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ens-Üniversite'de inkılap 
titüsü tedrisatına ay sonun
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Fransız kabinesi dünkü 
toplantısında parlamento tah 
kikat komisyonu yapılması
nı kabul etti. 

Tel: { P.!üdür: 24318, Y•zr itleri müdürü: 24319. 
!d.ro •e Matbaa : 24310. 

Balkan Misakı 
d Daha birkaç ,;:; evveline ka • 
k~r h~rkea tarafından hayal telak 
nı ;dılen hadise evvelki gün Ati
Y a R hakikat teklini aldı: Türki • 

1:· l oınanya, Yunanistan ve Yu • 
fı '/vya Hariciye nazırları tara. 
s~h an B~lkan misakı imzalandı. 
dı ve ınusalemeti takviyeye yar
'Ve rrıı .olan her beynelmilel itilafın 
a.i0••akın kıymet ve ehemmiyeti 

ı Liselerin Dört Seneye Çıkarılması Kararlaştı 

ardır. Ancak bu misak asla u
~ıyacakları zannedilen dev • 
kı er araaında imza edilebilirse, 
tii Yınet ~e ehemiyeti daha büyük· 
l'tı~· Atmada imzalanan Balkan 
n 

1sakı bu bakımdan harp sonrası· 
ı: en ehemmiyetli tarihi vesika • 

mdan biridir. 

l'tıe BüyUk harpten evvel Balkan 

d· ınleketleri biribirine dütmütler
y ı. Bu Yarımadada beynelmilel ha
k 'bn husur,iyeti, anlaşamamazlık, 
1 krt,ık~ık, geçimsizlik ve kıskanç· 
~ ~n ıbaretti. Bunun içindir ki 
tu a kanlara Avrupanın barut ku • 

t 
1~ iaıni verilmif, Balkanlatmak 

~ Ynelmilel münaaebetlerde ge
~lllJaizliğe ve karıtıklığa delalet e-

en bir tabir halini almıfh. Balkan 

:'rıtnadasının bu yakın tarihi ha • 
dl?da tutulacak olursadır ki Atina 

Y' İıııza edilen misakın ehemıni • 
etj teL .. d -ruz e er. 

t. Balkan memleketleri arasında 
11ır l'tı. 
,..,.., 

1 
11ak imzaıaı için birkaç ıene 

lcıı e batlayan cereyan gittikçe 
til ..,,,et buldu ve nihayet evvelki 
ke~ Atinada dört Balkan memle • 

ilk 
1 llraaında imzalanan misak ile 

•ııf~ll'Vaffakıyetini kazandı.ilk mu 

ti,ıa:kryet~ni diyoruz,çUnkü Bulga

lıııllıı.ıı ın tnısaka ittirak etmemeıile 
llllııd lamam olmadığı lfikardır. 'llt\ çok müteeulr oldup 
llı.~lllen ifade edelim. Ancak 
lııdıı h. lııınamlanmamaaı için or

!sııd'n 1t .b!r ıebep yoktur. Biz ya. 
llıııı 8a ılıyoruz ki Bulgar koDlfU• 

illetin t~arda ıulh ve müaale • 
Jlııık e11us ve edameıile her 
'clll'. ;' DleınJeketi kadar ali.kadar 
tıof C unu Bulgar 8qvekili Muşa-
1\r enapJan her vesile ile tek • 

de ~bni9tir. Hakikat bu merkez • 

'lllh !uğ~~a ve B~kan .misakı da 
~d· . ınuaalemetı takvıye İçin ak 

ıld 1 -- •• B itti R!n~ gore, ulgaristamn bu 
he~ ıştırak etmemesi için bir se
~ Yoktur. Herhalde bunun ya • 

1• • l:ıir istikbalde tahakkuk etme
-~ l:ıeklemek yerinde bir temen

,1 olur. Balkan misakının BulgA-

~a kartı bir cephe birliği ol

~azı Bulgar matbuatı tara • 

~ iddia ~dilmittir. Böyle bir 

'.~la varıl olmadığı Bulgaris 

~.ak için kapularm açık bı
tak \~ ~e de sabit olmuttur. Mi

~lıeıı h. r devlete kartı değildir. 
>iik kıı 1~ce Balkan misakının bü 
fer tu :"eti de bu noktadadır. E
L;onık eya bu devlete kartı bir 
• •nezon 1 e llı(i o saydı, o 2aman sulh 
d ••leın t I e l:ıir e e Yardım edeceği yer 
llrdıı :~harebe ve turit amili 0-

tİne ı: ısak Balkan ınemleketle 
, l{ll.rf b. • 
lh ~İbj 1 

• ır ce~he birliği olmadı-
lerin 8~ tnısakı ımzalayan devlet
ın, .... , k lkanlar haricinde bul 

....,e ti unan 
be • 1 e erle olan münıuebetl . 
l "' • h 1 erı-'"<ln ..... . a el getirmiyecektir B 1 1 ... ı k . a -
eltetj 'il ını imzalayan her me 

le1t ... 1" Balkanların dıtmdaki ın m-
d '"trl eın 

il', 'ta ~ ~akın münaaebetleri var 
~'nıı rı~ın ve coğrafyanın mey. 

ilıı,ı e~~~ırdiği bu münaıebetlerin 
~n ttıi: eceğini zannetmek, Bal
'lll,!"atn akının fÜmul ve manasını 
Ilı~ 811,lk aktır. Balkan misakı yal
llıeti .. anların sulh ve müsale
llı tçııı b. 

'Yor L .• ır kazanç olmakla kaJ. 
d ' our· .h 
h~·~ tdi un cı an sul?~ne .Yar • 
tıtlin d~or. Bunun ıçındır ki 

ıl'n h .. un ya devletleri tarafın-
1-ferhıı.ı~Snü . telakki edilmelidir. 

~öı.kia d~ A.tına misakını imzala-
•e 0 rt H · · "aın arıcıye nazırı sulhün ik 13a;~a Yardım etmiflerdir. Mi-

l ~ha ııeıı~nb~eınleketleri arasında -tı ·• ır t ·k· · b cı· r:ıç ol e9rı ı mesaıye aş-

t.'•ekı r·ınacdak ve dünya sulhünün 
•• "" b' .. •rını ~eşkil edecek-

1 lımet .50 KRU 

Gazi Hz. ile Yunan Reisicümhuru Hz. 
arasında telgraflar teati edildi 
Titulesco 

"İmzalamış olduğumuz 
Jetlerimizin istemekte 

M. Beyin nutukları 

misak, hiç şüphe yok ki, 
oldukları yeni devreyi açıyor,, 

ile Tevfik Rüştü 

mil-

'.ANKARA, 11. A.A. - Balkan itilifı 
miıakırun imzası münasebetiyle Yunan 
Reisicümhuru M. Alexandre Zaim.iı Haz 

..retleri tarafından Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hz. ne 9u telgraf gön
derilmi§tİr: 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mur
tala Kemal Hazretlerine 

Balkan anlatma misakının İmzası mü
naaebetiyle zatı devletlerine, Balkanlar
da ıulbun iıtikrannı temin eden bu me
ıut hadiseden doğan derin ıevincimi ar
za müsaraat eder ve bu vesile ile harıı
retli tebriklerimin kabulünü rica ederim. 

Bunu • tasarlayan değerli devlet adamo 
lanrun çaJıımaıı neticesi olan bu eser, 
altına imza koyan devletlerin ıulh için 
kat'i iradeleri sayesinde huıul bulmuf" 
tur ve Yunan halkının asil Türk milleti
ne olan dostluk hialeriııi teyit ebnekte-
clir. ~ 

Alexandre ZAlMIS 

Gazi Hazretleri cevaben ıu telgrafı 
ıöndermiılerdir : 

M. Titiile•co, M. Yevtig ve Teolik Rüftü Beyler :Atinada 

M. Alexandre Zalmi• Hazretleri, 
Yunan Reuicümhuru 

mekten ıuret.i DMhsusada zevk duymak. , ıörmekten mütevellit ıevincini bildirme 
taV: ... •- fe lüzum ııörür. Filhakika, bütün Avru• 

GAZl MUSTAFA KEMAL pa milletleri araımda Yunan milleti e-
Türkiye Reisicümhur bedilik ile en ıamimi rabıtaları olandır. 

Balkan ~ miaalmun lmzaaı mü M T" üJ , Bunun için, Yunan toprağında inıza 
naaebetile utı devletlerinin telwilt.lerl- • ıt •• esco nun nutku edilen bir muahede, bütün ciddi eserlerin 
ni büyük bir ıevinçle aldım ve samimi- ATINA, 10. A.A. - Atina ajan11 bil- ,.yesi olmak lazım ııelen sağlamlık ve 
yelle teıekkür ederim. diriyor : devamlılık ıartlarını daha 9imdiden yal-

Misala İmza eden memleketlerin dev- M. Titüleıco iradettiği nutukta de- ruz muhitten almaktadır. Bizleri, Bal-
let adamlannm anlaYlf ve uzafı ııöıilt· mittir ki : kan itilifmın banilerini ıevkeden fikir 
leri mahsulü olan bıı misak ile Balkanlar- "Romanya Krallık hükUıneti. M. Mak- basittir. Sulha teıneyir. Fa.kat, hakiki 
da bir sükun ve ıaadet devresi açtildan- ıimoı cenaptan tarafından ıöylenilen a- ıulhun kaynağı itimatta ve itimadın kay 
Dl &Örmekle bahtiyarnn. ıil ıözlere ittirak ebnelde bahtiyardır. nağı da iıtikrarda olduğunu biliriz. 

Aıil Yunan milleti ile TUrk milleti.. Bu hükumet, bugün mühürlediğimiz bü- Bir devletin, hodbin menafii için de-
raamda mevcut olup bütün Balkan mil· yük eserin tehakkukunda Yunan hüku· ğil fakat umumi menfaat için elde ettiği 
!etlerinin birbirleriyle kardeı olmalan mellnln ıniibinı hizmetini bilhaaaa ka- ilk istikrar, hudutlannın lıtikrandır. 
yolu?da inkipf eden doatlniun bu vesile yıt ve iıaret ebneğe ve Atinaıun İmza Bir .ıo .. ı.,. beynelm:ilel camianın bir wı-
ile bır kerre daha teeyyüt etliğini g<:r- mahalli olarak intihap edilmit olduğunu (Devamı 6 ıncı sahifede) 

.,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Sanayi birliğinin fabrikatörlerin İl tirakile dün aktedilen kongresinde. 

Sanayi Birliğinin hazırladı 
ğı mevadı iptidaiye projesi 
Umumi heyet projeyi tasvip etti 
Dün Birliğin kongresi yapıldı ve bir 
çok mühim meselelere temas edildi 
Sanayi Birliği dün senelik kongresini 

dün sabah saat 9,5 ta memleketin tanın• 
ıru9 fabrikatörlerinin huzurile aktetti. 
içtimada lıtanbul sanayi müdürü Refik 
Bey de bulunuyordu. 

Kongre riyasetine lstanbul meb'uıu 
fabrikatör Vasıf ve katipliklere Müçta• 
ba ve Mehmet Beyler ıeçilerek ruzna
meye geçildi. 

Geçenlerde vefat eden Kazım Ziya 
Beyin hatıra11nı tazizen bir dakika ıü
k~t edilerek idare heyeti raporuna geçil
di. Okunan raporda 12 fasıl mevcuttu. 
Raporda birliğin 933 ıeneıi mesaisi muh 
~sar ıurette zikredilmekte ve birli
&ın faaliyet ve neticeleri azaya bildiril
ntekte idi. 

Raporda sekizinci sene mesai dev
reıine &İren Sanayi Birliğinin 31 kil
nu1nuevvel 933 larihine kadar birlik a-
za arına 55 t . .. d d'·· telif .. amım gon er ıgı ve muh-
d • 'l,UeHeıatla muhaberatta bulun
I ugu,. ~nların haricinde mühim mevzu
tab ıhtıva eden esaslı broşür halinde 
l~ d v~ -8halar~ tevzi ettiği, bir senede 
d. _. e a eyetı umumiye celsesi aktedi] .. 
ıgı, ~evaddı İptidaiye tarifesi hak • 

rı:ıdakı tetebbüslerini Ali lktrsat Mec
•~un~. r_~porla arzettiği, yerli mamu)i .. 
tın. s~rum ve İstihlitki yolundaki mesai
lerını ve bu meyanda her sene açıl- 1 
ma~~a olan yerli mallar sergisinin au
retı ıdare ve sarfiyabnı, kontenjan hak-

kın~aki teıebbüsleri, Almanya ile ak
tedilen Clearing mukaveleıinin tesir • 
leri, son teıviki sanayi kanununa ait 
teıebbüıleri izah ediliyor ve netice o
larak hazırlammı olan ııümrük tarife 
proj.esinin bir kere daha gözden geçiril
meıı ve yeni ıene bütçesinin tanzimile 
bir senelik heaabatın ve hesap tefti§ 
raporlarının tanzimi istenmekte idi. 

Raporun okunmasından sonra aza • 
dan bir çokları raporun muhtasar ve 
mütevaziyane yazıldığını ve heyeti i • 
dare mesaisinin cidden §llyanı tiikran 
olduğunu söylediler. Heyeti umumiye 
tarafından rapor müttefikan tasdik ve 
kabul edildi. Bundan sonra idare heye
ti intihabına geçildir. 

Yeni idare heyetine ittifakla Istanbul 
meb'uıu Vasıf, Mehmet Ali, Halil Se
zai, Fahri, Tevfik, Sami, Evliya zade 
Nurettin Beyler intihap edildiler. 

Katibi umumilik vazifesinin Birli .. 
ğin bidayeti teıekkülünden biri umumi 
katibi olan Nazmi Nuri Bey tarafından 
tedviri kabul edildi. 

Bundan sonra yeni maddei İptidai .. 
ye listesinin neşrinden evvel depozito 
suretilc ithal edilmiş ve bugünkü liste. 
ye ithal edilmemiş bulunan iptidai mad
delerin rna~arillerinin tasdiki ve bundan 
sonra gümrük resmi alınması hıısusun
da büyük makamlar nezdinde teşebbü

(Devamı 2 inci sahifede) 

1 Liseler hakkında 
Karar verildi 

--o--
Maarif şurası içtimai 

davet olunacak 
-o-

llk mektep mezunları 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Llıe

lerin dört ıeneye lblağı kararlaımıttır• 
Üçüncü ıeneden itibaren 11nıflar ede -
biyat ve fen olmak üzere iki ıubeye ay
nlacaktır. Program komisyonları mesai
lerini ikmal ettikten sonTa Maarif ve-

(Devamı 2 inci sahifede) 

F ransada sükun 
Kabine içtimalarını inti
zamla yapmaya başladı 

Franaada lıadiaeler durmut tıtltl• • 
dilebilir. Kabine muntcuam lçtimohı • 
raıa bGfladı ııe ilk kararlarını, i/ıincİ 
..,hilemirdeki telval haberlerinde ıö 
rüleceği Bibi, uermeye baıladı. Re• • 
mimi:z yeni kabine reiıi M. Doumer • 
,ue'i kabinede uazifeaini aldılı ilk 
,ünde göstermektedir. M. Do~e~,ue 
İn ihtilal teıebbüa ııe lıareketlennı na
nl karııladığını bu resim /layet belii 
bir nırette i:zah ediyor. --
Büyük ikramiyeler 
Bugüne kaldı 

16 ıncı tertip tayyare piyangosunun 
dördüncü keıidesi dün başlamıştır. Dün
kü keşidede hiç büyük ikramiye çıkma
mı§, aadece ~ bin liralık. İ~İnci derecede 
büyük ikramıyelerden bırı çıkmıştır. 

25 bin 10 bin ve 4 bin liralık ikra
miyeler b~gün çıkacak, 20 bin liralık 
mükiıfat ıa bugün çekilecektir. 

Dünkü ketidede kazanan numaralar 
7 inci sabifemizdedir. 

V apurcular gene biribir
lerine mi düşüyorlar? 

Hazırlanan layiha İktısat Vekaletine 
bugün gönderiliyor 

Meclisi idareden aynJan?ar ne diyorlar? 
Vapurculuk tirketi mecliai idare -

aiııden ayrılan Tavil zade Hilız Bey 
ve arkadqlan tarafmdan tirketin va 
ziyeti ve muamelatı hakkında avu
katlanna hazırlattmlan layiha bu 
gün lkbaat Vekaletine gönderile -
cektir. Bu vapurcular da, iki gün son 
ra Ankaraya gideceklerdir. Tavil za• 
de Hüseyin Bey, dün kendisile ııörü
ıen gazetecilere ıunları aöylemiıtirı 

ı "- Şirkette bütün muamelat, Sa
dık zade Ruıen Beyin arzusuna göre 
yürümektedir. Esasen varidat mena
bii olan ecenteliklerin kısmı mühim • 
mi Sadık zade ailesine tahsis edilmiı
tir. Sarfiyaf meclisi idarenin kararı -
na iktiran ettirilmeden RUJen Beyin 
emrile yapılmaktadır. Şirket pliinço
aunun tanziminde birçok düyunat se.
neiatiyeye bırakılmıt ve plançoda göı 
terilmemiıtir. Vekilet, ıirketin vazi
yeti maliy~ini tetkik ettirirse bu 
müddeiyatımız tezahür edecektir. 

Maamafih yarıya yakın ,irket ıer
mayesine malikiyetten bilistifade tir
keti dilediği gibi iJ'are eden Ruten Be 
yin harekiibndan bütün servetlerini 
tirkete ferağ ederek geçinme ümidi • 
ni bu müeaaeaeye bağlayan küçük ser 
mayedarlann kurtarılma11 lizondır 
Bu da, tirket haricinde kalan arka : 
dqların ıirkete iltihakile kabil olabi
lir. Tezyidi sermaye , buırünkü derde 
çare olamıyacakbr. Çünkü yeni çıka
nlan aksiyonlar da Sadık zadeler ve 
taraftarlan tarafından kapablacak • 

Tacil :uıt!e Hüseyin Bey 

tır. Halbuki hariçteki armatörler de 
tirkete airerlerae bir sermaye müvafe 
nesi hasıl olacaktır. Bu olmadığı tak
dirde, tezyit edilen aermaye, it l\an· 
ka11 ııibi kuvvetli bir müeucse din
de bulunmalıdır ki, diğel' küçük hiı· 
aedarlar kendilerine müzahir bulabil
ıinler. Aksi halde bizim aermayemizı 
iade ıuretile mahvı perişan olmaktan 
kurtarılmaıruzın teminini vekaletten 
rica edeceğiz." 

Vapurculuk §irketinden hariç ka -
lan armatörlerden Mütercim zade 
Hakkı Bey de demittir ki: 

"-Vapurculuk ıirketi müdürünün 

(Devamı 2 lnci sahifede) 

Yangının •Öndürülmesinde ve büyümesine môni olmakta büyük bir gay
ret ve fedakarlık gösteren itfaiyeni n yıktığı dükkan ankazı üzerinde .•• 

Tahtakale dün büyük bir 
tehlike savuşturdu! 

Kutucu/arda 8 dükkan yandı 

Susuzluk 
• o 

ve binaların ahşap oluşu 
tamamen yakabilirdi cıvarı 

Dün sabaha karşı Tahtakalede ku
tucularda bir yangın çıkını?, ol~uk~a 
tehlikeli bir hal alarak aekır d~~k":~ 
yandıktan sonra dokuza doğru sondu· 

"leb·Im:•tir. Gece devriye dolaşan 
ruı.., ...... 01 b k . ·ık dumanı ııormuştur. ra ar• e çı, ı • d 1. d kimseler bulunmadıgın an po 11 

da vriyeıini haberdar etmek için dü • 
d:a_ çalmıt ve havaya ıilah ta atmış
tır. Silih aealerine o civarda bekçile. 

ri kontrol ile meuul olan polis devri
yesi yetişmit ve hemen kantarcılar po 
lis ~e~k!i vasıtasile itfaiyeye haber 
verılmıştır. Bu civardaki dükkanlar 
tahta ve aalaştan yapılmıı olduğ1Jn · 
dan. at.'.'f çarçabuk büyümilf ve yan
d.akı dukki.nlarla kar§ıda ilci dükklma 
ıırayet etmittir. Bu salattan dükkanla 
nn arkalanndan, caddenin iki tnra -

(Devamı 2 inci sahifede) 

Halit.evi kütüplıane ve nefriyat komitesi kongren dün yapılJı. 
- Ya:zuı İf •ahifemi:z:de 
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Milliyet'in tefrikası: 12 

Hayatı ve ölüm il 

Muvacehe yapılırken - Müstantik soruyor - M. Garat söze 
karışıyor.- Meğer işi temiz biliyormuş ! - ikisi arasında 

bir iş ! - Bu İşte Stavisky'e ne kaldı? .• 

Bugün de müvacehe tahilatını 1 
tetkik edelim: 

Maznunların müvacehesi 
Müıtan.ik huzurunda Mösyö 

Garat, bankanın bonolar muame.~
tı intizam dairesinde cereyan ettı
ğine kanaat tammeıi bulunduğuı_ıu 
söyledikten sonra ezcümle· demıt
tir ki: "Vakıa gazetelerde banka 
idaresi aleyhine bazı yazılar intifar 
eaiğini görmü~tüm. Bunun üzeri
ne tahkikata giriştim. Ve bu yazı· 
ları yazdıran adamın emniyeti sui
isctimal cürmünden dolayı evvelce 
üç sene hapse mahkiim olduğunu 
ve gazetelere bu suretle fena ha
berler verdiğıni öğrendim. O daki· 
kadan itibaren bir tantaj kartısm· 
da olduğuma hükmettim ve ait o
lan makama bir tikiyetname ver
dim. Bir müddet sonra mahut net
riyat tashih edildi, bu tashih pek 
sarih bir tekilde idi. Artık beni tat
min edilmit buluyordum. Şura~mı 
da ilave ehıeliyim ki bu tarihten 
sonra sen e dört defa banka mua· 
melatı teftit edilmiştir.,, 

Müstantik soruyor: 
- "Bayonne bankası neden 

Fransa belediye kredi bankalan 
konferansına dah;l olmadı, bunun 
,ebebini izah edebilir miainiz? 

(Garat) cevap veriyor: 
- Konferansa dahil olmıyan yal 

nız biz değildik- Meclisi idareıniz 
mernleyi müzakere ettikten sonra 
ıwnferansa iotirak etınemeğe karar 
vennittir. Müstantik efendi! Bir 
noktayı doha izah etmek isterim: 
Ben vazifemde ihmal etmit lüzu
mundan fazla itimat göstermif ola
bilirim, ancak bütün kuvvetimle 
iddia ederim ki vicdanım rahattır, 
cürüm rn::.hiyetinde hiç bir hare
ketim yoktur. 

Bundan sonra müvacehe bilflı· 
yor. Tissier, yanında avukatları ol
duğu halde odaya getiriliyor. Tissi· 
er öteden beri müdafaa ettiği nok
tııi nazarını tekrar an!ı.tıvo-: 

- Mösyö Garat vaziyeti biliyor
cu ve bana talimat veren o ıdi. 
Bonoların ihracı müzakeresinden 
kendi ..-hsma bir menfaat temin et 
tiğini zannetmiyorum, bununla be -
r bcr komisyon namile para aldığı 
muhakkaktır. 

Burada Mösyö Garat ıöze karrtı· 
yor: 

- Kinunuevvelin yinni üçüncü 
günü banka direktörü Mösyö Ti.-;. 
er'e teftif raporunun neticesini bil
dirdiğim zaman kendisini çılgın 
P:İbi bir halde gördüm. Beni din
ledikten s:>nra; gidip parafeyi göre 
ccğini ve iflcrin yoluna girebilece
ği hakkında kendisine tem.inat ve
receğini ~öylecli. Ben: "<;ok geç 
kaldınız, artı~ bir tey yapabilme
nin imkanı yoktur, adalet yoluna 
devam edip giclecektir.,. dedim. 

Bunun üzerine Garat'nın avuka
tı söz alarr k Tisıier' e sordu: 

- Hüla~a ~u oluyor ki siz vakti. 
le verıni, olduğum: ifadeyi bugiin 
teyit ediyorsunuz. Teziniz hiç de
[!ifmiyor: Yani ıize sahte bono çı
karmak İçin emir verinnit; siz 
bunlar üzerine müzakere cereyan 
edeceğini biliyordunuz bu müza
kerenin muvaffak olm'.aaı için bir 
çok sahte vesikaya daha ihtiyaç var 
clı. Şu halde bunun temizlik nere
sind.e? ~~sıl oluyor da "Ben bu iti 
temız bılıyordum,. diyorsunuz? 

- Ben aldı~rnı emirleri venre 
getirmekten ba,ka bir tef yapmı· 
yordum. Mamafih garanti o arak 
bu bonoların kartılığı bulunduğu
nu de biliyordum. 

Avukat sordu: 
- 200 milyonluk kartılık var

miydi? Var idiae bunlar da nerede 
bulunuyor ve ne kıymette idi? 

- Bu benim itim değildi. Ben 
rehin mukabilinde bono vermekle 
mükelleftim. Üıt tarafı Pariıte ya. 
pılıyordu, buna da Möıyö Abe
fandre ve Möıyö Garat bakıyordu. 

Avukat, ifadeyi hülila etti: 
Diyorsunuz ki Mösyö Garat fe

riki cürmünüzdür, demek ki yek
diğerinizden hiç bir tef saklamaz· 
dınrz. Binaenaleyh bu mücrimane 
muameleden her ikinizin ne kaza· 
nacağıruzı söyledi ıni? 

- Ben bu itten on para alma· 
dım. Bu, Garat ile Staviıky ara· 
sında geçerdi. 

- Garat'nm para aldığını ima 
tarikile söylediniz. Halbuki sahte 
bonoyu yapan, kalebentlik yoluna 
giren ıiz idiniz. Bunda bir gayribl
biilik bulmuyor musunuz? 

Tissicr ayni sözleri tekrar etti: 
- Bu, Garat ile Stavisky arasın

da bir itti. 
Avukat bu cevabı kifi bulmuyor, 

fakat maznundan fazla izahat al
mak mümkün değildir. Bu müva
ceheden biraz sonra müstantikin 
intıbaatı tudur: 

"Tissier eskisi gibi Aleksandr., 
ve Garat'yı ithamda musırdır; Ga
rat'nın komisyon namile aldığı pa
ralardan bahsederken halinde öyle 
bir nefret ve istikrah alameti var
dı ki buna bakarak samimiyete İ· 
nanmak mümkün değildi.,, 

Bütün bu harikulade itten fU ne
tice çıkıyor ki: Stavisky malik ol
duğu yüzlerce milyon arasında bir 
prangabent hayatı sürüyordu. Ak
lı fikri hep bu dolandırıcılığın tet
kilatile mefguldü; az uyuyor, öğ'.e 
yemeklerinde bir iki sandoviçle ik
tifa ediyordu. Her gün (Niel) rad
desinin ufak bir barında onu düz
gün tavrile, muntazam kıyafetile 
bir masada öğle vakti görürlerdi. 
Yemek bittikten sonra çıkar. kom
binezonları bozmamak için bir ran
devudan ötekine, bir tertipten i><e
kine kopr dururdu. Bu ko~Ufma, 
bu mücadele, bu uğrafma nihayet 
maliim olan fırtına zamanına ka
dar devm etti. 

Paralar ne olt!u? 
lntransiyeaut gazetesi soruyor : 
- Staviskynin ınilyonlanndan 

ne kaldı? 
Ve gene cevap veriyor: 
- Hemen hiç bir tey! 
Bunlar bir çok kimselerin cebi

ne girdi. 

(Alekıandr)m kazandığı mil
yonlardan kendisine topu biner 
franklık bir kaç banknot üç bet 
mücevher parçasından bafka bir 
teY kalmadı"ını söylersek '~arsı
nız değil mi? 

Halbuki bu methur dolandıncı, 
Orleanı tehrindeki dolandırıcılı
ğını yapmağa çalıtırken parası var 
dı, daha doğrusu kredisi vardı. Fil
hakika bir gün Orleans'da bir müt
külitla kar.ılaıımıfb. Bu mütkü
lat pek ciddi bir feydi ve bunu hal
ledemezoe itin zabıtaya intikal e
debileceğini görüyordu. Stavisky 
kırk sekiz ıaat içinde on bet mil
yon frank buldu ve bunu Orleanı 
belediye reisine götürerek mesele
yi halletti- Belediye reisi bundan 
o kadar mütehayyir olmuttu ki göz
leri açık kalmıfb. Bu meseleden 
sonradır ki Staviıky faaliyet mer
kezini değiftirmif, Orleana'ta bü
tün kapılaim kendisine kapandığı
m görünce (Bayonne) bonoları i
tine ııiritnıitti. 

