı. 
lpi duvarın fütüne fırlattılar. 

~ 

Akıncılardan biri du'<"arın dibin
den seslendi: 

- Baykut. . Atbğımız ipe sarıl
Seni bu tarafa çekeceğiz ..• 

Baykut ipin ucunu ağzına aldı .. 
ve kollarına doladı .. 

Fazla har-tlcet ebneğe muktedir 
değildi. 

Delikanlının bacakları da kolla
n gibi zincirlerle sarılmı,tı. 

Baykut'un gür ıesi birden bire 
bütün akıncılıı.rı sevindirmitti. 

Delikanlı cevap veriyordu: 
- Ha di. • Çekiniz beni •• 

Yeni deniz 
Zabiti erimiz 

Deniz harp mektebinin bu sene me
zunlarının donanmaya iltihak menıoimi 
bugün Heybeliadadalı.i deniz harp mek
tebinde yapılacaktır. 

Merasime telırimizdeki ert<anı aske
riye, hilluimet etkim ve bazı zevat da
Tet erulmİ§tir. 

Yapılacak meraftnden sonra ırenç 
deniz zabit vekilleri donanma emrine 
Terilecektir. 

Akıncılar ipe sarıldılar. • ve de
likanlıyı birden yere düşürmeden 
kucaklıyarak duvardan indirdiler. 

Saray mazgallarının azgın ağız
ları mütemadiyen etrafa ölüm sa· 
vururken, Baykut'u bir hamlede 
duvar dibinden kapıp reisin yanı
na getinniflerdi. 

Hitay delikanlıyı sağ görünce ıe-
rincinden: 

- Onu tanrı kurtardı .. 
Diyerek bağırmıYa ba.tlamıftı. 
Bora, delikanlıyı alnından öp-

tükten sonra, ok yağmurunun değ
mediği bir yere yatırdı. 

Reisin adamları delikanlının a
yağında ve kollarında sarılı olan 
zincirleri çözmeğe çalıfırken, Bora 
sordu: 

- Oşaser sarayda mı? 
Delikanlı batını salladı: 
- Hayır .• kaçb. Fakat, kaçtığı 

yeri biliyorum. 
Bora'nm canı ııkıldı: 
- Kaçtığı yeri nerden biliyor· 

sun? 
- Konuşurlarken itittim: Güzel 

zevcesile beraber, sarayın altında
ki gizli yoldan ,ehir dıtına çıktı
lar ve (Hibar) köyüne gittiler. 

- Bu köy ne tarafta acaba..? 
- Şehrin cenubunda. . buraya 

yarım saat kadar uzakmıt-
Reia delikanlının ~a eğildi: - -

Türkofis 
Memurları 

(Başı 1 inci sahifede)' ' 
!ar büyük kısmı itibarile Avrup•clı ve 
Türlciyede yübek meslek tahsili yap· 
mıı ve bir ve bazen bir kaç lmna bi· 
haldrin atina kıymetli zatlardır. Harbi 
umumide yüksek meslek tab&ili gör· 
müş olmak ye hayat ve mesaisine ait 
en müsait referamlar bulumıuık eoası 
alındığı anlatılıyor. Bu müeoseoey• 
daktilo olarak airebilmek için bile aı· 
gari lise tahsili tartı mevcuttur. isten< 
lar için ali tabıil ve laııkal bir ecne
bi li.aııı bilmek p.rttır. Redal<tris• 
!er için yükıek tahsil §arlı haricinde 
en aşağı bir ecnebi Jisanile yazı yaz· 
mağa iktidar §artı aranmııbr. Bun
lann ofis teıkilabnda bir müddet ça
ı.~~ktan .•onra ofiıin Avrupadclci teş· 
lriliıtına Hteno - daktilo - reclal< -
trio olarak memur edilecekleri anlatılı
yor. 

Bu sUtttle bir 9ok yük .... dere -
cede veya ilcbaat taboillerini bitirmi 

). _,_ili . . ş 
ve ıoe t- ermı mem1"4<etimizin ma-
rtf ecnelri mekteplerinde yıııpmıf ha
nımlar da memur olar• &'irmit bulun
maktadır. 

Kastamonu'da yangın 
KASTAMONU, 30 (AA.) - Taş 

köprünün Tepedelik köyÜnde çıkan 
bir yanıgmda altı ev, dört samanlık, 
bir meocit yanmıf, Taıköprüden gi
den ara.söz aayeainde köy tamamen 
yanmak tehlikeainden kurtanlmııtır. 

Y ..ngm çıkan evde hayvanlar bile 
yanım§, yanan diğer evlerden eıya 
kurtanlamamııtır. 

Balkan Haberleri 

Yunan teşrii meclisleri 
ATINA, 30 - Gece geç vakit 

meclisi vükela içtima ederek bazı 
meaeleleri müzakere ettikten sonra 
Pukalye yurtulan münasebetiyle 
Mebusan Meclisinin Pazartesi ve A
yan Meclioinin de Balkan misakı her 
müzakeresini intaç ve kabul edeb:! .. 
mesi için Çar§amba ıı:ünü t,atil yap
maarna karar verm..İ§lİr. 

Nteclialer ~et.ailerine paskalye
den aonra Hazırana kadar devam e
deceklerdir. 

Arnavutluk - Yugoslavya 
hudut işleri 

SOFY A, 30 (Milliyet) - Tiran
d..n bildiriliyor: Arnavutluk ve Yo
guslavya hükiimetleri araamda, hu
dut ınıntaka11na ait bir itilafname 
imzalanmıftır. Bununla 15 kilometre 
ıreniıliğindeki hudut mıntakuırun 
Arnavutluğa ait kısmında, Arnavut
Jarm pazar kurmaları, tarla ve mer
alardan istifade ebneleri tanınmak· 
tadrr. Ayni zamanda huduttan geç
mek te kolayl&Jtırılmııtır. 

