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Tekaüt, dul ve 
Yetim maaşları Avusturyada Asiler Silihları Bırakb, Kaçıyorlar 

---<>-

ANKARA, 15 Şubat 
ıı!~atraf bütçemizin kabarık fa· 
fetjilrından birini de tekaüt, dul ve 
na b nıaatları tetkil eder. Bu mü
tı le etle ömrünün en güzel yılla.- ! 
rıı. rıı devlet hizmetine hasreden j 
1 eınur sınıfına menaup vatandat· 
.,~ın ihtiyarlıklarında kendilerine 
lı vefatlannda ailelerine verilen 
d u ~~atları, - bugünkü mevzuat 
r:ı:ı•lınde - bütçeye bir yük ola
bı.e tav~i~ e.tmek asla. akı.ldan g~_ç-
1 ı. Bılakıs cümhurıyetın tekaut
ere, dullara ve yetimlere uzattığı 
~1ca_k eli her vesile ile alkı9lamayı 
,aııfe bilenlerdenim. Hiç 9üphe· 

;ıı 1930 haziranında meriyete gi
'len. Jeni tekaüt kanunu cümhuri-
etın en güzel eserlerinden biridir. 

~Ancak bu münasebetle muhtelif 
lallJıanlarda ileri sürülen bazı mü
l'ii ~~arı tahlil etmekte fayda gö
i .ti.inı. 1933 bütçemizde bu zümre 
tn tahaiı olunan para on altı bu-
1~k tnilyon lirayı bulmaktadır. 
h ft bütçemizde ise bu yekun her C: de on yedi milyon lirayı bula
t'kktır. Anlaşılıyor ki seneler geç-
11 ere, nıezk\ir fasla konan tahsiaa
~l da arttırmak mecburiyeti baaıl 
aca.ktır. 

Ilı '(eni tekaüt kanunu m~cibince 
1 ~ alan mütekait, dul ve yetim
~rın ıniktan 14,654 e baliğ olmak
ti dır, Eski tekaüt kanunu hükümle
d rıe göre maat alanların miktarı 
ttıa 65,529 olduğuna, ve 10,063 
d aliUe de ınaaş verildiğine göre, 
t kl~t bütçesinden maaf alan mü
lı.~ aıt, dul, yetim ve malullerin ye
l' ':u. 90,246 yı buluyor demektir. 
,. hPıt edilen bu yekün 1934 ıene
b1 atına kadar olanıdır. Son bir 
l~«;uk ay zarfındaki yeni muame-
11> er buna dahil değildir. Daha 
ı1111lra 9unu da gözönünde bulun
~'k lazımdır ki, bükfimet 100 
)e~" kadar olan tekaüt, dul Ye 
Lirdllı lnaatlarınm on aeneliiini 
hipl '~ Vermek ıuretile maaş sa
l'ııı.ı erınin hazine ile olan alikala
Jı.ı kesmek için aldığı salahiyeti, 
ltıu ltııen kullanmıt bulunuyor. 40 
d, Ufa kadar olan maqlar.h~~n-
4() bu nıuanıele ikmal edilmı9tır. 

kuruştan yukarı maqlar için iıe 
~eıkOr aalii.lıiyetin iıtlmali defa
~ altı milyon liranın ıarfını lstil
)11 etnıektedir. Hazine için mil
d nlarm mahdut olduğu 9u sırada 
11ı:"~e~in böyle bir te,ebbüıe giri•
lı •ı ımkansızdır. Ancak memle
~t nıuhtelil mıntakalara ayrılmak 
t, tetile, mıntaka mıntaka İfe baf
CU1ta/ı in,klinlan Maliye Vekaletin
~ tetkik olunmaktadır. Maat as
lı hı az bulunan mrntakalardan işe 
lı~ıyarak, altı milyon lira ıarfmı 
sıam eden bu muamelenin bir 
Lir tene zarfında ikmali ameli 

ledbir sayılabilir. 
~ ~l'iilüyor ki, hükUmet te mikta
~~akat maaş aaaipleri çok olan 
•tııı it. llıaqlarla hazinenin alaka
ltı't '-ınek için tedbir aramakla 
lıua!:11dür. Bu ameliyeyi mevcut 
tittıı Uın mütekaitler, dullar ve ye
te11 ~r İçin tatbik etmeğe madde
lııı, 1:1'8.n yoktur. Böyle bir teteb
hıı i, eyletin bir ıenelik varidatını 
d,, b~· Y~tırmayı icap ettirecek ka-
ş UYUk bir rakam tutar. 

ler, ~halde bir an. evvel! ~ütekait
lıiitç ~ll~r ve yetıınler ıçın devlet 
lıiİl'ı:•ı~ı nıütemadiyen artacak 
)'•ile b:{ masraftan kurtarmak ga
~ ecİ ah~ aağlam esaslara iıti
l'ııteti en hır formül bulmak za
•i "ltııı"'ardır. Dev Jetin mürakabe
~ da ve devletin yardımile 
11\eb acak bir sigorta tirketi Yeya 

•Cut • k "'it 9ır etlerden birile yapıla· 
""11 &nl~ına bence böyle bir da-
l ın halli • • .• ·1 k 'rd •çın gosterı ece çare-
htj~n bir taneıidir. Tekaüt, dul ve 
'>lıııak ınaa91; devletin bir atıfeti 
l'ı "e ~n çıkmalı, devlet memurla
lıd1r. aıleleri için bu bir bak olma-

z· ırab .. kdl llı1tr) Ugun artı ev et, me-
lllekt"~?dan tekaüt hiısesi keame
her e •r. Ve memur için devlete 

tibj ~l' ı_tıaa9ından, eskiden olduğu 
lıit İı·Yuıde bet niıbetinde olsun 
.. ıase ve . . k "t 
••ı bir h rmeyışı, te au maatı· 

Senle d ak olmaktan çıkarmış, ge
lııaıbr e bütçe encümeninin bir 
.ı ata&ınd . • • . "b" 
"evı t' a ışraet ett;gı gı ı; 

e ın b' lur. ır atıfeti haline koymuş· 

Meccli SADRETTIN 

· 1 Hariciye vekili. 

Viyana •okaklann..la .Uilerle mücadele eden hükiimet 
lnt'ah takviye ediliyor 

A vusturyadaki ihtilal 
nihayet kanla boğuldu 

Sükun avdet etti. Asiler ya kaçıyorlar,! 
ya silahlarını teslim ediyorlar 

Asilerin ihtilalden evvel bütün Avusturyada çok 
genİf hazırlık yaptıkları anla~ılıyor 

VlY ANA, 17. A. 
A. (Volff Ajansı 

muhabirinden) : 
Dört giinlük dahi

li harpten aonra dün 
ıükunet iade edil· 
mittir. 

Geçen ırece yeni
den aiWı depoları 

meydana çıkanlmıı· 
61: 

Viyana' nm -
ki armalan- ile iki 
-.1ı Kartal rem:i 
tıekrar meydana Çl• 

kanlınııtır. Viyana aokaklanncla ilıtilalden intibalar 
ViYANA. ı7. A.A. (ATUıtarya Ajan- muıtur. Hiikılmııt merlr.tm! Soıyaliıtler-

u bildiriyor) : Viyana ve bütün ATUa- elen tamamile tenıQlenmittir. Sch...., 
turyada ıllkiln ve uayif tamamile la· turbund azasının mühim bir kısmı hü· 
de olunmuttur. Her türlü hareket dur- (Dıvamı 6 ıncı aalıifede) 

Macar sefiri geldi, bir 
mülakat verdi 

Sefir bir kaç güne kadar Ankaraya 
gidecek, bazı mes~leleri izah ediyor 

BudaPetteden ııelen Macar aefiri 1 Hariciye umumi katibi Numan Rifat 
M. Yunııer birkaç güne kadar Anka· Bey de avdet etmit olacağından yeni 
raya ııidecektir. mukavelenin müzaker'8ine bqlana • 

Sefir Cenapları Sovyet Ruaya ile c~._ Buırün Reıit Saffet Beyin ver
Macariatan araaında imaz edilen pro· dıgı. zıya.fette, lıtanbuldan Peıteye 
tokol hakkında müzakeratta bulun - tertıp edılecek aeyahat etrafında ııö • 
mak üzere Romaya ııitmİ§ idi. Sefir, riiıtüm. Bu ıeyahat esasen dost olan 
dün Perapalaa. otelinde bu husuata iki memleket halkının biribirlerile da· 
ııazetecilere beyanatta bulunarak de· ha yakından tanıtaaına veaile olacak· 
mittir ki: tır. latanbul · mükemmel bir seyyah 

- Romada Sovyetlerle Macariatan ıehri olabilir. Her ııene binlerce Ma· 
arasında imza edilen protokol, Sov· car, yazı geçirmek üzere uzak mem• 
yetlerin Macariatan tarafından tanın- leketlere ııiderler. lıtanbulun ııüzel 
maaına ve iki hükUnıet anamda ıiya. plijlarr, adalar ve Boğazçi ııibi latif 
ıi münaaebatın iadesine dairdir. M. yerleri vardır. Bu yerler birçok Ma • 
Yunger Balkan misakı hakkında toru· carları lstanbula celbedebilir. Yeter 
lan ıuale cevaben demiqir ki: ki biraz propaıranda yapılmıt ola un, 

- Misakın imzası, benim seyahat· Bundan maada Türkiyeyi Macarlara, 
te bulunduğum zamana teoadüf ettiği Macariataru Türklere tanıttırmak iki 
için bu buauıta malUnıat alamadım. memleketin doatane münasebatı için 
Bununla beraber kardet ve do.ı: Tür- iyi bir §ey olacaktır." 
ki!e'i:ın ~enfaa~ne d urııun T~k- bir Sefir bundan sonra Avuaturyada çı 
~·a1 h~ ımz.:: ~'\ 

0 .jYTb • ..b· ıye • kan kantıklık hakkında sorulan aua
nın e 1 ıne 0 T'~'kJ' a!'j e ;: 1 b':m le Baıvekll M. Dolfua'un vaziyete hi.
nun o lll'!'~·d. ury kıyedı e m. b~ti~ ı· kim olduğunu, eaaaen aaayiıle ali.Jı:a. 
mız çok ıyı ır. a n a yenı ır ca>- dar kuvvetleri elinde bul d k 
ret mukavelesi hakkında müzakerata olduğundan kanııkl f un ~':dta 
siriıınek üzere Ankaraya bir Macar d • . 1 ın uzun .,..... et 
heyeti gelecektir. iki hafta kadar An· evam etmiyec:efı kanaatinde bulun • 
karada kalacaktır. O nm•M bclar dutunu aöylemi§tir. 

Günün hadiselerinden intibalar : Baıvekil Ankaraya dö,Wyor. - lngiliz 
büyük elçisi Ga:zi Ha:z:retlerine itimatna,.,,,ll!rİni takdime gidiyorlar - Fes. 
hane Fabrikasında kooperatif ve amele tabldotu açıldı - Dil mektebinde ilk 

talebe - Eminönü ka:z:a11 Hiliiliahmcr kongresi dün yapıldı. 
,(Ya.:zıları iç aahifelerimi:ıde) 

İzahat verdi 
Yeni Nafia vekili devlet 
demir yolları idaresinde 

tetkikatta bulundu 
ANKARA, 17 (Milliyet) - Heye 

ti Vekile akıam üzeri Ismet Patanm 
riyasetinde toplandı. içtimada Harici 
ye Vekili Tevfik Rüıtü Bey aon ae • 
yahati etrafında izahat verdi. 

Yeni N alia vek 'linin tetkikatı 
AN'.;"ARA, 17 (Milliyet) - Yeni 

Nafia Vekili Ali Bey bugün yeni va· 
zifeıi"e baıladı. Tebrikab kabul etti. 
Ali Bey öğleden aonra müateıar Arif 
Beyle birlikte Devlet Demiryollan i
dareıine giderek tetkikatta bulunmuı 
tur. 

Hariciye Vekili Ankarada 
ANKARA, 17 (A.A.) - Harici. 

ya Vekili Tevfik Rüttü Bey, buırün 

Atlnadan avdet etmit ve lataıyonda 
vekiller, mebuslar, Riyaseticümhur 
umumi katibi Ruıen Eıref, C. H. FıT 
kaıı Umumi Kitibi Recep, Bll§veki • 
let müıtetan Kemal, huıuıi kalem 
müdürü Vedit Beylerle Hariciye ve
kaleti erkanı, sefirler ve muhafız kr· 
taatı kumandanı ve daha birçok ze • 
vat tarafından karıılanmıı, asker ve 

m muzika tarafından selamlanmıttır. 

w - -

Ankara - İstanbul 
Hava postaları 

Dün ilk tayyare geldi, 
bugün gidiyor 

'.Ankara • lstanbul hava poataları 
tf:: .. .1 • ~ .. · • ... .. - .,, muntazam. bir ıekil· 

\- de baılamıtbr Dev 
ol' let hava yolları mü 

diriyetinin ilk çift 
motörlü tayyaresi 
dün havanın tipi ve 
sayri müaait olma. 