Bu bonolar, ıahte olıun hakiki 
olıun, para getiriyordu, fakat Sta-
viıky' nin müthit masrafı vardı. 
O kendisinden ziyade bllfkalan i

çin çalıfan. bir adamdı. Bugün bat
lıyan tahkikat esaslı surette tamik 

edilecek olursa görülecektir ki Sta
visky'nin yüksek mahafilindeki fe
riki cürümleri ona pek pahalıya 
mal oluyordu. 

Rivayete göre bir siyasi kamite
ye ilci milyon, bir intihap mücade
lesi için de bir buçuk milyon frank 
vermittir. Büyüklerden birinin bir 
milyona yakın borcunu da onun ö
dediği söyleniyor. Hüliaa Stavisky 
bilfarz bir milyon frank dolandua
cak olursa bunu fUna buna dağıttık 
tan sonra kendisine ancak onda bi
ri kalırdı. Para dağıttığı adamlann 
ekoerisi bu parayı hakkı ıükut ola
rak alırlardı. 

(Bibnedi) 

Sanayi birliğinin 
Hazırladığı proje 

(BaJi 1 inci aahüede) 
.. t icra edilmeai balclanda alakadar fab
ri!'aJann talepleri kabul edilerek proje
nın tetkikine eeçildi. 

1 
Tarife projeıi muhtelif aanayi ırnıP

an t~a&ndan evvelce hazırlanmıs im. 
lundugundan dün yal b ti' • • b' .1.L _ ruz eye umunu-
ye~ı . U' - ırözden ıreçirilerek kabul 
edilnuı Ye bu ıeldit> birlik riy ti" • .,. dil aac ne ut• 
"'' • e et> ılanbul -b'uıu Vuıf 
Bey tarafın~ . ~aya ırötüriilıneai
ne karar verilmııtır. 

Heyeti umıuniye tarife projesi üze
rinde tadilit yapmadan kabul etti. Yal 
ruz maden grupa bazı tadilata lüzum 
görüyordu. Bunun İçin madeni sanayici
ler bu sabah Sanayi Birliğinde.içtima e
deceklerdir. 

Dünkü toplantı saat 14 le yüksek 
makamlara heyeti umumiyenin saygı· 
lannı bildirmek kararile nihayet bulmuı 
tur. ,,, 

Kongre riyaseti Cazi hazretleri ile 
Baıvekile ve lktıaat vekiline birer ta • 
zim tclırrafı çekmiştir. 
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AB ERLER 
Fransada 
Değişiklikler 

Meclis reisi sosyalist 
fırkasından çekildi 

PARIS, 11 (A.A.) - Havas ajan· 
ır bildiriyor: 

Kabine düt> saat 17 de toplanmış • 
br. Kabine günün adli mese!clcrinin 
süratJe ve hakkaniyet üzere halli işinin 
devamına nezaret etmeğe adliye nazırını 
memur etrniıtir. 

Kabine evvelce yapılrnıı olanlara mü 
şabih bir tarzda bir parlameı>I<> tahki
kat komisyonu yapılması prensibini ka· 
bul ~tmittir. Bundan sonra Kahıne M. 
Barthou'nun harici siyaaet hakkındaki 
mütalealarıru dinlemiştir. 

Kabine Alaaa • Loren idaresini adli· 
ye nazınna veren bir emirnamenin M. 
Lebrun'e arzına karar venniıtir. Bun • 
dan batka kabine Adliye nazırına, bazı 
memur ve bakimlerin ortadan kalkma· 
aı icap eden teehhürlere sebep olan .. -
Iaııiyetlerine dair kanunun maddei malı
susasmı değiıtiren raporun nıünak-ı,a .. 
ıırun meclisten istenmesine sali..iyet 
vermittir. 

PARIS, 11 (A.A.) - Mecw reiıi 
M. Bouisson aoıyalist fırkadan istifa et• 
miştir. Sebep olarak ta son hidiaeler 
esna11nda ayan reisi ile mutabık ka • 
larak yapmıı olduğu teıebbüslerin fır. 
ka azalan tarahndan tenkit edilmİf ol
ma11m gÖslemıİftİr. 

Gazeteler 
PARIS, 11 (A.A.) - Paris sabah 

n akpm cazeteleri it umum federas
yonunun ırre• karan mucibince pazar· 
lesi gimü çıkacaklınm bildirmektedir
ler. 

Dahiliye nazın, umumi inti.amı te
~ için tiddet lehinde H umumi iç
timalarcla de..ıet reisi aleyhine bü • 
cumlarda bulumn••mı meneden emirna
meler netrelnÜftir, 

Stavi.sky muelesi 
BA YNNE, 11 (AA) - lıtintak 

bakimi M. D. Umait, bu sabah Stavia
ki mesele•inde ınethaldar bulunan mebus 
GAston Bonnaure hakkında b.ir ihzar 
muzekkereıi İıclar etmiıtir. 

PARIS, 11 (A.A.) - Dün 6 ıubat 
tezahüratında ölenlerin cenaze merasimi 
yapılmıtbr• Hiç bir hidise kaydedil· 
memittir• 

Avuhmlann kararı 
PARlS, 11 (A.A.) - Bir içtima ak 

detmiş olan 250 avukat bir nıznanıe 
kabul etmitlerdir. Bunda, bazı avu • 
katl.tnn tefrii vekaletleriyle mesleki 
faaliyetlerini biribirine kanıtınnakta 
olmalan takbih edilmektedir. 

Amerikada 
Hava postaları 
Mukavele feshedildi, eski 

bir nazır tevkif edildi 
VAŞiNGTON, 11.A.A. - ~a~a P~•-

ta'ar .. n.n mukavelesinin fcsbı alaka ... ar 
~irketlcr tarafından şiddetli protestolara 
ve bava tcıtbbüıleri esl:a=ıun tidJetli 
bir ıukutur.:1 sebep olmuştur. 

Amerika hava ticaret oduı, posta nak
liyatının Lava tirket1eri var_d.ıtının yüz
de ellisini teşkil ettiğini söylemck'e ve 
"gülle gibi" gelen bu korardan sonra bu 
ıirkelllerin nasd ya§ayabileceğini soruı
turmaktadır. 

Mukavelelerin feshi bükümeıi hava • 
postasuıı askeri tayyarelerle temin et
meye mecbur elmiştir. 

Ciddi müşkillerle karııla§Bn hükümet 
evveli en mühim batleri temin edecek, 
sonra diğerlerini yapacaktır. Hükumet 
askeri hava meyclanlarmı kullanmaktan-
18 ıivil hava meydanlarmı kulLannnk ni· 
yetindedir. Maksadı O!'Bc!aki memurlarm 
itlerini temin etmektir. 

Mukavelelerinde sui istimal o~dığı
nı iddia eden birçok şirketler icap ed.r
se parasız olarak posta nakliyatını temin 
için arzı hizmet etmektedirler. 

Hükümet deniz posta nakliyatı muka
velelerini de feshetmeyi düıünmemek· 
tedir. 

Han postalan mukavelelerindeki yol· 
ıuzluklan keıfeclea ayan komis1onu reis 
M. Black bükümet tarafından ticareti 
bahriye için verilen muazzam tahsisa
hn ıui istimal edilmiı olduiunu, lü • 
zumsuz yere sarf edildiğini, muazzam 
fdôlde maatlara sarfedildiğini V 8'ing
toncla ıiyui nüfus temin içhı J'iilı:aek 
meblağların tediyesinde kullanıldığı doa
yalarm tetkikinden öğrendiğini bildir
mittir· 

Beynelmilel hatlar için deniz posta
nakliyatı için harp ıemilerinin kullanıl
ması düşünülüyor. 

Bunun kabil ola"'lğı ve dahili hava 
naldivab için harp tayyarelerinin k··lla· 
mlabileceği henüz muhakkak değildir. 
Bu çarei bal e .. sen beynelmilel mahiyet· 
te meseleler çılcarabi'.ir. 

Eski bir nazınn tevkifi 
VAŞiNGTON, 11. A.A. - Ayan ko

misyonu huzurunda hava postası muka· 
velelerin kaybolması hakkında ıabadette 
bulunmaktan iıtinkaf ettiği için dün 
tevkifine ayan tarafından karar ve•ilen 
Hoover idareıi t•caret nazın vekili M. 
Mac Cracken akıam üzeri gelip teslim 
olmuıtur. 

Balkan habarlarl A t d vus urya a 
Rusya-Arnavutluk Vaziyet . 
Romada iki devlet müıne$
silleri arasında müzakereler 

SOFY A. 11 (Milliyet) - Romadan 
bildiriliyor: 

Romada Sovyet ve Arnavutluk se
fırleri arasındaki hususi müzakerele
re devam edilmektedir. Bu müzakere
lerin Arnavutluk ile Rusya araaınclaki 
siyasi miinuebetlerin düzelmesi mak ... 
dile yapılclığı tahmin ediliyor. 

Bunlar için ltalyanm da nzaaı alın
mııtır. Burada Bulgaristarun pek yalan 
bir zamanda Ruıya ile olaıı münase • 
betlerini yoluna koymak için teıebbüı
te bulunacatı llÖy)eniyor. 

Muallimlere maaş verilemiyor 
SOFYA. 11 (Milliyet) - Divam 

muhasebat muallimlerin ıubat ayı için o 
lan tahusatlarmııı bittiiini bir mek • 
tupla maarif nezaretine bildirmiıtir. 

Divanı muhaaebal biç bir veçbile fU• 
bat maaılan için tediye emri vereıniye
cektir. Keyfiyet, maarif nezaretine ıu· 
bat maaıı için batka memt..Jar aranıp 
bulması maksadile bilclirilmittir. 

M. Venizelos 
ATINA, 11 (Milliyet) - Liberal 

fırkası ıazetelerinin verdiği malümata 
göre, M. Venizelos Ciritten doğnı A· 
tinaya avdet edecek •e oradan haziran. 
da bermutat banyo tedavisini iılmak 
üzere AYrUpaya ıidecelrtir. ' 

M. Lidgo da ır do 
SOFY A. 11 (Milliyet) - Büıtiin

den telgrafla bildiriliyor: 
Meıbur lıafriyatçı Lldıo burada 

birden bire ölmiiıtür. Hastalıimı dok
torlar teıbis edememiılerdir. Lldıo 
TüWıkamen mezarmm açılmasmda biz
zat bulunan n sağ kalan son arkeoloıı
du. 

Ankarada bir cinayet 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Bu gece 

Merkez barda ıoför Şükrü isminde biri 
artistlerden Fetiye ismindeki kadını üç 
kurıunla yaralamıı ve F etiye otomo • 
bille hastaneye götürülürken yolda öl
müıtür. Şükrü de ağır yarlıclır. 

Hoşa giden bir çete 
BERUT, - Filistinde Jngilizlerin 

tatbik ettikleri Y abudi siyaaetine ka'lı 
İsyan ederek kısa zamanda e .. tiri bir 
,öhret kazanan Bu Celde çetesinin faa
liyeti fikirleri iıgal etmekten bili kal
ıruyor. Bu Celde ve arkada•lan men
faat kastôle dağa çıkarak y.;I kesicili
ğ~i m~~le~ edinmiı kimseler deiiller
dır. Bıiakıa , memleketin belli, başlı 
efraclındanclırlar. 1932 de Filistinde bü
küm süren itisaflar• clayanamıyarak 
N_~blüs ~."ğları'!~ iltica etmiılerdir. O 
gun bugun lngıliz ve Y abudllerle mü
cadele halindedirler. 

Bu çete halk üzerinde o derece mu
habbeıkar bir tesir bırakını•tır ki her
kes, ona, Kral Ebucelde i•mini vermi•
tir. Şimdiye kadar yap:lan bütün taki
bat teıiuiz kalmııtır. 

"Viyana belediye dairesi 
kökünden temizlenmeli,, 
PEŞTE. 11,A. A.-- Macaristanda mün 

tqir Ujıag gazeteaine verdiği mülikat
ta, prenı Starhemberg ezcümle demiıtir 
ki : 

" Tyro!daki hareket M. Dol1Eu11un' 
programının kısmen tatblcinclen ibaret• 
tir. Bitl'abi bu program yalnız Tyrol'a 
değil bütün Avusturyaya tamil olacak
tır. Takip olunan maksat, demokrasiyi, 
her ne tekilde oluna olsun ortadan kal
dınnaktadır. 

Ceçen cuma gecesi, M. Dolfus ile u
zun uzadiye konuftum ve baUmı kızıl 
rüeaarun tehditlerinden müteneffir bu
lunduiunu kendisine söyledim. Viyana 
belediye dairesi kökünden temizlenmeli
dir. Biz, bafvekili, taaavvurlannı aahai 
file çıkarmak buıunda yardım etmek ar• 
zuaundayiz; ancak M. Dolfuu bu ta• 
savvurlan tahakkuk ettirmeyecek olur
sa bunu biz kendimiz yapacağu: ve .,. 
ğer Heimverenlerde yapmayacak olur
lfl!'la o zaman bunlan tahakkuk ettire
cek, Nazilerdir." 
Çekoslo11ak kronu ve A11asturya 

ViYANA U.A.A. - Praı'tan bildi
rildiğine gö;.. derdeati tatbik bulunan 
Çekoılovak kronunun kıymetten dütürül 
meai, kevfiyetinin, Avnstul'J'1I piyasasın
da, timdidcn tüccar ve fabrikatörleri 
düıünceye sevk eden akisler yapmak ih
timali vardır. 

Re.ithspost gazetesi, Çekoslovak ku
ronunun k1ymetten düımesinin A vustur
ya ve Çd<oslavalcya arasında bir ticaret 
muahedesi akti için kariben vukubulacalc 
müzakerafa tesir edeceğini yazıyor. 

Almanyada tevkifat 
NURNBERG, 11 (A.A.) - Voli a

jansı bildiriyor: 
Polis yeni bir komünist teıkilall ket

fetmiı ve teıkilitta menıup 20 kadar 
kiıiyi te'f'kif etmi~tir. 

Amerikada .so~uktan 40 
kişi öldü 

NEVYORK, 11 (A.A.) - Soğuk 
dalgaaı yüzünden Amerik.anm 5 hii
kümetinde 40 kiti ölmüıtür. Bıınlnrdan 
17 ti Nevyork hükümeti clabilindedir. 

Siam Kralı Nice'de 
NiCE, 11 (A.A.) - Siam kralı ve 

kraliçesi dün akşam buraya geldiler. 
Nice civarında Beaulieu'de bir kaç haf
ta kalacaklardır. 

f ngiltere - Holanda 
PARIS, 11 (A.A.) - Londradan 

"Matin,. gazetesine bildiriliyor: 
Bazı Londra mahafilinden verilen ha

berlere göre Hollanda başvekilinin l.01> 
drayı ziyaret aebepleriııden biri, lngi
liz nazırlarile Hollanda Hindiıtanı ve 
Singapur Üssü hahrisi için müşterek bir 
'-•ttı müJafq tesisidir, _ 

Vekalet/erde seferberlik müdüriyeti 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Seferberlik mevzuatının tatbikatile 

alakadar vekôletler kadrolarına bir seferber•ik müdiriyeti ilavesine ka 
rar vermişlerdir. Bunun için yeni bütçelerine tahsisat koymuşlardır. 
Bu müdiriyet te müstakil olacak ve mü teşarlık makamlarına merbut 
bulunacaktır. Dahiliye vekaletinde bir de hudutlar müdürlüğü ihda.ı 
mutasavverdir. 

• 
Ankara - I sf an bul treni 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Bu sabah saat 9,5() de gelmesi icap 
eden lstanbul treni Osmane:indeki Cambazkaya köprüsiinün yerine 
konması münasebetile tehirle ve saat 19,50 de Ankaraya varmıştır. 
Akşam üzeri Ankaradan lstanbula hareket edecek tren ise muayyen 
saatinde kalkmıştır. 

• • 

iş Bankası Edirnede şube açıyor 
ANKARA, 11 (A.A.)-Aldığımız malümata göre iktısadi saha· 

t!a mazhar olduğu inkişafı t!olayısiyle 11 Bankası Et!imede bir 1ube 
açmağa karar vermiştir. 

Yumurtacılar kongresi açıldı 
SAMSUN, 11 (Milliyet) - Türkiye yumurlacdar kongresi bugün 

lktuat veka'eti mümusili Haliik Beyin nutkile açılmııtır. Kongrey• 
memleket;n her tarafından murahhcu~lar iştirak etmiştir. 

Kongre münasebetile Gazi Hazretlerine ve yüksek makamlara tazi 
mat telgraflara çekilmifur. Kongre bir halta devam edecektir. Konptı 
riyasetine Haluk Bey , rei.s vekilliklerine Emin .Ali ile Y asuf Beyltıt 
seçilmiflert!ir. lstanbul murahhculan gelmemiflert!ir. 

Kayseri ve Konyada şiddetli soğuk 
KAYSERi, 11 (A.A.) - Soğuk ve kar fit!detlülir. Bilhcussa cioat 

kaza ve köylert!e •Ürekli kar yağm aktat!ır. Akıam Kayıeriye gelmul 
Uuım gelen Ankara treni kart!an gelememİf 11e Yerköyıle kalmı1tır. 811. 
gün sabahleyin gelmesi beklenen Samsun • Sitıcu postası da kardan 
gelememi, ve Zilet!e kalmıftır. 

KONYA, 11 ( A.A.) - Şehrimizt!e Em soğuk ve fırtına ile karıfılc 
bir kar tipisi ba,lamlf ve t!eııam etmiştir. 

Sovyetler merkezi komitesi 
MOSKOV A, 11 ( A.A.) - T cu Ajansı bilt!iriyor: 
Komünist fırkasının 17 inci kongresi t!ün merkci komite azaları 

seçildikten sonra dağı 1mı,tır •• Yeni seçilen merkezi komite t!ün umıı
mi bir celse aktetmiftİr. Siyasi büroya ezcümle Stalin, Molotof, Kago
noviç, Vorofilol, Kalenin, Orjonikieze, Kirof, Andreef 11e Koasior, kil· 
tcbi umumiliğe Stalin ve Kaganov iç ve te,kilat bürosuna Stalin, Kaga 
no11iç, Girol, lejof, Koısaref, Stetzki, Gamarink 11e Kubifel seçilmif • 
lerdir. 

MOSKOVA, 11 (A.A.)- Tcu Ajansı bildiriyor: 
Merkezi komitenin icra teskilatlan azası meyanınt!a M. litvinol 

ve namzetler meyanında da R~gengoltz ile Tııkaçevıki, Blu,er ve Bıı
t!enni de bulunmaktadır. 

Kontenjan harici girebilecek eşya 
ANKARA 11 (A.A.) - 2-61ile14859 numaralı kararnameler• 

ilifik ( A) list'uinde tarifenin 334 numarası hiza'ilndaki talcyiclat #ıtJlt!' 
ralmıf buna nazaran eşhcu namına hariçten .hedİY_e olar_ak. gön~erilıP 
kontenjan listelerinde yazılı olmıyan azamı on lıra degerandeki ef~ 
lktııuıt vekaletinin müsaadesiyle kontenjan harici olarak geçirilecektır 

T ahtakaledeki 
Dünkü yangın 

(Başl l inci eahifede) 
fmda, büyük Ye küçük Kutucu hanla.-

b Iunınaktadır. Bu banlar tqtan 
nu • ld'"'k"t yapılmıtıır. ltfaıye ıe .ıgı va ıt a et 
b"yümüttii· Yangın yermde bulunan
l:nn bazılannm ifadelerine göre bir 
terko .. borusunda au bulunamanuftır. 
itfaiye denizden de su almııtır. ltfA· 
iye büyük bir gayretle çalıtmııtır. 
Bu gayret &aJ'aindedir ki, ekseriai 
tahtadan olan o civan tamamen yan• 
onaktan lrurtannqtır. Tqtan olan bü
yük ve küçüle Kutucu hanı da ateıin 
bu sahada kalmasına kısmen yardım 
etmittir. Yancm dokuzda tanıanıile 
aönınüıtür. Yanan dükkAnlann altı11 
caddenin aafmda ikisi soldadır. 

Yangın hdngi yerden çıktı? 
Evvelce yangmm kutucu Y akup Ef. 

nin dükkirundaki elektrik kontağm • 
dan çıktığı söylenmiıtir. Fakat hadi· 
seye vaz'ıyet edeıs müddeiumumi mu
avini Salim Beyin tetkikatı neticeıin· 
de Nuri ve Mustafa biraderlerin dük 
kirunda bir mangal bulumnut ve yaıs 
gınm buradan çıktığı anlaıı'mııtır. 
Nuri ve Mustafa Efendilerin dükkinı 
2 bin liraya sigortalıdır. içinde 800 li· 
ralık kadar mal yamnıttır. 

Yanan t!ükkanlar 
Kutucu Y akup Efendi dükkanı (bin 

liraya sigortahdır), 38, 40 numaralı 
Mustafa ve Nuri Efendilerin dükkanı, 
Abdullah Celil, Hayrettin, Mehmet. 
Salih, Rahmi ve tenekeci Hayim e!e~ 
dilerin dükkanları, bunlardan beıı il 
ıortalıdır. 

Dükkanı yanan Mustafa Efendi1-
le çırağı Mehınet tahkikat için ntıZA• 
ret altında bulundurulmaktadır. 

Su yok muydu? 
O civarda kutucu lbrabim Tevfik 

Efendinin dükkanında Ali Efendi bir 
muharririmize demiıtir ki: 
"- Yangını i§idince geldim. Saat 

4,5 varclı. itfaiye su bulamıyordu. De
nizden ıu alıyordu. Çok çalıştılar. Kan 
calarla dülcki.nları yıktılar." 

Kutucuların tarihçesi 
Kutucular çarıısında elli senedir 

çalışan ve yetmit ya;ında bulunan lb
rahim Efendi, bu çaqı hakkında mu
harririmize demiştir ki: 

- Bu çarı• Fatih zamanında kurul 
mu9tur. Ben bunu atalanmdan iıittim. 
Ben burada kutucu bulunan ailemin 
yedinci göbeği bulunuyorum. Bu çar• 
şıda evvelce pek az dükkan vardı. 
Fakat bundan elli sene evvel Fatihte 
Tezııahçılar JADı:ınmda Janats esnaf 

Vapurcular 
Arasında .• 

(Başı ı inci sahifede)' 
ırazetenizde çıkan beyanatında, pr • 
kete iıtirak etmemiı olan armatörlr 
ri de kanıtırdığıru hayretle gördiiJr. 
Şirkete dahil olan ve olmayanla,..ıJ 
vapurları elin limanda dururken "' 
her iki tarafın vapurlan ticareti balr 
riyece malüm bulunurken sureti cer#' 
yanı herkesçe malüm olan hadisa~ 
tekrardan maksatlarım, elin bizler • 
den endiıelerine hamlederiz. 

Uç Sadık zade karde9in aza bu ' 
lunduiu ve Ruten Beyin reisi, mah ' 
dumlarmm müdürü umumi bulunduJ' 
ve acenteliklerinin kısmı mühimmi S
dık zade ailesi beJDinde münk.-
bir tirkette alikadar olm•makla bili 
aıla müteeuir değiliz." 

Liseler hakkında 
Karar verildi 

(Başi 1 inci sahifede) 
k&letinde vekil Beyiıs reisliği altıı1cl' 
bir toplantı yapılacakbr. 

Talim ve terbiye dairesi azalaril• ' 
h_e müdürlerinin ittirak edeceği b~ 

1 funacla müfredat programlan tesbit_,... 
dilecek ve calip bir ihtimale ıöre ""':" 
rif turası İçtimaa davet olunarak ıı-,.,. 
zırlanacak esaslar türanm tasvibine 
zolunacaktır. 

Haziran nihayetine kadar yeni P"': 
gramlar1n kat'iyet kesbetınesi ve lP,,.. 
taplann yazılıp önümüzdeki der• ,ı 
nesi baılaymcaya kadar hazırlanııı-
arzu edilmektedir. ·!it' 

Yeni programların tatbikine C~ , 
ken geriye kalanların takviyesi "'· ot' 
oadile bazı liselerin ve kazalardal<i ~ 
ta mekteplerden bir kısmırun kal 
ması muhtemeldir. ~ 

ilk mekteplerden mezun ola~ ~ 
!ebelerin orta mekteplere müsa:;;;;..ır 
le aLnmalan tasavvuru kuvveti 
tedir. _,./ ...................... --··-····--··...... , .. ,. 
yeni dükkinlannı burada ı..uı:_d:ııa"' 
Burada evvelce 40 kutucu d" ır"ll 
vardı. Her dükkanda en az be1 3.,..41 
çalııırdı. Geceleri de işlerdik. b'/ ~ 
15 dükkan kalmııtı. Bunların ı fırt.' 
mı da aınk, kürek yapan e•n" 

Çivi fabrikasında yangın "' 
. . d f&tef"" Balat vapur ıakeleaın e ·ıı•"" 

ve Platin Efendilerin çivi fabl'l1 ,.Dil • 
dan yangın çıkmıt iae de ~erhda ın~-'" 
d ·· .. 1 "btür'" Y gm fabrıka a uru mu • an .. .. deO 
cut talaıların tutusmaaı yuzıın 
mııtrr. 
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(pl:LEl3itj 
Terbiyeli tabirleri... 

di ~sti. terbiyenin tavırlarımıza ver 
d,;•k. ~r ~~1m gülünçlükler var • 
de--ı '' bıznn gibi alışkın kulakla 
d gh' Yabancı kulakla dinle: ek 
B~r ti kepazeliği meydana çıkar. 
iea.b,ar .. arasında bilhassa terbiye 
&ela: soylenen tabirler vardır. Me-

gi;fk Efe~dim ! Dün Büyükadaya 
kepJ .. Ha,a huzuru alinizden mer 
bir ~rle (eşeklerle değil) töyle 

B r Yaptık! deriz ... 

deıı)r~~~~i (haşa huzuru aliniz • 
dur• Sozunde gizli olan mana fU• 

-s· lalı ·ı· ~:ı:. eşek sözünü üstünüze a-
ı lrsınız B .. . • d -·ı dir.. • u soz ııze a1t egı • 

B 
.. , .. ~.maksatla "sözüm yabana" 
le)~~~~ meclisten dışarı" gibi cüm 

So ını:ı: de vardır. 
nra; anlatırken: 

da.:-: Efendim! O kadar içti o ka-
.. ıçti ki· k'"k'"tü"k ld Artık l'İiıüıı.. • .. o u o u. • 

r1da. u:ı:e güller, apğıdan yuka • 
n .•• 

Bııra.daki ( ·· ·· .. ·· 11 ) ö zü11.. yuzunuze gu er ı · 
ba. :hde ne demek olduğunu iza
kay ~ yok. Apğılı yukarılı hi
dıık~ı e~1len uzvi vazifenin ora • 
tııek h~In Yüzlerile alakasını düşün 

I> 1 e hence terbiyesizliktir. 
keıı~ha. "Var. Eiriıinden bahseder· 

\ıi;- Sizden iyi olmaıın, pek iyi 
t zattır, derler •• 

oı,ı::ela, neden sizden daha iyi 
tcıı Sonra bu mükayeseye ne ha 

iti~~ &ö:ı:ün de sebebi, k&llısmda 
tir, 

1

8 11.ıut, kıskanç telakki etmek
dlJıa. ~da ağır bir ittihamdır. Ve 

8. enaaı serapa riyadır. 

• lıiJh de Yemekten bahsederken, 
!otla: &ıııı. kadınlu arasında • me • 

'"'d; ~ÖYleıneai kötülük, bizim sof 
Softıı.der aktam et bulunur. derler. 
lazl.ııı a ~~ bulunduğunu röylemek 
katili~ •oylenir. Bunu söylemek 
~llııd ?lınaz. Lakin sofrada et 
11.t 11.,;gJJnu aöyliyerek övünmek 

8i . tır .. 
d~1t:':t1ii:ı:ünde bir yara tarif e 

-- l ndi yüzünü göaterip: 

J A..tıı.i-,._ <!içelim 1 diyenler ... 
eı-Ice11 •. hfta birinin vefabnı ıöy-

~ t~ıd~tızemesin!. diyenler .. 
~ old°n_ •niıı fena teYlerden u • 

Ugııııu .ntabrken: 

tll~ Şertan kulağına kurtun 1 gibi 
lı111u .. ?..~~ IDinasız temennilerde 
tUtı !.'."'-"• hep eski terbiyenin hu-

1> e ,..dar celmit bakayuıdır. 
0ın11:ı; llfını söylerken: 

te .._ Sö:ı:üın ona 1 diye bir muteri
fiz~~ara mı terbiyeli diyece • 
"-ıı . ~kaa bunu açıktan açığa İn· 

l' &ıbı söyliyenleri mi?. 
~.ıılıaf taraflarımız vardır veue 

Okuyucularımızdan ı 
FELEK 

ıı..l., H. Beye - Efendim! (iskele 
~dem) nin eaumı ben de unut
\~lltn. Bakalım elbette bir bilen 
~ar. bekliyelim. 