Tiranda Yugoslav bankası 
SOFY A, 30 (Milliyet) - Tiran

dan bildiriliyor: 
Pek yakında Tir..nda bir Yoeu•

lav Bankau açılacaktır. 1929 senesi
.ne kadar ltkodrada bulunan Y ogus
lav Baııkaaı, Arnavutluk hükômeti
nin arzusiyle kapablmıqı. Bu yeni 
bankanın açılmuına Y oguala.vya ile 
Arnavutluk araaında yapıl..n Ticaret 
muahedeainin ilk eaeri nazariyle ba
kılmaktadır. 

Rumen • Yugoslav hudu
dundaki emlak 

BELCRAT, 30 (Milliyet) - t 1 
Mart 1933 te Belgratta imzalanan 
itilafname mucibince hudut mmtaka
amdaki emlikin taafiye.i mabadile 
1 Nioanda Romen - Y oguılav muhte
lit lr.oı:nisyonu içtimalanna baılıya
caktır. 

Bulgar - Macar ticaret 
muahedesi 

SOFY A, 30 (Milliyet) - Bulga· 
ristan ile Macaristan arıumda akte• 
dilecek olan Ticaret mua.hedeai mü
zakerelerine diin Hariciye nezaretin• 
de bllJlanmıttır. 

Buleariıtan ıimdiye kadar Maca· 
riotana yalnız tütün ihraç ediyordu, 
yapılan müzakerelerle mühim mik· 
tarda maden kömürü ihracı imkan!&• 
n da araıbnlacaktır. 

- Arkadaşların nerede? 
- Kestiler ..• 
Reis gözlerini açb: 
- Kim kesti? 
- Cellatlar ••• 
- Ya seni .•• ? ! Nasıl bıraktı• 

lar? 
- Akıncıların hücumuna mani 

olmak kastile .• 
Baykut genit bir nefes aldıktan 

sonra: 
- Hiç korkmayınız, dedi, Suri 

yeli muhariplerin okları bibnek 
üzeredir. Şimdiye kadar hiç bit 
cenkte bu derece fazla ok atmamı 
lar .•• 

- O halde akıncı aslanlarımı:t 
hücum ve atıflarına <1"var:.ı etsin· 
ler .. 

Baykut'un verdiği bu son habe 
reisin yüzünü güldürdü. 

- Peki ama, içeriye na!ııl gir 
ceğiz, Baykut? 

- Çok kolay. Büyük kapıya eli 
kiti birden yaflanırsa, kapı duva. 
n derhal yıkılır. Fakat, biraz dah 
bekliyelim .. Mubar:plerin okları 
tamamile tükensin. 

- Sarayda kaç muharip var? 
- Bine yakın. Faka•, asıl azıl 

lan elliyi geçme2.. Onlar da ölü 
de.n çok korkan adar-.lardır ... 

-BitmeJi-• 
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MILLll'ET CUMAlllTESI 'l 

Memlekette Dünkü maçlar 
Bir arabacı sudan ge

çerken boğuldu 
Eıkiıehire tabi Seyitgazinin Meci • 

diye köyünden Emin oğlu Abdüttaıbim 
-.e arl<1•daşı Halil rl. ot yüklü ar~ • 
larla Orealı:öy civarındaki Kamber çift· 
liğinden kÖyler.ine dönmek üzere yola 
çılmu,lardır. 

1 Fenerliler istanbulsporu 
0-3 mağlup ettiler 

Fakat Seycli dereıinden geçerlerken 
arabalann ilni •· ~ devrilmİ! • taşkın 
suların cereyanına kapılmııtır. ~;zun ~ir 
mücadelede.ı 10nra arabacı Abdurrllhnn 
ile hayvanlardan biri boğulmut, Halil 
efendi ile diğer hayvanlar bin müşkü 
lat içinde kurtulabilmittir. 

Balyada bir yangın 
BALIKESiR, 27 - Geçenlerde Bal

va kazasının HaVlJ2baıı llöyüncle ç4an 
bir yangın neticesinde 11 ev, 2 amlıar, 
12 ıJnr yaDDUJtır. 

Balıkeıir hililiıılımeri, peritan bir 
vazryetle kal.ın harila:edelerle demal 
alakadar olmut ve ihtiya;;lannm temi
ni i<İn yangından çıkan köylülere 200 
lira göndermiştir. Köylüler, hilaliah
merin bu şefkatli alakasını minnet ve 
teşekkürle karş ılamışlardır. 

• 

J 

Trabzon - Gireson maçı 
TRABZON, 27 - Burada Trabzon 

ıpor ve Glreıun Yeşil tepe birinci ta • 
lcnnları arasınon yapılan futbol maçın· 
da Trab•on takımı ikiye karıı yedi 1'1· 

yı ile galip geldi. • 
Yarın ayni tnk:mJar arasında ikinci 

bir karşılaşma daha yapılacal.tır. 
Dün yapılan maçlardan enstantaneler .• 

Sora ile adam öldürdüler 
SAFRANBOLU, - Çengelli köyün

den Mehmet oğlu Sadrk, gene ayni 
köyden Hüseyin isminde bir hem,iresini 
sopa ile döverek ve kafatasım kınnak 
surctile öldüı müştür. Bu feci hadise
nin ~ebebi şudur: 

Dün, Fenerbahçe genç elemanların· 1 
dan mürekkep yeni taknnile lıtanbul· 
ıpor ıribi kuvvetli bir rakip karıısında 
parlak bir galebe ve muvaffakıyet ka. 
zandı. Sarı lacivertlilerin dün elde et
tikleri (3---0) lık gabiliyet ıahayt dol
duran kalabalık bir seyirci kütleıi ta. 
rafından evveli hayretle karşılandı. 