~ ıına rafmen ıaat 
9,30 da Ankara • 

• 'Z · · ~ dan kalkmıt ve Ye 
~ tilköye pek az rı;. · :.ı~ tarla öfleden oon· * · - v ra inm.iıtir. Bu rö-

tar.au a.eoeuı ue Jıavanm muhalefeti 
ve Eskişehirde bir az fazlaca vakit 
kaybedilmit olmasıdır. Dün tayyare İ· 
le Ank:aradan ıehrimize on kiti ııel • 
mittir. Bir kıaım müracaat edenleri 
de pazarteai po.taaına bırakmak u • 
nıreti hi.aıl olmu.ttur. Bugün de tehri 
mizden ilk tayyare tam aaat 9,30 da 
Ankaraya hareket edecektir. Böylece 
haftanın cumartesi, pazarteıi, ÇU'f&ID· 
ba giinelri Ankaradan lıtanbula ve 
pazar, aalı, pertembe lıtanbuldan An 
karaya muntazam tayyare poatalan 
yapılacaktır. 

Meclis reisimiz 
Ankaraya gitti 

Büyük Millet Mecliai Reiai Kbnn 
P&§a Hazretleri dün akf&Jllki trenle 
Ankaraya avdet buyurmuşlardır, Pa
t• Hazretleri Mecliain açılma :ıamaru 
yaklaıtığı cihetle timdilik Ankarada 
kalaacklardır. Kazım Paıa Ha:ıretle • 
ri iataayonda birçok zevat tarafmdan 
teıyi edilmit ve bir müfreze polis> ta· 
rafından selBmlanmıştır. 

Peşteye gidecek 
Meb'uslarımız 

Seyahat programı henüz 
kat'i şeklini almadı 

Koeaeli mebusu ve Türkiye Turlq 
'H otomobil klübü reiai Retit Saffet B. 
Macar sefiri M. Yun 
ser §"refine dün P e· 
rapalaa otelinde bir 
öfle ziyafeti verm.İt· 
tir. Ziyafette Tur!ng 
Is.lüp erki.nandan ha· 
aı zevat hazır bulun
muılardır. Yakında 
Büyük Millet Mecli· 
ai azasından bazı ze 
vatın da lıtirakile 
ıebrimizden bir he · 
yetin Budapeıteye ıe 
yahat etmeleri mu
karrerdir. Reıit Sat· ııı:..:_.. .... ...., 
fet B. bu seyahat el· 
rafında ıefir cenap· Re§it Sal/et B. 
larile de görüpniif • 
tür. Geçenlerde Macar Mebuaan ve 
lyan azasından bir heyet cümburiye
tin 10 uncu yıldönümü meraıiminde 
bulunmak üzere Ankara ıri-itlerdi. 
Ahiren Budape§te Parlamentosu Bü
yük Millet Meclisine m.ebuılar~zda.n 
b • heyeti Budapeıteye davet ıçın bır 
ır (Devamı 6 ıncı sahifede) 

. 
Karaköycle karlar temizleniyor ve kar makinesi lnanbul sokaklarında 

ça/ıfıyor. 

Kar devam edip gidiyor 
Bugün de fasıla ile kar yağacak, 

mahrukat fiatında ihtikar! 

Çarıamba ııünü , fırtına ve tipi i
le baılayan kar dün de, fakat fırtınaaız 
olarak devam etmiştir. 

Evvelki gece biraz dinen kar, dün 
sabah ıant albdan sonra lapa lipa Y•i· 
mağa baılaınıtbr. Havada karakıı 
tabirine yakı§'lcak kadar ıomurtkan v( 

karanlıktı. Yedi buçuk, sekize kadar ev
lerde elektrikler, lambalar yanmııtır. 

Kar aaat dokuz ile on arasında kesa• 
fet peyda etmiıtir. Rüzgar Karayelden 
esh·<'r ve Ç&1"1amba günkü tipiyi düıü· 
nenlere oldukça endite veriyordu. 

Kar bu tekilde, kısmen keıif kısmen 
aerpinti halinde devam etmiıtir: 

Hararet dün nakıs ikiye kadar indi.Ye 
ıilköy askeri raaat merkezinden aldı
ğımuı malumata gôre, ı..... bugün de fa· 
aılalı olarak devam edecektir. 

Karada vaziyet 
Dün belediye, ıehrin ana caddelerin

de Takıim, Eminönü, K.araköy, Ankara 
caddesi ve diğer büyük caddelerde te • 
mizlik amelesini toplu halde aevkebnek 
ıuretile yollardan karlan kalclınnağa 
daha büyijk mikyasta çalıımııbr. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Şehre kurtlar mı indi? 

Ankara karlar al.tıncla 

• 
Bir lspanyol heyeti geldi 
Heyet yumurta ihracatımızı kolay
laştırmak çarelerini tetkik edecek 

\,... ispanyadan gelen 

-Şehrimize geleceiJni yazdığımız Jı 
panyol tüccarından mürekkep heyet 
dün sabah ekspreale gelmiılerdir. He
yet Marquiı de Lara'mn riyaseti al~n· 
da lapanyol tüccarından M. Barnoa, 
M. F. Gommez, M. D. Nunez ve M. 
M. L Merono'dan mürekkeptir. He • 

Görüşler 

hl!yet azası bir ara<:J .• 

yet dün öğleden aonra l&panya kon • 
aoloahaneıine ııiderek Ceneral konso
losu ziyaret etıniılerdir. 

lapanyol heyetinin ıehrimize gel • 
mekten maksadı memleketimizden l&· 
panyaya ihraç edilmekte olan yumur-

(Devaı:ıu 6 ıncı sabifed~) 

. 
Bana hak vermeyebilirsiniz 

Haaeki kadın hmtahaneai baı dok 
toru yanlıı anlattı demiyeyi.m amma, 
ekıik aöyll!di. Daha doğrusu aöyle
mek istediklerini ince ve gizli bir İs· 
tırapla yaladı yuttu. 

Bell!diye Reisi de Öyle. Bilip te 
söylemek istemediklerini yüreğine 
gömdii ve havadan lal olsun diye 
aöyliyecekll!rini muaııininin ağ:zına, 
im.:ı:asma ı.ıraktı. 

Ve bu, bu gidi§le, yani realiteleri! 
gözlerimb:i yumduğumuz ııe kulakla· 
nmı:zı tıkadığımız müddetçe böyle 
aürüp gidecektir. 

Baı doktor ıöyll! dedi: • . 
_ Lohosalar ııar da .. Çogu lakır 

de .. Kapıdan koııamayı:z da .. f!i~me~ 
da .. Bilmem bu da .• Onun ıçın bır 

:,akta iki doğum hastasını yatır· 
dılr. ~· ~· 

Bell!diye Rl!isi de böyl~ d~aıraı: 
_ Sandığın"' gibi dl!ğıl~ır. Doğu· 

racaklar çoğaldı da.. Çogu yoksul· 
dur da.. Kapıdan dellemelr uy~~:" 
da .. Şudur da, budur da .• Ondan otu· 

3 Aka GONDOZ 

rü iki kiıiye bir yatalı verilmiıtir. 
Bence ne bu. ne de öteki, •ahid. 

bir Cl!tlap değildir. 1 

Bunlar psikoloji hastalığımızı su
ratımıza vurmamak içi.n nezaketçe 
bulunmuş karıılıklardır. 

J ki hasta bir yatakta yatırılmıı· 
mili Olur a, ne çıkar bundan? Teh· 
likeler mehlikeler çıkarmı§mııl Çı
kıversin; ne çıkar? 

Uç hastayı bir yatakta yatırma· 
dıklarına şaşarım. 

Dört hastayı bir karyolaya istiF 
etmediklerine kı.:ı:ıyorum. 

Beş hastayı katmerli Tatar böreği 
gibi bir kanapey,, yerletliremedikle· 
Ti için beceriksizliklerine canım &ılıı
lıyor. 

Bir döıekte yatırılan iki hastanın 
ikisi de lohosa olmasın da birisi •t• 
malı, öbürü veremli olaun; ne olur 
aanki? Bu yatıfla o veremlinin zara
rı lekedir, dııarda lralııla bütüne ... 

Belediyenin elini! hastane ~dilt 
(Lütfen sahifeyi çeviriniı). , 

; 

1 
: 



Milliyet'in tefrikası: 18 

St©ıvü~ky 
Hayatı ve ölOmU 

Gece yanımdan iki saat sonra- iki müfettit 
kapıda.- Staviıky'i öldüren kurşun 

kurtu'. amıyor ! 

bir jandarma 
Staviıky 

Hadise günü, geceyarısmdan iki 
saat sonra komiser (Charpentier) 
refakatinde iki müfettit ve dört 
jandarma olduğu halde sayfiyenin 
civarına ge.iyorlar, mevkii dikkat
le tetkik ediyorlar, ondan sonra 
binayı sıkı ve devamlı bir kontrol 
albna alıyorlar. içeride ne ses var, 
ne bir harekeL • • Sabahın albsı
na doğru damın üatündeki baca-
dan bir duman yükseliyor. · 

Zabıta kuvvetinin tefi Cbarpen
tier: 

- Haydi it ba,ınal 
Diyor. Karlara basarak yaklqı

yorlar. Komirer beyaza boyalı ve 
camlı kapıyı vurarak sesleniyor: 

-- Açınız! 
Cevap yok. Tekrar ediyor: 
- Kanun namına aöylüyorum, 

açınız. 

Gene ses sada yok. Bunun üze
rine komiser bir yumrukla kapının 
camım kırıyor ve bir sevki tabii ile 
ı:eri çekiliyor. O esnada bir taban
ca sesı ifitiliyor. Biraz sonra ıçeri
den bir hırıltı geliyor. 

Zabıta memurları: 
-- öidü galiba .•• 
Diyorlar. Bir memur, pencE.rfillİn 

lurık yerinden kolunu sokarak ka
ııımn kilidini açıyor. StaYisky, ya
tağının önünde, yere uzanmıf, hı
rıltı ile can çekitiyor. Sağ takağın
dan giren kurtun bernini delerek 
sol 9akağmdan çıkmıf, oradan du
vara vurmuf, tekrar dönüp dö,e· 
menin üstüne dütmüt- • 

Derhal zabıta memurları içeri gi
riyorlar, bir doktor celbediliyor. 

Komiser: 
- Şimdi dolandtrıCIJ'I yaptma

nın çaresine bakmalL 
Diynr. 
Çok geçmeden Chamonix kasa

basından üç doktor geliyor. Mua
yene yapılıyor, rapor yazılıyor, 
maktulün takağında, alnında ve 
yanağında barut izleri görülüyor. 
Bu ilk merasim yapddıktan sonra 
bir sedye getirtiliyor, yaralı hasta
haneye naklediliyor, saat alb bu
çukta bir operatör gelerek derhal 
ameliyat yapzyor. Saat dokuzda 
doktorların vazifesi bitmittir, Sta
visky yatağında yabyor, fakat aa
ba.bın üçüne doğTu •iddetli bir ail
kinme, bir senkop, ve iki dakika 
aonra ölmüştür ... 

Şimdi sayfiyenin yemek odasın
da jandarmalar adliye memurları. 
na intizaren gazete okumakla mct
guldür'er. O kadar çok gaezte var 
ki ... (Voix) nın metresinin yata. 
ğı üstünde bir kadın gaeztesi, bir 
koltiık üstünde de bqka gazeteler 
duruyor. Bu da gösteriyor ki Sta
vi ı ky kendisi hakkında ne dütünül
düğünü günü gününe öfrenmek İ· 
çin bir çok gaezte okuyordu. 

HcutahaneJe 
Chamonix dört katlı yüksek bir 

binadır, üzerinde buranın bir lıaa
tahane olduğunu göıteren hiç bir 
işaret, hiç bir yazı yok. 

Haıtahanenin ufak, teıniz, bem
beyaz ripolen boyalı bir odasında, 
demir bir karyolada, StaYisky ya. 
tıyor. Siyah sakalı çabuk uzamıt-

te idare etmedi mi1 
Verdiğimiz: hcıstanenin biitçaini 

temin ettik te har vurup harman nu 
aaıJurdu? 

Kaçımız, kaç yılda bir kre olnın, 
bir tek kôğıt lira çıkarıp ta - luuta
haneler ıJer'!'Üi değil - yokaul hcıs· 
talara yardım diye vermifiı:Jir, ueri
yoruzdur, oermek niyetindeyizJir 

iki. paralık siipürüntü ııergdini bi
le taluild<ur-.n kırk defa canını t'ıkar
ma'dan, ağı;;r; dolwu laflar etmeden 
vermediğimizi gene biz bi/iri;;r;. Kaldı 
ki, yalnu; bedauacı hmtanelere hiç 
bir feY vermiyoruz. Kaçımız, kaç 
bayramda, kaç Belediye hastaneain· 
de kaç yokauL hastaya bir limon gön
dermifiı:Jir? 