'l\"'"' . s.J...Ye vekilinin sıhhati 
t:1 ~'tekili Refik Bl!yin rahatsız· 
leı-~'Yilııcı_ •tmektedir. Vekil bey, T o
••'-- · itiJ.}'~vi edilmektedir. BU1"ün· 

•t~. -.ır ıyi}eşmez Anka.raya gide· 

t kORSA 1 
o,~ -

lllıdan alnsan cetnlclir) 

10 Şubat 1934 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi Vilayette 

Geçim işleri İdari davalar 
Hayat ve geçinme ucuzlu- Vekalet!er, vilayetler aley-

yor mu, pahalı mı? hine açılan davalara ait 
Tiıcaret odası 933 ıenesinin son • • •• d f J 1 1 k 

yına ait lstanbulun geçinme endeksini mu a aa ar nası . yapı aca 
neşrebniıtir. Vekalet ve vilayetler aleyhine açılan 

Endekse nazaran kanunuevvelde ha.. davalarda müdafaanamelerin ne ıuret-
yat tetriniaaniye nazaran biraz pahalı- le tanzim edileceği hakkında §U tamim 
latmıttır. Bu pahalılatmada amil yiy.e- vilayete gelmiştir. 
cek ve içecek fiyatlannda görülen ta • Şurayı Devlette açılan idari davalar-
havvüldür. Kanunuevvelde kış dolayı· da müddeialeyh olan vilayetlere dava 
aile yakma maddelerinde de epice fiyat an:uhallerinin bir nüshası tebliğ edil • 
tereffüü görülmüttür. Diğer eıya fiyat- diği halde bazı davalarda tebliğ ve tcbel 
lan eski seviyesini muhafaza etıniıtir. luğ tarihinden itibaren on beı günlük 

933 senesinde hayat diğer senelere kanuni müddet içinde müdafaaname gön 
nisbetle daha ehven geçmiıtir. Sene ha- derilmcJiği ve keza Şurayı Devlet ka-
tile senenin ıon ayında umumiyetle nununun (38) inci maddesi mucibince 
madde fiyatlannda tenezzül göze çarp- ıııyabi muamele ifası hakkında davacının 
maktadır. vuku bulan talebi dahi tebliğ ve on be~ 

Oda bet nüfuslu bir ailenin aylık günden ibaret olan müddet içinde cevap 
aarfiyatım 933 sonunda vasati olarak talep edildiği halde gene müdafaana • 
122,24 kuruş olarak tesbit etmektedir. me gönderilmemekte olduğu Şurayı De• 
933 te bir Türk altınının vasati fiyatı Jet riyasetinin iş'anna atfen Batveka-
924 kuruıtur. Jet yüksek makamının 13-12-933 tarih 

Almanyayı uzum ihracı ve 6-3622 numaralı tezkercaile bildir
mi,tir. 

Geçen senenin ağustosunda Alman-
7aya lzmir Y"f meyva ve sebze koope
ratifi iki vagon yaf üzüm göndermiıti. 
Bu üzümler Almanyaya bir aürü talisiz
likler ve aksilikler içinde va11l olmak. 
la beraber gene iyi netice verrnİf bil
hassa iri aalk:ımlar Berlinde büyük bir 
rağbet görmüş ve çok satılmıftı. 

lktısat vekili Celili Bey son defa iz. 
miri ziyaretleri eanasında bu mühim iş 
hakkında izahat almışbr. lktısat veka
leti yat meyva ihracatile meıgul ol • 
maktadır. 

Aldığımız malumata göre geçen ae
neki tecrübenin müsait netice vermesi· 
ne bakılarak bu sene daha geniş mikyas 
ta ihracat yapılacaktır. 

Yumurta fiatının tenzili 

Yumurta fiyatlannda iri mallarda 
seçen haftada 1 - 1,5 liralık bir tenez
zül olmuıtur. Evvelki ha!,~ d~. ~ene 
ayni miktarda düşüklük gorulmuş~u. Bu 
fiyat dütüklüğü ihracat dur~nlugun~n 
tabii bir neticesi telakki edılmektedır • 
Bilhassa Almanyarun yumurta konten· 
jarunda Türkiyeye verilen miktıırm faz. 
lalaştırılamıyacağım bildirmesinin piya
sada f'IYİ olması fiyatlar üzerinde fe
na tesir yapmışhr. 

Sigortalar(a tenzi
1
At 

Birinci hal: Davalann intacınm ge
cikmemesi, ikinci hô.I iıe verilecek ka
rarlar<la davacının iddiasının eaas itti
hazile müddeialeyh vilayetler aleyhine 
hüküm verilmesini intaç edeceğinden vi
layet hukukunu siyaneten mücbir ıe
bepler tahtında kanuni müddette cevap 
verilmediği takdirde ahkamı kanuni • 
yeden bulunan temdidi müddet talebin
de bulunulması ve ahvali adiyede kanu
ni müddet içinde müdafaanamelerin İr
aaline itina olunması lüzumu ehemmi ... 
yetle tebliğ ve tamim olunur.,, 

Gizli nufusun yazılması 
Son af kanunu mucibince cezasız o. 

larak gizli nüfusun y•zılmasına devam 
edilmektedir. 

Vilayet, nüfus ıubelerinden timdiye 
kadar yazılan gizli nüfus miktarını ııor
muttur. Cevaplar gelmektedir. 

Şimdiye kadar iki bin kadar gizli nü
fusun yazıldığı anlatılmaktadır. 

Bundan batka kanunu medeniye uy
gun olarak askere gidip te gelmiyen
lerin, ölüm ve diriliğinden haber al • 
mıyanlann da ıubelerce kayıtlarına ve
fat iıareti konarak nüfuı kütükleri 
tasfiye edilmektedir. 

M urakiplerin teftişleri 
Maliye mürakipleri mıntakalanncfa.. 

Mahkemelerde 

Maarifte 

Yurt birliği 
Ecnebi mekteplerdeki 

tedrisat mürakabe 
edilecek .. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde
ki tarih, coğrafya ve yurt bilgisi tedri
aab için Maarif vek.ileti mekteplere mü· 
him bir tamim göndermiı tir. Tamimde 
bu derslerin okutulmasına bilhassa ehem 
miyet ••erilmesi, müfettiılerin mektep· 
leri gezerek derslerde bulunmaları ve 
neticeleri vekalete bildirmeleri emredil
mektedir. 

Köycu ük tahsili yarmak için 

Amerikada köycülük tahsil etmek Ü· 
zere iki talebe perşembe günü Ameri· 
kaya hareket edecektir. 

Dun yapı an toplantı 
Şehrimizdeki içtimaiyat ve pedago

ji muallimleri dün öğleden sonra l stan· 
bul erkek lisesinde sabık müsteşar Meh
met Emin beyin riyasetinde toplanarak 
orta tedrisat müesseselerinde ulahattan 
sonra ders programlarında yapılacak ta
dilat ve ulahab görüşmütlcrdir. 

inkılap enstitUsU 

Bir martta tedrisata ba§layacak olan 
inkılap enstitüsü için üniversite kon • 
ferana aalonu tahsis edilmiıtir. Ensti • · 
tüye bu sene fakültelerin son aıruf tale
beleri devam edeceklerdir. 

Bu aene enstitü talebeai 3 bin beş 
yüz küailr olacakbr. lnktlap enstitüsü
ne diğer yüksek mektepler talebe.inin 
devam edip edemiyeceği meselesi hak
kında ela yakında bir karar verilecek • 
tir. 

Ecnehf dili mektebi 

Ünivera.itede ecnebi dil mektebi kad
rosu tesbit olunmuıtur. Kadroda 20 
muallim vardır. lngilizce muallimliği
ne Mister Tomaon tayin edilmiştir. 

Fransızca muallimliklerinden birine 
de belediye turizm ıubeai müdürü Ek· 
rem Besim bey tayin edilmiıtir. Fakül
telerde lisan tedriaatı İçin dershaneler 
hazırlanmııtır. 

Fakültelerde sömestr tatili cumartesi 
günü bittiği için lisan tedrisatına da 
cumartesi günü batlanacaktır. 

ki tubeleri 
dir. 

gezerek teftiş etmiıler • 
lkbaat vekô.letince tasdik edilen ye

ni yangın tarifesinin komisyon ve is • 
kantolar hakkındaki maddeıine göre ta
yin edilmit olan komisvonculardan maa 
da ıirketlerce komisyon verilmemesi et· 
rafında aigortacılar dairei merkeziye 
aincle yapılan içtimalar neticesinde bil-

llmum yerli ve ecnebi ıiıorta tirketlerince 
ı934 aeneainden itibaren herkese ten· 
zili.t yapılması takarrür etmiştir. Bu 
auretle ıirketler aralarında rekabet te 
kalchrılmıt olmaktadır. 

Adliye yangını tahkikatı 
Fakat bazı ıirketlerio buna riayet et

mediği haber verilmit olduğundan dai
rei merkeziye bu iti tetkik etmekte • 
dir. 

OUnya buğday piyasası 
Dünya buğday fiatlerinde düşkünlük 

devam etmektedir. Ticaret borsas:.na ge
len telgraflara göre Llverpol borsasın· 
~ buidaınn kiloou 3 kuruı 4 santimd.r. 
Şıkago borsaaında kıtlık aer1! buğday, 4 
kuru,.. satılmaktadır. 

lstanbul borsasında yumupk flo.h 5 
kurut 35 santimdir. 

~örülüyor ki ~nelmilel buğday fiat• 
l~ kar~ısmda,_ !urkiyeniıı aatıı fiatleri 
yuluektir. !lu •tibarla Amerika ve Avua
turalya bugclayl;m, Akdeniz piyasasında 
Türle buğdaylarına rekabet etm.ktedir. 

Türle buğdayım dahili piyasada koru
mak için, Ziraat bankasırun buğday al
maaı faydalı bir tedbirdir. Fakat bu da
ha ziyade, buğdayı bir dütkünlükten 
kurtaran arızi bir tedbirdir. 

Bir taraftan, Türk buğdayıruıı dahili 
piyasadaki mevkiini bu suretle korurken 
diğer taraftan maliyet fiatini, beünelmi
lel maliyet fiatine indirmeğe çalıımalı-

'Y apılacak i!lerden biri de, Türk buğ
clayını ihracat ıahuında korumaktır. 

Hayvan ihracalı 
Memleketimizden barice sevk edileeck 

mevaşi hayvanatının, ıevkedilmcden ev• 
vel İyice bir muayeneden geçirilerek 
damgalanması ve dam"a tBrihindcn be• 
gün sonra aevkedilmcsi hakkında ziraat 
vekô.Jetinden vuku bulan teklif, heyeti 
vekilece de tasdik edilmiş ve alakadarla
ra tebliğ olunmuştur. 

Fındık ihracının mürakabesi 
ANKARA, 11. A.A. - Fındık ihracı

nın mürakabeıine dair nizamnamede de
ğiıiklikler yapıhnııtır. Neşrinden yirmi 
bet gün sonra meri'yete girecek olan bu 
nizamnamede fındık ihracı iskeleleri ola
rak Trabzon, Ordu, Rize, Ünye, Görele, 
Fatsa, Sürmene, Vakfıkebir, Tirebolu 
hhul edilıniıtir. 
d Ç. karılacak mallar bu ihraç iıkelelerin

e kontrol edilecek ve mühürlenecektir. 
ihraç iskelesi olmıyan mahallet"in 

b11•ulü yukarda ismi geçen iskelelerin 
k e~ilhangi birinde veya lıtanbula aev-

ek {rck orada kontrol edilecektir. An· 
~ ~f'bula bir ihraç iskelesinden tah 
ı e en mallar nere mahıulü o
urıa odilml!un, tahmil edildiği iskelede mua 

yene e esi tarttır Muhtelif . h n . nevıvc 
mkdt.e 1 

• senelere mahsus fmdıklann 
ye ığenne kanştırılaralr ihracı yaaak
~r • F n;ıclıklar temiz ve ecnebi maddeler-

en an:, ve kurutlmut olacaktır.: 
d tıı er ıcne, "..'emlcketten çıkarılacak fın-

r ann azamı rutubet derecelerini ikti .. 
aat vek?leti ihraç zamanından 15 gün 
evvel ticaret ve sanayi odalanna teblig 
edilecektir. 

Tahkikat bitti, suçlular Ağırcezada .. 
Adliye binası yangının auçluları 

dün müatsantik kararnaınesile lstan • 
bul ağır ceaz mahkemeaine verilmit
lerdir. Maznunlardan vestiyer Arap 
Fethullah oğlu Etem Efendi ceza ka
nununun 383 üncü maddesine tevfi. 
kan tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yan 
gma ve vezne odacm Mehmet Efen • 
dinin ölümüne sebep olmaktan, kapı
cı Ahmet ve odab8.§ı Mehmet efendi
ler ceza kanununun 230 uncu madde 
ıi mucibince vazifelerini ihmal aure
tile yanırma ve IÖndürülmemesine 
meydan vermekten auçlu olarak mev
kufen muhakemeleri yapılman iste • 
nibnittir. Adliye dairesinin idare itle 
rile metgul olan leva.zmı mümeyyizi 
Tevfik Beyin vaziyeti de 230 nncu 
madde ile alakadar görü'miiJ ve gay 
rimevkuf olarak muhakemeye sevke· 
dilmiıtir. 383 üncü madde heı aeneye 
kadar, 230 uncu madde bir seneye ka 
dar hapia cezasını istilzam ebnekte • 
dir. Maznunlarm muhakemesine tu • 
batın yinninci salı günü saat on buçuk 
ta baılanacıı.ktır. Müstantik salahiye 
tile bu yangın tahkikatmı yapan he • 
yet az~sından temyiz mahkemesi baş 
müddeıumumi muavini Bedri Bey dün 
vazifesi bitmiş olduğundan Eski§chi
re harket etmiştir. Heyet azasından 
lzmir ihtisas müddeiumumisi Arif B. 
bu davada müddeiumumi olarak ha: 
zır bulunacağından tehrimizde kal • 
mı§tır. Y anırmm suikast eseri olmadı· 
ğı, üst kattan çıktığı iddiasının ulı 
bulunmadığı tahakkuk etmiştir. Yan
gın başladığı sırada, Adliyenin gece 
nöbetçileri, kapıcı kulübesinde ııoh • 
bet yapmakla metgul oldukları için a
teşin aaat kaçta hatladığı tesbit edi
lememiştir. Adliye yangınında kasit 
olup olmadığını araştıran belediye • 
deki teftİf heyetinin mesaisi henüz 
devam ebnektedir. Dün Son Posta 
muharrirlerinden lbrahim Bey tahit 
olarak dinlenmiştir. Bugün de Vala 
Nurettin Bey dinlenecektir. 

Haşka bir gUne kaldı 
Son Posta gazetesinin Cümhuriyet 

q leyhine açtığı hakaret davasına dün 
ikinci cezada devam edilecekti. Cüm
huriyetin neşriyat yapıldığı günkü nüa 
haamın meıuliyetini deruhte eden mu 
harririne tebligat yapılması için du • 
ruıma diğer bir güne bırakıldı. 

Oç gun hapse mahkQm edilen 

kadın 
Vasfiye Hanımın kapuını kırarak 

cebren evine girm.ekten ıuçlu Mitat 
Beyle Safiye Hanımın dün birinci ce
zada duruşmalan yapıldı. Safiye 
Hanım, Vasfiye Hanımla Mitat Beyin 
evinde kiracı olarak oturduklarını ve 
k~pısı'? kırarak İçeri ırirdiklerini id
dı~ edıyordu .• Su~lular inkiır ettiler. 
Muddeıumumı, curmü sabı"t .. d' gonne ı. 

Ve Mitat Beyin beraetini, Safiye Ha
rumın da yalnız kapı kırmaktan dol..,. 
yı cezalandırılmasını istedi. Mahke • 
me, bu talebi tetkik ederek Mitat Be 
yin beraetine, Safiye Hanımın da üç 
gün hapsine ve kendisinden 25 lira pa 
ra cezasİ almmaama ve suçlular da • 
Tacı V aafiye Hannnla zevci Halil Efen 
di aleyhinde açılmış bir davaları ol • 
duğunu bildirdiklerinden bu davaya 
ait evrakın da müddeiumumiliğe t<'·· 
diine karar verdi. 

Asıl davacı o imişi 
75 yaılarmda Hampanomun ken

diaini tehdit ettiği iddiasile 18 yıqm
da Karinin aleyhine açtığı davaya 
dün birinci eezada bakıldı. Suçlu Ka 
riin, bilakis Hamparaomun Srope ia. 
minde biri vautaaile kendisini ailiohla 
yaralatbğım iddia etti: 

- O değil, asıl ben davacıyon, de
di. 

Dunqma fahit celbi için baıka gü 
ne bırakıldı. 

On dört ay hapsedilecek 

lrani Nurullaha bıçak çekerek bal 
dmndan yaralayan lranlı Nakinin dün 
birinci cezada dnrutmaaı yapılmı§ ve 
suçlunun 14 ay hapsine ve 50 lira taz 
minat ahnmaama karar verilmiftir. 

Yangın yerindeki kzsalar 

Adliye yangın sahaaındaki kasalar 
dün de açılamamıştır. Havalar müsait 
gittiği takdirde bir iki güne kadar a
çılacaktır. 

Dilsiz hırsız 
Üçüncü ceza mahkemesinde, biı· 

takım 8§ya çalmakla maznun dilsiz 
lbonun duru§maaı yapılmıt ve di.lsize, 
ağır ceza mübaşirlerinden Arıf Ef. 
tercümanlık etmiştir. lbo, dilsiz dilile 
E yÜpte yapılan bır11zhktan haber! ol : 
madığını itaretlerle anlattı. Şahitlerın 
çağmlmaaı için durupııa baıka güne 
bırakıldı. 

Bir liman kazası 
K.adıköyyaza motörü, dün sahalı 

köprüden geçerken motörü bozulmuı 
ve arkadan yetiten Liman Şirketinin 
15 numaralı motöriinün aadameaile kıç 
tarafı parçalanmı§tır. 

Tahsin de yakalandı 
Şehriınizle Avrupa arasında eroin ka

çakçılığı yapan methur ıebekenin aza. 
undan olan Tahsin de gelen malümata 
nazaran Adapazarmda yakalanmııtır. 

Eroin kaçakçılarınm muhakemelerine 
hıgün sekizinci ihtisas mahkemesinde 
l-

0

aşlanacaktır. 

Beledlyede 

Şehir planı 

iki mütehassısın raporu 
tercüme edildi 

lstsanbul planmı yapacak mimar
lardan M. Agach"ın ve Ergutz'ün rar 
porlan tercüme ve tabedilmittir. Lim 
berin raporu da baırlmak üzeredir. 
Raporlar yüzer nüsha olarak ba.aıl -
maktadır. Raporlann tercümeleri jü
ri azasına tevzi edilecek ve heyet top 
!anarak tetkikata baıhyacaktır. 

Şehir meclisi bugUn 

lstanbul umumi meclisi bugün öğ
leden sonra toplanarak 1931 senesi 
kat'i hesap raporunun müzakeresine 
devoım edecektir. 

Maaş verildi 

Belediyede tubat maatı teahhür 
ebnişti. Maaş dün verilmiıtir. 

DUdUk bozuldu 

Galata kulesine vakti tayin için 
konan düdük bozulmuş ve tamiri bu
rada mümkün o1ı6adığmdan, düdük 
Avrupadaki fabrikaaına gönderilmiş· 
tir. Tamir edildikten ııonra yerine ko· 
nacaktır. 

Ay sonund1 galecekler 

Su i§leri hakkında tetkikat için 
Viyanaya giden belediye fen heyeti 
müdürü Ziya Bey ve arkadaşlan bu 
ay aonunda lstanbula döneceklerini 
bildinniılerdir. 

Muhtarlık işleri için 

Muhtarlık itlerinin daha kolaylık
la görülmesi için belediyenin hazır
lamakta olduğu izahname tabedilmiş 
tir. lzahname fubelere tamim edile • 
cek ve tatbikata başlanacaktır. izah. 
namede, eaas nizamnamede bulunma
yan birçok itler hakkında hükümler 
vardır. 

Emla.k mUdUrlUgU yapılıyor 
Belediyede, !İmdiye kadar mü • 

meyyizlilde idare edilen emlik itleri 
için bir müdürlük ihdas edilmiştir. 
Emli.k müdürlüğü yeni şehir p 1aru 
münaaeebtile tehir İçinde yapılacak 
bir çok iatimlô.katı idare edecektir. 

Şehir planı yapılıncaya kadar 

Kadro harici olan metruk c.o .:ı.i ve 
mescitlerin evkaf idaresi veya hususi 
murahhaalar tarafından aatılamsı ve 
buralarda yeni binalar inıaaı için be
l diyeden müsaade istenmi4tir. Bele
diye bu huauata miiaaade 'Yermemi,.. 
tir. Yeni !"bir planı yapılıncaya kadar 
bu metruk mescitler aatılmıyacaktır. 

Bozdoğan kemerinin tamiri 

Fatihte, belediye dairesi arkasında 
Mimar Sinarun eseri olan tarihi au ke 
merleri ııon umanlarda çok harap bir 
hale geldiğinden tamiri takarrür et • 
mittir. Kemerlerin tamiri için müze 
müdürlüğü tetkikat 7apmaktadır. Ta
mir~tın ne !"kilde yapılacağmı mü • 
zeler idaresi bildirecek, ondan aonra. 
belediye bunları tamir edecektir. 

Altın madeni 
Yamanlardaki maden 

kabili istif adedir 
iktisat Yekileti maden mühen

diılerinden Hadi beyle iki Amerikalı 
mütehuaıs lzmire gitmif ve Yaman
lar dağında bulunan alını madenlerin 
de de tetkikat yapmıılardı. Yamanlar 
dağındaki altın madeni, toprakla 
kar.tıl< vaziyet!Jedir. Mütehaaaıalar, 
tedarik ettikleri merdivenlerle altın 
madeni ocaklarına inmiıler ve bazı 
tetkiklerde bulunmuılardır. Alaka • 
darlardan alınan malilmata göre Ya • 
manlar dağındaki altm madeni zen • 
gindir. Vaktile bu maden hayli za • 
man iıletilmişti. Fakat madende _fen
ni tesisast yapılmadığı için aah!bı o • 
lan bir lngiliz istifade edememış! ~on 
ra madeni iılebnekten vazgeçmtftir .. 
Bu zengin madenin iyi bir tekilde it· 
let:ildiği takdirde çok. istifade kabil o
lacağı söylenmektedir. 

,.,., .• ,. 
Sobadan zehirlendi 

lstanbul gümrük idareıinde itfaiye 
memurlarından Mustafa efendi polise 
müracaat ederek odaunda mevcut so
badan zehirlendiğini ve düıerek yara
landığım ıöyliyerek tedavisini iatemit· 
tir. 

Mustafa efendi Cerrahpaf8 haatane
ıine naldedilmİ§tİr. 

7 kilo esrar bu'undu 

'Ayvanaarayda Molla&ılü mahalle • 
sinde Ahmet Beyin evinin yanındaki ku
lübede oturan ve Balat iakeleainde ha· 
mallık eden Sıvaslı Ömer oflu Oa • 
manın kulübesinde bir arama yapılım§ 
neticede 7 kilo 700 gram toz halinde 
esrar bulunmuş :zabıta memurları Oıma 
nı yakalamıılardır. 

1 Klflk ha~erl•r 1 ----• Merkez Bankası taşınıyor - Cüm
huriyet Merkez Bankası lstanbul fU• 
besi, mayıs bidayetinde satın aldığı Ga
latadaki inhisarlar idarei hususiyesi 
binasına ta~ınacaktv 

Marti kuşl rı 
B'.r rıra şehrimizde kargalarla 

mücadele açılmıştı. Kargaların 
belli haş ' ı tünek yeri, İstanbul vi
layet kona!;ına giden yolun sağ ve 
solundaki ağaçlardı. Büyük günün 
ekseri saatlerinde kargaların bu 
seslerinin mah~eri olduğu kadar 
o hayvanların telvisat mahalli 
idi. 

Kargaların fenalığı, yalnız bet 
sesinde, tehrin gelişi güzel her ta
rafını telvis etmesinde değildi. 
O, boz rengi, kapkara ayaklan, 
pis gagasile şehirde mücavir her 
tar:a ve bahçenin ve dolayı de çif 
çinin de en başlı dütmanı idi. A
yakları ve gagası, konduğu tarla· 
nın altını üstüne getiriyordu. Çok 
şükür olunur ki, bu toprakta hüku 
met tesis edildikten altı yedi yüz 
sene sonra karganın muzir mah· 
IUk olduğu an'aşıldı, imhası için 
mücadeleye girişildi ve yüzde dok 
san bef, hatta doksan sekiz bunda 
muvaffak ta olundu. Bugün kar
ga, İstanbul halkı için, afağı yuka 
rı, fil, gerğedan, timsah kabilin
den hayvanat kitap'arının sahife
lerine intikal eden mahlUklar 11ra 
ama geçmittir. 

Şehrimizde kuga kadar muziı 
bir mahlUk daha vardır ki, rengi· 
nin cazibesi gözlerimizin infial ve 
huaumet perdelerini örtüyor: Şeb 
rin, sahil!erimizin ve bahriye 'er
vetimizin amansız hasmı olan 
martılar. 

Şehrimizde pencereden denize 
çevrilen hangi göz vardır ki, bu 

güne kadar faydası anlaşılm.ıyan 

ve fakat zararı muhakkak olan bu 

mahlUlı:atı ve onun milli bir aer • 

vet kaynağı olan denize habisane 
hücum ve sald.ınşmı görmesin? 
Karganın kökünün atağı yukuı 
kurutulduğu bu ,ehirde martı Jru. 
tuna bir uçtıf imkanı vermek hay
rete tayan olduğu kadar denizleri 
mizdeki mali servetin heder ve he 
ha olmasına kallı da bir göz yum-
ma J ........... 

Gönlümüz, ait olduğu merciin 
bu •t• tetkik ederek müsbet bir mü 
cadeleye geçmesini temenni et· 

mektedir. 
Sallihattin ENiS 

Halk evi 
Neşriyat ve kütüphane 

komitesi kongresi 
Halkevi kütüphane YC neıriyat fU• 

beai koqrea.i dün akf8ID saat 18 de hail 
evinde yapılmııtn-. 

Kongre reialiğine Salih Murat Bey 
aeçildikten sonra komite reisi Mehmel 
Eınin Bey iki senelik faaliyet raporu
nu okumuştur· 

Rapor bazı mütalealarla kabul ed'ıl
mi bundan sonra gelecek mesai c1e ... 
ret~ hakkında bazı aza fikirlerini beyaa 

etnıiılerdir. . . . 
Müteakiben yeni koınıte ıntihabı~ 

geçilmiıtir. Neticede Mehmet Emın., 
YuıuE Ziya, Ahmet Halit, Servet Bey• 
lerle Şükilfe Nihal Haıum seçilmiıler • 
dir. 

Köycüler kongresi 

Halkevinin köycüler tubesi intihabı 
bugün saat 17 de Cağaloilu merkezi .., 
!onunda tır. Bu vesile ile Halis 
evi talimatnamesinin bu 1ubeye ait kı .. 
mmı qağıya çıkarıyoruz. 

Köycüler tubeai: Köycülerin esaı 
Tazİfeai : 57) - Köycüler ıulx-ainin e
... vıızifeai, köylerin sıhhi, medeni be
dü inkitaf ve tekamülüne köylü ile te
hirli araStDda kartıhklı ıevçi ve tes:ınüt 
duygularının kuvvetlenmesine çalıımak 
tır. 

Anlatma ve kaynaşma: 58) - Şahe 
muhit köylerini mümkün olduğu kadar 
sık ve çok olarak Halkevi umumi mÜ· 
sanıerelerinde ve Halkevi mensupl.ır; m 
da müsaiU mevsimlerde köylerde t.riip 
edilecek kır bayramlarına davet •u rctile 
sevişme ve anlaıma vcıi!c ve vasıtaları 
hazırlar. 
Köycülüğe muzaheret edecek diğ~r 

Halkevi ıubeleri: 59) - H·l!<evinin d<r 
aane ve kuralar şubesi ile açl·ıma birli
ği yapmak ıuretile mümkün olan yerkr 
de köylüyü okutmaya çalıflll'"k, tema
•a ıri.riıilen köylerde 15 günde bir yazı ' 
bilmiyen köylülerin mektupln.rını ynz .. 
mak ve içtimai yardım ıubelcrinin müza 
heretile hasta köylülerin tehir ıihh>t ve 
bakım müesseselerinde muayene ve te .. 
davisini rehberlik etmek köycüler ıu
beıinin vazifeleri cümlesindendir .. 