Sonra da genç Fenerlilerin güul o .. 
yunu takdir kazandı. 

nemahçenin hakimiyeti altında cere • 
yan etti ve ( 1--0) san lacivertlilerin 
galibiyeti ile bitti. 

ikinci devreye ba1landığy zaman lı
tanbulsporun mağl(lp vaziyetten kurtul
mak için büyük bir gayretle çalıttı· 
ğıru görüyoruz. Bu ııralarda Fener ; 
müdafaası bilhassa kalecin muvaffa • 
kıyetle çahııyor. Ve yavaş yavaş bu 
tazyikten kurtuluyor. Hüseyinin gelini Cemile, yaylnna 

giden kaz sürüsüne kendi kazını da 
k>tıştırmak istemiş • Fakat Sadık bu. 
na mani o!muş . 

Bu yüzden aralarında münakaşa çık· 
mış; scsl · yükıelmiş, Hüseyin ile oğ· 
lu Halil •esleri duyarak koşmuşlar. Hü
seyin elindeki IOpa ile Sadığın başım 

• yarmış. O da mukabele ederek vurdu
ğu odunl;\ Hüseyinin kafasını parçala
mıs ve ölümüne sebebiyet vemıiştir. 

Bir batında dört çocuk 
TRARZON, ?.7 - Siinnenenin Ku· 

hara köyünden tarakçı Hüseyin efendi
nin zevcesi bir batında, biri erkek, ü
çü kız olmak üzel'e ve birer saat ara 
ile dört çocuk doğunnuşt-ur. Kızlardan 
l>iri ö'müş, diğer üç çocuk tam sth • 
hattedir. 

Sürek avları 
KORDEŞ - Ka-zarun Serviler kö. 

yÜ mıntakasında yapılan bir sürek a -
vmda gayet büyük bir sırtlan öldürii1· 
müştür. 

Sürek avl rı çok faydalı olmakta<lır. 
Haval11r jyi gittiği için zirai faaliyet 
fevkalade Rrtmıttır. 

Bu ı<ene mahsulün pek bereketli o
lacağı umulmaktadır. 

Siyrisinek'e mucadele 
ADAPAZARI - Bdediye sivri si

nek mücadelesi yapmaktadır. Her ev 
ve bahçe ıahib.i ıu birikintisi olan ycr
lerj temizlemcğe mecbur tutulmuflur. 

Kuyuların ağzı da srkı sıkı kapatı. 
lacaktır. Bu işi yapanlar da belediye
ce ihtiyar cdikcek masrafın bir b~uk 
misli ceza alrnacaktrr. 

htanbulspor takmunın geçen hafta 
Vefa Kunrk&pıya yenilmit olmakla be
raber Fenerin genç takrmı karşmnda 
muvaffakıyetli bir maç yapacağı bek
leniyordu. Fakat ikinci devrenin ilk 
beş on dakikası müstesna kendisinden 
beklenen ümitleri kıracak bir şekilde 
genç Fenerlilerin tazyiki ahında kal· 
dı ve ma<;ı b<,klenmiyen bir sayı far· 
kı ile kaybetti. 

Dün gene iyi bir hakooıliğine maa .. 
leıef §adllt olamadığnıuz Nuri Beyin 
idaresinde taknnlar ıu şekilde karşı -
)aştılar: 

F eneı<bahçe: Bedi, Ziya, Fazı!, Ek· 
rem, Rrza Necdet, Lütfi, Niyazi, Na· 
mık, Şaıban, Şevk;i. 

lıtanbulspor: j ütfi, Samih, Sabih, 
Nevzat, Hasan, A>iz, Nihat, Salihattin, 
Sami, lsmail, Reşat. 

Oyun, mütevazin bir tekilde başla
dı. ilk dakikalarda akınlar adeta mü· 
navebe ile yapılıyordu. Sekizinci daki
kada sağdan gelen bir topu Şaban 11-
tanbuhpor kalesinin ağlanna gönderi· 
verince, oyunun cereyanı değişmeğe 
ba,ladı. Bu eolden cesaret alan Fener
bahçe taknru yavaş yavaş açılmağa baş 
ladı. Taknnın müdafaasında, Ziya ve 
Fazıl, bilhassa Ziya, forvet hatbnda 
Niyazi ve Ş ban, genç arkada,lann1n 
itidal içinde oynamalarına yardnn edi
yorlar. F enerbahçe akınları muntazam 
bir şekilde ve takan halinde ilerliyor. 
Buna mukabil lıtanbulspor takımı akın· 
lannı tahıi bir tekil<le yapıyor ve bil
hassa sekizinci dakikada uğradığı bu 
ademi muvaffakıyet üzerine takımını 
değtştirmeğe baılıyordu. 

Birinci haftayim daha ziyade Fe -

Sıtma mücadele teşkilatı da kasaba. kit g..,.irirler. Bundan buka ilkba 
ya civar bataklıklan kurutmakla ve hal- -,.- .,. 
ka kinin dağıtrnal<tadır. harda ve yazın gezilecek ve gece-

El k leri eğlenilecek mahaller çokur. 
azizde aznif mera 1 Fakat kıtın böyle değil.Bütün halk 

ELA.ZIZ (Milliyet} - Memle- geceleri kahvelerde iskambil, tav
ketimizde buhranın uğramadığı la, domino, ve sair oyun oynamak
yer yalnız kahvehanelerdir. Bura- la vakitlerini bu lof ve dumanlı 
da kahveler ve sinema bilhassa kı kahvelerde geçirmi9lerdir. Bazan 
tın kalabalık olmaktadır. bet on kiti bir yere gelerek evler-