Hiç münakQJa, tenkit, .hücum, lru
ru gürültü götürmez bu lf· Bunlan 
söylediğimi.% icin de birbiri_mize gü .. 
cenmiyelim. latanbul BeleJiyuinU. 
idare ettikleri hastalar nıuıl idare o· 
lu11uyor? Bunu da hepimiıı biliriz. 
Dünyada hanlfİ Belediye • ıJar'!ır "11 
bu belediyenin hcıstane 1ffenndekı 
mucıallalıiyetini göatcrebiüin? 

Burnumuzun sağ kanadının dibin· 
de bir Balıklı hcıstaneai vard!.r. Bu,... 
numuzun aol kanadının bidinde bir 
Sürp Ağop ha•lanesi duruyor. Ve 
burnumuzun ıu ucunda, bu yakinin
de daha b;lmem ne ha•taneleri yaf'• 
yor. Hangisi, hangi gün ve kaç kere 
bu devletin bütçe•inden, bu belediye· 
nin gelirinden, senden, benden bir 
metelik istemi~tir? Bu nokta üzerin
de çok düfÜnmek gerektir, Vaktile 
biricik Darülôcez.e için Belediye ''ai· 
dalı çohrur•' ('f;ve kavga çıkaran biz
ler değil mi idik? 

Baı doktor iyi etmiı ki, o htuta'a
rı aokak oı·tasında bırakmamı§. Da
ha nelecekleri de ahın, ikifer ikiıer' 

tır. Tabii içeriye adam sokmuyor
lar. Fakat ben beyaz çartaflar üs
tünde Stavisky'nin na'tini görüyo
rum. Arkasında mavi renkli fanta
zi bir caket. ayağında ktsa bir kü
lot ve ekose çorap var. Bu, dün o
dasında ölü bulunduğu zamanki 
elbisesi idi. 

Bat hemtireye soruyorum: 
- Rivayete göre kafasından 

bqka bir de karnında bir kurtun 
varmıf. 

Bathemtire cevap veriyor: 
- Yaralıyı soyamadılar, yalnız 

kafannda ameliyat yaptılar ... 
- Ne vakit gömecekler? 
- Onu bilmem, yarın fethi me· 

yit ameliyesi yapılacak. Sonra ka
rnını bekliyoruz, Madam Stavisky 
yarm sabah on bir trenile Paristen 
gelecek. 

- Buraya getirildikten aonra 
kendine gelebildi mi? 

- Hayır, buraya getirileli ken
dini bilmiyordu. Ktmıldatmak ta 
kabil değildi. Doktorlar insaniyet 
namına ameliyat yapblar. 

Ve dindarane bir sesle ili.ve etti: 
- Bundan sonrası Allahın ada

letine kalmışbr. 
Bu ııbrap yurdunda ne kadar 

derin bir sükut vardı! .. Rüzgar bal 
konlardaki karları süpürüp savu
ruyor, uzaktan bir kilise çanının 
sesi geliyordu. Bir zamanlar Deau
ville' de, Cannes'da, Biarritz'te, ni
hayet Paris'te zengin bir ha;tabn 
ihtiiamı içinde gönnüt olduğum 
bu adamın timdi ufak bir haetaha
ne yatağında uzandığım dü.ümnek 
beni mteeaaair ediyordu. Bu ne fe
na talihti! 

Saat dokuzdan itibaren adliye 
memurları jandarma daireıinde 
toplandılar. Paristen bir türlü gele
miyen talimab bekliyorlar. Bundan 
batka Lyon laboratuvarından g~· 
lecek fen adam'arrna intizar edili
yor. Demek ki öğle vaktine kadar 
burada yapılacak bir ter yok. 

Staviıky'nin İf arkadqı (Voix) 
ile bunun metresi Lucette Alberaı 
'ya gelince, bunlar nezaret albnda 
bulunmalı: tartile serbest bırakıl
mıt ve haklarında yapılacak mua
mele meaeleye vazıyet etnıit olan 
Bayonne müstantikinden sorulmuf 
tu. 

Bir müddet sonra emniyeti umu
miye müfettitlerinden biri Paris' • 
ten gelmekte olan Madam Stavis
ky'yi istasyondan almıya gitmitti. 
Madam Stavisky doğruca hastaha
neye getirilecek ve hakimler buzu. 
runda koca"i'.lnı te,his edecekti. Sta
Yiaky'nin kirpikleri kömür gibi ka
rarmıf, alruna sarılan beyaz aargı 
ona korkunç bir manzara vermi,ti. 

Doktorlardan birinin ifadesine 
göre sabahın saat ikisine doğru 
Stavisky'yi kutarmak ümitleri hi.
ııl olmut, kanın alcmaat durmuftu. 
Fakat bir saat sonra Staviıky öl
müt bulunuyordu. Her ne pahasına 
olursa olsun Staviıky'yi kurtarmı
ya çalıtmıtlardı, fakat tebabet bu 
mucizeyi göstermekten izhan ac
zetmitti. 

(Bitmedi) 

Norveç kadınları 
OSLO, 17 (A.A. )- Meclis, ka· 

dmlarm reuni Tazifelere tayini bak· 
landa bir kanun layihasını 49 reye 
kUfı 60 rey ile kabul etmİftİr. 

Çok kıymetli eski eserler 
bulundu 

KAPENA, 17 (A.A.A) - Yapılan 
asarı atika taharTİyatmda hiriatiyan· 
lık devrinden evvellere ait heykeller 
ve alımdan yapılmıf zinet eıyaaı ba
lunmuıtur. Bunlann büyük bir kumı 
çok aanatkarane iılenmİf ve kıymetli 
taslarla ıüılenmiftir. Azim bir kıyme
ti haiz olan bu eıya, Roma aaan ati
ka müzesine nakledilecektir. 

Kutupta parçalanan 
vapurlar 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Kutüp 
deni7,;nde buzlann araamda mülhit 
tazrik neticesinde parçalanan batan 
celJuıkın buz kıran ıemiaindeki heye 
ti ııef~ri:ı:eyi kurtarmak için hükıimet 
huıusı ~ır komisyon tetkil etmittir. 
Heyet fLmdi buz kütlelerinin üzerin· 
de bulunmaktadır, bütün kutüp istaa 
yonlanna tayyare köpek ve geyiklerle 
heyetin imdadına cidilmeıi için emir
ler verilmiıtir. --Bursa Evkaf müdürlüğü 

ANKARA, 17 (A.A.) - Buraa Ev· 
kaf müdürlüğüne lıtanbul Evkaf mu• 
amelit müdürü Hilmi Beyin tayini ali 
taıdike iktiran ebniıtir. 

onar onar yatırsın. 
Olüm yolculamna karıı olsun bir

az: reaüat olalım, 
Aka GCJNDCJZ 

M. Eden Pariste 
Görüşmeğe başladı 

İngiliz müsteşarının hu 
temaslarına 

ehemmiyet veriliyor 
LONDRA, 16 (A.A.) - M. Eden 

bugün Fransaya hareket etmiıtir. lı
tasyonda M. John Simon ile, Franıız l~ 
talyan, Alman sefirleri tarafından ıe
lamlanmıtbr. 

PARlS, 17 (A.A.) - Bugı.in harici· 
ye nezaretinde, M. Eden'in terefine ve
rilen öğle ziyafetini müteakıp baılaya
cak olan Fransız - lnıriliz mükaleme
rine mukaddime olarak, bu sabah bat
vekalette, nezaretaiz nanzlarla hariciye 
ve milli müdafaa nazırlarının iıtirakile 
bir konferans toplanmıtbr• 

LONDRA, 17 (A.A.) - (Royter 
Ajansından) ı Londra ecnebi mehafili 
M. Eden'in muhtelif AVl'Upa hükUınet 
merkezlerinde yapacağı ziyaretlerle faz
la alakadardır. Bu mehafilin zannetti
gıne göre biç olmazsa ıilalı· 
lan bırakma meııelesine taallüku oldu· 
ğu kadannr fırsat ittihaz eder''< M. 
Eden'in Avusturya meselesini mJ.ıal<a
f8 edeceğini zannediyor. 

Avuıturyanın Milletler cemiyetine 
müracaatının büyük bir ehemmiyeti ol
duğu takdir ediliyor ve M. Eden'in bu 
meseleyi mlizakerelerinden hariç tutu
labileceği zannedilmiyor. 

Sir John Simon'un bir nutku 
LONDRA, 17 (A.A.) - Brigton 

da aöz aöyliyen Sir Jobn Simon demif 
tir ki: 

"Almanyaya oulh muahedelerinin 
müsaade ettiii kadar ıilalılarını u.alt
ım diye herkese teklifler yapmak, 
bu tekliflerin kabul edilmeaiı için en 
küçük bir ihtimalin mevcut olmadığt
nı bildikten M>Dra n..,... yarar Bize 
daha yakın memleketler, nıiaal ıetir· 
meden, mesela Amerika ile Japonya
nm b uteklifleri kabul edeceklerine 
dair bir sebep var mıdır? Yegane kıy 
meti olan bir teklif varsa o da barıt
mayı istihdaf eden bir tekliftir. Ma
dut bile olaa, beynelmilel bir anlat • 
ma yapıtına, bundan elde edilecek 
kir o kadar büvüktür ki, böyle bir 
mukavelenin kitayetsizlikleri tama • 
men ortadan kalkacaktır. 

Ehr böyle bir mukvaele mahdut 
tümullü bile olsa, beynelmilel bir an
laama yapılır ve ona riavet edilir•e, 
dünva bevnelmilel tazminat ve teşriki 
mesai yoluna ıinni$ olur. Buna ~u • 
kabil, ailahlan tahdit gayretleri boşa 
çıkaraa. bütün dünya, neticeleri tah
min edilmiyecek bir ıilahlanma yan
ıma dü~cektir. 

Fransız muhtırası ve Almanlar 
BERLIN, 17 (A.A.) - A1man muh 

taraaına kanı, Fransanrn vernıi, oldu 
ğu cevabı (Berliner d'Oneıızeitung) 
diyor kiı 

"Silahlan tecrit edilen Almanya 
aulhperverdir ve dürüsttür. Etrafno • 
da, Avrupa müaalemetini tehdit eden 
vazivetler hadis olduğunu gördüğü 
içindir ki, bu tehlikeli vazivetlerin ,.. 
hemmiyeti ile mütenasip bile olmıya
cak ve komtu devletlerin malik bu • 
lundukları vesaitle kıyas dahi kabul 
etmiyecek müdafaa vasıtalan istiyor. 
Franaanın vaziyetindeki temerrüt, Al
manyanm mütevaziane talepleriyle 
ve atik&r olan dürüstlüğü ile mütena
sip değildir. 

Leh Hariciye 
Nazırı döndü 

istasyonda halk M .Bec'ke 
karşı tezahürat yaph 
VARŞOVA, 17. A.A.- Pat Aianaın

dan ı Sovyet Ruıyadan ayrılmadan M. 
Bede, Lltvinof yoldqa bir veda telgrafı 
çekmit, bu phıi buluıma ile görütmele
rin teaküp edecek doıtane münasebetler 
İçin ehemmiyetli bir merhale teıkil ede
ceğini kaydetıniıtir. 

Hariciye nazınnm Polonya iıtuyonLı
nndan ıeçiti milli Dlar'flırla ve halk ile 
cemiyetler tarafından hazD'lanmq teza.. 
biiratla kartılanımıtır. 

M. Beck n zevceıi dün akf"lll VU'fO" 
va'ya gelmiılerdir. 

300 milyon dolarhk alhn 
NEVYORK,17. A.A. - "Europa" ıe

miıi, Pariıtea 100 milyon dolar 1aym,.. 

tinde altın getirmiıtir. Yabancı memle
ketlerden daha baıka altın bekleniyor. 
Şubat içerisinde memlekete girecek al
tın miktannrıı 300 milyon dolardan faz
laya baliğ olacağı ıöyleniyor, · 

36 ev yandı, 5 kişi öldü 
KAHiRE, 17 (A.A.) - Ben Hele

oal civarında çıkan bir :ranıımda bet 
kiti ölmiit, 36 ev yanmııtır. Zaıraziı 
de çıkan büyük bir yangında 250 ev 
yanmııtır. Zqazig büyük bir pamik 
merkezidir. 

Braet eden Bulgarlar 
BERLIN, 17 (A.A.) - (Royter A 

jarwndan): Dimitrof ile iki Bulıann 
yakında Almanyadan hudut haricine 
çıkartacağı haber almmı§br. 

Filistinden otomobille 
odesaya 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Ameri
kanın Filistin ceneral konsoloeu M. 
Zell, ilkbaharda otomobil ile Filistin • 
den Odeııaya gelecek ve oradan ıene 
otomobille Moıkova ve Leningrada ka 
dar aeyahatine devam edecektir. 

M. Doumergue 
İş başında 
Bütçe fasıl fasıl değil, 

toptan kabul edilecek 
PARIS, 17 (A.A.) - Mecliı Ma • 

!iye komisyonu 7 reye kart• 23 reyle 
ı 934 bütçesinin fasıl faaıl değil, top • 
tan kabulü için bir kanun layihasını 
tasvip etmiştir. 

M. Benesle görüpneler 
PARlS, 16 (A.A.) - (Havas Ajan 

ar bildiriyor): Hariciye nazm M. Bart 
hou, dün Çekoslovak hariciye nazm 
M. Benes'i kabul ederek mum .. ilevhe, 
uzun aüren cok samimi bir mülakatta 
bulunmu•l,.rdır. 