Şehitlerin ~lel~ri~e, yetimlerine ve 
harp maiüllenne ihtimıun : 60) - Şu
be. malul ve bilhassa harp malü'ü köy
lülere ıehit köylülerin aile ve ve-timle
rini himayeye ve bunlarm kaaaba.>a ken 
diltri için takibi müıkül Yeya imki\nıız 
resmi itlerini kolaylaştırmağa ve netice
lendinMğe çalıtır. 

Köy mual imleri köycüler ıubes'nin ta 
bii azası: 61)- Bütün köy mua'liml~rt 
bayat ve mevcudiyetlerini köy!ünün yült, 
~~me.sine ve saadetine vak'E tmiı nhr.nk 
ıtibanle Halkevi Köycüler ıubeainin ta
bii ..:asıdırlar. 

Fırtına 
Celen malôm.ıta nazaran Kar de· 

nizdeki fırbna kısmen sükun bulmuş· 
tur. Dün ır.eç vakte kadar limana ye• 
ni bir kaza haberi gelmemiştir. Va • 
pur)ar seferlerine devam ctmektedİı-· 
lcr. 
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( Sıhhi bahisler "\ 

' Ev enebilenler, Evlenemiyenler 
Hekim yoktur ki, evlenecekle

rin sıhhati hakkında aile tarafın
dan sorğuya çekilmesin. Birleşe
celclerin biri hasta i · e verilecek ce 
vap susmaktır. Herkesin hastalığı 
hekim için bir sırdır; el!ere söyle
nemez. Ancak hastanın kendisine 
söylenebilir. Hekim ona ya: "Ola
maz" yahut "biraz bekle ! " der. 

Bu türlü dırıltı hekimlerde ha
zan yanlışlık o~ur. Hele yürek has 
talıklarında.. Bir genç erkek ço
cuk, yahut kızcağız romatizmaya 
- yahut ender olarak ba,ka - in 
tani b;r hastalığa tutulur. Bu has
talıklar yüreğin içindeki kapaklar 
dan bir tanesine, dokunur. Umu
miyetle bunda korkacak bir tey 
yoktur, he'e kapaklardan mitral 
denilen tek eksikli olur<a ... Çocuk 
büyür, hayata karıfır, herkes gibi 
ifini gücünü görür. Tabiidir, tuttu 
ğu iş kendisini zorlıyacak, etlerini 
yoracak ve her gün çalı,mağa 
mecbur edecek el işleri olursa zah 
met çeker. Memurlarda, büro ha
yatı süren'.erde, serbest sanat ya
panlarda mitral kapağının üstün
te bir yara nişanesi bulunmak on
ları iflerinden alıkoymaz; ömürle 
rini de kısaltmaz, altmıtı atarlar. 

O kapağın üstünde ayni nita
neyi taşıyan genç kızların evlen
meme!eri için bir sebep yoktur. 
Bet, altı çocuk doğurabilirler, hiç 
bir arızaya tutulmıyarak .. Hertey
de olduğu gibi burada da küçük 
bir ihtiyat lazım. Yüreğin mitral 
deliğinde bir darlık olur. Bu dar
lık olanlar yol yürürken sıkılırlar. 
Böyle olanlar eğer solukları tutu
luna evlenmemelidirler. Her ne 
kadar bü türlü yürek hastalığı o
lan bazı kadınların, ilaçlarla kal
bin müvazeneıini koruyarak bir İ· 
ki çocuğu olduğu görürse de bun· 
lar, istisnadır, kaideyi bozmaz. 

Aort damarının içindeki kapak 
!arın bozuklukları da ayni ihtiya
tı istilzam eder. Yalnız fU var, bu
rada da atideki tehlikelere kartı 
istisna tetkil edenler görülüyor. 
Bu türlü yaralanmıt yürek, ancak 
altmışa doğru iğilmeye hatlar. 
Aortları bozuk kadınlar görülmüt
tür ki, çocuk doğurmutlar ve hiç 
bir şeyleri olmayanlar gibi yaşa· 
mışlardır. Lakin dedim ya, bun
lar, istisnai vakalar ... 

Hülasa olarak söylüyorum: Yü 
rek hasta'ıklarında "evlenme! .• " 
demek için iki teri göz önünde bu 
lundurmalı: Göğüs tutkunluğu, so 
luk tutulması ve bir de yüreğin zi 
yade büyümüt olmaar ... 

* * Evlenecekler için akciğer vere 
mi daha sıkı bir dikkat ister. Ate· 
ti olan ba•ta evlenmeyi aklına ge
tirmemelidir. öksürüyor ve bal
gamlarla basil çıkarıyorsa evlen-
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meyi hayalinden bile geçirmeme
lidir. 

Bazan akciğerde küçük bir bo
zukluk olur - tabii verem cinsin
den - göğsün içine hava verilme 
diği halde, ciğerin o bozuk, hasta 
o!an yeri iyileşir. O kadar ki, rad 
yografi plakında bile eıer göremez 
siniz. Tabii bale avdet kati, mu
hakkak ve daimidir. Dört bef sene 
sıkı bir göz altında bulundurduk
tan sonra hastalığın haf gösterme 
diği görülürse evlenıneğe enğel ol 
mak insanlığa yakıtır bir it ol
maz. Mükemmel bir sıhhat ki, ih
tiyarlığın sonuna kadar sürecek. 
Neye evlenmesin? ... 

Birbiri ardınca yapılan muaye 
nelerde, ciğerlerin harta olduğu 
anlaşılınca verilecek: "O!amaz" 
cevabı katidir. Evlenmek için mu 
vafakat cevabı alabilmek, ciğer
lerdeki bozukluğun düzelmesine 
ve düzğünlüğün senelerce muhafa 
za edilmesine bağlıdır. 

"Zatülcenp" e yeni tutulmuf 
olanlar evlenmelerini geçiktirme
lidirler. Çok kere Zatülcenp yeni 
batlıyan veremin ifadesidir. Evlen 
mek için beklemek lazımdır. 

* * • 
Arada bir akılları karıtanla-

rın, ussu gidenlerin, o hal geçtik
ten sonra uslu, akıllı it görseler bi 
le evlenmeleri akıllıca bir hareket 
olmaz. Eğer bu hal bir defaya 
münhasır kalmıt, ve intani bir has 
talıktan sonra vukua gelerek bir 
kaç hafta içinde geçmit abuk sa· 
buk söylenmek, saçma sapan ta
vırlar, hareketler göstermek, ve 
harici alemle hakiki münasebeti 
kesmek gibi muvakkat bir tey i[e 
hekimin son sözü evlenmek proje
sini bozmak olmamalıdır. 

Sar'alının bir yuva yapmaması 
kendisince terefliolur. Sar' alının 
ailesi çok kere öbür tarafı aldat
mağa çalıtırlar. Bu doğru değil
dir. Sar'a korkunç bir hastalıktır. 
Hastayı bıraksa bile bunun için 
kullanılan ilaçlar hastayı ahınak
la,tırır. Bazan iyi olsa da çok za
man ister. Miras olarak geçmesin 
den bahsetmiyorum; çünkü bu çok 
büyütülmüttür. 

* • * 
Evlenmede frengi ... Bu doğru

dan doğruya hekim ile hasta ara
arnda halolunacak bir meseledir. 
Ailenin haberi olmamalıdır. Haki 
kati söylemeli ve uzun senelerden 
sonra evlenmeye müsaade etmeli
dir. Ne kadar sonra? •• Eskiden he 
kimler iki, üç sene sonra derlerdi. 
Bugün bu müddet en atağı bet al
tı seneye çıkarıldı. Bu arada sıkı 
bir tedaviye konulmak tartiyle .• 
Frengililer bütün hayatlarında 
göz altında bulundurulacaklardır. 

Gençliğin korkunç arızalarını 
te,kil eden ve on, on bet sene için 
de frengilide zuhur eden bir aort 
damarı hastalığı, bir beyin yahut 
ilik hastalığım hesaba katnııyo-
runı. 

• • • 
Evlenmek iki sıhhatın birlefme 

si demek olur. Bir saadet yuvası 
kurmak için bu kadarı yetitmiyor. 
Ahlaki sıhhatin de mükemmel ol
marı lazım geliyor. Bu da iki fey
le elde edilir: Hiç bir menfaat kar 
tısında bulunmıyan, boğulınıyan 
bir vicdan. Hiç bir emel önünde 
vazife hissini kaybetmiyen bir yü
rek. .. 

D. Rusçuklu HAKKI 

( Yıkılan Bir l<.alp ) 
Yazan: 

Stelan ZWEIG 

5 
İlıtiyar adam, bu kalıkaııan 'im \ 

di b1r azap duymakla beraber ba
tını onun geldiği tarafa çevirmek
ten kendini alamamıftı. 

Kızı tenis oynuyor~u. Çıplak 
ellerinde tuttuğu raketı çevırıyor, 
havaya fırlatıyor, sonr~ mafsalla
rının cevik bir hareketıle yakalı -
yordu: Raketin her fırla~ıp. ~ı~ra -
yıtında onun bir havai fıtegın~ ~n 
dıran kahkahası semanın mavılik· 
lerine yükseliyordu. 

Biraz ötede duran üç erkek o
nu hayret ve takdir ile seyrediyor· 
du. Bunların biri Kont Ubaldi idi, 
arkasına mor renkli bir tenis göm 
leği geçirmitti. ikincisi İtalyan za· 
biti idi, sımsıkı bir elbise giyin • 
mitti. Üçüncüsü Meklemburglu de
likanlı idi, kusursuz bir kıyafeti 
vardı. Yandan her üçünün de gö • 
rünütü pürüzsüz idi, üçü de açık 
bacakları üstünde birer heykel gi
bi durarak bir kelebeği andıran 
tenis oyuncu·unu seyrediyorlardı. 

Bu tenis oyunu ihtiyar adamı da 

1 'ercüme eden: 

lsmail MOŞT AK 

cezbetmitti, şimdi o da oyunun sey 
rine takılmıt, bakıyordu. Rabbim 
bu ne güzel kızdı! Açık renkli kı
sa elbisesi!e, günetin bir altın toz 
gibi süslediği sar19ın saçlarile o ne 
nefis feydi ! Genç vücudünün genç 
ve çevik azası yürürken, sıçrarken 
o ne mesut manzara idi! O da ken 
di kendinin hayranı idi ve taze maf 
sallarinin külfetsiz ve ahenktar 
bir itaatle yaptığı hareketler kar
tısında üç erkek mestolmu9tu .. 

Oyun ~~9ladı: Evvela beyaz top 
lardan bırıne vurdu, bunu bir ikin 
cisi, bir üçüncüsü takip etti. Şim
di toplar havada uçutuyor, o kıib 
eğilerek, kah sıçrayıp havada ra • 
keti topa yerle9tiriyor, genç kız VÜ 
cudünün çalak endamı bir sasat 
rakkası gibi sallanıyor, nihayet son 
topu yakalamak için bir zenberek 
hareketile kıvrılıyordu. 

İhtiyar adam 'imdiye kadar hiç 
böyle neşe alevleri içinde ate9 gi • 
bi kıpkırmızı görmemisti. Esasen 
bu tatkın vücudün iistünde gümüt 
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Evli erkeklerin ağzında; kadının 
türlü türlü adı vardır. Daha eskiler 
karılarına: Kızıl ayak .. kül döken, 
ka91k düşmanı, gibi isimler takar
lardı. 

Harbı umumi sıralarında kadın, 
dahiliye nazırlığına terfi etti. Ka
tık dütmanı, avrat, karı pafa, bacı .• 
unutuldu. 1 

Şimdikiler karısının bahsi geçer· 
1 ken; 

- Bizimki ... 
- Bizim hanım .• 
Y abut daha teklifsizce: 
- Bizim karı- . Diyip geçiveriyor

lar. 
Kapıdan içeri girerken iki aksı· 

rık ve bir öksürük arasında "ya
hu! Hu!..,, diye seslenenler hemen 
de kalmadı. 
Şimdi herkes, karısını kendi is

mile çağırıyor. 
Geçen gün, arkadatlardan birine 

sorduk: 
- Sen karının adını mı çağırır· 

sın? 
- Hayır! .• 
- Ya, kendisine bir şey söyler-

ken ne dersin? 
Güldü: 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 Plak noıriyab • 
18,30 Franattca dera (Jlerlemiı olanlara). 
19,00 Doktor Şükrü Hazım B. tarafın.dan.. 

Kon.ferana) vo Ajan• haberleri. 
19,30 Bedayii Musiki tarafından alaturka 

n.eıriyat (Belmai Nodime, Vecibe, 
hanımlar .,.. Meaut. Ruıen1 Ce•det, 
Tahsin, Ce•det, Şeref) boylerin İt· 
tir akil o. 

21,20 Anadolu Ajansı •• Boraa haberleri. 
21.,30 Necip Yakup Be7 orkoatraaı. 

ANKARA: 
12.30 Gramofon 

' 18 Alaturka aaz.. 
18,45 Dana muai.kiııl 

19,20 A!Jlturka aaz. 
12 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A 1415 m. ı 

16,55 Tasannili konser, 17,10 Pl&k ile ye• 
ni ıarkılar. 17,40 ders, 17,55 Hafif orkealrtı 
rnuıildai, 18,SO Zirai nıü.aaha!Je; 1 Konf• 
rana, 19,20 Oda musikisi, 19,50 PliJt. 20 Er• 
teai ıünü proıranıı Ta diier sözler, 21,0S 
Polonya musikisi. 23 Hafif muıiki pliklan 
24 Müaahabe, 24,05 Dana mna.ikiai. 

B Ü D A P E Ş T E 550 m.: 
17 Kad1n aaab, 18 Opera orlceatraaı tara• 

ftnda.n. konıer, 19,50 Pl&k 20,SO Konferans, 
21.20 Mu•iki aU mektebinden naklen taıa..o

nili lır.onaer. 21t20 Haborler, müteakiben ha
berler, 24,15 Fransızca konferans. 

V 1 Y AN A 507 m.: 
17.SS f\.Iuaikide Coetbe'nln Fauatu,. 1820 

Halk farkılan, 19,05 Müaaahbe, 19,30 Ders 
20 Aktüalite, 20,16 Saat ayarı ••· 20,30 1. 
Cilbert'in Sinema Kraliçeıi iaimli opereti, 
23.JO Son haberler, 23,20 Dana muaikiai. 

B 0 K R E Ş 384 •• 1875 m. : 
13 Borıa haberleri, plik, 14 Haberler, plik, 

18 Radyo orlceıtraıı, 19 Haberler, 19,15 Me1le 
SyJ.,.ie Spineanu tarafından taıann.i, 19,30 
Radyo orkeatraar, 20 Üni•erıite radyoıu, 
20,20 Plik, 20,45 Konferans, 21 Oda rnuıi· 
lciai, 20,30 Konrerana, 21,45 Alger tarafından 
taıanni, 22,15 Papaziılu ta.rafından Viyolon
sel konseri, 22,45 Haberler. 

B R E S L A U 316 m. : 
17 Hafif musiki, 18,30 Tabiatın mukadde

ratı, 18,50 Virtuoz viyolonaeüat Kari Croy
Jih'in konseri, 19,10 Oğlum ne ol•cak, 19,30 
Aktüalite. 19.SO Ertesi ıünün proıramı, 20 
Milli ne4riyat (Karnl.val), 21 Haberler .. 21,10 
Avusturya, 21,JO Joh.ann Strauıı'un eaerJe .. 
rinden lı:onıer. 23 Son haberler, 23,30 Ge
ce lı:onaeri. 

ten bir duman gibi yükse'.en kah • 
kahasiel o bizzat bir alev değil 
miydi? Açık mavi satlıında güne • 
fin akisleri parıldayan bu cenup 
bahçelerinde o, genç bir (ilıib) ı 
andırıyordu. Oyunun harareti için
de kıvranan bu küçük ve asabi vü
cut biç bir zaman timdiki kadar 
ate,in bir rakıs çılgınlığına tutul
mamıftı. 

Hayır hayır ihtiyar adam, ken
di memleketlerinde, kendi evleri • 
nin dıvarları arasında kızını hiç 
böyle görmemİf, ne apartımanla • 
rında ne de sokakta onun boğazın 
dan böyle güzel bir çalıkufu sesi 
çıktığını hiç bir zaman i9itmemit • 
ti. 

Hayır hayır, kızı hiç bir vakit 
bu kadar güzel olmamıftı. ihtiyar 
yahudi timdi tepeden tırnağa ka· 
dar göz kesilmif, sabit nazarlarla 
hep ona bakıyordu. 

Artık her ,eyi unutmuftu· Göz
leri beyaz ve seyyal bir alevi andı
ran kızından batka bir fey görmü
yordu. ihtiyar adam olduğu yerde 
kalmağı, kızının simasına sonsuz 
bir ihtiras ile bakmağı düfünüyor
du. Fakat o, bir hokkabaz gibi 
havaya uçurduğu huyların sonun
cusunu yakalamak için sıçradı, ne
fes nefese yakaladığı bu topu göğ. 
sünün üstüne bastırdı, sonra so!uğu 
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Selim Rami av meraklmydı. Bir 
iki §ey vurabilirse, büyük bir muvaf
fakıyet sayar ve hikayelerini de bal -
landıra ballandıra arkadaılarına anla
tmlı. 

Bir pazar günü de Çatalcaya git -
mişti. Ya tavıana çıkacakb, ya ördeğe .. 
Fakat tavfAru tercih ediyordu. Sabah
tan akşama kadar kırlarda bir hayli do
laşb köylülerden tavıanı bol olan mm
takaİan sordu, soruşturdu. Bir §eyler 
vuramadı. Arbk akıam olmuıtu, elle
ri boş dönüyordu. 

istasyona geldiği zaman tren hazır
dı. Kompartımanlarda tek tük yolcu -
lardan baıka kimseler yoktu. Boş bir 
kompartımana girdi, oturdu. Tren ha
reket etti, Filoryayı geçti, Yeşilköye 
geldiği zaman, trene bir bayii yolcu bin
miıti. Kendi kompartımanına da evve
l>\ yaılı bir adam, arkasından bir genç 
kt7. daha arkasından da orta va•lı bir 
baıka adam girdiler. Balarkövde,'., dört 
volcu dalta bindi. O zaman biraz sr • 
kışıldı. Sellin Rami de ıağ tarafında 
oturan kıza biraz daha sokulmu,tu. Fa
kat ~ene krz uvukluyordu. Tren tek
rar hareket ettiği zaman her sarsıntı-la 
uyuklayan ktzın batı saat rakkası gibi 
Selim Raminin omu'i"ına vurm<:tğa baş .. 
lamışh. Delikanlı evvela ırerilemek is· 
,,.,1: .c .. ı..""t C'""'nra hiJ1,,eme7. hanP'İ his
le, bilakis daha zivade yaklash. Yavaş 
yavaş rakkas hareketi durdu, cünkü 
genç kız uykusu arasında başını tama
mile Selim Raminin omuzuna koymuş .. 
tu. 

KomnRrtıl"'"~-~" hn•ka yo1r111ar "a 
olduğu için, delikanlı buna ehemmiyet 
verrni"o" ve J.c-,şka feyler dütünüyor gİ· 
bi görünüyordu. 

L"" .,,k~t İr;.,...ıe,,. '-'en penc kı';Jl'1~ me"'" 
l(ul-lü. Bu hic beklenmiyen şerAit aJ. 
fTn~~ omuzunda. uvuvan başı göz ucu 
ile s;izüyordu. ipek l(ibi sarlan vardı, 
profilden burnu mükemmeldi, minyon 
ağzı akideye benziyordu. 

Fakat ne dudağında rüj, ne yÜ7lintle 
pudra .. Tam sıhhatte bir kız olduvu 
bir bakısta anla§ıhvorclu. Kolları hafif 
tertip adeli idi. Demin vagona ııirer
klfl!'n. S!'Özlerinin reneini de P'Örtnüştü. 
Muhakkak bu k<zla konuomai?a vo1 ac
rnalıvdı. Otomobil veva hir lokant"i!" 
yemek teklif etmeliv<li. Hic olma7.sa tek 
rar bulusmak üzere bir ran~evu alma .. 
lıvdı. Cü.,k;; ,,.p.,r k·T hakikaten bu 
zahmete değeceklerdendi. 

Birden Selim Raminin içine bir fe
rahlık geldi, Acaba gene ktz maksadı 
mahsusla mı baırnr kendi omu'Zuna kov .. 
muştu. Delikanİı hic ktnırdamıvor, hat
ta onu uyandrnnamak icin nefes bile 
almıyordu. Tren Yedikule ve Samatva
vı gecmi,ti. Sirkecive gelivorlardı. Se
fon Rami hafif tertin kımıldanınca, genç 
k-z uvandı. O kı.-lar hicao ve hayret 
idnde idi ki, delikanlıya. bir mazeret 
bilr kekelevemedi. 

Maamafih: 
_ Afedersiniz Beyefendi, diyebil • 

di. 
Selim Rami gayet ne7aketle ve kar

g,r1~rtndaki ihtivar ad11m biraz da dik 
dik kendilerine bakbğı pes perdeden 
cevap verdi. lhtivar adamın kr?:ın ba
bım olmaoı ihtimalinden de cckinmis -
ti. Bu ihtimal icini pek rahatc;rz ettl~i 
icin, dayanamadı, yavaşça sordu. Genç 

kesilmif, hararetten kan ter içinde 
mazur bir kahkaha ile dönerek et
rafındakilere baktı. Şimdi bir alkı, 
tufanı kopmu9tu: Onun bu mahira
ne hokkabazlığını deminden berı 
hayretle takip eden üç erkek tıp 
kı bir opera parçasını alkışlar gibi 
ellerini çırpıyorlar, "bravo, bravo" 
diye haykırıyorlardı. 

Bu erkek sesleri ihtiyar adamı 
uyufukluktan uyandırdı. Gö7.lerini 
onlardan tarafa çevirerek hiddetle 
yüzlerine baktı. 

Yüreğinin çarpıntısı hissiyatını 
ifadeye tercüman olmuttu: "hte 
kızımı çalan haydutlar! fakat han· 
gisi? Bu üç haydudun hangisine 
kızın teslim olmuttu? Bak ne İnce 
giyinmişler, kokular içinde, mükem 
mel traflı, ah çapkınlar ah! Biz on
ların yatında iken yamalı pantalon
la itimize gider, delik papuçlarl~ 
müfteri arkasından kotardık .• lhtı
mal ki bunların babaları da hıila 
öyle yafıyorlar, ihtimal onlar da 
tırnaklarına kan toplanıncaya ka
dar çalıtıyorlar •• Fakat o babaların 
oğulları, bu çapkınlar, hiç bir en
dite t&fımayan esmer çebrelerile, 
içinde küstahlık dolu parlak göz
lerile durmadan dolatıyorlar, Alla
hın insanlara bir inayeti olan saat
leri böyle israf ediyorlar .• Tabii 
değil mi, bu 9erait altında insan 

Harikalar filminde. Pek yakında 
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kız gülümsiyerek: "Ne münasebet!,. de.. 
di. 

Demek ki yalnızdı. Sirkeciye var -
dıkları zaman, ~elim Rami derhal kızın 
küçük valizini kaptı: 

- Hiç olmazsa otomobile kadar gö
türeyim, dedi. 

Otomobilde şoföre verilecek adresi 
öğrenmek istiyordu. Genç kız: 

- Köprüye, Haydarpaşa iıkelesine, 
dedi. 

Selim Rami yolu uzatmak için ye
ni bir fırsat çıktığını görünce: 

- Ay, ben de Kdıköyüne gidiyo • 
rum, dedi, müsaade edersen.iz, bera • 
her gideriz. 

Selim Ramide her iıi nazikane bir 
şekilde hallehnek illeti vardı. Genç kı>. 
bu teklife itiraz etmedi. ikisi birlikte 
otomobile bindiler. Selim evvela kızın 
valizini, sonra tüfeğiri, çantaıım yer • 
leştirdi. Otomobil hareket etti. D!'li • 
kanlı yolda bir şeyler konuşmak lazım 
geldiğini hiHediyordu: 

_ Hannnelendi, dedi. 
Ve bir çok şeyler ıöyledi ammıı, 

hepsi toplansa bir şey söylemediğine 
hükmedilebilirdi. Söyledıgı ş~, .cun 
en ehemmiyetlileri tasavvur <..Jilebilir. 
Genç kızın güzelliği, cazibesi, bir daha 
görememek endi§esi ve saire ve aa.ire
F akat Öyle amma, acaba bu kız dediği 
yokaa evli mi idi?. 

Genç kız: 
- Hayır, dedi. 
Selim Rami memnun bir tavır gös • 

terdi ve genç lazın elini tuttu. 
Acaba ismi ne? Genç kız ona da c&

vap verdi: 
- Mualla Remzi. 
Selim, Mualla isminin güzelliğini 

. met ve sena etti. Nihayet köprüye gel
c...iler. Selim otomobilinin parasını ver• 
di. Valiz daima elinde iskeleye indiler. 
Birinci mevki iki bilet aldı. Haydarpa· 
şaya kadar da o kadar kalabalık içinde 
mahrem şeylerden babıedemedikleri i
çin sudan ve havadan bahsettiler. 

Haydarpaşaya çıkbklan zaman, Mu
alla Hanım gara doğru yürüdü. Eyvah, 
acaba nerelere gidiyor? Mülakat bura· 
da bitecek mi? Hiç olmazsa bir rande
vu kopannayacak 1111? 

Sordu: 
- Uzağa mı ıridiyorsunuz? 
Mualla tatlı bir tebeasümle cevap 

verdi: 
- Hayır, Eren.köyüne kadar,. 
- Ah, eğer oraya kadarsa .. 
- Fakat çok zahmet ediyorsunuz .. 
- Ne ehemmiyeti var efendim .. 
Selim derhal gişeye ko,tu. Birinci 

mevki iki bilet daha aldı. Pekala an
laşılıyordu ki, Mualla Haruın birlikte 
Erenköyüne kadar ıritmekte hiç bir 
mahzur görmüyordu. Kim bilir, belki 
oradan sonra .•• ne mal Um! 

Bu ümit, Selimi neşesinden çıldır • 
tacaktı. iki bileti alıp geldi ve Mualla· 
nın el çantasına koydu. 

O zaman genç kız dedi ki: 
- Pek iyi amma, böyle tüfekle, av 

çantasile Eren.köyüne gitmek biraz tu
haf clınıyacak mı? Ah, mümkün olsa 

daima terütaoze kalır, her teyden 
memnun görünür. 

o a...-lık yollarının üstüne _çıkan 
güzelliğile mağrur bir kıza hır kaç 
tatlı söz söyleyince mesele olur 
biter, Çok geçmeden bu kız onla. 
rın yatak odasında ve yataklarının 
içindedir .. Acaba hangisi? Bu üç 
haydudun hangisi? Elbette bunlar. 
dan beridir ve bu adam •imdi göz 
)erini kızıma çevirdiği zaman 
bu haydut dün gecenin hayalile 
,imdi de: "O, bu akfam da ge. 
(ecek, bu aktam da benim olacak!,, 
diyor. Ona gözile İfaret ediyor·. 
Ah bu köpeği bir ele geçirsem, onu 
kırpaç altında öldürünceye kadar 
döğsem!,, 

Bir aralık onlar ihtiyarı görmüf
lerdi. Ermir gülümsiyerek uzaktan 
raketile, erkekler fapkalarile se
lamladılar. Fakat o mukabele et· 
medi. Gözünü kan ve hiddet bürüt
mÜf, kızının tetaret saçan ağzına 
bakıyordu. 

- Hayasız kız, sen hala gülebi
liyor musun? Evet gülüyor, kartı· 
sındaki herif te, ihtimal için için 
benim halime gülerek: "Şu sersem 
adamı, bütün gece yatağında hor
lıyan bu ihtiyar yahudiyi görüyor 
musunuz, ah bu herif bilse ki •. ,, di
yor. Evet efendiler, biliyorum, her 
feyi biliyorum, için için benim ha· 
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Yeni adam 
Yeni Adam'm 7 inci sayısı çı~ ~ 

lçinde lstanbul meb'usu Aliettin fi;' ta. 
ve Selimi izzet Beylere lsmail ~ l 
Beyin cevapları, Abdülfeyyaz 'fe. 1 e 
Nurullah Ata Beylerin maka)elet'f. 
man kııırlaJtırma kanununun me~ 
tidai cemiyetlerde iktısadi bayat, 
Proust'a ait tetkikler, dünya iJİJI' ı' 
sanat haberleri vardrr. Yenilik t.f" 
!ara tavsiye ederiz. 