Tavla meraklıları daha sabah- de veyahut kahvelerde pilav ya
tan it'baren kahvehanelere dolu- parlar. Senede bir iki defa da kasa 
yorlar. Ak~ama kadar bir kaç farı! bamıza t"yatro kumpanyaları ge
tavla part!si yapıyorlar. Son za- lir. Bu küçük ve fakir kunıpanya
manlarda Elaziz kahvehanelerin- lar bet on gün kaldıktan sonra bu
de bir aznif merakıdır sardı. Yir- radan dönerler, yalnız bura me
mi be.indeki gençlerden altmıtın muraln arasında sıkı bir rabıta var 
daki olğun adamlara kadar her- dır. Bütün memurlar geceleri me
kes aznif oy.n"yor. Gençler riyazi- murin gazinosunda toplanarak va,. 
ye meselel.erı halleder gibi bu oyu kit geçirmektedirler. 
nun nazarıyabnı münakata ediyor Buranın hanımları, kıt geceleri-
lar. ni erkeklerden daha eğlenceli ge-

Bu kalabalığın sebebi Elazizde çinnektedirler. Bet on hane birle
kahve ve ıinamadan b"'ka geze- şerek gezmeğe g;derler. Ve orada 
cek, eğ'enecek yer olmamasıdır. "Darılmaca yok" ve tombala oy. 
Eğlenecek yer olmayıfı aile toplan narlar. Bir karton üzerine çizilmit 
tılarına yol açmaktadır. Bu vazi- birçok yuvarlaklarla 16 makara ve 
)'etle de aile arasında poker iptila iki tavla zarı ile oynanan bu darıl
ır b~lamakatadır mac:a yok oyununu Ayvacıkta bil-

Kahveye g"tmiyen bazı gençler miven ve oynamıyan yoktur. 
de ficaret ve ıanayi klübünde top Bu oyunlardan maada gramofon 
lanmaktadır. çalmak, saz çalmak ve daha birçok 

t d il · oyunlar tertip eden Ayvacık ha-
Muallimler mesken e e erı nımlan 1cı, gecelerini erkeklerden 

ÇANKIRI, (Milliyet) - 932 - daha neteli geçirmektedirler. 

Oyun evvela bir müddet mütevazin 
devam ediyor. Otuzuncu dakikada Fe· 
nerbahçenin ikinci golü yapıvermesi Ü· 
zerine tamamen sarı 13.civertlilerin bi, .. 
kimiyeti altında cereyan ediyor. Bu
na otuz dokuzuncu dakikada Fener sen· 
tr forverdi güzel bir sıynlışla üçüncü 
bir gol ilive edince zaten semeresiz 
bir şekilde devam eden gayreti netice
sinde yorulmuş bulunan 1stanburopor 
taknnı kendisini büsbütün bırakıyor. 
Ve oyun son dakikalarda tamamen F e
nerbahçenin hakimiyeti altında cere
yan ediyor ve fazla sayı olmadan 
(3 - 0) lstanbuloporun bekler.mlyen 
mağlubiyeti ile neticeleniyor. 

F enerbahçe talunıından kaleci Bedi 
Ziya, , sentrhaf Rıza, bütün forvert 
hattı bilhassa Niyazi ve Şevki güzel 
oynadılar. 

lıtanbulspordan, sol bek Sabih, sen· 
trhaf Hasan İyi oynadılar. Kaleci LUt 
fi de fena değildi. Fenerbahçelileri teb 
rik ederiz. 

1 kinci kiiıtıe: 
Eyijp S , Hilal 2 
ikinci küme talmnlannın en kuv -

vetli iki tipi arasındaki bu maç çok 
güzel oldu. Oyunun neticesi ıamı>i
yona üzerinde mücso.ir olduğu için ilci 
takmı da bütün gayretlerile çalıştılar. 
Eyüp taknru ikinci kümenin ıampi -
yonluğuna namzet taknnı Hilal de ikin
cisidir. ilk golü Hilalin yal"Dll olma
sına rağmen Eyüpliler güzel bir o -
yunla rakiplerini (S-2) gibi olduk
ça yüksel< bir sayı farkı ile mağlı'.ip 
ettiler. 

Bu maçı Kemal Halim Bey idare et
ti. 

B taknnlan: 
lstanbulspor 2, Fenerbahçe O 
lstanbulspor ve Feneıi>ahçe B ta • 

kımlan arasındaki maç Ahmet Beyiı 
hakemliğile O) nandı. 

Ve güzel ve semereli bir oyundan 
oonra lstanbuhporun (2 - O) lık ga
libiyeti ile neticelendi. 

Taksim sahasında 
Taksim salıasmda ilk maç Vefa 

Süleymaniye B takınılan yaptı. Bu kar
tılaşına Süleymaniyenin 2 - 1 ı:-ale· 
besile neticelendi. 

ikinci kümeden Topkapı, Altın Or
duyu, S - O yendi. 

Süleymaniye Vefa Kumkapt birinci 
talmnlan maçı çok hararetli olein. Sii· 
leymaniyeliler birinci devrede iki gol 
atarak galibiyet ümitlerini kuvvetlen -
dirdiler. Fak3t Vefa ikinci devrede 
vaziyeti telafi etti ve maç 2 - 2 bera
berlikle bitti. 

Bugün Beıilctaı Şeref stadında ya
pılan maçlar: 

Altınordu Topkapı B. takımları ~ 
Genç takmılar: Beıiktaf - C'.alatasaray 
4 - O • Üçüncü kümeden: Doianıpor -
Ortaköy 7 - O • 

Kıbrıslı sporcular 
MERSiN, 30 (A.A.) - Kıbnıtan 

gelip Adanada da iirl maç yapnuı 
olan Lefk<>§a oporcuları bir maç y11ptık 
tan 10nra büa:iin memleketlerine dön 
miitlerdir. 