Bu mülakat, Avn1panm vaziyeti 
hakkında cerevan etmis ve iki harici
ye nazın tam bir mütabkat halinde 
bulunduldannr mütahede eylemitler • 
dir. 

M. Benea, hugÜn Batvekil M. Dou
mergue ile de görüştükten sonra ak • 
ıam üzeri Prag'a hareket etınitoir. 

PARIS, 16 (A.A.) - Başvekil M. 
Doumergue bugün saat 11 de Çek•lo
vak hariciv" nazırı M. Benes'i kabul 
etmiştir. Mülakat 45 dakika sürmüı 
ve bu mülakatta Hariciye nazrn M. 
Batho'de hl\zır bulunmUJtur. M. Be -
nes Batvekilin yanından çıkbktan Mm 

ra demittir ki: "Dün M. Barthou ile 
yaptığmn mülakat eanasmda tetkik ,.. 
dilen meseleler bu sabah tekrar mev· 
zuu bahM>lmuştur. Basvekil ile yaptı· 
ğım mülakat intibalarla beni teyit et• 
mi,tir. M. Doumergue Çekoslovak Ha 
ricive nazırını kabul etmeden evvel 
Milletler cemiyeti umumi katibi M. 
Avenol ile görüıımüttür. M. Benesi'n 
sonr& da Paristeki ltalyan sefirinin 
zivaretini ikabul etmi,tir. 
Stavi·kv rezııleti 'çin bir komi.yon 

PARIS, 17 (A.A.) - Meclis, re. 
yi itan ile. hükumet ile mutabık ola
rak ve ittifakla Stavisky meııelesi me· 
ını'lerini arayacak bir parlamento tah
kik.at komiıvonu yanılmasına karili' 
vennittir. M. Cberin komisyonun adli 
aalahivetine karıı itimat reyini mev • 
zuu babaetmiı, meclis ...taa.İp etmi4tir. 
Komisyon pazartesi ıünü vazifeıine 
batlıyacaktrr. 

M. Herriot'nun yerine 
PARIS, 17 (A.A.) - Radikal Soı

yaliıt grup mec1iıi Hariciye komiıvo
nu riyasetine M. Herrionu.n yerine 
M. Baatid"i teklif etmeye karar ver • 
mittir. 

Hitler 
Teminat veriyor 
Lehistanla anlaşma Sov-

yetler aleyhinde değil 
LONDRA, 17 .A.A. - "Daily Mail"" 

gazetesi, M. Hitler'in ezcümle, ahiren im 
zıılanan Leh Alman misakrnın katiyen 
Sovyetler aleyhine müteveccih bulun· 
madığıru teyit eden beyanatını neşret• 

mektedir. Alman başvekili, bu beyana
tında Raybiştag yangını davasına be
raat eden üç Bulırann yakmda tahliye ,.. 
dilecelderini haber veriyor. 

Avuıturyadaki son hadiselerden bah
seden M. Hitler Alman naayonal soı
yaliatferinin karıtıklıklarda müteeaair 
olduklarmı tekzip ediyor, ve tiddet kul. 
!anmadan ve Avusturyadaki kanlı hadi

ıat'a meydan vermeden cereyan etıniı o
lan Alman ihtilalindeki metot farkını 
iıaret ettikten sonra, Avusturya bükG
metince takip edilen ıiddet ıiyaıetinin 
tabü bir aluü.Wncli olarak, Avusturya 
iıçilerinin nuyonal-ıoayaliz:me iltabak 
edecekleri kanaatmı izhar eyliyor. 

Mıs;r tahvilatından 
kazananlar 

KAHiRE, 17. A. A. - Yüzde üç faiz. 
li ve ikramiyeli Mısrr Kredi Fonaiye 
tahvillerinin bugünki çekiliıinde : 1886 
ıene1i tahTillerinden 180.195 Nwnero 
50.000, 1903 ıeneai tahvillerinden 
756,813 numero 50.000, 1911 ıenesi tah
villerinden 320.540 numero 50.000 fnnk 
Um.niye kazanmıılardır. 

... ~ ., ., . ... :· . . .. ~ . ~ ~. ,.! . 

• Avusturya - Macaristan ve ita/ya 
arasında geni bir teşriki mesai mi? 

PARIS, 11 (Milliyet) - Gazetelerin verıdikleri haberlere göre 
Avusturya. Macaristan ve ltalya arasında iktısadi ve siyasi yeni bir te' 
riki mesai esaslarını hazırlamak üzere üç gün İçinde ltalya Haric 'ye 
müsteşarı Budapeıteye gidecektir. Verilen malumata göre ltalya Harİ· 
ciye müsteıarının Budapeşte seyahatinde, yakında üç hükiimet baftJe • 
killeri ara51nda bu maksatla yapılacak mülakatta görüşülecek mese.e • 
lerin esaslara tesbit edilecektir. 

Kayseri vilayet meclisi açıldı 
KAYSERi, 11 (Milliyet) - Vilayet umumi meclisi bugün içtima 

lanna bafladı. Vali Nazmi Bey söylediği açılma nutkunda Büyük Kur
tancıdan tazim ve heyecanla bahsetti, Cümhuriyetin millete bahşettiği 
varlıklan anlattı. Nutuk "Yaşasın Büyük Gazi" sealerile fİddetle alkW 
lanmıştır. 

Müddeti uzatılan itila/nameler 
ANKARA, 17 (Mill:yet) - Müddeti biten Rus ticaret itilalı 11 

Mayısa kadar üç ay temdit edilmiftir. 20 ırubatta bitecek olan Türkiye 
• Macari1stan ticaret itiliilnameııi de 20 marta kadar bir ay uzatılmıftlf• 

Sovyet Rusya ve Lehistan 
Moskovada neşredilen resmi teblig 

MOSKOVA, 11. A. A. - Tan Ajansı bildiriyor : 
Moııkovadan M. Litv.iıolile M. Beck armında vuku bulan mülô· 

katın hitamında nepolunan resmi tebliğin metnidir : 
"Lehistan hariciye nazırının Moskovada kalmış olduğu üç giin 

zarlında kendi,siyle hariciye halk komiseri M. Litvı'.nol birçok uzun mii· 
lôkatlarda bulunmak fırsatını elde etmişlerdir. Bu mülakatlarda bey
nelmilel siyasi vaziyet ile bu vaziyetten mütevellit beynelmilel siyasi 
vaziyetler ve bilhassa Sovyet Ruaya lie Lehistan arasında menlaat/arı 
alakadar eden veya edebılecek meseleler müzakereye münakaıa edil· 
miftir. 

" M. Litvinol ile M. Beck arcuında noktai nazar teatileri birçok 
meaelelerde ve hükumetlerinin Sovyet Rusya ile Leh cümlıuriyeti 
arasındaki müncuebatı i.t lıbalde ıslaha ve iki memleket arasında 
aktedilmif olan ve meriyetinin mümkün olduğu kadar devamlı olma 
sı arzu edilen ademi tecavüz misakı ile mütecavizin tariline müteal· 
lik mukavelename esaslarına müsteniden milletlerinin mukarenetine 
çalıpnak azmile iki tarafın ayri- fikirde olduğunu göstermiştir. iki 
hükUmet bu akitlerin zihn•"ıyeti dahilinde istikbalde umumi sulhiin 
muhalaz~ ve tarsini hususunda te,riki mesai etmeğe hazırdırlar. Ve 
bu te,riki mesaiyi yaparken iki devlet merkezi Avrupa sulüna hususi 
bir dikkat atfedeceklerdir. 

" Sovyet Rusya· Lehistan müncoebatının fİmdtki uaziyetini ve 
iki devle4ln beynelmilel tefl'İki mesailerinin günden güne ehemmiyet 
peyda eden imkanlannı hesaba katan M. Beck, hükUmetiı taralındarı 
kendisine verilen selahiyete binaen Moskovadaki Leh ve Varfovada· 
ki Rın orta elçilikle11'rıin büyük elçilik derecuine çıkardmasını tekli/ 
etmiştir. M. Litı>inol, M. Beck'in bu mütaleasına iftirak efmif ve 
hükiımeti namına ba teklit.: kabul eylemiftir. " 

Nev - Yorkta kanlı nümayişler 
NEVYORK, 11. A.A. - Avusturyadaki ltıfistliğe karfl buratla 

yapılan nümayişler anasında sosyalistlerle komünistler "tek cephe 
alalım" avaze!eriyle birbirlerine girmi,lerdir. 20 •I ağır olmak üzer• 
100 kişi yaralanm1ftlr. Fladelliya amele sendiklarırulan on ikisi çat• 
fatnba günü bir saatlık protesto grevi ilanına karar vermişlerdir. 

Türk musikisi konseri 
'.ANKARA, 11 (A.A.) - Aldığunız maliimata göre Rusya ile ıll • 

ğer memleektler arcuında hani mü?cue~etler c_e"!iyeti Voks radyo il• 
verilecek bir Türk musikisi komerı tertıp efm'ftir. Bu konser 10 fubal 
günü komintern telsiz istasyonu tarafından 171~ m. tulü mevç üzerin• 
den Moskova saati ile 21,30 ila 23 arasında yam Ankara saatiyle 20,30 
ila 22 arasında neşredilecektir. 

İngiliz - Sovget ticaret itilaf« 
MOSKOV A, 17 ( A.A.) - T ms Ajansı bildiriyor: 
lngiliz • Sovyet ticaret itilôlı müncuebetile lzvufiya fU sahrlan ya

zıyor: 

U:z:un miizakerelen(n neticesi olan itilô/ iki memleket artUındalJ 
iktısadi münasebatın normal inkişafını ve kuvvet bulmasını isteyetl 
her keaian memnuniyetirri mucip olacaktır. Bu mukaddematın bir netl· 
ceye varması ancak iki memleket artUındaki umumi müncuebat delıll • 
aında da mü"aıJ1 ferait mevcudiyeti ve iki memleketin bu münaselHll 
için ııağlam bir hukuki temel tesis etmelerile mümkün olacağı Qfikiirdır• 

Gazete, lngiltere ile Sovyet Rusya aranndaki •lcari münasJxıtıl' 
lngiliz milli iktısaditYatının hiç bir tara/ta Sovyet milli iktısatliyatiylı . 
taarrız etmemekte olduğunu kaydediyor. 

• 
Türk- ita/yan ticaret itilafı 

"ANKARA 17 ( A.A.) - Ticari anltıfma r~n müzakeratta bulattdl' 
ita/yanlarla b~ yapılacak mukavele meriyete girinceye kadar hü/ıüfll • 
den düşmemek ıartile mevcut modü~ vive'!d~nin fubat nihayetine ita• 
dar temdidi Heyeti vekilece takarnır etmıftır, 

V enedikte kanallar kurudu ""*'",...._~,.,..,..,.,.,..,..,....,,,. ........ .,..,. ........ ..,,... ........ ,,,,,,.,,=== ...... """"""""'""""'""'~ 
VENEDIK, 17. A.A. - Venedikte, 

nadir görülen bir cezir b&diaesi olmut
tur. Sular bir metre 21 ıantim çekil ... 
rek, birçok kanatlan Te bu meyanda bii· 
yük kanalı tamamile kuru bırakmııtır. 
Şehirde gidip ıelmek ırüçlqmiıtir. 

Amerikada üç tayyare 
düştü 

NEVYORK, 17. A.A. - Hava poıta· 
larmın aııkeri tayyareler tarafından te
mini için yapılan hazırlıklar eanaaında 

bir facia olmuıtlll'. 

Hava poıtalanna memur edilen ve ye
ni vazifelerine ıritınekte olan üç askeri 
pilot, ılı ve boraya tutularak Utah ve 
lı°f ho lyaletlerinde yere düımüılerdir. 

Pilotlarm üçü de ölmüıtür. 

Münihten tayyare ile Kap'a 
KAP müıtemlekeai, 17. A.A. - Al

man tayyarecilerinden, ıporcu Schvabe, 
ıeçen ay iptidaaında Münib'ten hareke• 
tinden beri 12,500 km. lık ~ir ?><;•afe uç
tuktan ıonra dün buraya ınmışllr. 

M. Scbva'be, dönüıte, ağlebi i~timal 
Afrikarun garp sahili yolunu tercıh ede
c:ektir. 

Pragda istif al ar devam 
ediyor 

PRAC, 16 (A.A.) - Gazetelerin 
iıtihbarına ıöre, Milli banka umum 
müdürü M. Poltpisil ile diğer iki mü
dür. hükUnıetin yeni para kanununa 
muhalif oldukları için iatifa etmek ni 
yetindedirler. -----

Romada faşist ihtilali 
• • 

sergısı 

ROMA, 16 (A.A.) - Fatiıt ihtilal 
serıiaini büyük bir alaka ile çok yük • 
aek ecnebi tabaiyetler ıezmiılerdir. 
Bunların arasında Türkiye Hariciye 
vekaleti umumi katibi Numan Rifat B. 
ile, heyetler matbuat bürosu reiıi M. 
Henfoetnıel de vardır. 