Türk destanına giriş. ~ 
Genç ve kıymetli idarecileri~ 

Fatih kaymakamı Halil Nihat e",/ 
ni zamanda fikir ve edebiyat aslı•; 
ela kendine mevki yapını§ bir saJI 
kardır. ı-1. 

Haliik Nihat Bey ''Türk de• f 
gİrİ§,, iıimli güzel bir eser yaztt:!'J: / 
retmiştir. Eserin içinde eski T'!'~ 
biyatında asırlarca yer etmİ§ bıt 
kıymetli destanlar vardır. 

Tahir ile Zühre, Şah Ismail ili~ 
lizar, Tammar Hatun ile Sül•v. 
Şah destanlan bunlar meyanıı•.,. 
Haliik Nihat Bey kuvvetli lisanı "',J, 
destanlan manzum olarak y~. 
Eoer okunmağa layıktır. Karileı"' 
hararetle tavıiye ederiz. ~ 

de ıunlan bir yere bıraksanız•~ 
- Elbette, timdi.. Siz biraz ( 

leyin.iz, ben derhal ırelirim. , i 
Sellin evveli gann gazinoı~ i 

tu. Gazino sahibi bu çeıit ema'i! 
kabul etmek istemiyordu: . / 

- Baıraia bıraksanız daha if 
diyordu. ~ 

Sellin bagaja koştu. Memur :ıl 
tu, memuru aradı, buldu. Mu~! 
bitirdi, tüfeğini, çantayı bıraktı•~ 
acele perona koştu. Birde ne i 
tren gitmiş, kuı uçmuıtu.. il' 

Zavallı Selim bu defa da aVl~1 

mışb. sf:rJ 

tı 

' d 

ıı 

- d"JOI. t)ı 
li?1e güldüğünüzü de hisse. 1 'f'r ~ 
Sız beni tükürük gibi bent ıı.R le 
nızla eziyorsunuz .. Öyle yıı., 111 t İı 
nızdaki kız insanın ittihıı.5111 el ır 
bartacak kadar güzeldir, oııdilil' 
etmek kolaydır, o dav~t . e , .. ~ 
derhal yatağınıza gelır gı!ı:ı.-""1 
annesi? Vakıa o biraz şıt lı"~ 
bir parça fazla düzgünlü .;e 

1
,_ I" 

dır; fakat bir davet eden ° ~~r 
ki o da sizinle ufak bir dıı.ıt5 Jı"'~ ı 
eder. Evet köpek herifler, 1 ~ 
nız var; madem ki b~;ı~, ~ 
ahlaksız kadınlar sizin ar~._tıl'.) ~1• ko,uyorlar, ne yapsanı:ı: ,Jı;j ~ 
var •.• Ama bir kalp kırılıı.C rt'i. ~i 

. . • . b eheıil • tı 
sızın ıçın unun ne . rii" / >i 
var? Siz hot bir vakit gı:f' eıı 
nuz, o hayasız kadınlar ıı.h ,i1 
yorlar ya, bu, kafidir·· ~ııd~ 
sizler, kamçılanmağa, k dP /c 
dan kanlar çıkartılacak . •,_ıJ f 
baçla döğülmeğe layık ııt elİ··.1 

S. . k 1 ebertıil ?,, ruz... ızı urtun a g ·-r. et 1 
kat madem ki itle~ik~eıı~jıt1,e ~ 
kalmıyor, madem kı hıç ı )ıl 
ses çıkarmıyor, ne yapsan~._~ 
nız var ... Madem ki ben, ıı.II lı1 
da, tıpkı kustuğun~ yalaY 0rıı~ 1 
pek gibi biddetinıı yutuMıı.d' 
yapsanız hakkınız var .. ··yJe 
dünya bu kadar alçak,lbd? ıı' 

k k d efi ır, 
tı verece a ar s ( gi 
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Üç adamı 
Yakacaklar mıydı? 

Egridirde kayak spor 

s 

da bir mesai mucizesi 
~aruf bir alimin beyanatı- yeni sene 
Çın Pancar ekecek köylülerin müracaatı 

Zilcye yakın bir köyde 
acayip bir gece ziyafeti 

SIV AS, (Milliyet) - Dün "Milli
yet1' e yazı aramak için hükiimet cad 
desinden inerken bir arkadat koluma 
girdi: 

C:oşgun spor gençleri 2, 100 metrede 
mükemmel kış sporları yapıyorlar 

Milas gençleri 
Çalışıyor 

-o--. 

Evclce yardımsız çaıışan 
gençlere fırka elini uzattı 

ııı~~PLLU {Milliyet) - Edirne 
&ilesin~:rıı_ı.ı~ mutat ziyaretleri ve
llıcb• l n ıstıfade etmek istiyen 
llıob·11ı 5 arıınızclan Tahsin Nuri ve 

ı Ye ın. .. t h , fik B 1 
11 e assısı Salahattin Re-

Qelıııiel er .geçen gün Alpullu'ya 
.ı •ııbe( f ~r?ı. Fabrikayı, muhtelif 
)1 l'i ve e~~nı!. ı_ı.ıektep ve haatahane

&eçirlk tlıgı... birer birer gö~den 
etııı:.1 ı dt~n sonra Edirneye hareket 

.• er ır 

Üzunk .. · .. , 
llıevaiın· 0Pru ye bağlı olan ve kıt 
de gü 1.'.khasebile sevkiyat itlerin
"ar1 h~lk çeken { Edeköy) ve ci-

0 llaııitt ının pancarlarını - Yu-

kat olan cihet fabrika idaresinde 
çalışan genç ve kıymetli vatandaş
larımızın birer Avrupa tahsili gör
mü' olmaları noktasında toplanır. 
Vazife icabı olarak ömürlerinin 
mühim bir kısmını köylerimizde 
ve köylülerimiz arasında geçiren 
bu değerli ilim ve fen sahibi va -
tandatlarımızın - başta liyakatli 
müdürleri bulunduğu halde -
Trakya köylüsü arasında dolaşma
ları halk ve köylü seviyesinin yük
selmesinde en büyük amil olacak
tır.,, 

* * * 

- Yahu haberin var mı Zileye ya 
kın bir istasyonda üç ki~yi yakmak 
istemişler ıunu anla da ''Milliyet" e 
yaz dedi._ .. 

Bunun tahkikatına giriımek için 
önüme rastgelen arkadatlara sorma
ğa baıladım.. Hiç kimaenin haberi 
yok ... 

Şu kahveye bir uğrayayım belki 
orada bilenler vardır diye girdim ve 
bir sandalye çekerek oturdum_ .. Sağı
ma soluma bakıyorum... Büyük bir 
masanın batında dört kiti bir taneai .. 
nin kolu sarılınıt yanındakilere hara 
retli hararetli anlatıyor ... Sağdan, sol 

fa.brik:ndan ı:eçirilmek suretile -
llıla.11 (la Yollamak hususunda ya
lele~ile b ?t~nt) • münasebetile, ai
olaıı y ırlıkte, Alpullu'ya gelınit 
~İidü )n:ı-nlı gümrük ve istasyon 
~allı r erı fabrikada gördükleri in
tiıı bi; Ve fevkalbeter mesaiyi de
aıııaı hayranlıkla kartıladıklarını 
lıı'ya. llıışlardır. Ayni günde Alpul-

Önümüzdeki sene için pancar 
ekmek üzere yapılan müracaatla
rın sayısı bir derece daha artınıf
tır. Ancak bu sene tahminden ziya
de mahsul alınması ve bunun sonu
na kadar itlenmesi zarureti yüzün
den fabrika, mutat kampanya müd 
detinin dört defa ziyadesile çalıt
mak ıshrarmda kalmıttır. Bunu te
lafi etmek için zeriyat sahasını a
zaltmaktan batka çare görüleme
mittir • Fabrika idaresi ve tir ket 
böyle bir çareye bat vurmayı dü
şünürken diğer taraftan da akın 
halinde müracaatlar yapılmakta
dır. Bunların bir çoğunu pancar sa
hasında bulunmıyan köylüler teş
kil ediyor. Bunlarda hiç olmazsa 
vergi, yol parası gibi mükellefiyet
lerini ödeyebilmek ve asgari ihti
yaç olan tuz ve sabunlarını tedarik 
etmek için hane başına birer iki
fer dönüm pancar ekmelerine mü
saade istemektedirler. Fabrika j. 
daresi hem zeriyat sahasını azalt
mak, hem de bugüne kadar pancar 
ekiminden İstifade edememiş olan 
köylülerimizin müracaatlarını is' af 
edebilmek için geçen seneki zeri
yat sahaıını yüzde 30 • 40 nisbetin
de azaltmağa mecbur olmuftur. 
Bu karar, ümitlerini pancara bağ
lamıf olan çiftçilerimizi müteessir 
etmekle beraber vaziyetindeki za
ruretleri ötedenberi takdire alı,ık 
oldukları ve Alpulludaki bu hum
malı çalışmaları ı:özlerile gördük
leri için bu zaruri kararı yerinde 
buluyorlar, bu vesile ile de pancar 
ziraatinin kendileri için bir nimet 
olduğunu söyliyorlar. 

dan meseleyi dinliyenler vardır .. Ben 
de oraya yaklaıtrm ve meseleye ku
lak misafiri olınağa baıladım. Ta
mam aradığım mesele idi. Zileye yaı
kın İstasyonda vukubulan vakayı an
latıyorlardı .. 

------

e llokta.f elen ve fabrikayı en ince 
.,J kile ed arına varıncaya kadar tet
pr liiııı. Ji11 doktor M. Mikut'la görüt 

latiıtik er.elmilel teker sanayii is
'abrik d ur~sıi müdürü olan bu zat 

lı tı:ı.ü~da hır kaç gün kaldığını ve 
lan ba et zarfında fabrikayı baş· 
llıi' Ve 'd gö.z~en geçirdiğini söyle· 

"..__ F eını.ttır ki: 
ııı. llıı.ıv ahrıkada yüksek bir çalıt
llıe \'az• affakıyeti var. Gerek i9let
at ve 1~Ye~ni ve gerek pancar zira
~hllıiıı;~~1Yat itlerini her cihetçe 

•kilau ~ıı fevkinde mükemmel ve 
I)· ı oıtld 1 ığer t um.,, 

de ~aııtığ araftan Meb'us Nuri Bey
"~ır o\ahııı:ı görütmede fabrikaya .,\t . .. lıtii h 