1 

İnsull Hala Kız Kulesi Önünde 
- (Başı 1 inci sayıfada) küne girmemiştir. 

.Oylendiğine göre, Amerika Sefiri M. Muahedeyi Amerika hükiimeti taı 
Skienner evvelki ı:iin Hariciye Veka· dik et.mit iae de Büyük Millet Mecliıi 
!etine müracaat ederek Maiotiı vapu henüz taadik etmit değildir. Muahe-
runun latanbul wlarmdan uzaklaı· denin bugünlerde Mecliaten geçmeai 
nıaıma mümanaat edilmeaini, hükii~ muhtemeldir. Meriyet mevkiine gir~ 
metten rica etmiıtir. Hariciye Veki· mesi için de tasdiki aliye ikti .... n et-
letinin buna benÜz ne cevap verdiği meai ve nihayet muaaddak nüahala· 
ma!Unı değildir. rın iki hükfunet ara11nda taatisi icap 

Bununla beraber §Chrimizde ıayi etmektedir. 
olan bir habere göre lıtanbul zabıta- lnsull'un cürmü 
aı §İmdilik idari bi tedbir olmak Üze- ŞIKAGO, 30 ( A.A.) - Cinayet 
re Maiotis vapurunun limandan uzak mahkemcıi IOn zamanlarda Kanada-
laş'1tamasını temin etmektedir. dan çıkanlını§ olan·M. lnaull'ü "in-

Adliye de işe vaziyet etti sulle utilieı compeniea'' den 364 bin 
Diğer taraftan Amerikada oahte· dolar ihtilas etıniı olmakla ittiham 

kirlıkla suçlu addedilen lnıull'un lı- altına almıştır. 
tanbul MJlannda bulundı.-ğunu haber SOFYA, 30 (A.A.) - Bulgar ga· 
alan lstanbul Cümburiyet müddeiumu· :zctelerine göre lnsul Salyada oturan 
miliii de ite Yaziyet etmiıtir. Mese- bir doıtuna bir telıiz göndererek Bul. 
lenin buırün müddeiumumilikçe tel- gariıtanda yataması için Bulgar hü -
kik edilaie&i muhtemeldir. kıimeti nezdinde teşebbüste bulunma· 

Maiotia vapuru elin zabıta tara· aını rica etmiştir. 
fından nezaret altmda bulundunıl- Sahil muhafızlan, Karadeniz aahil-
maktadır. Hariçten hiç kimsenin va· ler;ni tar&Hut altında bulundurmakta-

hinde Amerika makamatı aidesince tev
kif müzekkereai rsdar edilmiı olan 
merkumun iodeıini talep etm'ıtir. 

Amerika ile mevcut iadei mücrimin 
mukırtelea.i Amerika taralından taıdilı: 
edilmit ise de B. M. M. henüz bir ka
rara raptedibneıntş olduğu cj,hetle cüm 
huriyet hükiimeti iade keyfiyetinin an
cak Tür4< ceza kanununun dokuzun· 
cu maddesine istinat edebileceğini bü· 
yük e~liğe bildirmekle beraber mez· 
kur maddei kanuniye mucibince iade 
tarafını Amerika ıefareti tarafından 
verilecek en-akı adliye ile birlikte 
kanunen oalihiyettar Türk adli m-.. 
mına t ... lii etmeyi kabul etmittir. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-telwi ı Karakôy KöıırilMfı 
Tel. '2362 - Sirlıaci Miihiirılanadt 

Haa Tel. 22740 pura gİrme•İDe müsaade edilmemek- drr. Bu muhafızlara lnsül karaya çrk· 
tedir. tığı takdirde kendiaini tcV'kif ederek M • J 

Maiotis'in Türk sularında bulun- Sofyaya göndermeleri için talimat ve- erSJD yo U 
duğu §ehrimizde bulunmakta olan ec rilmiştir. 
nebi muhabirler tarafından telgraf- Bu sabah .,,at 11 de lnsülü hamil o- ÇANAKKALE vapuru 1 Ni-
larla her tarafa haber verilince bazı lan vapur Varna ve Burgaz limanla· san PAZAR 10 da Sirkeci rıh· 
ecnebi gazetecileri şehrimize gelıniş- n açıldannda zörülmemiştir. bmından kalkacak, giditte Ça-
lerdir. Eoasen lnsülün Bulgariıtana gel- nakkale, İzmir, Küllük, Bod-

Vapura evvelki gün acentası M. mesine ihtimal verilmemektedir. Çün- ı . Dal 
•~' b --' k ı A ---''-- d h rum, Rodoa, Marmarıs, yan, Çelebidia tar .. fından yiyecek ve er· .. ü u meuue et e ~= ...... arasın a u 

zak verilınittir. 72 yatında olan Ame lcuki bir mukavele vardır. Ve Salya- Fethiye, Kalkan, K~. Finike, 
rikalı banger yemek hususunda pek daki Amerik~n ıefareti lnıül Bulgar Antalya, Alanya, Anamur, Mer-
kanaatkirdır. lıtanbuldan biraz pa. sahillerine yanaıtığı takdirde iadeıi i- sin'e. Dönütte bunlara ilaveten 
tatea, makarna ve yetil aalata veril- cin daha §'İmdiden Bulgar hariciye ne· Taşucu, Kutadaıı, Geliboluya 