Deresten fahri 
konsolosluğu 

ANKARA, 17. A.A. -Almanyanın 
Drraden şehrinde yeniden ibdaı edilen 
fahri konsolosluğa mezkur fehirde bulu 
nan Türk tütün tacirlerinden Feıci zade 
Ziya Beyin tayini ali tasdika iktiran ey· 
lemİftir. 

Kütahyada tifüs 
KÜTAHYA. 17. A.A. - HaaıaJı8S'J: 

de vefat eden bir ' :aliye memuruıı":ıca
Eüıten vefat ettiği anlatdclığmdan b 
metçe laznngelen tedabir aJınmıttıı'• 

• 
Ankara - İstanbul trerıı 

ANKARA, 17 (Milliyet) - ı:z 
bul treni bugün teelılıürle aaat on 
gclıniıtir. 

• 
· Yugoslavya bütçesı ,ı.• 

SOFY A, 17 (Milliyet) -:"" Y~F.;.zSO· 
yamn 1934 • 35 aeııeai bütçe•! 1~i;ıçede" 

798 dinar olup ıeçen ııenekı 
267,075,789 dinar daha azda. 

•• 
M. Barthou elçiınııı 

kabul etti sartholl 
PARIS, l (A.A.) - fd. sefiri r.f· 

dün öğleden oonra Ma:;.r, Suat 8"" 
Hedervari ile Türkiye • ın 
yi kabul etmi§tir. 

Y ed_i_k_i...,.ş-i -y-an~t ük bir r 

NEVYORK, 17. A.A. - ~uy üçiİ ço
vi kül eden yangın ~·~~ın ,.~uıııtıt'· 
cuk olmak üzere, yedı kııı Y 



.. 
fFr:LEla\J~ 
Külhanbeylerini tetkik 

MİLLİYET PAZAR 18 ŞUBAT 1934 

• 
ŞEHiR 

Fr F':"'sız romancılanndan Mösyö 
ı,./'"1• Carco latanbula gehnil. Tokat
da ~oteline inmit .. Makaadı atanbul
bıiş ~~yi hayatını tetkik etmek i
le ı.;-lh oıyo .Francia Carco ekseri böy
tılr~ "ş"!>eY• hayatı üzerine eserler ya
teşf?lij' ~di iti Fransa dıpnama da 
tetltiı, etınış, bizde külhanbeyi hayatını 
tÖrdüf .~el"!if. Fakat gazetelerde yeni 
ıız 

111 
unı ~~r beyanatına nazaran Fran

lıir uharrırı lıtanbulda f'IY&nı dikkat 
/,"Y.. bulamadığı için ıridiyonnuı ... 

lıu tib~sunu söylemek lizmı ııelirae, 
telilde 1• (~usuıi muhit) !erin bütün in
~ harı~ı ve hayatıru anlayabilmek i -
~tta_ ~dece o memleketin lisanını 
(A,. küi değildir. Mutlaka oranm 
htı!~). ıunu ve oranm hayat hususi • 
l'ı lıi!'.ij" de bilmelidir. Ancak bunla
L.ı.1cın kten ıo.nra bu (bu~~ai muhit) .ler 
$İn de .ı., tetkikat yapılabilir. Bunun ı • 
lııalı J," o memleketin öz evladı ol • 
l>tlıiJ Y ut o derecede bir aalalıiyet edi
llıak ~ kadar orada Yllf&tnll bulun· 

M" da. 
Lilir oıyö Francia Carco ise ne Türkçe 
ı..., • ııe _de Türklerin adetlerine ve hay
li :b; Vikıfta. Onun içindir ki; geldi
tııu :,, eli bot ııitıneye mecbur ol • 
ler ı r. Vakıa bir çok muharrirler e • 
teuJ~ için seyahat eder, görür ve 
(l<iillı eylerler. Likin bunlann böyle 
llııi ":."'eylerin hayatı) gibi çok bu • 
dır fU~ler İntihap ettikleri pek az • 
ı.u.;,.tı~o~yö Franciı Carco'nun bu tet
ltıur 1Jrin lstanbul polisinin bir me • 
ltıu . k .ettipni okuduğum zaman 
...... ~yhın ıte ne yanlıı batladtğnu 
hıuıı Hiç külhanbeyi polis memuMJ 
llıi? .ı., hayatınm iç yüzünü ııöıterir 

d,ı Gene Möıyö Carco'ya ııöre latanbul
)'i., rece hayatı olmadıfı için külbanbe
ı.~t-:rab da yolonuı 1 •• Y anlıt gôrüt ! 
ı..:..7"uldıo dünyanın en bulun kül • 
~ çıkar. Külhanbeyi demek 
"-iiıclir erin mallaiteur declilderi (terir) 
~ • Külhanbeyi belki bazı mua • 
l'\iı;~ kaidelerini çekemiyen, belki mü· 
lııi e tahammül edemiyen, belki umu· 
l)j ':°"8Ya uymayan fakat ekıeri mert, 
tit • :zayıfa kartı merhametli bir tip
~ llunun böyle bilerek tetkik ebnek 
to .~. Ba tetkikte değil Mösyö Car
't~"' ecnebiler hatta çok defa bizim 
~ lnuharrirleri bile muvaffak ola • 

ladırlar. 

iskele maddesi 
L Geçenlerde yazdığım bir yazıda 
~·~t~ğim fakat mahiyetini bilmedi· 
d•q'tin karilere ıorduğum (iskele mad
llu~ hakk.nda ikinci bir cevap aldım. 
)...__u dıo hirinciıi gibi aynen dercedi • 
~ ~ııı: 

FELEK 

dı \' •ııicaınide Yaaz dinledikten aonra 
ı.,.~ çakan iki yeniçerei Kelimei Şa
~ •ureti teliffüzü hakkında mü
ili~-~·. baılanuılar. Biri eıhedil de
~ııı tlıı.i diğeri iıe nethedü denilmesi 
'Ya lıi t•!diğini ıöylemiı ve iti miinaza
l'iirı, ~<furrut ve yatağanlan çekmit yü-
111 ; en Sirkeci kayık iakeleıine va
~ dukJan :zaman önlerine çıkan bir 
llııı Yt Yakalayarak her iki taraf iddia
~ekrarla hoeanın reyine müracaat 
tıo ler~ de Yeniçerilerden korkan bo
~e diyeceğini ıaımruı ve kurtul • 
d" $eresini dütünüp dururken qbe • 
~de olur neıhedü de denir. Denıekle 
eı,. al.er kendisini iıkeleden ayrılmakta 
,ı,;: gayet büyük bir aalapuryaya dar 

ı,. 

''teıa~üf, ••.~apuryadaki etbaaın muha 
1>11.:. ed~ek ~e~e Üıküdarda Paıa Ka
'nı, ııonderıldiklerini eanayi rabta 
•ıl ~r boca Üılıüdar iıkeleaine va -
tg1_

0 
- uklan zaman "bir vak'adan kur

<di "llak_ için .kendimi hu kayığa attım 
':{• aoylenutıe de aldıran olınanııı ' 
~~nu da alın! Kabahati büyüktür ı:. 
""- ~dde~iclir,. diyerek Paıa Lpı • 
:ıo:ı rondenlmit ve aradan geçen yİnni 
~'le ~t zarfında zavalb boca belki 
~ :fa batına gelen macerayi anlat-

ı.,; e .. Yak~sını kurtarmak iıtemiııe 
~lı t~lerıne ehemmiyet •erilmiye
~"'lı ~e . maddeıinden diyerek mah. 

ttir, 
Karii eriniz den 

Kimi1 
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Ekonomi 

Almanya ya 
Yumurta ihracatı 

Standardize edilmemiş olur 
sa kabul edilmiyecek 
Alman hükUıneti yeni bir kanunla, 

Almanyaya ithal edilecek yumurtalarm 
ımıflara aynlmıı olarak girmesi mec • 
buriyetini koymuıtur. ithalatçılar Al • 
manyaya ithal edecekleri yumurlalann 
iıtandardize edilınit olduğunu bir men· 
te tabadetnameai ile iıbat edecekler • 
dir. 

lkbaat vekaleti dün vaziyeti ticaret 
odaına bildirmiı ve bu veailıalann oda 
tarahndan verilmeıi emredilmittir. Oda 
bu buıuıtalı:i hazırlıkları derhal ikmal 
etınittir. 

Dün yumurta tacirleri öğleden sonra 
odada bir içtima yaparak vaziyeti göz
den geçinnitlerdir. Bizde yumurta üze
rinde iıtandarclizaıyon usulü henüz te • 
euüı ebnediğinden bu ıekil ~ok mÜ§• 
kül ııörülmektedir. % 

Almanyanın tubat ayı için memle • 
ketimize verdiği yumurta kontenjam 
209 kentaldir. Bu kontenjan henüz ta
mamen kapatılmanuttır. 

Vapurculuk şirketinin 
aksiyonları 

V apurcular Şirketinin yeni çıkardı. 
it 200 bin liralık aksiyonlara ut teaçil 
muameleai ikmal edilmittir. Aldığımız 
malümata nazaran bu aksiyonlar kimi. 
len milli bir banka tarafmdan aatın a -
Jmacaktır. 

Belediyede 

Çarşının tamiri 
Kapalı çarşıda 2 bin 

dükkan var 
Kapalı çartının tamiri hakkın

da bir karar verilmeden evvel vi -
!ayet makamı tarafından çarfının 
tarihi kıymeti olup olmadığının 
ve tamirine lüzum bulunup bulun 

madığımn tetkiki takarrür ebni' -
tir. Vilayet maka1D1 tarafından bu 

hunısta tetkikata bllflanıllDlf, çar 
fının tarihi ve mimari kıymeti bu

lunup bulunmadığı ciheti müzeler 
idaresinden de sorulmuştur. Ya • 

pılmakta olan tetkikat neticesinde 

Kapalı çarfıda iki bin dükkan ol

duğu anlaşılm19br. Çar9ımn tami
rine lüzum olup olmadığı bu tetki

kabn nihayetinde anla9ılacakbr. 

Şehir bandosu mUdUrlUgU 
Şehir orkeıtraaı muallimlerin • 

den Cemil Bey tehir bandosu mü
dürlüğüne tayin edilmittir. Şimdi 
ye kadar bu müdürlüğe vekalet et
mekte olan Ekrem Besim Bey be
lediye ıeyyahin tubesindeki vazi
fesine avdet ebniftir. 

Hasan Bey geldi 
Büyük Mi'let Meclisi reis vekili ve 

Trabzon mebusu Hasan Bey dün An· 
karadan ıehrimize ııelmittir. 

Maarifte 

Dil mektebi --Mektebin küşat merasimi 
dün akşam yapıldı 

Üniversiteye merbut olan dil 
mektebi dün alqam saat 17 de me 
ruimle açıllDl,br. 

Dil mektebinde bu bir hafta 
zarfında tedrisat yapılmıyacak , 
dil bilit dereceleri tayin edilerek 
yalnız mektebe dahil talebelerin 
kurlara taksimi muamelesi ikmal 
edilecektir. Mektepte timdilik 
garp dillerinden lngilizce, Alman
ca, franaızca, İtalyanca, rusça, tark 
dillerinden de arapça ve farsça 
kurları bulunacaktır. Mektebin 
muallimleri tamamen tayin edil • 
miştir. Tedrisata gelecek cumarte
si gününden itibaren batlanacak • 
br. 

~ üniversitede sömestr tatili 
bitmif, dünden itibaren derslere 
l>aılanılmıtbr. 

Üniversite rektörlllgll 
Ali Tıp Şurasına iştirak ede • 

cek olan üniversite rektörü Ne,et 
Ömer Bey Ankaraya gitmiflir. Ne
tet Ömer Beye Edebiyat fakültesi 
dekanı Köprülü zade Fuat Bey ve
kalet ebnektedir. 

lngiliz sefiri itimatname
sini verdi 

Bu 200 bin liralık akıiyonlar bir ele 
ııeçtiği takdirde buııiin V apurcular Şir
ketinde ııürültül<re ıebep olan pürüz· 
lü meaeleler ve plııiyet itleri ortadan 
kalloruı olacaktır. 

Vapurculnk Şirketinin en büyük his
.esine sahip olan l'"'P elinde 206 
bin liralık akıiyon Yardır. Diğer akai· 
yonlar aaİr vapurcular elindedir. 