,~1 nel' d" şa edelerini sordum. 
tin..__ F ab '!'or ki: 
•a l1efa1,1'1kanın çıkardığı şeke
ta.FaJIİiıı;11 Ve miktarı malôm. Se. 
ıı tııa. Par! 'ke~eketiınizdeki inki
lıı~ lu fabrik bır nümune olan AI-
1.1~ fey i,I ası~da asıl beğendiği
h111de görd ~.~.~sınde ve itletilme
. &.Itır. S k ~gllmüz intizam ve inzi
~11a.y011 e 12 sene evvel küçük bir 
ltı lııı.ıa dan ibarçt olan Al pullu' da 
:'aıa.ha zzam fabrika yüzündan 
la.11ı1, b~e tehir haline girmeg· e ba' 
•·· ır u f 1· f~ordijı mran ve aa ıyet hay tı 
lect · I{. Her türlü asrı· 1 a 
ı. ı Qtzarı evazımı ve 
""'la.ne ı e meydana getirilen has. 
~~~İno' bef sınıflı ilkmektep otel 
!lllıekt - Yapılmakta ve tefrit ~ 

llıt Cad e olan - Ç&rfı, güzel ve ge
l',t ( deler, meydanlar ve niha
lli(~ladyum) .. (Harikulade) de
~"-rla. k kadar yüksek bir sanayiin 
~'til~· neticelerinden başka bir fey 
~ ır. 

tii lttor M M."kk 'I 
r~liilt. lie ~ ~· ~f a biz de gö-
>' 1 ~"-\~ r ır ampanya yapa
ı 1 <liirı ,"'11 bu müessesemizin bu 
l{Uj' "'tıı &de b· Panya yapıfınm (hari
ıı:ı .. ır .... 

'

•kgo;-J;,, ""uvaffakıyet) olduğu
, er . Jen " Al il , da. •ıtıa.J• e pu u nun cihan 

ede lııiiıııı.ı:~. ve fabr!kaları sırasın 
lliıı ~ beYneı 1~ mevkı aldığım izah 
't-ııd~adeler:;ı~ı-~ir istatistik ,efi
lletJ ır hi- ·ı ogunerek dinledik. 

e · •sı e gezd"'" · tııe ... gördü,.. .. ıgımız hastaha
~ ·"nu . cumuz inf 
a.ııe . nıyet ol akl ızam tayanı 

leriıı ~11lden b .. ~ ~ beraber ecza
İıı· •11 •· h utun hır civar k·· 1·· 

ıf •e atr k oy u-
Qor~de etmek: ya bn kasabaların 

!\··ek hiz· . e ulunduklarmı 
~~la.:~lii!erj~ c~~~fa~ sevindi~ittir. 
Qtılriilı: a.n Pancar .. etmedıkleri 
'ra.,lı lııikyasta . . f kuspelerinden 
lı:ıa.ııı ra.ıı fahrik:st~ dade . yollarım 
t~t a.rda f b . ı aresı •on 
1~ tiıı8 • • a rıka çiftliği~d za-
tq~'tile ~lleklere bunları yed~ mek 
"-ı•r. 1111 teın tecrübeleri Yaprmmek 
'"'! ecr .. b 1 . a • 
Ya.~ lleticeleru e .~rın vereceği müa 
di' \'e •üt . e. gore memleketi 
. Rer •- ıatıhaal • t n liııj "'taft a ı arttırılacak, 

llıı.r il de ite an da pancar küıpele. 
)jdi:lı: Cins çfE~ri:~ğı gözönüne alı-

lı e Sl\lıtııacı:.ktı ayvanatmın tez. 
fre ~ita r. 

Alpullu, teker fabrikası yüzün
den Trakyaya dağıtılan paranın 
yekfuıü 4,000,000 lirayı bulmuf· 
tur. Pancar · · d 
1 zıraatı mey an almıf 

:,:.a•Tayakdı coğrafi vaziyeti malum 
r yanın "kt• d" karfısındak" . ı ısa ı buhran 

. ı vazı yeti c .dd d" feh olacaktı. ı ı en, en ı-

~ ehmet BEHÇET 

Bandırma limanında bir motör 
kurtarıldı 

.. BANDIRMA, (Milliyet) - iki 
gun evvel baflayan fırtına d·· 
ceden beri tiddetini arttır akundge 

d 
ar e-

vam e İyor. Limanımıza k 
h 1 

.
1 

, ereste 
amu esı e ge.erek fırtınad 

vel yükünü boşaltan Bartın all.:v : .. a 
nına mensup yuz otuz ton hacmi 

el,: eı-ınde ınemleketlerde hareket 
1,ııı111ııiye;İ nakukliye vasıtaların
r~I 1f otan ~ . llanılmağa bat
~lılı.ı' tııilttard ıs~ır~onun fabrikada 
bir 1111t11 d a ııtıhsal edilmekte 

istiabisindeki motör ve yelkenli 
gemi dün gece fırtınadan demirini 
tarayarak istasyonun kayalıkları • 
nın otuz metre yakinine düfmÜf· 
tür. Motörünün batma tehlikesini 
hiı.seden kaptan motörünü kurtar
mak için limanda bulunan Asya 
vapuru süvarisine iki yüz lira ver
meği teklif ehnİf ise de denizin 
çok .f İddetli odası vapur için de bir 
tehlıke tetkil ettiğinden muvafa • 
kat edilmemittir. Motör sahibi ve 
kaptanın perişan halinden müteeı 
s~r olan kayıkçılarımızdan bet genç 
hır sandalla denize açılmıtlar, kor 
~~nç. d~lgalarla boğufarak motöre 
ıkincı hır demir vererek gemiyi 
muhakkak bir tehlikeden kurtar
mıtlardır. Kayıkçılarımızın büyük 
cesaret ve iyilik severliğinden mem 
hn olan motör kaptan ve sahibi 
d Yikkçılarımızı takdir ve tebrik e-
. ere k~ndilerine yüz on lira bah 

fıt vermıttir, 

'- . lli?ıetti: ~rıca kayda değer 
lit~'Pıııçiya. · 1 k emleketimizde de 
litııa ~8.aıtaıa: 1 tan maada - nak
ltı;11 lıııe bati ında da İspirtonun ia
f~Un hu kı anıtından sonra fabri

A er teın·'lnın?an da hayli men""•! •• ., ın edılecektir. 
.,..Jaııı ··1cr 

fu an ve tayanı dik-

Babasının ölUsUne giderken 
kendisi de öldU 

ÇATALCA 9 
nasında babas~n @l~ğ~. Y.';'hturlar es
fınncr 1 •mail, Kar u .~~~ haber alan 
caya gelirken hayva".:':'i~~i';'i.S~~a_l
Çatalca arasındaki uf~k b" gd oyu ıle 
m f k ır ereye vur-

uı, a at çok süratle akıp el 
genç delikanlıyı önüne katara: boe~ ıu, 
tur. emuı-

Maaada kolu aarılı ve yÜzünün ha 
zı yerlerinde çizgi bulunan zate yak
l8§tım. 

- Gazeteci olduğumu, meselenin 
naarl vukubulduğunu anlabnasıru iı
tedim_ Memnuniyetle kabul ederek: 

- Anlabyoruz, haydi baıtan baılr
yalnn, diyerek anlabnağa başlıub. 

30 Kanunuaani Salı akıamı Zile iı 
tas~onundan (Ulu Suluğ) da vagona 
çekılmit üç arkada§.. Ben, Ankaralı 
Hakkı uıta, Hüıeyin Aptullah oturu
yorduk ... ~P,tullah ayağa kalkarak 
yemeklenını;oı hazırlamağa batladı. 

- Haydı Yemeklerimiz hazır! 
Dedi ve toplanarak yemeklerimizi 
yemeie baıladık .. Tam bu sırada va
ııonun kapısı vurulmağa baıladı 

- Kim o.. . 
- Benim Hakkı uıta .. 
- Buyur bakalım Muhtar efendi 
Bu gelen istasyona on bet yirmi 

dakika mesafede bulunan "lskoluz'' 
köyünün muhtarı Eyüp ağa idi .. 

- Haydi usta köye gidelim .. Odada 
oturalım, dedi ... 

Be, ilk defa gibnek istemedim. 
- Bu gece fıraatı bırakmasak ol

maz m< 7 dedi .. 
- Haydi Aptullah Efendi siz de 

kat!·· ı, dedi ... 
.' a '!'Ondan indik, giderken yüre

fimrl ' bir sızı hissediyordum ... 
1\-i;idür Beyden izin aldıktan son

ra yolıo düzüldük .. Köye gelmiştik .. 
Ka!>ak Mehmet denilen bir ada

mın kapısını muhtar vurmağa baıla
dı. Mehmet gecelik kıyafeti ile kapıyı 
açb .. 

- Buyunın ağalar! Bu gece vak
ti nereden 7 dedi. 

Biz .ı•~mmı bir vaziyet aldık. 0-
day.a girdığimiz zaman odanın ortaaı 
na ık.1 yatak serilmitti. Muhtar bir
denbıre dr§an çıktı: 

. ~ Ben biraz hazırlık yapayım, de 
dı. Bız bu gece vakti buraya neden 
getirilınittik, ev sahibi yatmak üzere 
i~i .. Oturmadan ev sahibinin de habe 
rı yoktu. 

Yirmi dakika sonra odaya i§ık de 
n~~en bir ~dam elinde aazı ile görün
du .. Ko:.ndı çaldı, kendi oynadı .. 

- Atık bu gece vakti senin halin 
ne böyle? dedim .. 

- Ne yapah, &§ağıda oturuyor
duk, buraya geldik .. 

Aptullah "biraz dııan çıkayım'' 
dedi. Bir dakika sonra bir ıes: 

-Pat ... 
- Vuruldum, anamı. 
Odadakiler dııan fırladık. Bu Ap 

tullaJı idi. 
- Ne var?. Ne oluyor, diye bağır 

mağa başladı. Bu aeslerimizi kalın so 
palar, bıçak sesleri susturdu. 

Arka arI<aya, odaya köylüler, 
muhtar dolmag" a ba•lad •·t d. 

b . "' ı, mu ema ı-
yen ıze vuruyorlal"dı. 

Muhtar ortaya geldi ve• rt b" 
le bağırdı: e ır sea 

- Vurun, öldürün. yakın b I 
çaklan!.. u a • 

- Ne at, ne koyun bırakt 1 h 
yediler, vurun! 1 ar, ep 

Mütemadiyen köylüler bize vu 
yorlardı. Ellerimizi bağladılar h ~-.. b" k"" , epı-
mı~ı ırer O§eye yatırdılar, bıçakla, 
degnekle vurdular; vurdular, sabaha 
kadar .. 

Ocak dehtetli yanıyordu. Beni tut 
tutar, _ocağın yanı..ıa attılar. Artık 
Yanm&ga baılamıttmı. 

-.. lıte ! ~İye kafaaındaki yanıkla
" gostermege baıladı. 

Aptullah, sürünerek elleri ba • ı 
olduğu halde, beni ocağm yarund! 

1 

çe~eğe. gayret e~iyo~du. Ditleri il: 
benı çekıyordu. Huseyın bağırdı: 

- Muhtar efendi bunlan yaka
caksınız amma istasyon müdürümü
zün buraya geldiğimizden haberi var. 
Hükil.metin kolu uzundur.. Duyarlar
aa kökünüzü ve hepinizi topla orta• 
dan kaldırırlar. Bizim ne ırünahmuz 
var? Allah atkma onu söyleyin, sizin 
oturmanız böyle mi?. Diye inlemeğe 
baıladı. 

Bu sırada lata.yon müdürümüz 
G~.ni .. Beye haber göndermiıler ki, 
Mudurle yol Ç8VU§U içeri girdiler ve 
bizi kurtardılar. Allah razı olsun ye
niden dünyaya gelmif gibi sevindik 

Hakkı ustaya sordum: · 
- Pekili, bunlar size bunu yaptı 

lar, arada cereyan eden bir m I 
var mıydı 7. ese e 

- Hayır, yalnız geçen &ene bir çi 

Eğridirde Co,kumpor klübü gençlerinin Kayak eğlenceleri 

EGRIDIR, {Milliyet) - Cot
kunspor klübünün gençlerinin ka 
yak sporlarım yakından görmek 
emelile Camili Yaylaya gitmek i
çin gençlere refakati kabul ettim. 

Sabahleyin saat 9 da Eğridir· 
den hareket ettik. Bir çok tepele
ri aıtarak, mütemadi bir yokut tır
manarak saat 12 de Camili yayla
ya varıldı. Yolda gençlerin yürü
yüf ve tırmanıt hareketleri bu 
spordaki li:abiliyet ve idmanlarını 
açık bir surette gösteriyordu. Ca
mili yaylı.ya müvaaalatta on bet 
dakika istirahati bile çok gören 
gençler, derhal kızakları takarak 
o günkü harekat hakkında müla
zim Yusuf Beyin 20 dakika devam 
eden dersini dinledikten sonra 
derhal faaliyete geçtiler. Aktama 
kadar mütemadiyen yürüyüf ve 
sporla uğratan gençler geceyi de 
orada talimgaha ait barakalarda 
şen, ptır geçirdiler. 

Ertesi günü havanın sert ve sis 
li olma3ına rağmen saat 7 de 2100 
metre İrtifaındaki tepelere tırma
nan sporcular kayaktaki kudret ve 
bilgilerini tamarniyle gösteriyor
lar. 700 ve 800 metrenin dik init
lerden yıldırım süratiyle iniyorlar. 
istedikleri yerde dönüt ve duruf· 
!arını yapıyorlardı. 

Öğleye doğru bir saat bir isti
rahat verdikten sonra tekrar spo
ra batlıyan gençler saat 15 te ora 
dan hareketle Eğridire geldiler. 
Bu yürüyüf ve kayak sporlarında 
gördüğüm faaliyet ve gayret bana 
ati için pek büyük ümitler verdi . 
Şu mütevazi kasabada sükiinetle 
çahfan bu gençler bir sene so~a 
Bursa sporcularile müsabakaya ış • 
tirak edebilecek bir hale gelecek
leri kanaatindeyim. Havanın ıisli 
olmauna rağmen yüksek tepeler
de alınan iki fotoğrafı takdim edi 
yorum. 

~laziz gençlerinde okuma hevesi artıyor 

Eliizizde memle ket kütüphanesi 

El.AZIZ, (Milliyet) - Elaziz 
gençlerinde göze çarpan bir oku
ma hevesi vardır. Epeyce eski bir 
tetekkül tarihine malik olan mem· 
leketimiz umumi kütüphanesinde 
bir çok kıymetli eser mevcuttur. 

Cumartesinden ba,ka bütün 
günlerde kütüphaneye bir çok 
gençler dolmakta ve kitap, gazete 
mecmuaları okuyarak vakit geçir
mektedirler. 

Yeni yapılmakta olan Halkevi
nin intaatı biter bitmez kütüpha
ne Halkevindeki kütüphane salo
nuna tatınacaktır. Halkevinin kü
fat merasimi de 19 tubatta icra e
dilecektir. Kütüphanede mevcut 
ciltsiz bir kısım eııerlerin de cilt
lenmeıi ve tamir edilmesi için mü
him miktarda bez ve mukavva si-

vi ıandığrnı ve çimento çalmrtlardı. 
Gittik, köyden aradık, bulduk. belki 
bundan bir garez bağlamıılardır. 

Biçare adamcağızda renk falan 
kalmaınıtb• Yüzü ıapaarı idi. Tahki· 
kat devam ediyor., 

parİf edilmittir. B.unlar gel.dikten 
sonra kitapların cıltlenmesıne bat
lanacaktır. 

Sultanhisar Hilaliahmer 
Kongresi 

SULTANHiSAR, (Milliyet) - Na
hiyemiz Hililiahmer Cemiyetinin ıene
lik kongresi fırka salonunda toplan
dı. 

Kur'a neticeıi idare heyetinden çı
kan Yusuf Ziye ve Bahri Beylerin yeri
ne Yuıuf Ziya Bey tekrar ve mual
lim Refik Bey de yeniden ıeçildiler . 

Kongreden sonra idare heyeti top· 
landı. Yusuf Ziya Beyi tekrar reiıliğe 
seçti. 

Aydın için su projesi 
AYDIN (Milliyet) - Şehrimizin 

su avan p;ojeıinin lıtanbulda bir tir'" 
ket tarafından yapıldığını evvelce bil
dinniıtim. Belediye encümenimiz evvel .. 
ki günkü toplanbsında kat'i proJe ve 
planını Ankarada mühendis Albert Ko
vaça 2600 liraya ihale etmiıtir. 

Şartnameye nazaran proje ve plan 
3 ayda bitirilecektir, 

MiLAS, (Milliyet) - Kaza
mız C. H. F. idare heyetinin, son 
intihapta tamamiyle genç ellere 
geçtiğini, geçen mektuplarımız. 
dan birinde bildirmiştir. Bunu bil. 
dirirken, gençliğin bilhassa Gazi 
gençliğinin heyecan ve kudretmi 
düşünerek, çok mesut olmuştum . 
Fırka idare heyeti, timdiye kadar 
bakımsız ve himayesiz akalan asil 
gençliğimizin derhal elinden tut
mUf ve onların temiz duyğu ve ar 
zularına yardımı, kendisi için en 
fUurlu v=ife telakki etmittir. 
Memleketin her tarafında olduğu 
gibi, inkılabımıza kıskanç bir sev
gi ile bağlı bulunan M.ilaa gençli
ği maatteessüf timdiye kadar yar
dımsız · kalmışb. Onlar, temiz 
duyğularının verdiği heyecanla 
şimdiye kadar sessiz ses.ııiz tıpkı 
bir karınca gibi çalışmışlardı. Onu 
da dün aktam verdikleri müsame
rede iabat etmekte geçikmediler. 
ı9 Şubatta Halkevi açılıyor. Evin 
yedi tubesi için timd1den hazırlık 
Jara batlanmıştır. Dün bu hazır
lıklar meyanında C. H. F. tarafın
dan gençlere güzel bir müsamere 
verdirildi. istikamet sinema bina
sı dün akşam, temiz ve heyecan 
dolu bir hava içindeydi. Perde a-
çddığında karşımızda temiz yüz
lü, sevgili gençlerimizi, Cümhuri
yetin 10 uncu yıl marşını aöyliyor 
gördük. 

Bu marşı ne asil bir gururla 
söyliyorlardı ve onları alkıtlıyan 
avuçlardaki nemi ne ncak ve sa• 
mimi göz yatları hasıl etmitti ! 

Bundan sonra Fahri Bey tara
fından güzel bir Zeybek dansı ya
pıldı. Kıymetli gençlerimizden 
Hüsnü Beyin kemanından Wag· 
ner ve Mendelson'u dinledik ve 
kalplerimiz çarpa çarpa onu alkıt 
ladık. Türk gençlerinin içinde için 
için yanan ne hararetli, ne sön
mez bir ateş var! Parlayıvermek 
için hu atef ufak bir kıvılcımı bek 
liyor ! Burada timdi ödemit orta. 
mektebi musiki muallimi olan, dit 
hekimi F<ikri Bey vardı. Dün ak
tamı kemanını derin bir vecd için
de dinlediğimiz Hüsnü Bendan 5-
6 sene evvel haftada iki defa Filc
ri Beyin muayenehanesine gelir 
ve onun hastalarının dağılmasını 
beklerdi. fikri Bey, daha ilk dera 
lere batlarken daha ~u ç~.uğun 
istsidadından bahsetmıtti. Dün ak 
tamın müsameresi ilanlarında o
nun ismini gördüğüm zaman hay
ret ve takdir duymuştum. On~ al· 
kıtlarken, yükııek ve her teyı ~
hundan duyan gençliğimizin aail 
kudreti önünde ruhumla eğildim. 
Garbin en komplike eserlerini ya• 
zan büyük üstatlarının ruhu da hig 
şüphe yok ki, ufak tefek kusurları 
hot görmütlerdir. 

Halkevi reisi Nazmi Bey gil
zel bir nutuk söyliyerek Milb 
gençlerinin ihtiyaçlarından bah
setti. Ve sahne üzerinden, menfi 
dütüncelere lanetlerini gönderdi. 

Aka Gündüzün "Beyaz kahra
man,, isimii piyesinde gençlerimi
ayrı ayrı muvaffak oldular. Çok 
iyi gayelerle yazılmıt olan ve b* 
tan aşağı bir heyecan kaynağı bu
lunan piyesin bazı teknik hatala
rı, gençlerimi2lin gayreti içinde 
kayboldu gitti. İhtiyar profesörr 
Türkoğlu Doğan Bey rolünü ya· 
pan Kemal Bey çok muvaffak ol
du. Sesinin ahengi, ilimle ağarmıf 
ak saçlara, hürmeti celbeden bir 
eda veriyordu. Bundan sonra tem 
sil edilen "Şeriye Mahkemesi" ko 
mik sahnelerle dolu idi. Dünün a
cıklı komedisi iyi yaşatıldı. 

A. N. 

Aydında verem dis? tı S3ri 
AYDIN, (Milliyet) - Aydının bi

ricik aayfİye yatağı olan Paıa Yay• 
Jiııına ıon defa vilayet makamımızın 
himmet ve deliıletlerile kurulan ve
rem mücadele cemiyeti tarafından 60 
yataklı bir dispanser yapılma11 icara... 
laıtırılmıı ve teıebbüslere baılanmıı
br. 

Çanakkale valisi Balı kesirde 
BALIKESiR, {Milliyet) - Ça

nakkale Valisi Süreyya Bey ve na. 
fia ba,mühendisi Balıkeıire gel
mişlerdir. Mumaileyhin Balıkesir · 
Çanakkale yolunu tetkik ettiği tah 
min edilmektedir 
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M. Titulesko ile Tevfik Rüştü Beyin nutukları 
(Başı 1 inci sahifede) 

vudur. Kendisi için yapacak vazifeleri 
vardır. Buna göre, bir devletin hudutla· 
n meseleai etrafında kararsızlıklar mev
cut oldukça beynelmilel camianın isti!· 
zam elliği tam verimli mesai imkansız· 
dır. Filhakika, bu tnrtlar dahilinde, neti· 
ccde devletin heyeti ile birleıen gün· 
lük hayatın yerine milletin hayatını 
muallakta tutan sıkıntılı bir siyasi mcse· 
le ikame edilmi,tir. 

Hudutlar 
Umumi harpten evvelki aulb devirle· 

rinde günlük bayatta hiç bir hudut en· 
di.ıeai mevzuu bahsolmıyordu. Milletle· 
rin hudutlarının akibeti hakkin'cıaki hu· 
EU:unu yalna harp bozdu. Yeni ıulb 
muahedelerinden biri, bazı masum tema• 
yüllere yapılan ifraf ve hafif tiddet yü. 
zünden, bazı sınıf devletler içn garip ve 
hususi bir rejim ihdas edildi. Onlamı 
budutlan meselesi her veıile ile başba· 
ta ve yahut aleni surette münakaıa edi
lebiJir4 Yalnız müsalemetperverane ve .. 
aaite müracaat edileceğini teyit şartiyle 
bugün bir devletin bir uzvundan mah· 
rum edilmesi açıktan açığa talebedile
bilir ve böyle bir noktai nazar teatisini 
reddeden devlet sulhu tehdit etmiı ve ya· 
but beynelmilel ruhtan mahrum bulun· 
muş olmakla ittiham edilmek tehlikesi
ne kuvvetle maruztur. bir devlete bile
rek intihan talep edilmek ııkkı müsteo 
na olmak Üzre, bir aksülamel husul bul
maması muvafık olamazdL Hudutlar sulh 
zamanında tehdit edilebileceğine göre, 
bu hudutların, harp bazırWdarmdan hah 
ıedilmekaizin, tekeffül edilebilmeleri de 
metrudur. Merkezi Avrupada baJlıyan 
bu aksülamel devam etti ve buırün Bal· 
kanlarda tamamlandı. 

Realut lıir e•er 
Ati na muahedesi, her ıeyden evvel 

beka ve muhafaza sevki tabiialnin em
rettiği bir harekettir. Atina muahedesi, 
ıulha süslü ve müphem lisanla yazılmıs 
misaklardan daha ziyade hizmet eden ıi
yaai realist bir eserdir. O misaldarda, a• 
licenaplıklar birbirine o derece kanı· 
bUfh ki bu hükiımlerin size bir ıey mi 
verdikleri, yoksa sizden bir fey mi al· 
d:k'arı ber vakit bilinemez. Nihayet A· 
ti na muahedesi bir adalet eseridr, zira 
""-•kıllarının hukukuna mutlak olarak o 
derece riayet etmektedir ki bütün al" im 
darları ;mza edenlerin ihdas ettikleri re
jime iştirake davet eylemektedir. Filha· 
kika, inşa ettiğimiz ev geniı ve misa· 
firperverdir. Kalplerimizin beklecliii 
herkes için orada yer vardır. Fakat e
vimiz aydınlıktır da, ziya oraya her ta· 
raftan nüfuz. Eıiiirıden atlıyan herkeı, 
alaca karanlıifın ihdu ettiği hayal zev
kini ta-1< fikrini terketlnelidir. Fakat 
Atina miaakmı imza edenler için, erazi 
hudutlan kati ve mü~ kabul etmez 
bir fCY olmakla berab"' bu hudutlar had 
eli zatinde inaanları ayıran ve onların ha 
yat nı müıküll"ftiren manialardır da. 

Bunun için, hudutlarımızı kati ve ha· 
lisane olarak tanıyarak herkesi•, bu hu 
dutlan kati manevilepnelerine kadar 
tedricen kıymetten cliiJünoc:elc iktiu.cli 
.... aiyaai seni• bir mukareneCf meaaiaine 
cm•mete amade bulunuyoru.a. o gün 
timdiki vatanlanmız artık bir •atan oJa. 
cııktrr. Beteriyet bu lıüyiik vatanı her lıi· 
rimizin keneli vatanına kartı ayrı ayrı 
beslediği muhabbetin heyeti mecmuası
nı temsil edecğinden bizim için o nia
bctte aziz olacaktır. Emniyet, anlayıt. it· 
tirıık, tamamlama. itte Atina muahedesi· 
n:' i~~~m•zı ko~a bu~n ıulb için 
diktigımız mabedın dört aüfunu. 

Bundan böyle Balkan devletlerinin 
m;ıfl bayramı olması l.izım gelen bu u-
11utulmaz vü'lde Yunan Reisicümhuru 
Hazretlerinin sıhhatine ve onun mille
ti";., ~fahma ve miı•kwnlZl imza eden 
milletlerin de .. let reislerinin aıhhatine 
İçMckl., müsaadenizi rica ederim. 

Bu nutuk uzun müddet alkıılannuı
br 

Tevfik Rüştü Beyin nutku 
ATINA, 10 (A.A.) - Yunan hü • 

kümeli tarafından verilen resmi diııede 
Hariciye ~ekil~ Tevfik Rüıtii Bey 
fU nutku ıret etmiıtir: 

"Zatı devletlerinin pek lıelii nutuk
larmtlan ve pek sarih İzalıatlarmdan 
ıonra benim söz almaklriım zait ola • 
e:<ktır. Yalnız mümtaz arkaclatım M. Ti
tul.eaconun açmış oldufu yolda yürü • 
~uş olmak için bir kaç aöz söylemek is
tiyorum. 

H~r şe;-drn evvel son seyahatlerinde 
ve rn_üt~~ddiın temaslarında iki mem. 
lekehmı?ın menfaatlerini muhafaza et .. 
mek va,ifesini ayni zamanda deruhte e
~crc~ ~arfetmi' olduğu dostane mesai • 

en ° ay.ı mÜmtaz dostum M. Maksima 
~ teşckkur ~tınek İsterim. Yunan hari
cıye nazırı, ırat etnıif olduğu heyecan-

Tarihi roman:-55 -
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1ı nutukta Balkanlarda sulhun tarsİ· 
ninin en iyi irnil ve mesnedi bulunan ve 
umumi aulba naçizane ve fak.at ihmal 
edilıniyecek bir yardımı dokunacak o
lan misakımızın ehemmiyet ve ıümu· 
lünü tebarüz ettirdi. 

Büyük harp 
Ben şimdi başka bir zaviyeden ayni 

hakikati ifade etmek isc'yorum. Büyük 
harbi görmüş ve onun elim fecayi teabi· 
hini çekmiş olan bizler, bizleri aaraan 
bir raşe hisaetmeden bu feci demleri 
hatırlayamayız ve bu hailevi demleri 
yaıamıı olan çocuklanmız hiç fÜphe· 
siz o vekayü tafsil eden muzlim say • 
falan okuyarak bu büyük felaketin ne 
demek olduğ·ı hakkında bir fikir edine 
ceklerdir. Ben biç şüpbeaiz bu litif ve 
neteli süvareyi bu elemli habralan 
tezkar etmek sureti!~ kederlendirmek 
İstem•''· Bunla~ı hatırl~tınım beteri· 
yetin bu felaketli kasırgadan dera al· 
ması içindir. 

" Dahilde sulh, hariçte salh ,, 
Eminim ki bütün dünya, biz Kema

listlerin programır.ıuzd~: "Dahilde au!ı., 
hariçte aulh,, Tecizesi ile ifade edilen hat 
tı ha"eketiıniz hakkmda icraatımın 
bakarak hükmünü vermiıtir. Bence 
hakim olan fikir fU bir kaç kelime ile 
ifade edilebilir: Mensup bulunduğu • 
muz cemiyetin haklarını en mukaddes 
bir ıey gibi muhafaza ve müdafaa et· 
mek, ayni kuvvetle ve ayni kanaatle 
diğerlerinin mevcudiyet ve bekilarmın 
meşru teraitine riayet ve hürmet et -
mek • Benim fikrime., bu ber münev· 
veY cemiyetin benimsemiı olduğu ve be
nimaemeıi icap eden bir mütearifedir. 

Fakat bu medeniyet prenaı"binin ha
ricinde cihan harbinden istihraç edile
cek ıki ders daha vardır. Birincisi tu· 
du•: Gözümüzün önüne büyiik harbi 
yapımı olan milletleri getirerek diyorum 
ki: "O fena giinlerin avdet etmemesi i
çin her şeyi yapnnz, fak.at o zamanlar· 
ela yapını§ olduğunuz f"yleri yapmayı
nız.,, 

lkinciıi de buna daha ziyade bir 
müfa}ıede diyeceğim. Sekenelerini ve 
arazilerini bu felaketin tahribabnclan 
imkin claireainde maaum bulundurmuf 
ve mıntakavi münasebetlerini idare e .. 
den bir ahenk ile muhabbetin irine ga· 
!ebesini temin etmiı olan A vrupanın 
öbür ucundaki ınıntakada kilin mem• 
leketlerin lıaairetkarane ve kiyaset e· 
ae•i olan hattı hareketlerini takip et· 
mekten ibarettir. 

Dost memleketin binlerce aenelik 
tarilıi olan ırüzol paytahtmda lıuırün 
im:zalanı:t oldufwnuz miaak, hiç fÜp
bem yok, milletlerimizin istemekte ol
duldan yeni devreyi açıyor. 

Kadehimi burada mümeuilleri hazır 
bulunan doat memleketlerin devlet re
ialerinin ıereflerine ve milletlerimizin 
refahına kaldırır ve Yunan bükliıneti 
ıribi bize kartı büyük misafirperverlik 
ve hararetli bir kabul ıröatenniı olan 
bu ırüzel beldenin refahına i~erim.,, 

M. Çaldaris'in nutku 
Nutuklar ailaileaine hitam veren Yu 

nan Baıvekili M. Çaldaris demittir 
ki: 

"En aamimi Ye en haliaane doatluk 
miinaaebetleri idame etmeğe Ye bu 
suretle yaıamaifa ve Balkan yaruna· 
duında aulhü temin etmeğe azmet • 
mit olan dört milletimiz için uzun bir 
aulh d.,,,..esine itaret olacağına kani 
olduğum bu tarihi gÜnde Balkan mi
aakmm ilhamb i.mil -..e banileri bulu
nan Ya devamlı ve daima itimada müa 
tenit muhaleaetten mülhem olan me
aaileri ile büyiik bir eser, dört mille
timizin refahım temin edecek olan bir 
aulb esri yaratm11 olan M. Tituleaco 
T evfilc Riittü Beyefendi, M. Y e-.tiç 
ve doatum .... arkadft!ım M. Makai
moa hazerabna bayranhlı:la kanıık 
tekrimabmı arzederken bütün Yu • 
nan milletinin ııııinnet Ye ıükran bia
lerine tercüman olmakla bahtiyarım 
Kadehimi onların sıhhatine kaJdm : 
rım. 

M. Çaldariııin beyanatı 
A TlNA, 10 .A.A.- Atina ajıımmm 

Balkan huausi muhabiri lıildiriy.., : 
Bugiin Balkan misakı baklonda ken

diaivle ırörüttiiğiİm Yunan bııtvekill M. 
Çaldaria alman neticeden fevkalade -.. 
nun olduğunu, aulh yolunda çok -ı. 
bir eser vücuda cetirdiğini söyledikten 
sonra: 

" Bu hayırlı neticeye vusul yolanda 
teaadüf edilen Ye halledilen lıer miifkül 
yapCığnruz muahede bi-amm aağlun
bğını temin eden yeni birer çivi olmuı
tur.'" demiıtir. 

Türkiye· Yugoslavya 
Mü.arünileybten sonra Yugoslavya 

sefaretinde kendisiyle görüıtüğüm hari-

ciye nazırı M. Y evtiç ise yapdan mua· 
bede ve memleketlerimiz münaıebetım 
hakkında bana ıunları •Öyledi : • 

" Memleketlerimizi birbirine daha eyi 
bağlıyan bu meaut neticeden dolayı ken 
dimi tebrike layik görüyorum. Fakat 
yaptığımız muahede ile yalnız memle
ketlerilııizi birbirine yaklaıtırmakla kal· 
madık. Ayni zaman devamlı bir dost: 
luğun ve bilhassa Balkan aulhunun da 
aağlam temellerini atlık. Bu sulhun ve 
yaklaşmanın en büyük teminatı müzake
ratımızda hakiın olan temam6n merdane 
ve aamimi bir niyette görülebilir. Bil
hassa Türkiye efkarı umumiyesinin mü 
zakeratm-za brşı göstcrd: ği yük•ek a· 
lika bizleri çok mütehassis t>bnİştir. 

Çünkü bu h<ıdise müzakeratııruzm 
memleketimde Türkiyed ve c!iğer alaka· 
dar memleketlerde nasıl kuvvetli isti· 
natgahlara dayandığnu gösteren gaye~ 
kıymetli bir delildir." 

Diğer taraftan M. Y evtiç, bu akıaın 
Yunan matbuat mümessi!lerini de kabul 
ederek dört devletin Balkan misakı ile 
kabul ettikleri yegane tealıhüdün yalnı:z 
sulhu muhafaza etmek ve kendi teınami· 
yeti mülkiyelerine hürmet ettirmek ol· 
duğunu söylemiıtir. 

GazeOecilerden biri hudutların masu
niyeti hakkında teminat kaydırun mane
Vi ve askeri bir eaasa dayanıp dayanma• 
clığmı aormuı ve M. Yevtiç'de bu aüa· 
lin cevabının misakı ı metni ile kabili İ· 