· tir zareti nezdinde teşebbüslerde bulun· 
mtf • uğrayacak yalnız Anamura uğ-Dün geç vakit deveran eden fayi- muıtur. ) 
alara nazaran lnsull'un bugün zabı- ANKARA, 30. A. A. - Maiotiı ramıyacaktır. {1411 
ta nezareti altında karaya çıkarıla- isminde bir vapur dün İstanbul lima· A J k •• ' 
rak bir otele gitmesi Ve oradan der. nına gelerek Krzi<u(esi açıklannda de- yv a ) sur at 
hal Aıliye mahkemesine ıevkedilme- mirlemiştir. Vapurun içinde Samuel 
si muhtemeldir. ' lnsül namındaki Amerikalı banger bu- yoJU 

Amerika ile iadei mücrimin lunmaktadrr. 
Anadolu ajansının istihbanna naza. 

muahedesi var mı? ran vapurun muvasalatı üzerine Ame - ANTALYA vapuru 31 Mart 
Türkiye ile Amerika arasında bir rika büyük elçiliği hariciye vekale • CUMARTESl 18 de Sirkeci 

iadei mücrimin rnuahedeıi vardır, fa tine bir takrir vererek Amerikada bi. rıhtımından kalkacaktır. (1412) 
kat bu muahede heen:u:··2:m;m:;;e;ri~y=e~t~m:;cv;.!..~lc~li~jf)ö.=·:·~a~c:iırmu:·;:;·:· n~de~n:.:m:oz::;n:un::.;•~·e~ale~y~-~!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ .. -" 
Oksürenlere: K A T R A N H A K K 1 E K R E M ~~~~~ 

121& 

933 yılı muallimlerin mesken be- Bandırma "cra m a . ı•V• 
delleri bu güne kadar idarei husu-

1 u vın ıgı Sıra Emlak 
•iye den verilmediğinden bahsen AYVACIK, (Milliyet) - Kaza- No.sı SemH 
20 oıualüm"ni imzasını tatıyan bir mız icra memuru Huluıi Beyin ter- Hissesi No. aı 

Mahallesi Sokağı Cinai Hi11eye ır

muhammea kıyın 
istida ait olduğu makama verilmit fian Bandırma icra muavinliğine 959 Beyoğlu 1'omtom Gülbaha Hane ve dükkan 6/48 24-26 
tir. tayin edilmesi üzerine kazamız ic- 960 " Hüseyinağa Ananik Kagirhane Tamamı 19 

Muallimler haklarını aradıkla- ra memurluğuna meılek mektebi 961 ,, ,, Nane ,, 1/2 13 
l"Jnı ve arayacaklarını bildirmek- mezunlarından Aptullah Rü,tü B. 962 ,, ., Tarlabaı c. ,, Tamamı 15 
tedirler. Verdikleri bu ist"daya ve- tayin edilmittir. 963 Büyiikaaa K f"l z 

·1 ab b 1 ki bek El" k aran ı eytinlik Ah"ap hane '' 22 ti ecek cev 1 na ıraız 1 a le- 1 amalı kadın 964 " 
lrıektedirler. Fakat henüz cevap a " • Mefrutİyet Albayrak ,, 4112 1 

1aırıamıtlardır. _B_OdLU, (k~iblliyet) - Hal bina- ~~~ ~u~yuy~eklaiaddaa Ya'lı' lKsummetspalaşa c. AAhr~aaparhşanıruel300 
197
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Ayvacıkta kış nasıl geçti? 11 ıçın e es , ir vazgeçtiden kav " 

ga eden Berkli RB.fit ile Geredeli 491 Fener Abdisubaşı Fener c. Kalafatyeri 1 3 280-282 
AYVACIK, (Milliyet) - Ka!a- Cotlum Haticeyi ayırmak ve tes- 791 Yeniköy Panaya Köybaşıarkası Tarla arşmı 31445 214 6-8 \ıaırıızda sinema ve tiyatro gibi kin için aralarına giren Berk köyü y·· d eli b k k ( ·ı "h I b d il 

k h Ah uz e ye uçu pey a çe erı e ı a e e e erı" nakten veya gayrı"mu·· baclil bonosı·ıe öd" enrnek u""zere eglence yerleri olmadığı için, ı' mu tarı met ağa karısı Safiye 

625 T. L. 

3000 " 
1750 

1600 
4 
43 

80 
545 ,, 

5000 " 
2000 

geceleri pek sönük geçmi,tir. Jlk- Hanımı Hatice hanun kamasiyle gayrmıenkulle~den 491, 791 sıra No. lıları pazarlıkla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır •• 
bahar geldi. Kasaba halkının bir- sağ gözünün üzerinden yaralamıt- w lhalelcrı 21-4-934 •• cumartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkUrda saat on dört Çokları Y. "lal a çekı"ldı"ler. Halk tır. Zabıtaca yakalanan Hatice ka buçuga kadar pey akçelerını yat l l" d Ş t B k k lmı t S • hali • ·ı 8 ledi 

Y , • •• • • • ınna arı azım ır. ar name an anuz apısma ası § ır. eneı ye vergıaı e e ye re-
•onbahar kada buyayla!ar~d~a~v~a~-~r~a:k:o:la:....::c:el:b:e~d:il:m:İ~fl~·r~.~~~~~~s~ı~m~l~e:r:ı~m~u~ş~t~e~r~ıy~e~a~ıt~t~ır~.JJl13~3~4!1~~~~...ıılllllııııı--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..:.;:......~~~~~~~~~~~~~~ 
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Silindirli 

Yeni FORD Kamyonları 
4 

Silindirli 

. 
Yeni 8 ve 4 silindirli Ford kamyon şasilerinin veni fiatıarı: 

' 

" • 8 Sillndlrll 4 Slllndlrli 

T. Lirası 1800 • T. Lirası 1710 • .. " 1860. •• " 1770 J 
Kısa şasi 32 • 6 standard arka t3stikle •• • ••• ; ••• 
Kosa $asi 600 • 20 c;ift arka lastikle. , • , , ...... , • .. " 1910. .. .. 