Ankaraya gİtmİf olan yeni lnıriJte-
Çin askeri heyeti re büyük elçisi Sir Percy Lordine per

ıembe ııünü öğleden aonra reiıicümbur 
Ankaraya gitti hazretleri tarafmdan kabul edilerek iti

matnameıini takdim etıniıtir. 
Şehrimize ııeldiğini yazdıiım.z Çin yeni uıul mucihince Gazi haz...,tle-

askeri heyeti dün alııamki trenle An- rile sefir arasında nutuk teati edilme-Defterdar fabrikasında 
kooperatif lokantası 

karaya gitmittir. mittir. 
~~~~~~~----~~~~~~· 

Mahkemelerde Defterdar menıuaıt fabrikaaırun me
murlan amele için yapılan kooperatifin 
lokanta ve bakkaliye mağazaımm dün 
"!ifat resmi yapılmıtbr. Kütat resmine 
bır çok zevat davetli idi. Fatih kazau 
~ymakaını Haluk Nihat Bey kütat rea
mınde bulurunut ve davetlilerle bir ara· 
da ilk yemek yenmiıtir. 

Postane adliyeye veriliyor 
Mahdut meı'uliyetli Defterdar men

ıucat fabrikası kooperatifi henüz lk
taat vekaleti tarafından taıdik edilıne
diğinden ıimdilik lokanta Liman koo
peratifi tarafından idare edilmektedir. 

Binanın tamamının Ad1iyeye 
esası kabul edildi 

devri 

Liman kooperatifinden maliyet fiya
tına alınan yemeklerden bir kap ye • 
mek ve ekmek 7,5 kuru§a verilmekte • 
dir. Halbuki bu para bir kap yemek i
çin fazla bulunmaktadır. 

Kooperatif resmen te§ekkül edince 
amelenin bütün ihtiyaçlannı melbuaat 
ve mahrukatını temin edecektir. 

Bizde toz yumurta lüzumsuz 
görUIUyor 

A vrupada toz yumurta ihracatının 
artması Üzerine bizde de bu ~ dü· 
tüniildüğünü yazmıttık• İstanbul yu • 
murtacılan bizim için bu tekli hem lü
zumıuz, hem de imkansız görmektedir• 
ler. 

Bir yumurta taciri ihracat ofiıine ver .. 
eliği bir raparda, bu imlıanaazlığı u' ·n 
boylu a~~at~ıkta.n sonra diyor ki: 

- Turkiyerun yapacağı it, taze obt· 
rak, ıt~ndardize edilmit yumurta ihraç 
e~e~t;ır. ! o:ı; yu~".rta ihracı, yumur
ta •tının buyuk çiftliklerde büyük ser
maye tarahndan idare edildiği yerlerde 
yapmak kabildir. 

Mayi halinde hçılara yumurta dol • 
dunnak ta bizce lüzum•uz bir ittir. Bu
nu Çin yumurtacılan yaparlar. Çünkü 
Çinden Avrupa piyaaalanna yumurta 
ııöndennek bir zaman meselesidir. 

Sinopta bu seneki tu'.Un 
SiNOP, 17 (A.A.) - 1933 sene • 

ıinde Sinop, Gerze mmtalıalannda bir 
milyon kilo tütün iıtihsal edilmittir. 
Eaki .enelerden depolarda atok mal 
kalmanuıtır. Yeni alısul için henüz pi
yasa açılmamııta. 

Çek kuronu 
PRAG, 17 (A.A.) - Meclis, Çek

oslovak koronunun kıymetten düıü • 
rülmeaine- ait kanunu kabul etmiıtir • 

VARŞOVA, 16 (A.A.) - Gazeta 
Polıka, Çekoslovak kuronunun. kıy • 
metten dii§ürülmeıi için Prağ hükiime 
tince alınan tedbirleri meV%1lubahse
derek diyor ki: 

"Bu tedbirlere sebep Çekoalovak ih 
racatırun azalmaamı ve parlamentoda 
ki çiftçi ekseriyetinin müdahale&ıdir. 
Avusturya ile Macariata nböyle bir tec 
rübede bulunmutlardı. Binaenaleyh, 
Kuronun kıymetten düımeaile Çek.,.. 
lovakyanm bu giriıtiği dünya rekabe

Postahane binaaının tamamen adli
yeye tahsisi takarrür etmİftİr. Fakat 
Adliye binanın tamamnu ancak bir ae 
ne sonra tesellüm edebilecektir. Bu 
müddet zarfında buıün biribirine u • 
zak ve münferit olan mahkemeler poa 
tahane binumın ikinci ve üçüncü kat .. 
!arma muvakkat bir aurette yerleıtiri· 
lecek'erdir. Adliye bütçesine konula -
cak 200 bin liralık tahaiaat ile J>OMa· 
hane için gene Meydancıkta modern 
ve yeni bir daire yapılacak, bundan 
sonra bugünkü pastahanede mevcut 
olan tesisat yeni binaya naklolunacak 
ve postahane binası tamamen Adliye
nin taaarnıfuna ııeçmiı olacaktır. An
cak bundan sonra esaalı olarak mah -
keme aalonları, doaya dolapları ve 
gayri menkul tesisat yapılacaktır. Ka 
bili nakil mefrutat ta poatahanenin 
tamamı adliyeye tahsiı edilmit oldu
iu ve bugünkü postahane tarafından 
itıal edilmek.te olan ııenit ıalonlara 
mablı:emelenn yerlqtirileceğl nazarı 
dikkate alınmak suretile yaptırılacak 
tır. Mabkem-; lı:iir.>ileri evve'ce de yaz 
dığımız veçhile ~ünferit hikiınlikler 
teşkilatı JUl%arl dıkkate alınarak ica· 
hında tek hi.kimine tabais edilecek te 
kilde inta ettirilece~ıH:· 

Adliye ilamat dairesi de dün akıam 
yangından aonra yerlq_tiği hapishane 
binasından poıtabane bınauna nakle • 
dilmittir· Diier mahkemelerin de bu 
hafta içinde behemehal poıtahane bina
sına nakilleri yapılacak ve yerleıtirife
cektir. 

Hayrullah Ef. nin vazı 
Beyazıt camiinde vaız •erdiği ea

nada Adliyenin içindeki cami kapatıt
dığı için yandığını söylemekten maz • 
nun olan Hacı Hayrullah Efendinin 
muhakemesine dün ağır ceza mahke
mesinde devam edilmittir. Dünkü mu
hakemede iki tabit dinleruniftir. Bun 
lar Hacı Hayrullah Efendinin ağzın • 
dan böyle bir cümle İ§İbnedikleriııi aöy 
lemitlerdir. Muhakeme gelmeyen di • 
ğer tahtilerin celbi ve Hacı Hayrullah 
Efendinin mahlıfuniyet aa.bıkaar olup 
olmadığının aorulmaıı için batka ıriine 
bırakllmltbr. 

Şakalaşmak böyle o!ursa 
Topkapıda ıakalatırken tramvay 

tinin dünya piyasasında artacağı §ÜP· Bu itibarla (muvakkat) ismini tatımak· 
helidir. Çelıoalovakyanın bu girittiği tadır. 
tecrübe kat'i bir netice venniyecek ol Mukavele ıeraiti pazartesi giinü Be-
aa da ber halde merakla takip oluna- yaz bir kitapla ifta edilecektir. 
cak bir keyfiyettir. y 'kf t 1 

lngiliz-Sovyet r·ca t k ı • unan ı ısa nazırının temas arı 
ı re mu ave ası BERLIN, 17 (A.A.> _Alman tktı-

LOND~. 17 (A.A.) - lnııiltere aat nazın M. Schmitt, ~ün ,Yunan 1~-
• Sovyet ticaret mukavelesi dün imza- tıaat nazın M. Pesınazoglu ıle Yunanıs-
~~tır. Son lnııiliz • Sovyet muka- tanın Berlin sefirini kabul etıniıtir. 
;;eafaı daı932 teı~e!'~linde İngiltere Mersinde portakalcılık sergisi 

ın n feıbedılmı§tir. 
LON~RA, 17 (A.A.) - lngiliz • MERSiN, 17 (A.A.) - Bugiin aa-

Sov:et ticaret mukavelesi dokuz madde at 11 de halkevi müze ve ıergiler komi· b: 
1 

ır. zey~.vardır. Bu zeyl senelik niı- teıi tarafından akf8111, Ticaret mektebi 
t erı teı ıt etınektedir. ıalonlarında hazırlanan portakalcılık ıer 
S~vyct ve lngiliz mübayaatı 1928 giıi, vali bey tarafından açıldı. 

ıenesıne kadar hemen hemen ayni sevi.. Açılmada, mebuslarımız, devair rüe .. 
yede olacak!n'· sa51 ve bir çok halk bulunmuıtur. 

Sovy~t ticaret. m!lıneuilliğine ıiyaıi Serııi, şehir bahçeleri saiıipleri . 
hukuku ıade edilmiıtir. Mukavelede .,nda çok büyülı bir all\J,~ uvand ara 
borçlar hakkında bir anlaıma yoktur ı.r. · ırmış-

1 
maneyracıu Erzunımlu Muradı yara· 
lıyarak bağırsaklarını dı~rı çıkar • 
maktiın suçlu lapanak oğlu Aııop 
müddeiumumiliğe teslim edilmit ve 
müddeiumumilik tarafından istintak 
hakimliğine tevdi olunmuttur. Mora • 
da haaatahanede derhal ameliyat yaı
pılmııı, ölüm tehlikesinin önüne ge • 
çilmittir. 

CUrmUnll inkAr ediyor 
Tozkoparanda Mahmudiye cadde 

sinde tütüncü Hulusi Efendinin dükka 
nındıın damı delmek auretile hırsızlık 
yapmaktan suçlu Hasan ve Zühtünün 
muhakemesi dün üçüncü ceza mahke. 
mesinde yapıl:nıfbr. Dünkü muhake • 
mede Hıuan bir istida vererek zabıta 
daki itirafının dayak yemek korkuıun
dan dolayı vuku bulduğunu, hırsızlığı 
kendisi yapmadığını, yapmasına im .. 
kan da hulunmadığmı söyliyerek cü • 
rüm mahallinde keıif yapılmaamı iste 
miştir. Mahkeme müzakereden sonra 
evvelce ketif yapıldığı için bu talebi 
reddetmif, bundan aonra iddia maka· 
mı tarafından her iki suçlunun da 
492 inci madde i'e cezalandınlınalan 
m iatemiıtir. Muhakeme karar tefhl.. 
mi için batka güne bıralıılmıftır. 

Kutubarı cinayeti 
Dün ağır ceza mahkemesinde Ku

hı Barı cinayeti davuınm muhakeme • 
sine devam edilmi§tir. Kemancı Sami 
Efendiyi öldüren Adil Be~n ınaluliye 
tine dair rapor olrunmuıı, hır kıaım ta· 
bitler dinlenmiı, muhakemenin deva· 
mı batka ııüne bırakılmJtbr. 

Kendi tevkif müzekkeresini 
Ozerinde taşıyan adam 

Memnu mıntakada Kiiçükçelonece 
jandanna11 vaziyeti ıüpheli bir adamı 
yakalaınıtbr• Pejmürde kıyafetli olan 
bu adamm üzeri arandığı zaman bel
ki fimdiye kadar emsaline teaadüf edil
miyen bir vaziyetle karıılatılmıtbr. 

Buraanın Haaanbey malıalleainden 
Hüseyin oğlu Haaan olduğu anlatılan 
fÜpheli pluı iç cebinde Buraadan ken· 
diıi hakkında verilmit bir tevkif mü • 
zekkereoini •e daha garibi müddeiumu
minin idclianameıinin teklini taıımak -
tadır. Kendi mevkufiyet lıi.ğıdını üze • 
rinde tat•ian bu adam , bir takım de
lice hareketler yapmasına ra~en teı:::· 
kif edilmit ve lıtanbul müddeıum~: 
liğine getirilmittir. Haaanm ".~yeti 
tetkik edildikten sonra dün kendm Bur
sa müddeiumwrıiliğine ııönderilmiıtir. 

Morg Haaanın deli olmadığı haklan. 
da bir de rapor venniıtir. 

ihmalden yangına sebep 
olanlar 

Dün Sultanahmet ıulb ikinci ceza 
ımda Beyazıtta Sanuçlı Handa bir müd
det evvel çıkan bir yangmm maznun
lan olan bet lıiıinin muhakemeleri ya• 
pıldı. 

Muıtafa, Baki, Ahmet ve iki Ab • 
dullahtan ibaret olan maznunlar yan • 
gırun şeklini anlatblar. Neticede bu ıuç 
lan hinayet bir ihmalden ibaret görü
lerek beıer lira nakli cezaya mahkum 
edildiler. 

Ylllyette 

Beynelmilel 
Şoför vesikaları 

-o--

Memleketimizdeki seyrü
seferde muteber olacak 

Türkiye Büyük Millet Mecliaince 
kabul olunan otomobil aeyrüseferleri 
ne dair beynelmilel mukavelename ka 
nununun neıri tarihinden, 14.10.933 
ten itibaren meriyet mevkiine girdiği
ne göre bu mukavelenameye iltihak 
etmiş devletler tarafından uıulü dai
resinde verilıniı beynelmilel nıhıati -
yeyi havi arabalarla toförlerin mem'e 
ketimiz dahilinde seyrÜseferine müaa 
ade itaaının icap edeceği vilayete bil
dirilmi§tir. 

Türkiyenin harice gidecek ıoförler 
le arabalara verilecek ruhaatiyelerle 