zalı olduğunu, miaakm metninde tehad· 
düa edebilecek ihtimalata nazaran akit· 
leri:ı budutlann masuniyeti hakkında a· 
lınııcak tedbirleri görüşeceklerinb zik
rolunduğunu söylemekle mekabele et· 
mittir. 

Merhul Yunan askerine çelenk 
ATINA, 11 (Milliyet) - Dün mi

aafir Hariciye nazırlan refakatlerİn· 
de kendi aefirleri ve aefaretlerinin 
yÜksek erkilnı bulunduğu halde Yu • 
nan meçhul a.ııkeri abidesine kendi 
milli renkleri ile gayet kıymetli çe • 
lenkler vazetmitlerdir. Bir kısım Ef. 
zon askeri ve Atina muhafaza kıtaıı 
muzikaaı resmi aeliımı ifa ebnİftir. 

Yut?oslavya selirinin ziyafeti 
~TINA, 10 (A.A.) - Yugoslavya 

aef'ın bugün dört Hariciye nazın tere
fine bir öğle ziyafeti verdi. Bu ziyafet
i<; • dört devlet aef"ırleri, Yunan Ba,ve
kili ve heyeti murahhasalar erkanı ha:zır 
bulundular. 

Yugoslavya hariciye nazırı 
ATINA, 10 (A.A.) - Anadolu a

jansının Balkan hususi muhabiri bildi
riyor: 

YugoalaYya Hariciye nazm M. Yev
tiç bu aktam saat 19 ela kendiaine re
fakat eden zevat ile birlikte Belgrada 
müteveccihen hareket etti. 

M. Y evtiç istasyonda diğer Harici
ye nazırları. dört aefüleri ve bir çok 
zevat tarafından tqyi edildi. 

Bu münaaebetle hariciye nkilimi:ı 
Madam Y evtiçe ırüzel bir buket tak • 
elim etti. Ve M. Ye-.tiçteo, tazimatırun 
kral Alexıı.ndre hazretlerine arzmı rica 
... müıarünileyh de bu arzulannı d ..... 
bal iblağ edeceğini bilmukabele beyan 
etti. 

lngiliz sefirinin ziya/eti 
ATINA, 11 (A.A.) - Atina ajan. 

undan: 
lnıriltera aefiri, bugün M. Makaimoı 

Titülesco ve Tevfik Rüttü Beyin ıeref.' 
!erine bir öğle yeme fi verecektir. 

Bulgar matbuatı 
SOFYA, 11 (A.A.) - BuJırar ajan

a bildiriyor. 
Atinacla imza edilmiı olan Balkan 

misakı baklanda tefsiratta bulunan 
Mir ga:zeteai yazıyor: 

"Bu miaak bir Balkan miaalo mahi. 
yetinde addedilemez, o aadece müttefik. 
ler "!"asında aktedilmiı bir itili.ftan i
barettir. Bu misak, bu mahiyetini mu
hafaıa ettikçe bir ıulhu müaalemet ese
ri değil, bir nifak eseri olacaktır. 

Bulırar milleti bemen hemen her te
Jİ kaybetmittir• Fakat henii:ı ıerefini 
müdafaa edebilir. Vücuda ptirileo a
._, Bulpriatanm zararınadır. Efer 
biz bu eseri imzalamıt · olaayclık bu 
bizim menfaatimize olmıyacalıb. Bü • 
yük bir sabır ve tah•mmül ıröatermefe 
çalıphm. Dabill birliğimizi, milli vah
cletiınizi uhafaza edelim.,, 

T cati edilen telgrallar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Bal

kan itilafı miaakmm imzaaı miinuebe 
tile sabık Yunan Batveklli -..e dör • 
düncü Balkan konferansı reisi M. Pa 
panutaa.iou ile BBJvekil laınet Pata 
Hazretleri araamda telgraflar teati e
dilmiştir. 

Balkan Birliği Türk ırrupu namına 
da aynca telgraflar ırönderilmiıtir. 

Balkan Birliği Türk grupu namına 
ANKARA, 11 (A.A.) - Balk~ 

itilifı misakmm imzası münasebetılc 
Balkan birliği Türk mil:i grupu na • 
mma Reisicümhur Hazretlerine ~a
ğıdaki telgraf gönderilmiştir: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
H z. nin yüksek hıaurlarına 
Yakın mazilerine ait dü~manlık ve 

ayrılık hadiselerinin kanlı ve acıklı 
neticelerinden ders almış bulunan BaJ 
kan milletlerinin mukadderat birlikle 
rini aezişlerindcn ve isteyişlerindcn 
doağn Balkan konferanslarındaki nıil 
li grupumu:z ikinci Balkan konferan· 
aı arasında Ankarada zatı riyat'etpe
nahilerinin, bu mil'ctlerin tarihi men 
fe ve müşterek hedef ve gayeleri h"lc 
kmda irat buvurmuş olduğu bü .. ük 
nutuktan aldığı yÜk•ek ve açık ilh»· 
mm aydınlığında Balkan birliği ülkü· 
aüne doğru yürürkeA gene ayni yülc
sek ilhamın delalet ve irşadı ve hühi 
metimizin faaliyet ve muvaffakıveti 
neticesi olarak Balkan an' a~a miga 
kının bu defa Atinada imza edilmi§ 
olması gibi kutlu bir hi.diseyi gör 
mekl • bahtiyar olmuştur. Balkan bir 
liği ülkü•ÜnÜn ilk tahakkuku demek 
olan bu büyük eser ve muvaffakıyet· 
ten dolayı milli grupumuzun en de • 
ri nminnettarlık hislerini yüksek hu
zunınuza arzederiz BüyÜk Reisimjz 
Efendimiz. 

Umumi Katip Balkan Cemiyeti 
Ruıen Eırel Rei~i Hasan 

Balkan Birliği milli grupu Başve
kil lamet Paşa Hazretlerine de fU tel 
grafı gönderm~tir: 
Muhterem Başvekil lamel P,. Hz. ne; 

Balk•n clevletlerinden dört memle
ketin, aralarında, bu yanmada Üze
rindeki hudutlarının tesanüt ve kefa· 
letini temin eden Balkan anla,ma mi 
sakının dün Atinada imzalanmış ol • 
masını, Cümhuri}~et idaresinde ikti .. 
dar mesuliyetini Üstünüze aldığmız 
ıründen beri memlekete her sahada 
temin buyurmuş olduğunuz büyük mu 
vafffakıyetlerinizden biri olarak kut 
lular:z. 

Bugiin bu yarımada Üzerinde ya • 
fayan milletlerin. tarihi ve coğrafi 
mukadderat birliklerinin icaplarını 
tahakkuk ettirmeyi kendine ülkü &a· 

yan Balkan birliği Türk grupu için bu 
mesut anlqma hadisesinin haiz oldu
fu huauai ve müstesna ehemmiyeti 
hepimizden fazla zatı devletlerinin 
takdir buvuracaklanna inarunz. 

Şimdilik dört Balkan memleekti· 
ne makaur olaa dahi bu miaak ile, 
Balkan birliği ülkümüzün ilk ve çe • 
tin kısmını tahakkuk ettirmit ol~n 
aevırili Baıvekilimize milli ırrupun 
aonauz aaygı ve minnettarlıklarını au 
narken cayemizin bundan sonraki kı 
apn)annın da tevali edecek büyük hiz 
met ve muvaffakıyetleriniz ara11nda 
az zamanda yer bulmaaıru candan ve 
ırönülden dileriz efendim. 

Balkan Cemiyeti Umumi Katip 
Reisi Hıuan Ruıen Evel 

ANKARA, 11 (A.A.) - Balkan 
birlifi Türk milli grupu namına Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rli§tii Beye ıu 
telgraf ırönderilmittir: 

S. E. Tevlilı Rüıtii Beyefendi 
AT/NA 

Bu kerre Atinada büyük muvaffaln 
yetiıı.i:ı neticesinde imzalannuı olan an 
laıma, misakım cemiyetimizin ülküsü 
bulunan Balkan birliğinin tahakkuku 
yolundaki ilk müsbet yükaek ve parlak 
eser olarak kutluluyoruz. Bu unutul
ma:ı bizmetini'Zden dolaJJ zab ilinizi 
canda" tebrik ve sonsuz aaygılarunızı 
sunarız efendim. 

Balkan birliği reisi umumi katip 
Hasan Ruıen Eıref 

Falih Rıfkı Beyin makalesi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Bal· 

kan anlaıma faslı hakkında Falih Rıf 
kr Bey Hakimiyeti Milliyede çıkan 
bBJyazmnda büyük aulh eoerinin bir 
tahlilini yapmakta ye ezcümle demek 
tedir ki: 

"Kendi aralannJaki emniyet bu 
devletleri ayn ayrı nılh ve dostluk 
kıymetlerini arlırmıı ve takı/İye et • 
miftİr. Bu hıuııııta en n.uik olan 
Türkiyenin vasiyeti idi. Çünkü Bal • 
kan devletlerinden iki•i Romanya ve 
Yugoalavya aramızdaki tlo•tluk İn· 
klôbın an~eleri ara.ında kökleıen 
ve kuvveti hiç yeni delil, mahiyeti 
hiç bir yeni i%ah iatemeyen Sovyetler 
birliği ile henüz müncuebatta değil • 
Jirla. 

lrtirak edeceğimiz herhangi bir alı 
din hükümlerinin bu dostluğun icap
larile hiç bir tenakua göstermemesi
ne itina etmek Türk ıtalôhiyettarları 

komtu çobanlar genç kızı görme- - Beni sen kurtardın .• Ben bo
ğe geliyorlardı. Çoban kızı, köye durum kötelerinde ölüp gidecek-

Gülle ın og.., lu gelir gelmez, halk tarafından tim. Senin gibi kaplanlarla döğü
(Mersa) nın arandığı ve Enhil ma- 'en bir arkadaş bir gün elbette be
hedinde kanının akıtalacığını öğ- ni yurduna da kavuşturacakbr ! 
rennıişti. Diyerek Hitay'ın boynuna sarı-

y . d" 1 Yazan: lskender FAHREDDiN Çoban kızı, Mersi.'ya: lıyor, ağlıyor: 
- a şım 1

·•• • k b' tar f k d S 
O nl b • l k • k a ır a a açırır ı. - enin için tehlike var •• Sakın - Beni babama sen kavnatura-- nu a ır eşme ım anı o). D" d ş ""T 

madı":ını anladım. ıyor u. imdi Mersa'ya biraz kulübeden dışanya çıkıJıa ve kim- caksın, değil mi? 
. daha acımıt ve Günet'in oğluna aeye görünme! Dı"ye soruyordu. 

- O ela seni seviyor mıydı? b 1 d""" k 
d . d ~~-e. ıgı İn ve husumetin gevte· Diyerek, ona gizli gizli yı"yecek Hitay, Mersi.'yı ele vermemek İ· 

- Sevdiğini zanne ıyor um.. dıgın.ı hiHetmi•ti. • k • • d • h 
Fakat boduruma kapattıkları gün- H • ve ıçece getmyor u. çın erkesle döğüfmeğe - kim o· 

d 1 d b . ıtay Mersa'yı köyündeki kulü- Hitay, bu fedaklr ve temiz yu··. lursa olsun - kartısına çrkacak 
en ıonra, aldandığımı ana ım. esıne .g""t .. ·· d Fak 

b kı 0 
uruyor U· at orada rekli kızın öldürülmek istenildiği- engelleri de devirmeğe yemin et-

- Neden .• ? ceulc mzı.ıyud~ı!'°. müddet saklıyabile- ni duyduğu zaman tüyleri ürper- mitti. Türk kızı, kendisine sıg"rnan 
-·Beni biraz olsun sevseydi. ge-
l · ç b kı mişti. Mersa, ben ne sebeple olur- ve kendisinden yardnn uman bir 

ce en yanıma gelir ve - kimse gör- o an zmın, Mersa hakkınd k 
meden - banimle konuşurdu. halkın verdiği idam hüknıünd a sa olsun, kanı akıtılacak bir kız dütkünü oruyacaktı .• 

G h b · k B h en değildi. Hitay onun Babkusu tara- * * * - eceleri gelmiyordu demek, a en yo tu. u ükmü kurultay- f d 
1 öyle mi da tasvip etmişti. Mersa'ya: ın ana datılarak kaçmldığmı da O sabah, ihtiyar bilginletlerden 

- Evet.. Bazan gündüzleri uğ- "Mef'um kız·.,, Adını verınitler- öğrenmifti. Şimdi Batıkutu'na da biri bir rüya anlatmıttı: 
h t d . di,Ierini gıcırdatıyordu. "-Bu gece ru··yamda Dı"cle. Fı-rar, a ırımı sorar ve oturmadan ı D k k' 

giderdi. 'Hitay, kaplan pençesinden kur- eme ı 0 da :zannettiği gibi rat nehirlerinin büyük birer yılan 
Hıtay hu muhavereden kendi he- tardığı (Fırat incisi)ni kendi elite je.rt bir y~it değildi. Köye geldik- halinda •ahlanarak döğü,tüklerini 

ısabına memnun olmuflu. idam satırına götürdüğünün far- d~r~ gece, ersa, Batıkufu'nun kim- gördüm. Canavarların batı göğe 
Kendi kendine: kıııda değildi.. ısıne yaptığı zulüm ve işkenceler kadar uzanıyordu. Biraz sonra 

- Demclı ki Bora bu kızı da &e,. den de uzun uzadıya bahsetmi,ti. gök yüzü açıldı ve üzerimize bir 
nıemis •• Eğer sahiJen sevöeydı eli- (Mersa) nın kanını isteyen Artık Mersii'nın dünyada Hitay' akrep yağmuru yağmağa ba,ladı. 
ne gcçirmifken, aylarca bodur~m- mabutlar.. dan ha,ka bir dostu ve koruyucusu Sığınacak bir yer yoktu. Hepim:z 
da ha:>sctmez, ne yapıp yapıı.r baş. Hitay'm köye döndüg"ünü i•ı"ten ybo~tlu. (Fırat İncisi) çoban kızına akreplerin hücumu karşısında dağ-

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~_..._....;...;;ı;;.;~-1-~a.,.,.a~n~m.,..,ıllh~~~~~~~~~.ı-._.,,.., ....... ,.,.,,,.._..~ • 

Hergün bir yazı 

"Dünya hokkabaz oldu!,, 
Hey' eti tahriri ye odasında bir hok
kabazlık alemi ve onun hikayesi .. 

Masanın başında yazı yazıyor· 

dum. 
Kısa boylu, sarı kıvrık bıyıklı, 

laubali kıyafette birisi içeri girdi: 
- Merhaba beyler!.. 
- Merhaba' •• 
-· Beni tanımadınız mı? 
Tanıdrk veya tanımadık diye ce

vap vermeğe vakit kalmadım, mu· 
hatabınıız, el.indeki ince çubuğu, in 
tihara knrar vermi1 gibi, birden bi
re burnuna soktu. Koca çubuğun 
yarıdan fa.d:\ol içeri girmiçti. Biz 
hayret içinctde onu seyrederken, 
keııc'isi gülüvordu: 

- Rir '"Y mi? Daha benim ne 
maritetl•rım var 1 

- An.a•lık ama, sen kimsin? 
işte o zaman, hüviyetini açığa 

vunlu: 
- Hokl<abaz Talat benacniz •• 
- T eserTüf ettik! 
Bum,;nun içine mıh gibi sapla

nan çubuk, hala yerinde duruyor
du. Baktıkça, içime fenalık geldi
ği için: 

- Sen hele "unu burnundan çı· 
kar da ondan sonra görütelim .. De
dim. 

Güldü: 
- Ya otuz metrelik lastik boru

yu burnuma taksak ne yapacakaı
ruz? 

- Nasıl otuz metrelik boru •• 
- Basbayağı.. Burnumdan so-

kup ağzımdan çıkarırım. Hele bi
ri iki ucuna yapışırsa çıma gibi çe
ker, durur .. 

-Nerde bu boru? 
- Ruhstiyesini vermediğimiz İ· 

çin belediye zaptetti. Sade bonı de
ğil ( 42) parça aletimi a~dılar. Ben
de bir makine vardı: Kağıt lırala
nn bir kaç saniyenin içinde rengini 
boyasını kazır, bembeyaz kağıt 
parçası haline getirirdi. 

Bir pıçağırn vardı. Kafa, kol, a
yak.. Korkma kes.. Kestiğin gibi 
de hemen yapıttır! •• Çok yaman bir 
pıçaktr ama, dedim ya, hepsini be
lediye elimden aldı. 

- Ba,ka pıçakla bu marifeti 
ııöstersen olmaz mı? 

- Olmaz ya. .. Hokkabaz pıça
fı idi o ••. 

Talat Efendi; bu izahatının üze
rimizde kuvvetli bir tesir yapmadı
fını anlayınca i'i tatbikata döktü. 

Odadakilerden birine: 
- Efendi, dedi, Sen bir mendil 

versene bana· .. 
- Mendili ne yapacakaın? 
- Ne yapacağmıı timdi görür-

ıün. 
Son~• ilave etti: 
- Korkma.. Mendiline bir 9ey 

olmaz •• 
- Al öyleyse •• 
Hokkabaz, eline mendili aldL 

Bir köfeaine bet kurutluk bronz 
para yerlettirerek ucunu dörde 
b~tü~ bu hüküm yerinin üzerini 
d~ ıplıkle sımsıkı bağladı. Öyle ki, 
b~.z farkına varmadan iplikleri çö
zup Parayı çıkarmak keramete 
muhtaçb. 

Bu ameliyeyi bitirdikten sonra 
mendili bize verdi: 

- Alın bir makası, paranın bu
lunduğu yeri kesin! 

Mendil sahibi itiraz etti: 
-Vazgeçin, yahu! Daha hiç kul 

landmam19 yeni mendili parçalı:ya· 
cak! .. 

nın bilhaua ehemmiyet verdikleri bir 
•-ır. Bütün müzakere aalhalann • 
daki mÜfO.hedelerimiz bi;ıe bu huaus· 
ta kat'i ve sarih bir itimat telkin et· 
mİ§tir. 

Fakat dağlarda da sığınacak bir 
köte hufamadrk •• Ağaçların arasın. 
dan bin türlü vahfi ve yırtıcı hay
vanlarla kartılaştık. Her tarafımızı 
zehirli hayvanlar sarmıştı. Bir kaç 
saat içinde yurdumuz harabeye ve 
büyük mezarlığa döndü.. Ortada 
sayısız insan kemiklerinden ha,ka 
göze çarpan bir fey kalmamıştı 

- '~ilginin arkadatı katlarını ~ia-
r&li.: 

- Felaket. .• Felaket.. 
Diye söylendi. 

Bu mülhit rüyanın manasını an. 
l~mıtl~rdı. Türk yurduna gökten 
bır felaket gelecekti. 

Arkadatı sordu: 
• - Bu rüyayı Enhil mabedine gi

dıp oradaki binginlere anlattın mı? 
- Hayır .•• 
- Hemen git.. Anlat! Duaya 

batlasınlar .• Batımızda yılan ve ak
repler dolaşıyor .. 

ihtiyar bilgin Enhil mabedine 
kotlu.. Mabudun önünde diz çöke
rek rüyasını anlattı. Mabet bilgin· 
leri bu müthit rüyayı ititince kor
kularından titremitlerdi. 

Rüyasını söyliyen ihtiyar bilgi· 
-!-- L--1........ :-.. -· -·"·· 

Parmağını ağzına götürdü: 
- Sen susss !-.. .. de~ 
Mendil sahibi, mendili goı 

çıkardığı için, sesini kesti. 1 
Arkadaşlardan biri, maka~l.a, ~ 

ranın boğum yerinden mendılı lı 
ti. . ir 

Hokkabaz bu sefer de kibrıl 
tedi: v·;l 

- Ne yapacaksın kibriti? •ı 
sorduk. c,1 

- Hiç! •• Dedi mendili yaka 
ğını! 

Birisi, hemen kibriti tutcştııl'd; 
Mendilin içinde parahulunan ~.ı 
mmın alt tarafından cayır car 
yandığını gözümüzle gördük·~ 
lik mendilden, hayır kalmadıg ~ 
düşünürken hokkabaz, hu ya~ 
ve kesik parçalan, biribirine 
leı: gibi yaptı. Bir saniye sonra ~ 
ni mendili, deliksiz ve yamasız 

0 hibine uzattığı zaman hep pşır ., 
Bundan sonra, eline bir deste 1 

kanbiJ aldı: . 
- fstediğiniz kağıdı, söyle#' 

zıplatacağım! •• Dedi. 
Birisi atıldı: 
- Kupanın ikilisi zıplasın.. ıl' 
lska~~i~ ?estesinin i~i~de~ lı ~ 

panm ıkı !ısı, kulakları dıkılnı;f ~ 
tavşan gibi, yavaf yavaş, yuJı 
doğru çıkmağa ba,ladı. ~ 

Bu işte roi alan hokkabaı~ 
parmağı olsa, mutlaka farkede,c!. 
Bunda da yalnız kendinin bildıl 
bir hüner olacaktı. 

- Peki-. Dedik, hl\şka? . 
Hokkabaz, bu sefer de sııatlet" 

mizin ayarını bozdu. _.ı 
Birimizin cep saatini yarım ":ı 

geri, bir diğerimizinkini Uç .,.. 
ileri aldı •• 

- Nasıl yapıyorsun? Diye tDr 
duk. 

Boynunu büktü: 
- Size söylersem sonra ııaJll 

bir 'ey kalmaz!.. ,. 
Hokkabaz Talat Efendi h~.ıt. 

bazlık hayatını bize kısaca aııı->« 
- Ben bu zanaati lstanbuld• t}f 

rendim, Marailyada ilerlettiııı:,,...1 
tam me,hur Kaznev'dur. ~ 
nev, Abdülhamit zamanında ~ 
bula da gelmitti. Kendisile blli'~ 
tanıtt~. Şehzadebatrnda Kel .ı;f 
sanın tiyatrosunda oyun ve~', 
zamanlar heni de yanında gö ;,,,. 
dü. Tercümanlık vesilesile, ah~ 
lığımızı kolaylaştırdon. Bana ~ 
bazı numaralar öğretti: AdaıD ~ 
srl oyuhılur? Saat ayarı naJI~ 
~ı.W:? Gö~ kapalı iken aaat i 
bil mır 7 Kımseye ııöstermedeII 
ya nasıl saklanır? , j 

Kaznev ııittikten sonra beJll ıJ 
Marsilyaya aldırdı. Pale Kri!~ 
Kaznev'la bulu,tum. Bir aıır..; 
Kazanov rahatsızlandı. Beni "' 
ye çıkarark; seyircilere: ~' 

- Bu aktam için numaral'1.,lt 
Talat Efendi size tekrar edeD"" 

Dedi. I 
Ben de, gayreti ele alarall 

Dil utandırmadım. J 
Kiyotin makinesi içinde Y 

başnm kestİDL 
- Kendi batmı mı kestin?.~ 
- Kestim ya.. Bugün de il_'j 

sem keserim. Evde, benım ı,.f'jl 
bpkı bp~sına henziyen bir 'ıV 
var. Kesilen bat benim b~ııı' 
ğil ki umurum oİsun. ı 

A.lenı, harıl harıl telif ed~1~ :I': 
hen Yan geldimdi kiyotinin içjll ı't 

Talat Efendi, hokkahazlığll 
bet azaldığından şikayetçi.. 11 

• -Artık, dünya hokkabaı el" 
bıze ekmek kalmadı! Diyor. f ff 

M. SALA.HA'!.,;/ 
--- -~- l 

Mabet bekçileri derhal 1'8~jl~ 
önündeki (dua davulu)nu ger.~ 
Ve tokmaklamağa hatiadıl(ll' ~J 
davul kahile reisi öldüğü ver' 
tehlikeli bir anda çalınırdı. Ji)f 

Sertelli halkı (Enhil ına~~~ 
den yükselen davul sesini ıt:ı,,f 
itlerini bırakıp mabede kof . 
hatlanıışlardı. Jşl' lı' 

Mabedin önünde toplanafl 
ribirine soruyorlardı: -ııı tf 

- Ne var? Günet'in oll ~ 
""ld""? o u. e 

-Hayır •• Ben onu bir.~cliiıı" 
buraya doğru katarken gor 

Öteden bir sea: ald~ı 
-Başınızı yukarıya le ğll'( 

bakmadınız mı? Gökten t:.rt~ 
akrep yağmurundan nasıl p 

- ., dd cagız... ., v-
- Akrep yağmuru ınu~ ' ıı 

ne demek .. ? ! (11111ı~ ~ 
- Şiddet ve ölüm . ııı'( 

k . t rrıı•· .,, 
(Mersa) nın anını ıs e d ğı "I 
mabudun isteğini yapDlh . .Jc1e~j,f 
bu ite Büyük T anri de .1clerlı"Jı 
mi~ .• Üzerimize yerden eJ ö1'tel' 
ve yılanlar saldıracak, g 
akrepler yağacak mıf· 

ır 

d 

F 
i 

il 
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Tarihi tefrikamı-z: 28 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerast 
l'cı.zan: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSlN 

BOŞANMA 
illi 

1'?JP:ırator ;"atağına bile girme- ı 
ştı. lnıp t • . • . 

deıı h b ara orıçenın vazıyetın-
dip rııa ~rdar olmak için bizzat gi 
nuıı a.luınat a ıyordu. Napolyo
hu doda. hizmetç:si "imparatoru 
Y<>rd erece nıcyus görmemiştim" di 

u. 
"l . M stıyorum!" 

Fak te~.ni nikah feshedilmişti. 
icapa d" ıni nikabı da fashetmek 

e •Yordu KT . 
nasıl \:.se k~unlarına uyabilecek 

N ır vcaıle icat edilecekti? 
din }l~?IYon İptidaları Papa ye· 
t~·· ı~'ye müracaat etmeği dü· 
hu) Uflü. Fakat bu fikri muvafık 
be ınanuttı. Papanın ret cevabı " tec .... 
l!İYın egı muhakkaktı. Esasen kç 
vacı e merasiminde Papa dini izdi 

N?'lrt o!arak ileri ıürmüttü. 
tekk·1f'bret Piskoposlardan müte
)et .~ ır heyet tetekkül etti. He
kar uç sebebin itibare alınacağına 
l~d~r \'erdi. Sebepler tunlardı: 
~i~vacın gizli aktedilmit olması; 
lıin .er~en ikbinin de muvafakati 
div._~llıb~m etmit olmaması; İz· 
ııı._.1•

1 ır papasın aktetmit olma-

11\a.~len nilr ·hın gizli aktedildiği 
ıne ~du. Dini nikah, taç giyme 
cı., r";'ııtıinden bir gün evvel saray 
r~i olarak yapılmıftı. 

fııı ıdıvacın devamında iki tara
olın llluvafakatinin inzimam etmit 
t11ı0~ı da, Napolyonun, lmpa
~k{ . menfaatleri bakımından 
diği:~~len neticenin elde edilme
loriç 1 ~fade eylemesi ve lmpara
'ahitet~ın bunu tasdik etmeıi ile 

ı. 

hey~:~Yet gizli izdivacı akteden 
Papa ıni bir nikahın feshinde 
l\ın d ıııb .emri kadar kendi karan· 
Rıııa huı:::. ehe~iyeti haiz olaca· 

F ebnıftı. 
tİdde~t bu kararı Kardinalin 
llııı p· ı!>rotesto etmesi ve Papa
dir rıı:,~Poslar heyetine bir tek
cıl\ feaJı. h11 göndermesi, izdiva
tereddiitın~.e, papasların yeniden 
1'erfİfti, llostermelerine ıebebiyet 

<>lıııı~a.Kfor .hadiseden haber~ar 
Pek ı·' d ardıııalin bu hareketıne 

ıya e hiddet ederek: 
-B 1 •ıkın • un ar artık benim canımı 

tıııı1:gd' h_:ı~ladtlar• .. Dini izdiva
r-ıt d, ını kanunlara uygun ola
tııııı erhal feshedilmesini iıtiyo
llıe ! ~~lıyor musunuz. F eshedil-

~~1 ıatiyorum, demitti. 
tuını!!'aenal~!h imparator "latiyo 
kil'at Detr.gı zaman, arzusuna in 
bir etınekten bBfka yapılacak 

tey kalmazdı ... 
Ayni ık 

,, .A.~ılık saati gelmifti. Tüyleri 
r11Yını terketmek icap ediyordu. 

ti<1 lınparator T riyanon sarayına 
\ı\ fekli. Malmezon kötkü de ar 
~l:ı lllı>aratordan bo~nmıt olan 
'~t kadının sığındığı yer ola-

d ....... ~-
ır. 't_~ınetmeap, araba hazır • 

~~el l riy hu aktam saat altıdan 
1lırıe d llt\onda bulunmak emre 

dır. trhaı hareket etmek lazım 
~ Naı>o, 

lkın't' Yon, koltuğunu iterek 
~0lt kağ~ Maaa·.mm önünde bir 
l.Jan hiç b" ~ .d~yordu. Bunlar

ııın g\i 1~aını ımza edememitti. 
~ll~lari n~, bBfı elleri arasında 
ıtl:rinSe hır ~ald~ .i~çirmitti. Za 

llıeııe c n hıç bırısı Yanına gir
ş._Pk:ret edemiyordu. 
-..... ö llnı alarak katibine• 

lııi'ti. Yle iıe hareket edeli~, de 

.. N•ııoı 
~ilk Yonun •:tınan k"t'b' k ... 
lı' 11\erd' T a ı ı u 

11\ aPartı •venden lmparatoriçe-
felldiai • manma giden yolda e-

Joı:f · takip ediyordu. 
~at1y0 d ın bir tezlonga uzanmıt 
ll;ı,taıor U. Birden kartısında lm. 
llıı'tı. r ~katibini görünce sıçra. 
~"tıırn bo a veda etmeğe gelen a. 
, en ııe ~~na sarılarak kendin
ıle lıer Çm flı. imparator, katibi 
Ra Yat a~er tekrar Jozefini tezlon 
Çekerek 1.1~r. Napo)yon kordonu 
~.ıltıııak ::ı.lı çalmış ve Jozefini a
•ıııi İıt •~ın. hizmetçilerin gelme-

..._ 8?t•~l!. Katibine dönerek: 
~·~ l::ırak!:saa aiz, kendisini yal-
ık, di ayınız. Allahaısmarla-

d J0ı~~~ek acele çekilip gitmitti. 
t aıı h&.aıln odas~nı.~ ~~panma~m
ı 1· Oda h· olan ~urultiı. ıle ayılmıt
erd;. a· ıımctçıleri içeriye girmiş 
lla ıraz ke d" • ı· 1 ratoru k-•• n. ••ıne ge ınce m-

...._ s· 1\ atıbıne: 
td . ız gi•- . . Ç k . . erılll b ."uey nız... o rıca 
'ın , ~nı . "&ö"I ·. . unutınama•ını kendı 
"'- ~ ey•nız B ""'•ıru h ... ana mektup yaz • •ı hat d m an beni haberdar 

etınedsni ..•. Bilhassa mektup yaz
masını tekrar tekrar söyleyiniz, 
dedi. 

Napolyonun katiblni güçlükle 
bırakmıttı. 

Kaybettiği adamın son rabıtası 
telakki ettiği bu katipten bir tür
lü ayrılmak istemiyordu. 
Ayrılıkta biraz ölüm soğu'ıluğu 

hissedilir 
Bir kadının renelerdenberi o

turduğu evi, botanarak terketme
ıi kadar acı bir h5.dise tasavvur e
dilemez. 

Bir imparatoriçenin bu tarzda 
giditi halledilmesi icap eden bir 
çok meselelerin zuhuruna ve bu 
meselelerin ihdas ettiği istirapla
nn husul bulmasına sebebiyet ve
receği tabiidir. 

Ertesi günü 16 birincikanun 
1809 Cumarteıi günü öğleden son 
ra, henüz gün kararmadan Joze
fin, arkasında hizmetçileri ve et
yalan olduğu halde Tüy!eri aara
yıru terkediyordu. 

Şimdi apartımanmda yalnız 
devletin re:mıt e,yası kaldıktan 
sonra saııki ona bir otelden çıkı
yormut gibi geliyordu. Pencere
den ince bir yağmurun darbe'eri 
altında bahçede yapraksız ağaçla 
ra bakıyordu. Y ol:ar çamur içinde 
idi. Alçak bulutlar, dökülmeğe ha 
zırlanan ıert bir yağmurun gel
mekte olduğunu haber veriyordu. 

Artık bu bahçeler kim bilir han 
gi bir kadın için tekrar yeşillene
cek, çiçek!enecekti ••• 

Jozefin Malnıezona geldiği va
kit ortalık kararmağa batlamıftı. 
Ağaçların kadit dalları ruha bat· 
ka bir kasvet veriyordu. Malme
zon kötkünün kapısında hizmetçi 
ler Jozefini bekliyorlardı. Yemek 
odasında İmparatoriçenin en ziya 
de sevdiği yemekler hazır!anmış
tı. Bütün lambalar yanmıştı Şumi
nelerden alevler çıkıyordu. Ev hal 
kı Jozefine parlak bir hüsnü ka
bul göstermeğe çalı,ıyordu. 

Kapının eş:ğinde İmparatoriçe 
bir dakika durtnuştu. Malnıezon 
köşkü Napolyonun zafer hatıra'a
rile dolu idi. işte Bonaparbn ltal
yan musikisini büyük bir leızetle 
dinlediği ıalon. itte katiplerile be 
raber günlerce çalıştığı kütüpha
ne; itte ailesile beraber ne büyük 
bir ittah ile yemek yediği salon ve 
bütün gençliğinin hararet ve sanıi 
miyetle oturup konuttuğu koltuğu. 
Asıl Napolyonun mes'ut bir hayat 
~eçirdiği ev burası idi. Zaferinin 
ılk hamle .i buradan başlamıştı. 

Bilmedi 

Kayıkçılar işine bir çare 
bulunamaz mı? 

Limanda vapurlarla nbtım ve nh • 
bmla vapurlar arasında yolcu nakli i
ti ötedenberi bir tezepzüp içindedir. 

Buna sebep, bu iıi yapan 90 kayık
çının bir disiplin albna alnıanıaınasıdır. 
lstanbul gibi beynelmilel ticaret ile • 
minde mühim bir mevkii olan bir liman 
da ve bir seyyah ıehri yapılmak iste
nen bu ıehirde bu i!in muntazam bir 
ıekle ıolculması zarureti her zaman gö
ze batmaktadır. 

Her gün vapurlardan çıkan binler· 
ce vatandaı ve vapurlara binmek İstİ· 
yenler bu kayıkçıların elinde zorlan • 
maktadır. Bu hal bilhassa ecnebiler Ü· 
zerinde çok fena bir tesir yapmakta • 
dır. 

Bu halin alakadar makamlar tara• 
hndan bir an evvel önüne geçilme•i ve 
modern bir tekle konulması ıazm,dır. 
Acaba bu işe bir çare bulunacak mı? 

Himayeietfalin yardımları 
Himayeietfal Cemiyeti umumi mer· 

ke~i 27 kanunusani 934 tarihinden 1 
ıubat 934 akşamına kadar 1223 çocuğa 
Yardım etmiıtir. Bunlardan 254 hasta 
f·o~uk !e kadın umumi merkezin poliki
•niklennde ve dit muayenehanesinde 

mkayene ve tedavi edilmiıtir. 360 ço· 
c.u umumi merkezin banyolanndan İs
~ı~~de e~iştir. Süt damlası kısmında 

• t'çocuga 448 kilo bedava ıüt veril· 
mıı ır. Yard . . .. d k · ·ı 1 un ıçın muracaat e en fa .. 
.ır aı e erle çocuklard 147 ki • 111 hra 27 k an fıye 

br. uruı Para yardımı yapılmı§ • 

Fakir taleb t • · h .. e er ıçın açılan aıhaneden 