~~=~ ~ .. .. 1855. .. . fı 

Kısa $asi 32 " 6 standard c;ift arka lastikle • ! • • • • 
Kısa $asi 32 • 6 hevi düyüti arka lastlkle ••••••• • 
Kısa $asi 32 " 7 he11i düyüti arka lastikte ••••••• • .. " 1890. .. ,, 1800: .. .. 1825. .. • 1735 ~ Kısa şasi dört tekerlek dç 32 " 6 standard lastikle l 

• 

Uzun şasi 32 • 6 standard arka tastikle ..... • .... • • .. • • 1900. .. 1810 • 
' 1960 ~ 1870. .. .. .. .. Uzun şasi 600 " 20 c;ift arka lastikle, , ••••• " , .'\ · , 1 
' 2010. 1920. .. .. .. ... 
1 1966 ~ 1865 ~ .. " 1 .. u 

1900 ~ • 1990. .. .. .. ... .. •• 1926 ~ 1835 ~ .. .. 

Uzun şasi 32 " 6 standard c;ift arka lastikle • l f_":. .. • • : 
Uzun şasi 32 " 6 hevl düyütl arka lastikle, •• ~ •• ; 
Uzun şasi 32 " 7 Jtevı düyütl arka tastikle, •• · ••• •. 1 
Uzun $asi dört tekerl,_ek de 32 6 ' • standard lastikle 1 

• . 

Bunıaı nernarıgi Dlr TUr~ nmanınoa. tesrrm natıarı olup evveıcıen nat:ıeı vermecıen cleğlştlrlleoillr, 

FORD MOTOR· COMPANY EXPOR"TS INC. - IST ANBUL 
, 

Ista::b• 1 Ziraat Bankasından: 
dt. • 

s\l) Sokağı 
!"' • • 
ı.-lD!il Hissesi . Emlak Hisseye göre 

Semti 
Balar köy 
Edirnekapı 
Eminönü 
Tarabya 
Bakırköy 
Büyükada 

" Yeniköy 
Beyoğlu 

Zeytinlik 
Atik Mustafapaşa 
Ahi Çelebi 
Tarabya 
Zeytinlik 
Maden 
Karanfil 
Ay ani kola 
Kurtuluş 

Odabaşı 
Fırın 
Meyhane 
~ oğuk suyolu 
Baruthane 
Şalcı 
~efetpaşa 
Köybaşı 
Kurtuluş C. 

No.sr muhammen kıymeti 

"Arsa Tamamı 5 
,, 6 

Kağir mağaza üstü odalar - 12510-50400 24 
Bağ dönüm 6 Tamamı 32 
Ahşap hane ve bahçe ,, 26-28 
Ahşap iki hane ve bahçe Tamamı 7-9 
Ahşap iki hane ve fırın ve bahçe 24/ 768 51/ 53 
Kagir dükkan ve bahçe 45/ 120 244 
Kagir dükkan ve aile bahçesi 1/ 4 226/ 228 
ve kahve 

200 T. L. 
300 

4995 
180 

4000 
3500 

300 
450 

1750 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

854 Kadıköy Osmanağa Aziziye .-<( Kagir hane 1/ 3 13 734 ., 
806 Yeniköy Yeniköy Köybaşı arkası Arsa ~ , Tamamı 5 450 ,, 
834 Galata Beyazıt . Marya Kagir hane ve arsa 2/ 6 15/ 17 2000 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey• akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimuba dil bonosu ile ödenmek üzere yukarıda yazılı 
gayrimenkuller pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 9-4-934 Pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye girecekler 
mezkr gÜnde saat ondört buç uğa kadar pey akçelerini yatırD'aları 18.zımdır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri müşte
riye aittir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. (1390) 

Sıra Mahallesi Sokaı!ı C i n s i Hissesi Emlak Hisaeya göre 
No.sı Semti No.sı mubanwnen kıymeti 

1002 Eminönü Ahi Çelebi Peynirci Kagir dükkan 3990/ 23040 1 520 T. L. 
1003 Kadıköy Caferağa Moda caddesi ,, iki dükkan , Tamamı 224/ 226 2800 ,, 
1004 Heybeliada Yalı Bahçe Ahşap hane ve bahçe 2/ 8 5 600 ,, 
1005 Kumkapı Muhsine hatun Molataşı Kagir hane · 1/ 4 7 1125 ., 
1006 Beyoğlu Kamerhatun Daracık ,, .Tamamı 9 4000 ,, 
1007 ,, ,, Şirket Hane 3/ 8 23 375 ,, 
1008 ,, ,, F esliyan Kagir hane Tamamı 9 2000 ,, 
1009 " " " " " 5/ 7 1500 " 
1010 ,, ,, Karnavala '.Arsa ,, 64/66 660 ,, 
1011 u ,, Peşkirci Kagir hane 1/3 4 1337 ,, 
1012 Feriköy liirinci lasım Rus Kagir apartman 1/2 19 5000 ,, 
ıı 1 - 1002 srra Numaralı gayrimenkulün yüzde yedi buçuk pey akçasile ihale bedelleri nakten diğerleri nakten veya gayri
k 1 ubadil bonosile satışa çıkarılmıştır. 
i~~ 2 - Kat'i ihaleleri 26-4 -934 Perşembe günü saat on beştedir. Müzayedeye İştirak edeceklerin yevmi mezkiirda saat on 
J).:fÖrt buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları la znndır. Senei hali ye vergİsile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname 
bankamız kapısına asılmıştır. (1391) 

i•te )- 1 an bul Sıhhi Müesseseler 
Jo•ı kart"'· t 1 K • R • 1· ~ • d - ra"' Ha ına ma omısyonu eıs ıgın en: 