plikaların J 580 numaralı kanuna tev 
fikan belediyeler tarafından itaaı ve 
bunlann Turing klüp tarafmdan tet
kik ve tasdikr Heyeti Vekile kararı ik 
tizaaından bulunmaktadır. 

Otomobil seyrüseferine dair bey • 
nelmilel mukavele mucibince verile • 
cek beynelmilel ruhsatiye ve pli.ka· 
!arın tekli itaat atağıda gösterilmittir: 

1 - Türkiyeye has olmak üzere tef 
kilatı lamam olan belediyelerce veri
lecek ehliyetname ve nıhaatiyelerde 
24 Nisan 1928 tarihli beynelmilel mu
kavelede münderiç tartlara riayet olu 
nacaktır. 

2 - Bu eaa• dahilinde ita edilmiı 
mahalli ehliyetnameler Üezrine Türki 
ye Turinıı klüp merkezi ile aalahiyet· 
tar ıubeleri hatkaca bir imtihan ve 
tetkike lüzum görmiyerek b.,ynelmi • 
!el otomobil kullanma vesikaları ve 
beynelmilel plakalar itaya mezundur. 

3 - Beynelmilel vesika ve plika • 
!ar ekıeriya beynelmilel teıkilat veya 
merkez marifetile imal ettirilip tevzi 
olunduğundan bunlann maliyet bedel 
!eri ve ta&dik harçlan diğer memleket 
ler misillü Turing klüp tarafından tes· 
viye olunacalıbr. 

Jandarma kumandanı teftişte 
Jandarma kumandanı izzet Bey 

tefti§ iç in dün Yalovaya gitmittir. 

Hilaliahmer 
Eminönü kongresi 

Dün toplandı ve yeni 
idare heyeti seçildi 

Hilaliabmer Eminönü kaza kon 
gı-eai dün oat 16,5 da kaza merkezi 
olan Yeni postahane ııraıında Anan
yadi hanındaki merkezinde yapılmıt
tır. Kongreye Cümburiyet Hallı fır -
kası Eminönü heyeti idare reisi ve be
lediye teftiı heyeti reiıi Tevfik, da • 
ha bazı :Cevat ile Hilaliahmer nahiye
ler ve mahalleler tetkilatı reialerinin 
ittirakile kalabalık bir kütle iıtirak 
etmiıti. Kongreyi Hili.liahmer Emin
önü kaza reisi tüccardan Ferit Bey aç 
mıt ve davetlilere tqekkür ettikt.,n 
aonı-a kongre reisi ile katibin ııelmcsi
ni istemittir. Yapılan intihabat netice 
sinde kongre riyasetine kadastro mah 
kemesi azaaından lamul Sıtkı Bey ve 
katipliğe de avukat Atıf Fehmi Bey 
intihap edihniıtir. Kaza reiıi Ferit 
Bey tarafından bir aenelik faaliyet ra 
ponı okunmut ve r-aporda birçok müh 
taç çocuklann ııiydirilmiı olduğunu 
ve bazı fakir talebeler nakden, ve bir 
k11ım mektep çocuklarına da kitap 
ve defter verilmek suretile yardım e
dildiği, lise talebesinden çalııkan bir 
hanım kızın Verem. aanatoryomuna ya 
bnlmak aurteile hayatınln kurlarddı
ğı, kaza ve mıntaka dahilindeki ma -
hallittan 496 yeni aza kaydedildiği 
ve bazı mühtaç hastalar ailaç verildi
ğini "" bir loınn veremlilere kazaca ol 
duğu ııibi nahiyeler tarafından da et. 
yumurta verilmek anretile yardım e -
dildiği bildiriliyordu. Rapor alkışla~
la kabul edildi. Raporun sonunda re11 
Ferit Bey azeların gö.terdiği tavaiye 
ve itimada te,ekkür- e~ek!e. bera. • 
her hütün heyeti ida..-ın bırlı!'te ,,.. 
tif,: ettiklerini bildirdi. Bu tebliğ aza 
üzerinde derin bir tesir ~ya?dırdı. • 

yapılan intihabat netieesınde yem 
heyeti idareye Hüseyin Rüıtü Bey, 
Kadri Ferit, Atıf, Cemal Beylerle, 
p trokara Eftim oğlu, Serkis Kınacı • 
y:... Davit Levi efendiler intihap edil 
mitlerdir. 

1 Kl•lk h•••rler ' ----• Rahatsızlığından dolayı iatifa e
den 1atanhul kadastro heyetleri reisi 
Rüıtü Beyin yerine tayin edildiğini 
yazdığımız lzmir kadıutro heyetleri 
reisi Faik Bey evvelki gün lzmirden 
ıebrimize gelmit dün de yeni vazife
sine ba~lamıttır. 

• Uzun müddetten beri rahat11zlı
l'ı devam eden ve bir müddteten beri 
mezun bulunan latanhul tapu ba§Jlle -
muru Hacı Mehmet Cemal Bey tekaüt 
lüğünü i&temi§(ir. Hacı Mehmet Be -
yin yerine elyevrn hatkatip bulunan 
Refik Mazhar Beyin ve Başkatipliğe 
de Beyoğlu tapu memurlanndan Ab· 
dülkadir Beyin tayinleri muhtemel • 
dir. "f 

• Dahiliye vekaleti umum nu us 
müdürlüğü muhacir, m_ülte~i, barikze-
de ve sair gibi muhacırlerın nerelere 
iskan edildiği lstanbul vilayetinden 
istemiş ve bazı ıua]ler göndermittir. 

Bu kayıt ve malfunatm çıkanlmaaı 
için tapu idaresindeki dosyaların tet· 
kikine başlanmıttır. 

- ' 

IFıKn~ 
Çömelmekle kalmayarak 
bağdaş kurmağa kalkan 

ucubeler 
Bundan bir kaç ay evvelki bir 

yazımızda yalnız şehrimizin Jeğil 
hatta yalnız Türk sanatının dcgıl, 
dünya sanat tarihinin en kıymetli 
abidelerinden biridnin, bir takım 
dükkan döküntüleri arasında kay. 
bolduğtından acı acı sikayet etmis-
tik. , . 

Bahsimizin mevzuu olan bu cscı 
Karaköy köprüsünün İstanbul ya
kasında muhteıem bir granit yığ1-
nı halinde yükselen Y enicamidir. 
~e a_cı ·ıe ~azindir ki İstanbul Şf'h
rı, boyle hır esere malikiyetle ifti
har erleceğine onun etrafında bir 
aürü eciş bücüş dükkan ucubeleri
nin bir baldıran mebzuliyet ~ t• be
reketile tenebbüt etmesi ve müsa
maha etmek suretile onon şeref ve 
kıymetine ve dolayısile sanat abi
del<'rıne kartı affedilmez lıir ih
mal ve kayıtsızlık gö~lermiştir. 
Gerçi bu ihmal ve kayı'sızlık, bu
günkü nesilden fazla dünku neslin 
e!eridir. Şu kadar ki bugünkü nes
le terettüp eden bir vazife vardır 
ki o da dedelerimize ait olan ha
taları tamir etmektir. Ve onların 
devamına müsaade ve müaameha 
etmenin, biraz da o hataiara iı,ti
rak etmekten farkı yoktur. 

Bu abideyi örten dükkanların 
istimlakinin, her teyden evvel bir 
para meselesi oldnı(unu :tir~ ~ "
riz. Bununla beraber tunu da iddi· 
a edebiliriz ki tehrin nef'i namı;ıa 
bu dükkanları istimlak eJt:rek be
dellerinin tediyesini uzun vadeli 
taluitlere bağlamak pek ali\ kabil
dir. O takdirde bu istiml;.k hem 
Unkin dahiline girmiş, hem de şeh· 
re ağrr bir yük olmamış oıw·. 

Böyle bir eserin meydana çıkma· 
ıt için sarfedilecek para kadar .na· 
halline harcanmış hiç bir p.ua o!a
maz. 

Eski sanat abidelerinin !..uru 
kuruya muhafazası, b:,, ~" ı.-klımı
zm pek erdiği şeylerdeı, değildir. 
Ancak onlara, şerefleri'e mütena
sip bir mevki verildiği zaır. :\ndır k i 
eski sanatların muhafazası keyfi
yeti, bir mana ve mefhum ifade 
eder. 

A~ırlardan beri lstanbulun en 
büyük memerrinde, dünya sanat a
leminin nadide bir eseri olan bu 
muhte~m abidenin etrafım sar:m 
pislik, nasıl göze çarpmamıf, nasd 
etrafı temizlenmeğe te,ebbüs ed'I. 
memit ve nasıl bir kalp acısı duyul 
madan onun önünden geçilmiş 
hayrete şayandır. 

Bizi bu fıkrayı yazdırmıya sev
keden müessir, bu eserin etrafının 
temizlenmesi fÖyle dursun, 0 dük
kan bozuntularından bazısının ,sqn 
günlerde üsteli~ b~tona çevrile;ek 
tahkim edihnesı, çomelme halın. 
den pervasızca bağdaş kurma ha

line geçmesidir. 

Bu güzel e~rin meydana ~ık.a-. 
rılması ve ona terefinin iadesı gıbı 
en güzel bir iti başannasını şehri
mizin melih belediye reisinden is
temekliğimiz hiç te yersiz değildir 
Ve bu, onun en güzel, en unutu'· 

maz, en parlak eserlerinden, •ehre 
ve sanat tarihine ibda edilmi• en 

kıymetli hediyelerinden biri ola
c:akbr. Onun buna muvaffak oldu 
ğu gün bize de bir vazife terettüp · 
eder ki, o da "Eminönü,, gibi hiç 
bir mana ifade etıniyen bu- ismi 
kaldomak ve burasını "Muhittin 
Bey meydanı,, diye tavsif etmektir 
Bu teklifimizin aksini iltizam ede
cek hiç bir ferdin bulunmıyacağmP 
emin olarak bunu memnuniyet ve 
hatta mefharet!e yaparız. 

Salıihaddin ENiS 

Avukatlar tahdit 
Edilebilir mi? 
Baroya bu yolda müra

caat vaki değildir 
Avukatlar arasında ıayi o•an bir 

habere nazaran guya avuaktlardan 
bir IMJP, işlerin azlığından ~ahsc.de
rek hir müddet barO')'a yenı avukat 
ka;dedilmemeai için baroya müraca
atta bulunmuılardır. Bizim yaptığımı:ıı 
tahkikata nazaran haroya bu yolda 
bir müracaat vaki olmadığı gibi, bu 
kabil bir müracaatın bü•nÜ te!akki e
dileceği de tahmin edilmemektedir. 
Muayyen bir müddet baroya ikiden 
fazla avukat kabul edilmemesi, avu
katlık mesleğinin tahdidi demektir ki 
bu da ancak bir kanunla viılci olabi
lir. Bu husugta kanun olmadıkça hiç 
bir meslek erbabının, icrayi maitetten 
menedilmesine imkan yoktur. latan -
bul barosunun son levhasına nazaran 
lstanbulda 604 avukat vardır. Bu mik 
dar latanbulun nüfusune nisbetle çok 
değilse de, iktısadi buhran dolayısi
le avukatlar arasında i1sizlikaen müt
teki olanlar da vardır. 



( Feisefi bahisler 1 
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En meraklı mes' elelerden: Madde 
Bu kelimeyi işitmemiı, mükerreren 

kullanmamış kim•e var mı? Çünkü her 
an onunla temas halindedir. Onun tesiri 
altında bulunuyor. Ondan alıyor. Gene 
ona veriyor. Nihayet kendisi de ona ka· 
rışıyor. Fakat bu kadar sıkı ve mütema
di münasebetlerimize rğmen en az bildi
ğimiz bir ıey varsa o da maddedir. Biz 
bir ıeyi anlamak ve bilmek iıtediğimiz 
valut evvela ona behemehal bir isim ve
ririz. Çünkü bilginin ilk baıamağı bu 
İsim takmaktlr. Ve bu, fttratnnızn icabı
dır. iyi ama, İsmini koyduğumuz her şe· 
yİ her gün biraz daha iyi tanımıya muvaf 
fak o duğumuz halde bu madde dedigi
miz şeyi ne.ye öğrenemiyoruz? Sakın 
lngiliz filozoflarından Berkeley ( 1685 • 
vefatı 1753) İn iddia ettiği gibi bakika· 
ten madde yok mu? Bu, taınamen mev
hun1 bir şey midir? Fakat onun pek cid· 
di o:arak ve bir çok mühim delillerle vÜ• 
cudunu inkilr ettiği maddeyi herkeı gö
zü kapalı nasıl inkar edebilir? Mülga 
Dahiliye Nezareti muhasebeciliğinden 
mütekait mütebahhir ve fadıl dostumuz 
Fenni Beyefendi de maddiye mezhebini 
İptal için yazdığı ve bir kaç sene evvel 
neşrettiği ilmi bir eserinde maddeyi çÜ• 
rÜtm<k için epeyce zahmet çekmitae de 
madde bu hücumlardan hiç korkmuyor! 
Haydi ıunu bir tahlil edelim. Eskiler bu 
tahlil neticesinde dört unsurun yani ba
ıit ciımin vücuduna kail olmuılardı: 

Hava, ıu, ateş, toprak. Uzun asırlar için
de bu ana~1r1 erbaa akidesi bütün ilimle· 