.~r g'!j' ~4~ talebeye 11cak öğle yeme
&• ven mı.ttt~. ~ fakir çocuğa elb.i~e 
vererek gıydırınııtir. 

U.'."u"'.~ merkez.in Koçiörendeki Ana· 
kuca~ mues,eseıindeki süt çocuklarına 
bu muddet zarfında 286 kilo süt veril
miştir. 

MiLLiYET PAZARTEst T2 ŞUBAT 193~ 

8por 1 T -- ayyare 
Kargaşalıklar ve sebepleri • 

(Muharrirlerimizden (Felek) ile PıyangosU 
Cümhuriyet gazeteoi muharrirlerin • D" k" k "d d k 
den Abidin Da~r Bey arasında lut· UD U eşı e C azanan 
bol maçlannda görülen kargaıalıkla• 
nn sebepleri hakkında kar,Wklı ola
rak intİ§ar eden makaleler Üzerine 
Türkiye futbol /ederaayonu azalann· 
dan Nüzhet Beyden (Felek) e hita • 
ben yazılm-f olan fU mektubu aldık. 
Bizde sık sık görülen spor hadisesinin 
aebcplerini müta•ea eden ve aalôhi -
yettar bir kalemden çıkan bu mek • 
tubu aynen dercediyoruz) 

Azizim Bürhaneddin Bey, 
Abidin Daver Bey ile aranızdaki 

münakaıaya karı~mak emelinden çok 
uzak olarak hakem işlerile yakından 
alllkam dolayısile belki sizi tenvir e· 
der ve münasip görürseniz gazeteniz
de basaraını:z: diye 9u mektubumu yaz 
dnn. Bir aeneye yakmdır futbol hake 
mi yeti~tirmek için ufraııyoruz. Bir • 
a.z da muvaffak olduğumuzu aan • 
maktayım. Buna rağmen hakemlere 
mütemadi taarruzlann önüne geçe ... 
bilmek için e1imizdeki vesaitin yetit
tiği kadar gayret ediyorsak ta iJin bu 
kısmmda göze görünür bir şey yapıla 
mıyor. Bunun birkaç aebebini zikrede
yiın: 

1 - Futbol seyircileri oyun kaide
lerini çok yanlı, bildikleri için ve 
pek tabii gördüğüm hiaaiyatlarına ka 
pılarak hakemin itini çok güçl"§tir • 
mektedirler. 

2 - Sahalarda inzibab temin ile 
mükellef olanların bu i§e hiç aldırma 
dıklan. 

3 - Birçok aenelerden beri oyun. 
cuların hakem itini yanlıt bilerek ve 
az çok c.rzularma göre çevirmit olduk 
!arı. 

4 - Hakemin bitaraf olmadığma 
dair alakadarların neariyatı. 

5 - Futbol tenkitlerinin ekseriya 
futbolü an'amayanlar tarahndan ya
pıldığı için yazılan yazıların behema 
hal dedikodulu ve i,in içinde çapanoğ 
lu olduğunu göstermek kasdile yazıl
dığı için her yazıda belıemehal ha • 
kemden. hakemin ebliyetaizliğinden 
tarafgirliğinden bahaolunm.ası, 

6 - Futbol kaide'erine, teşkilat ni 
zamabna, beynelmilel kaidelere, ha • 
keme kar•• tecrübevi mucip harek1>t· 
leri görülen ovuncuların idarecilerin 
hatta hakemlerin cezalandırılması 
hakkında akademik bir münakata eı 
nasında hepimiz;n hemfikir olduğu • 
muz halde, it fili)ııta gelince, en ba
riz ıekrlen!e hakemi tahkir, onun o
toriteotini ııfıra indirecek İfler yapan 
kimselerin ııtörmeme~i lr:" enva te§eb 
büs ve tesir ikaına giritilmesi; 

7 - .Şahsımız, klübümüz, takımı • 
• mız mevzuu bahaolunca hakkımıza ra 
zı olmavıp her ne bahuına olursa her 
ıeyden her kabahatten sıynlıp çekil· 
ınek zihniyeti. 

8 - Ve nihavet her hakemden ,üp 
he edilmek ve bor hakemin iaterse bir 
takımı galip, istene mağlup edebile
ceğini oyunculara aıılamıt olmak fe
caati. 

Bun'an §Öyle aklıma geldi de yaz• 
dım. DRha bir çok ıebenler de var-lır 
ki bunlar aizin, ve hepimizin malü • 
mudur. 

Abid1n Daver Bey ve zatı Aliniz gi 
bi aahibi kalem ve etcrübeli arkadaı 
lardan ricam yukanda savdığım has .. 
talıklarm önüne geçilmek laznnaa bun 
ları meydana koyarak çarelerini bul
maktır. 

.. Di~er taraftan hakemin işini de 
ıvıle.,tırmek için tecrübeli ve az tec> 
riibeli 25 kadar hakem her hafta mun 
tazaman toplanıp bilenler bilmeyen
lere az çok bir ıey öğretmek için ça• 
lışıyoruz. 

Uzattığım ıu mektuba iki §ey daha 
ili.ve etmeme müsaadenizi rica ede • 
ceğim. 

Biz oizin (hakem tenkit edilmez) 
prensibinizi esaa bir prensip olarak 
kabul etmek!": beraber diyo • 
ruz ki hakemın teknik hata • 
lannı bulurlarsa bunu dostça ve 
isporbnence yazarlarsa bun11 da r-azı 
olunız. Şayet hakemin ahlakı üzerin
de bilhassa çok çirkin tarafgirlik is • 
nadatında devam olunursa bu haata • 
lığın müzmin bir ıekilde devam ede
ceğine hiç ıüphe edilmesin. Ben ken· 
di hesabıma hakemlel'imizden tunun 
veya bunun ie.mi yazılırken Kaamıpa .. 
111!1, Eyüplü, Beşikta,Iı falan veyahut 
fi.ta~ her. gib~ en hafif bir ıeki'de tez 
yıf!;<nr sozle~~n bile çok nezaketsiz ol 
d'!guna kanum. Hiç olmazsa biribiri
nuze karşı hürmetkar olal-. 

.Hake"! Nuri Beyin yumruk hadi
sesıne gelınce: Maalesef N • B 
bb

... urıey 

u ":yagı kabadayıyı tanmuyor. Fa
kat bız de ıu kadannı biliyonız k' 
hadise esnasında orada muhakkak bi~ 
kaç aporcuınuz bulunmu§tur. Bunla • 
nn bu bayağı herifi elevermemekte • 
ki urarlarına; ne derainiz Bürhanet
tin Bey? Hürmetler. 

Abbas N Üzhet 

Bakırköyde kongre 
Hirnayeietfal Cemiyeti Bakırköy ka· 

zası kongresi dün yapılmııtu. Kongre .. 
de bir senelik faaliyet raporu okun
duktan sonra eski heyeti idareye kon
grece te<ekkür edilmiı ve yeni heyeti 
idare intihap edilmiştir. 

Yeni heyeti idareye doktor Rauf 
Fehmi, doktor Fevzi, doktor Sadi, dok· 
tor Peıtimalciyan, noter Eıref, tüccar• 
dan Mehmet Eıref ve Adil Beyler in
tihap edilmişlerdir. 

Viliyet kongresine de murahhas o
larak doktor Fevzi Bey intihap edil • 
mittir. 

.-Göz Hekimi~ 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci aınrf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

:.. .................. ...; 
6J2 1 

numaralar 
3 bin lira kazanan 

13224 
2 bin lira kazanan 

20221 
1000 lira kazananlaı 

3753 8293 
500 lira kazananlar 

1170 3143 3631 5151 6661 8516 
8.956 12957 12385 12640 13883 ı4157 

15268 15864 15906 17452 19798 21568 
22179 24469 

150 lira kazananlar 
972 2321 2581 3418 4227 4240 

4273 4740 6542 7082 7133 72G8 
7419 8394 8265 83~6 8470 9878 

12200 13054 14790 15831 15883 1661)7 
16944 17597 17755 21474 21947 23978 

100 lira kazananlar 
1187 1707 1925 3374 5501 6954 
7345 7616 7621 7714 7749 7903 
8356 84:>4 8635 8883 8988 9015 
9410 9756 11789 12275 123~8 12837 

12837 12883 12927 13227 13468 13670 
13942 1524ı 15408 lı:i9ô4 16143 16187 
16564 17047 17189 19545 2;595 2J705 
21076 21209 21558 21702 22499 22635 
237ı4 23817 24210 24054 24642 24715 

50 lira kazananlar 
38 64 241 355 552 702 

886 965 1071 1626 1814 2096 
2432 2543 2600 3061 3318 3430 
3508 3623 3704 3743 4108 4124 
4343 4557 4778 4789 5o:ı2 5126 
5251 5439 5690 5765 5887 6597 
6647 7113 7595 7627 7630 8154 
8336 8336 8356 8377 8406 8485 
8504 8554 8965 9208 9291 9311 
9377 9499 9737 9826 9864 10001 

10431 10472 10595 10736 10769 10855 
ı0885 11041 11065 11347 11483 11517 
11782 12059 12082 12115 12165 12ı69 
12193 12339 12523 12368 12369 12684 
12845 12987 13291 13481 13757 14011 
14289 14421 14469 14600 14773 14775 
14776 14865 15149 15176 154911 15590 
15656 15770 15998 17020 172:>8 1725ı 
17256 17355 17460 17483 17983 18175 
18474 18567 18739 18911 19303 19551 
19597 19613 19682 19898 23146 20328 
20524 20797 20852 208f6 2094.4 20947 
21121 21503 21533 21732 21779 21749 
22134 22ı84 22715 22762 :<:2863 23U2 
23793 24071 24082 241611 242J2 24398 
24413 24456 24849 

30 lira kazananlar 
13 114 269 278 3:l0 361 

5ı5 532 650 739 795 970 
1007 1098 1146 1205 1208 1264 
1295 1378 1900 1930 H:81 2152 
2279 2470 2559 26.0 27:06 2813 
2825 2910 3104 3184 3246 3262 
3333 3428 3448 3492 3:52 3619 
36'.)0 3768 3~34 4159 4483 4:;02 
4743 4952 4955 5055 5106 5253 
5338 5375 5405 5464 5C64 5616 
5738 5823 5845 5942 60J8 6117 
6140 61.13 61SO 6197 6<56 6370 
6418 6451 6525 6562 67 5 70 2 
7166 7187 7308 7:09 73:9 73'37 
7522 7574 7638 7713 7764 7864 
7859 8034 8134 8185 g-39 8443 
8463 8555 8577 8597 8831 8895 
9019 9147 9631 9752 98':6 10127 

10201 102!17 1051() 10594 10710 10802 
108:>6 10878 11034 11036 111C4 11144 
11196 112'.l9 11346 11359 11375 11452 
11503 11525 11584 11734 11767 12)13 
12038 12123 12141 12144 12255 12305 
12586 12611 1:::'.6'5 12703 12"61 12777 
12898 12947 13099 13148 13155 13470 
13482 1352'! 13649 13680 13693 137!18 
13~81 1~ss1 13'!08 14n3 14030 14055 
14108 14161 14223 14307 1"321 1'3'jl 
14414 14693 14827 14979 V99S 15235 
15~62 152r4 15419 15497 15542 15550 
15553 15569 15593 15636 ı:259 15743 
15745 15850 15943 1.;975 16014 16030 
16114 16288 16324 16377 Je478 16592 
16751 16917 16947 17196 173'8 17436 
17613 17887 17920 18178 18279 18284 
183'l'l 18405 18534 18599 18700 18793 
18827 18857 19033 19208 10269 19210 
19376 19437 19505 19548 1"601 19659 
19677 19709 19929 19964 20017 20135 
20237 20280 20534 20675 20715 20~73 
21118 21126 21344 2141;5 21531 215~7 
217A8 211'-0S 21978 2'989 22135 2"227 
22277 2245'! 22C:67 226"0 :>2f61 22788 
2~1R.cı 2•310 22312 21842 2,132 23167 
:>~1'18 23264 23461 23494 l!3'i4'l 23680 
2~789 :>~17 2~917 2'999 24<1211 24122 
24196 24420 24750 24897 

latanbul ikinci iflas memurluğundan : 

Sultan hamamda 33-58 No. lu mağa
zada tuhafiyecilikle meıcul bulunmakta 
olan Netim Hayim Abuaf efendinin ifli.-
11 8-2-934 tarihinde açılıp teı!iyenin a
di surette yapılmasına karar verilmiş. 
tir. 

1 - Müflisten alacağı olanlann ve ia
CShkak iddiasında bulunanların alacakla
nnı ve istihkaklarını ilandan bir ay i· 
çinde ikinci iflas dairesine gelerek kayıt 
ettirmeleri ve delilleri (senet ve defter 
hülaııalan ve saire) asıl veya muaaddak 
ıuretlerini tevdi eylemelen. 

2 - Hilafuıa hareket cezai müstel
zim obnak Üzre müflisin borçlulannın 

ayni müddet içinde kendilerini ve bol'çla· 
rını bildirmeleri.. 

3 - Müflisin mallannı her ne sıfatla o 
lursa olsun ellerinde bulunduranların 
o mallar üzerindeki haldan mahfuz kal. 
malc ıartiyle bunlan ayni müddet için. 
de daire emnne tevdi ebnel1>ri ve etmez. 
lerae makbul, mazeretleri bulunmadıkça 
cezai mes'uliyete uğrayacaldarı ve ruh
çan haklanndan mahrum kalacaklan . 

4 - 20 Şubat 934 tarihinde müsadif 
salı ııünü saat 14 on dörtte alacaldrla
nn ilk toplar.maya gelmeleri ve müflis 
ile müşterek borçlu olanlar ve kefilerinin 
ve borcunu tekeffül eden sair kimselerin 
toplanmada buluıımağll haklan olduğu 

ilan olunur, p3208) 

7 .. 

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

~ EVKAF MUDIRlYETl lLANLARI 1 ,._...;;;...... ________ _ 
Bahçekapı'da Dördünc '.i Vakıf Hanın Odabaşılığı ile 

kahveciJi~i .,,.sl;mi tarihinden 936 senesi Mayıs nihayetine 
kadar olmak Üzere müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi Mar
tın beşine• ı-.. zar.esı günü saat onbeştedir. Şartnamesi ıi 

görmek isteyenlerin her gün ve müzayedeye iştirak ede· 
ceklerin ihale günü Çenberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Vari 
dat Müdüriyetine müracaatları. {672) 

Sultanahmeı: dvarmda Fuat Paşa (lbrahim Paşa) ca· 
mii imamet ciheti. 
Taşkaııap'ta Selçuk Hatun camii müezzin ve kayyimliği. 
Davutpa.şa camiinde iki müezzinlik ve kayyimlik. 

Yukarıda yazıh vazifeler için 27-2-934 tarihine mü11a 
dif Sah günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. Talip olanla
rın nüfus tezkeresi Askeri ve&aiklerile lstanbul Evkaf Mü· 
dürlüğü Mebanii Hayriye tevcih Kalemine müracaat eyleme 
leri. (671) · 

Kıymeti 

muhammen esi 
Lira K. 

1200 

400 

500 

30() 

333 

525 

588 

207 

814 

225 

500 

652 

50 

150 
50 

150 
300 
300 
300 
584 

400 

00 Galata'da evvelce Sultanbayazit şimdi HacıminJ 
mahallesinde eski zümrüt yeni hamarat sokağuı 
da 12 No. lu kagir bir bap hanenin tamamı. 

(2903) 
00 Çalanacdar'da Dayehatun mahallesinde Sünbül 

lüban orta katta 32 No. lu oda ve camekin gedi· 
ğinin tamamı. ( 561 1) 

00 Çalanakcılar' da Dayehatun mahallesinde SünbiiJ 
lühan orta katta 45 No. lu oda gediğinin tamamı, 

(5612) 
00 Çalanakcılar'da Dayehatun mahallesinde Sün· 

büllühanı orta katta 28 No. lu oda gediğinin ta" 
mamı. (5609) 

25 21 metre 55 santim mikdarmda bulunan Kızta · 
şında Mustafa Bey mahallesinde Sofular cadde 
sinde 80/82 No. lu arsa ve üzerindeki kulubenin 
tamamı. 

00 210 metre terbünde bulunan Langa'da Bostan· 
cıbaşı Abdullahağa mahallesinde Küçüklanga 
o:addesinde eski 94 No. lu arsanın tamamı. 

(10573) 
00 Kumkapı'da Kazanisadi mahallesinde eski 3 ye

ni 7 ila 17 No. lu arsadan müfrez 490 arşın mik· 
darmdaki arsa. ( 1 120). 

50 41 arşm rnikdannda bulunan Kadirga'da Şahsu
var Bey mahallesinde Tülbentçihanı derununda 
eski 49 No. lu arsanın tamamı. 

00 Tapu kaydı mucibince 407 arşın mikdarında bu· 
lunan Topkapı'da Bayazitağa mahallesinde Ki· 
lise sokağında tramvay caddesine yalan bir ma· 
halde 6/10 No. lu arsanın tamamı. (5487) 

00 450 arşın rnikdannda Edirnekapısında Kariyeia 
tik Alipaşa mahallesinde Hançerli kilise sokağın. 
da 6/12 No. lu arsanın tamamı. (5567) 

00 Mahmutpaşa'da Süruri mahallesinde Sultan o 
daları sokağında yeni 21/23 No. lu dükkanın ta· 
manu. 

00 326 metre terbiinde Şehsuvar Bey mahallesinde 
Bostan sokağında 15/l 7 No. lu arsanın tamamı. 

00 . (5495)' 
Eski Rüstempaşa yeni tahtakale mahalles:nde 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Balkapanı hanında 29 No. lu harap oda. (5533) 
Mezkllr handa 54 No, lu kamara. (5535) 

,, ,, 23 ,, harap oda (553?.) 
,, ,, 51 ,, kamara. (5528) 
,, ,, 30 ,, oda. ( 5534) 
" " 52 " (5557) 
" " 53 " (5536) 

146 arşın mikdannda bulunan Edirnekapısınd 
Hacımuhiddin mahallesinde Açıçeşme cadd · a 
de eski 45/47 yeni 41 No. lu arsanın tama esm· 

mı. 

' (5321) 
00 Mahmutpaşa da Çuhacıhanı üst katta 60 N ı 

odanm tamamı. (367) 0
• u 

Yukarıda yazıh olan mahlfil aaa.1 __ , ·· . • .. 
• A r- lhal • uunaK uzere yırmı gun 
ılana ıronmuştur. esı Martın 5 ci Paz t · ·· ·· 15 

· Tali ı · k ar esı gunu saat 
tedır. P erın pey a çelerile Mahlurt kal · ·· 
ları. (674) a emme muracaat• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonun danı 

. , 5 Ş~bat 934 tarihli Milliyet ve Vakit gazeteleriyle neş
rı ıcra ~dilen 66,5 ton Simens Martel Çeliklerinin hakiki 
~t~~ı 51,? t.o~ olması lazım gelirken yanlışlıkla 66,5 ton 
dıye ılan edılmiştır tashihi keyfiyet olunur. (659) 

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

)8. 



• 
ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
FABRİKALARI ŞEKER 

Şirketinden: 
Fabrika rruzda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 

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

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

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 645 

T.L 

2,75 

KURU VAZr 
Yeni icat Edilen 

MUNGO 
.JCSUZ "!' Mürekepli dolma kalemler! sayesinde 

artık sünger kağıdını kullannıaga thrlyaç kalmaı 
. AŞINMAZ· KIRILMAZ - iSTİFADELi 

Anadoluda Acenıalar aranıyor 

eüıün Şark için umumt deı:ıoznerl 

NAiM DE TOLEDO 
lsıanbul, Sultan Hamım, Hacopulo Hın S5 • 37 652 

i eıefon ı 20620 • 42309 

J. MASSERENTI ANONiM ŞiRKETi 
Merkez: Piaçenza ( ftalya ) 

1934 
Matbuat Almanağı 

Matbuat Cemiyeti tarafmdan ter
tip edilmiıtir. 

933 senesinde &erek memleketin ;. 
çinde ve &erek hariçte husule &elen 
mühim vak'alar ve hadiseler, Vekil· 
ler Heyeti, mebuslanmsz, vilayet tef· 
kili.ts, gazeteler ve gazeteciler Alma· 
nağın baılıca münderecabru teıkil e
der. Tanınınıı muharrirlerimizin gün 
lük mevzulanna dair kıymetli maka· 
leleıini de ihtiva eder. Kıymetli ve 
nadide reıimlerini muhtevi olan bu 
eserin tab'ına da son derece itina e
dilmiıtir. 

Fiatı 100 kuru,tur. 
Satı' Yeri Kanaat Kütüphanesi 

(1411i) 852 . 

Sondaj makinaları yapan Fabrikadır 
Kendiıl toprak altında çok deriıılerden ıu 
çıkarmak için ıeniş kuturda kuyular açar. 
Bu ameliyatları hem ücretle hem glltürll 
olarak yapar.· 
Buna ait her tlirlll suallere ve arzulara 1 A k 1 ıı eri fabrikalar ilanları 
cevap vermeye hazırız. • yalnız tafıilitile 

1 

bize yazmak klfidir. ı Bakırköy Barut fabrikalan 
Tlirkiye Mümessilliği: Galatı Daallp Sigorta ihtiyacı için , .. agı~ da yazılı mal 
Han No 10/13 Te1efa., 41993 778 """ 

-------------·------------• zeme ayrı ayrı münakasaya ko

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Gölcükde in§a edilecek liman ve tersane teıiaatınm ya 

pılacağı arazinin tetkikat! v~ y~pda~~k tetkikat ~eti~esine 
göre bu İ§lerin avan ve nihaı proJelerı ile bunlara aıt mşaat 
resimlerini ve fenni ıartnamelerini yapma iti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Münakasa ancak fenni, mali, lda· 
ri kabiliyeti haiz olduklarını muaaddak vesaikle ishat ede· 
cek firmalar arasında yapılacaktır. 

Bu işe talip olacakların haiz olanları Iazungelen ev 
saf umumi ve fenni ıartname,münakasa şartnamesi ve idari 
ahkam deniz müıtC!llrhğmdadır. Teklif mektuplan Türkçe 
yazılacaktır. Bu mektuplara iliştirilecek her nev'i vesaikin 
Türkçe muıaddak tercümeleri bulunacak ve İ§bu Türkçe nua 
halar muteber olacaktır. 

Teklif mektuplarının 15 Mart Cumartesi günü saat 
10 a kadar Ankara'da Milli Müdafaa Vekaletinde teşekkül 
eden komisyona verilmiş olması §arttır. Bu andan sonra veril 
cek teklifler kabul edilemez.Teklif mektuplannın açılması 
na ayni gÜn ve aaatta başlanacaktır. 

nulmuştur. Münakasaya İşti 
rak etmek isteyenler şartna

meleri görmek üzere her pazar
tesi ve perşembe giinleri ve 
münakasaya girmek için 15 Şu 
bat 934 perşembe gÜnÜ saat 
(10) da teminat akçeleri ve 
bu sene ticaret odası veaikalan 
ile barut fabrikalarında satın 
alma komisyonuna müracaat 
etsinler. (429) (365) 

' 

Kilo 
83000 

100000 
1000 
1000 
2250 

Oleom 
Küherçile 
Hamızı klorına 
Sud Kostik 
Mükelles Soda 

679 

3 üncü kolordu ilanlar?] 

' M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 

y eniAnkara Lokanta ve Birahanesi 
------------- Sirkeci ıimendifer istasyonu ittiaalinde 
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Galata ithalat Gümrüğü 

Adet Nevi 
-- -

12 s. 

5 Bağ 

1 Fıçı 

4 
" 

1 s. 

Marka 

YCF 

RF 
DH 
vs 

MBF 

SlT 

" 

Müdürlüğünden: 
No. Kilogram Ef yanm cinsleri 

2197/8 223 

15/19 450 
13 161 

262 1025 

303 13 

" 
95 

ipek çizgili Pamuk 
mensucat "Tran· 
sit " 
Telefon teli 
Haşerat itlafi için 
muıtahzar 
Tuzlu balık "Tran-
sit" 
Kendir bezli salın
cak 
Açıhr kapanır 
bezli sandalye 

,, ,, 7 Bezden kova 

Yukarda yazılı eşya 12-2-934 tarihinden itibaren 
arttırma suretile satılıktır. isteyenlerin 4-3-934 Pazar günü 
saat 16 ya kadar Sabş Komisyonuna müracaatları. (667) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

-~ 1, 2, 3, 4 No. anbarlarla Sarayburnu anbarlarmda 
mevcut bozuk basküller olbaptaki şartnamesine tevfikan ve 
pazarlık ıuretiyle tamir ettirilecektir. Talip olanların 3 
Mart 934 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 te 
İstanbul ithalat gümrüğündeki satmalma komisyonuna 
müracaatları. (675) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komi~yonundan: 

51,5 ton yuma§ak Simenı Martel Çeliği: 27 Şubat 934 
Sah günü saat 14 te kapah zarfla. 

51,5 ton Simens Marel çeliği kapah zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de hizasında yazılı günde Ka· 
sonpaşada kain Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (5S6) 763 

Talip olanların ya bizzat veya usulen Vekaletnameyi 
haiz vekilleri marifetile matbu şartname ve teferruatını 50 
Türk lirası mukabilinde almak üzere Milli Müdafaa Vekil eti 
Deniz Müsteşarlığında Deniz İmalat Şubesine müracaat· 
farı ilan olunur. (206) 676 

Yerli fabrikalar mamulatın 
dan 25,000 metre çantahk bez 1 

kapalı zarfla münakasaya kon 1 Inhı· sarlar u. Müdürlüaünden 
muştur. ihalesi 28 Şubat 934 A 
Çarşamba gilnü saat 15 tedir. _________ .;;;,. __ ~""":'"":"'-~~----....ıı 

Tahmini 
T Cinai 

aliplerin şartnamesini gör-
Bulundukları 

mıktarı Mahal Holantse 
Bank-Cnl N.V, 

Sabık &ahrıseflt Feıernentc 

Bankası 

' lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Pala• 

Meydancık Alaıerncl Hart 

' Her tOrıo Banka muamele• 

ıerl. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK 1 AMSTERDAM 
Şubeler! ı Amsterdam. Buenos Alres, 

' lstanbut, Alo de Janelro, Santos, Sao Pauto. 

654 

mek üzere her gün ve müna
kasaya i§tİrak için de O gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplariyle Ankara· 
da M. M. V. Sa. Al. Komisyo
nuna müracaatları. (3475) 

(603) 79S 

Ademi iktidar ve 
bel gevıeklfgine 

kartı en müesıir deva SERVO!N 
bapları dır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneaidir. Taı
raya ISO kurut posta ile &Önderilir. Iz. 
mir' de 1 rgat pazanndaki, Trabzon' da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

751 

-ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 tl'ncll Vakı? Han fatanbul 

lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare mecllıl ve müdürler 
heyeti ve memurlan kamilen Türkler~en mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidlr. Ttirkiyenin her tarafında (200) Ü geçea acentalannuı he"Psl Türktür. Tür· 
ldyenln en mühim müesseselerinin vebonkalannııı sigortala~ını. icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
'igortalarını en iyi ~eraitle )apar. Hasar vukuund:ı zararları ıilr'a~ ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTlYAZ - Telefon: fst. 20531 638 

~ -. ~ . . , . - '·· • . ~-' .,. . . . . i ,,. 
' '"'..-· ~ . ...... . ~ '{ ·- ~ - . -

istimale gayri ıalih baskih 1 Adet Cibali Levazım an 

" " 
" " 

,, kesme ma· 
ınakineai 

Demirci , 
" Körüğü 

'
' Pala '' ,, ,, ,, ,, 1\1~ 

Bobin Halinde 114 milimetre· 
lik beyaz paket ambalaj 
kağıdı 

Bobin halinde kuşe Kağıdı · • 
Rulo halinde parşömen kağıdı 
Gemilerde kullanılan aalmast-

ra 

1 

1 

57 
146 
119 

22 
129 

22 

" 
,, 

" 
" 
" 

" 
" Kilo 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

Muhtelif hava gazı ve petrol 378 Adet 
" . . . 

şışesı 

Renkli teneke 13 Sandık ,, 
ve20 A· 
det 

1 Sandık ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 
,, 

" 

" 

barında 

" 
,, 

" 1 

" ,, . 

" 
" 
" 

" 
" 

,, Kokulara ait müstamel eş- ı 
ya 

Iatmale gayri aalih defter ki- 450 Kilo " inhisarlar Mat 
ğıdı baasmda. 

Yukarda isim ve mrktar ları yazılı müstamel eşya 
15-2-934 tarihine müsadif Perşembe gÜn Üsaat on dörtte 
açık arttırma usulile aatılacağ ı~dan taliplerin eşyaları her 
gün sabahtan akşama kadar ~ı~alar~da yazılı anbarlarda 
görüldükten sonra müzayede ıçın tayın olunan giinde % 15 
teminatlariyle birlikte Cibali de Levazım Şubesinde satıs 
komisyonuna müracaatları. ( 441) -

1 - Şartnamesine gör e bir adet yeni torna makinesi· 
2 - Nümuneaine göre "500" kilo Formalin; ' 
Pazarlıkla satın ahnaca k bu iki malzemeden Torna ma 

kinesi için taliplerin "yüzde 7,5" teminat akçelerile beraber 
"19-2-934" pazartesi ve For malin için de (21-2-934) çar 
ljamb~. g-ünü saat ( 14) de Gal ata'da l\1übavaa komisyonuna 
müracr..atları. ( 529) 

DenizyoJJarı 
iŞLETMESi 

Ac.nteleri ı Kan.köy Köprülıafı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübür.ı.n.,ı. 

Han Tel. 22740 

İskenderiye yolu 
lZMİR vapuru 13 Şubat SA· 
LI 11 de Galata rıhtımmdaJI 
kalkacak doğru İzmir, Pire, lr 
kenderiyeye gidecek ve döne
cektir. (664) s7Z 

--------------------~ 
Trabzon yolu 

GOLCEMAL vapuru 13 Şıı· 
bat SALI 20 de Galata Rıh· 
tımmdan kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfı• 
kebir, Trabzon, Rize'ye. Dö
nütte bunlara ilaveten Sürme
ne, Ordu'ya uğrayacaktır. (666) 

8ıı 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 12 Şubat 
PAZARTESİ 19 da Sirkec:İ 
Rıhtımından kalkacaktır. (6651, 

s7 

İzmir sürat posta 
KONYA vapuru ı2 Şubat 
P AZARTESI ıs te Gala~ 
nhtıınmdan kalkacak doğru l:ı· 
mire gidecek ve dönecektir. 

(663) 873 

rDr. SEDAT 
Muayenehanesini lıtildal cad. 146 
(lı Bankası üstünde) Luvr Apart. 

Birinci kata nakletmiştir. (1311!1) 

=---• Diş Tabibi __ ..., 

Dr. Pertev Atıt 
Muayenehanesini lstikli.l Cad. 1ıff 

(lı Bankaiı üstünde) Luvr a 
1 nci kata naldetmiıtir. (13tlf1 

OTOMOTOR TICARE1 
Türk Anonim tirketinden : 
Şirketimiz heyet'i uınumiyesi 261/ 

bat 934 Pazartesi ııünü saat ıs te J 
latada Boz.Kurt hanında 23-24 nuıd'ı 
lu Kitip Zade Sabri Beyin Yazihaııl".• 
de Süret'i adiyede içtima edecektir• 
~ ıo hiueye haiz hisaedaran ye~.J 
timaa takaddum eden ıo ııün zarfl"ı 
hiue senetlerini makbuz mukabiliıscl'' 
kete tevdi eylemeleri rica olunur. 

Ruzname'i müzakerat ı 
ı - idare meclisi raporunun ki,, 

tasdıkı. 

2 - Murakıp raporunun kıraat 11 

dilô. 
3 - Bilanço, kar ve zarar hes..,ıl 

ıun taadilô. ;1 
4 - Müddeti hitam bulmuı olaJI 

re heyetinin intihabı. . 
5 - Murakıp intihabı ve ücreti"' 

b~TOMOTOR TlCARf:
1 

Türk Anonim tirketinden : 
Şirketimiz hey'eti wnumiyai %1 

934 Pazartesi günü saat ıs buçulıf' 
!atada Boz-Kurt hanında 23-24_ ".'% 
lu Katip zade Sabri Beyin y~~ 
de Suret'i fevkaladede içtima ed /. 
Liakal ı O hisseye baiz hissedara" /. 
mi içtimaa tekaddüm eden ıo gii~~ 
fmda hisse senetlerini makbu~ . il 
bilinde Şirkete tevdi eylemelerisU 
olunur. 

Ruzname'i müzakerat : # 
Sermaye'i ıirketin ı40000 • te 

(13193) 

--··--o·o•Kllllll!!T~Ol!!!ll!R~ .... 

Gal~~r~~?kt!'a~ 
kartmnda Sahne sol.ağında 3 

11 

ralı apartımanda 1 nunUl,.. ... _. 
llmumi Nepiyat ve Ya1z~~I Müdürü ETEM iZ "' 