Dokt?r_ıı.· ·eahhidin teahüdünü ifa etmemesinden dolayı mLka 
- Nıçıgesi fesh edilen Heybeliada sanatoryomu memu; in 

ııuy.'. . .,,onu inşaatının bakiyesi 3 Nisan 934 salı günü saat 14 
_ ~azarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin şartname ve keşfi.ıi 

d~'e inşaatın hali hazırını görmek üzere Heybcliada sanatoryc
muna ve pazarlığa girmek üzere de Cağaloğlunda Sıhhiy~ 
Müdürlüğü binasında Komisyona müracaatları. (1312) 

1691 

•• 
Universite Mübayaat 

Komisyonundan: 
l - Fen Fakültesine bağlı Eczacı Mektebi İnşaat ve ta· 

dilatı ile Tıp Fakültesi teşrih ve ensaç binası •ıcak su tesisatı 
1-4-934 Pazar günü pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Talibi olanların usülü dairesinde müracaatları ve 
pazarlık günü yüzde 7 ,5 teminatlarile beraber Komisyonda ha 
zır bulunmalar• ·1an o!unur. ( 1398) 
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OTOMOBiLCiLERE MUJDE 

1 tSu .li:ere Amerika ve Japonyadan getirttiğim. muhtelit cıns ve 
numaradaki lastikleri o/o 50 tenzilatla satıyorum. 

30'<5 dı' 35 lira ve iç lastikler 5 liradır. (15132) 
---:;alata Şoförler Pazan Gebzeli Ali Riza.·--

1 İST ANBUL BELEDİYESİ İLANLARI ' 

Umumi Meclisin 1 Mart 934 tarihli içtimaında Beledi 
ye vergi ve resimleri kanununun 28 İnci maddesi mucibince 
ve Duhuliye resminin ilgası do lasiyle müşteil maddelerden 
alınması icap eden İstihlak resmi hakkında kabul edilen tarife 
aşağıya dercedilmiştir. Alakadarlara ilan olunur. (1356) 

Benzin Kilosundan 40 para 
Petrol ,, 20 ,, 
Baküre - Mazot ,, 20 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

300 Adet Kazan Borusu: Pazarlıkla 1Nisan1934 Pazar 
günü saat 14 te. i 

Deniz Fabrikalarına lüzumu olan 300 adet Kazan boru 
su 1 Nisan 1934 Pazar giinü saat 14 te pazarlıkla alınacağın• 
dan şartnamesini görmek isteyenlerin her gÜn ve münakasa· 
ya İştirak edeceklerin de yevmi mezkurda Kasınıpaşada kain 
komisyonuna müracaat!arı. (1344) 

173(f . 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 240 milimetrelik beş adet lşıldak 2-4-934 Pazar .. · 

lesi günü saat on dörtte İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü .. 
dürlüğü binasındaki Komisyonda pazarlıkla satın alma• 
caktır. 11 

2 - İstekliler tasdikli şartnameleri her gün Komis .. 
yondan alabilirler. , 

3- Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan· 
mış tutarmın yüzde yedi buçuğu olan 158 liralık vezne mak .. 
buzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1364) 

ır4ıs 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalnıa Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için (21,000) çift yÜn çorap satın alı .. 
nacak kapalı zarfla münakasası 10-4-934 salı günü saat onbe!! . 
te yapılacaktır. istekliler şartnamesini görmek için her günt 
münakasaya girmek için de gösterilen gÜnün muayyen saahna 
kadar muvakkat t~minat makbuzu ve teklifnamelerile birlikte 
Komisyonumuza müracaatlan." (1300) 1671 

·SATILIK 
Ainbalajlık kiğıt 

Tali pi erin idaremize müracaatlan. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonundan: 

ısı,s TON StMENS MARTIN ÇELiK LEVHA; 
kapalı zarfla 21 Nisan 934 Cumartesi saat 14 te. \ 

151,5 ton Simens Martin Çelik levha satın alınacak
tır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gÜn münakasasına: 
iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte Kasnnpaşa .. 
da k8.in Komisyona müracaatları. (1363) ! 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
Cetveli mucibince (14) kalem eczayİ tıbbiye alınacak 

hr. Taliplerin pazarlığına iştirak edebilmek için (yüzde 7,5); 
teminatlarile beraber (2-4-934) Pazartesi günü saat (15) f 
te Galata' da Alım, Satını Komisyonuna müracaatları. 

~(1394) 

VAPURCULUK f 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22921 

Karadeniz yolu 
S d k d vapuru l 

a ı za e nisan 

p AZAR pnü saat 20 de Galata 
nhbmmdan kalkacak. Gidiıte: Zon
guldak, lnebolu, Ayancık Samsun, 
Onye, Ordu, IGreson, Tirebolu, Gö
rel"o Trabzon, Rizeye. Dönüıte: bun
lara ilaveten Of, Sürmene ve Pulat· 
haneye uğrayacakbr. 

Karabiga yolu 
Haftanın CUMARTESi, PA

ZARTESi, ÇARŞAMBA 
günleri bir vapuru saat 20 de Top
hane rıht;mımdan kalkar. 

Mudanya yolu 
Haftanın CUMARTESİ 

GUNLERlNDEN MAA
DA HER GÜN bir vapur saat 
9,30 tc Tophane nhbmından kalkar. 

Mürekepll 
dolma •alemllıı - arayınıJ 
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lııadolıı· da perakendeof an••P' 
Büt la Şark umumi depozıterl 

11 de TOlEOO 
11656 letanD"'· 5.,ılan Hamam 

tıacopuıo ttan No. 35 
'f eıeıon • 20620 -' 
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