re hakim olmuştu. Sıcaklık, soğukluk, 
yaşl,k ve kuruluk İşte bu dört keyfiyetle 
beraber o dört unsur vasıta.aile bütün 
fiziki ve kimyovi badiıeleri izaha çalışır
lardı. Nihayet Fran.ız kimyacılarından 
Lavoisier (1743 • 1704) havayi nesiminin 
ba•İt bir unsur değ:J mürelıkep bir cisim 
olduğı.:nu ispat edince ve oksijen gazını 
kcfl'ed:nce İnsanların o güne kadar ne 
yani~ bir yolda yürüdükleri hiuedilmit· 
ti. Bugün artık dört değil altmıttan faz. 
la unsur sayıyorlar. Fakat bu unsurlar 
ne<l~n mürekkeptirler? Her unsur bir ta
kım zerrel~rden '4'mole<:ule,, mürekkep .. 
tir. Ancak her zerre de daha küçük bazı 
cüzüierde.."l müteşekkildir ki eski kitap
larımızda bunlara cüzü la yetecezza der
lordi. Buna frenkler atom diyorlar. lıte 
her unsur böyle ta.kaim ve tecezzi kabul 
etmez cüzü fertlerden mürekkeptir. Eski 
Yunan filoaofları da bu fikirde idiler. Fa· 
kat onların bu akideleri hiç bir tecrübe· 
ye müstenit değildi. Bu nazariyeyi birin· 
ci defa olarak ilmi bir tecrübe Üzerine 
tesis eden Dalton (1803) tür. Bu sebeple 
onu, ilmin en bereketli ve feyizli nazari· 
yeterinden biri sırasına gİrmİt olan ato
mik nazariyesinin müesıiıi addederler. 

Fakat bu atomlar nedir? Hakikaten 
bunlar Öyle fert midir, yani tecezzi ka· 
bul etmez §eyler midir? Ve bir unsurun 
bütün atom!arı biribirinin ayni midir? 
Bir unsurun atomları baıka, diğer unsu .. 
run atomları batka şeyler mid" r? Bu me
aeleler ilim adamlıınnı gene düşündür
mekten hali kalmıyordu. Yeni ba:u ketif· 
leT \Mı huausta ıüphcler uyandlTll)ltlı. 
Bahusus unaurların gaz halinde iken 
"~''.ettiği nurlu. tayflar bu şüpheyi büs· 
but~" ta!mk edıyordu. Nihayet bir çok 
ı~thık ve tefehhuslardan sonra cüzü fert· 
lcrin yahut yeni tabir ile atomlarm öyle 
zannolunduğu gibı basit ve zati cevherle .. 
ri itibarilo biribirinden muhtelif olmadık· 
ları zannı hasıl olmuştur. Bu zannı radio 
activite'ye dair tetkikler ve etektron'un 
keşfi büıbütün takviye eylemiJttr. O 
halde, madde diye bildiğimiz ıey ortadan 1 

kalkmıJ olacak mı? Um.in son vaaıl oldu
ğu bu netice pek ibret alınacak bir teY· 
dir! Madde! Madde! Nerd•in? Bizim es· 
ki Türk filosoflarından Simavnalı Bed· 
rettin (Varidat) ında madde tekasüf et· 

mi' bir kuvvettir diyor. Vakıa onun bu 
nazariye,i hiç bir ilmi tecrübeye müıte
nit değildi. Tamamen hadsi idi, ruhunun 
bir keşfi idi. Fakat bugünkü alimler; mi· 
zanla, ve ilmi tecı·übelerle maddede ener• 
ji yani kudretten baıka bir ıey görmü· 
yorlar. Bunların timdiki ilmi kanaatle
rine göre her cüzü fert yahut yeni tabir 
ile atom ha.ılı batına bir iilemdir. Bu a
lemin bir merkezi, bir çekirdeği vardır. 
Bu çekirdeğin etrafında elektronlar akıl· 
lara hayret veren bir süratle devreder. 
Her atomun göbeğindeki çekirdek ile 
etrafında devreden alektronlara ait hesa· 
batı zamarumrzın en meşhur alimlerinden 
Rutherford yapmıttır. Unsurların biribi· 
rinden ayrılması, mesela gümüıün altın· 
dan, altının k~laydan. . ilah. aynlma11 
bu elektron1arın devirlerindeki ıüratlere 
tabidir. Atomlarda görülen bu sistemin 
yıldızlar ve güne,lerdeki alemlerde de 
cari olduğunu düıünen Jean Perrin iı .. 
minde bir alimdir. Ancak bu iilimler ara· 
ıında bu elektronların hareketleri üzeri· 
ne cereyan eden münakaıa ve mübahase
ler bitmiş değildir. Danimarkalı Bohr 
İsminde bir alimin pek ciddi ve mühim 
bir suali var: Diyor ki, elektronlar ato
mun göbefi, çekirdeği etrafında dönüyor
lar pekala, fakat böyle dönerlerken biz· 
zarure 2iya ve hararet • . • ıeklinde bir 
enerji netretmeleri icap eder. İtte enerji .. 
nin bu ıuretle İnlitarı elektronların ha .. 
reketlerinin tedricen gevıemesini müntiç 
olur, bunun neticesi olarak elektronlann 
çekirdek üzerine düpnesi li.zungelir. Bu 
adam aklına gelen bu müşkütatın çaresi· 
ni gene kendi dütünmÜJ ve Planck'ın 
quanta nazariyeıini elektronlar-a tatbik 
eylcmittir. 

Bu nazariyeyi tafsil etsek, gazele me
kalesinde yeri olmıyacak, ihtisaren yaz· 
sak karilere bir lezzet verıniyecek. Bu se
beple bu tafsilattan vazgeçerek deriz ki 
bütün bu tetkiklerin erittiği netice bir a· 
str evvel lngiliz kimyacısı Prout'un düa· 
tur ve ibaresini yazdığı maddenin vahde
ti nazariyesidir. Aslen biribirinden ayrı 
cisim yoktur. lhtilü zahirdedir. Ve bir 
cismi diğer cisme çevirmek ilmen müm
kündür. Eşyanın hakikatte aalı vahittir: 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali A YNl . -................ _ 

1934 
Matbuat Almanağı 

Matbuat Cemiyeti tarafından ter· 
tip edilmittlr. 

933 aenesinde gerek memleketin İ· 
çinde ve gerek hariçte husule gelen 
mühim vak'alar ve hadiseler, Vekil· 
ler Heyeti, mebuslamnız, vilayet tq
kilall, gazeteler ve gazeteciler Alma· 
aaiın batlıca münderecatım tqkil e
der. Tanınmıt mubarrirlsimizin p11 
lük mevzulanna dUr kıymetli maka· 
lelerini de ihtiva eder. Kıymetli ve 
nadide resimlerini muhtevi olan bu 
eserin tab'ına da ıon derece itina e
dilmittir. 

Fiatı 100 kuruftur. 
Satı' Yeri Kanaat Kütüphanesi 

' ~d!~, 852 

Bugün matine saat 18,30 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Muallim Mösyö KapoçelH idaresin· 
deki Mahalli Opera heyeti tarafından 

TRAVlATA 

ve 
-- ---

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
O N Y O N SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla İcrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

( Yıkılan Bir /<..alp J 
Yazan: 

Stelan ZWEIG 

- Bunun manası ne? Daha de
min acılar içinde kıvranıyordum, 
daha demin her tarafım yanıyor, 
sıkısıyor ıstıraplarla çırpınıyordu. 

. ' b ? Birden bire ne oldu aca a. 

Bot bir mide_ni_n i~i~i dinlerce
sine kendi kendını dınlıyordu. De
min var olan teY timdi birden bire 
durmu,, kımıldanmaz mı ?im.uttu? 
Hayır, deminki akış, demınkı ses, 
deminki damlalar ve çarpıntılar 
yoktu; bütün dikkatile ku~ak ver
di, bütün kuvvetile dinledı, uzun 
uzun dinledi: içeriden hiç bir ses 
gelm'.yordu. Artık üzüntü, acı kal
mamıftı. Muhakkak ki timdi bütün 
mmevcudiyeti aletle yanan bir a
ğaç kovuğu gibi siyah ve bombot
tu. Bu dütünce bir an içinde ona 
ölüm fikrini verdi, artık kendisinin 
yahut içinde bir teyin öldüğü zan
nına dü,tü. Kanın akması durur 
durmaz bütün vücudunu kaphyan 
bu sükun o kadar korkunçtu ki 
bunun ancak ölümle iza hedebili
yor~u. Su dakik"" h: .. na'• P,:bi so-

Tercüme eden: 

lsmail MlJŞT AK 

11 

1 
ğuktu ve sıcak elile bu soğuk vücu 
da dokunmaktan korkuyordu. 

ihtiyar Salomon hep kendini 
dinliyordu: Her saat batında çalan 
kulenin göle çarparak gelen sesle
lerini i'itmiyordu. Gece gitgide et
rafı ku,atıyor, karanlık içinde et
yanın simaaı silinerek yavaf yavat 
kayboluyordu. Pencerenin camla
rınd~n görünen gökyüzünün rengi 
de nıh~yet zulmetler içinde söndü. 
Fakat ıhtiyar adam bunların far
kında değildi; onun bütün dikkati 
varlığının içindeki siyah noytaya 
saplanmıftı. Kulaklarını mevcudi
yetinin botluğuna dikmiş, sanki 
kendi ölümü içine kendini hapset
mişti. 

Bir aralık yandaki odadan neteli 
kahkahalar ititildi; bir lambanın 
yandığı göründü,tam kapanmamıt 
bir kapının aralığından bir ziya 
huzmesi kayarak geldi. ihtiyar a
dam ürperdi: Karııı ve kızı! Onlar 
nerde ise buraya gelecekler, onu 
böyle uzanık vaziyette görünce ae-

MlLLlYET PAZAR 1 

HİKAYE 
DELİ 

Herkes hayatında hoş hosbet, nck 
regı'.i, takacı inaanlar taıur. Bunlar 
cinaılı sözleri, hazır cevaplıkları, li· 
tifeleri, bitmez ve tükenmez hiki.ye
leri ve fıkralarile muhitlerini eğlendi 
rirler. Nereye, hangi mecliıe gitseler 
yerleri açıktır. Bat sedire otururlar. 
Yerler, içerler, eğlenirler, eğlendirir 
ler ve ekseriya da on para sarfetmez 
ler. Bu, Allhın bazı mümtaz kullarına 
vergisidir. 

Bizim Arif Bey de bunlardan biridir. 
Yalnız Arif Beyin belki bir farkı varsa, 
o da şaka budutlarnı hazan aşkın tutma· 
ııdır. 

Bir gün doktor Rıfkı, Arif Bey, ben 
bir İt için Bursaya gitmiştik. Derhal o
tele indik. Vakit geç ve biz de yorgun ol· 
duğumuz için odalarımıza çekilip yattık. 
Ertesi gün bir arkadaşın öğle sofrasına 
davetli idik. Arif Beyin davet edildiği 
11ofrada rakının su gibi akması l&zımdır. 
Eğlenceli bir gün geçireceğimizi düşüne· 
rek, otelde acelesiz ziyafete hazırlanıyor· 
duk. Bir aralık doktor Rıfkı: 

- Bu sakalla gidilmez, tırat olmalı, 
dedi. 

Arif Bey itiraz etti: 
- Vazgeç be kardeş, bu gece güveyi 

girmiyorsun ya. • Hem ıalı günü traf • 
olmak uğursuzluk getirir. 

Fakat doktor Rıfkı ısrar etti. Sen mi· 
sin ısrar eden? Hiç Arif Beyin ıÖzÜn• 
den dışan çıkılır mı? 

- T rat olma Rıfkı, dedi, vallahi sana 
b}r oyun ederim. Uğursuzluk getirecek· 
sın be .. 

Arif Beyin takalarına hep alıtık oldu· 
ğumuzdan doktor bu tehdide hiç aldınt 
etmedi: 

- Elinden geleni ardına koyma, dedi. 
Otelden çıktık. Berbere uğradık. Dük· 

ki.n sahibi aynanın önüne oturttuğu bir 
çocuğun aaçlarını kesiyordu. Karı• kaJ. 
dırım~ da çocuğun dadısı veya büyük 
annesı olduğu anlatılan yatlı bir kadın 
saçların kesilmesini bekliyordu. 

Doktor Rıfkı içeri girdi, bot bir kollu· 
ğa oturdu. Berber çırağı da derhal tıra§ 
hazırlığına baıladı. Biz de altımıza birer 
iskemle alarak dükki.nın önünde etrafı 
seyir ve beklemeğe koyulduk. Rıfkı Be· 
yin yüz~ adamakıllı köpüklendiği bir il• 

rada Arif Bey dükkan sahibini dışarıya 
çağırdı. Sert ve amirane bir seıle dedi 
ki: 

- Bana bak, ıen benim kim olduğumu 
biliyor musun? 

Dükkan sahibi mütevazıane bir tavırla 
ellerini oğuıturarak cevap verdi: 

- Hayır efendim, maatteessüf taıuya• 
madun. 

- Yanımdaki arkadatun Sıhhiye me
murudur, ben de doktor Rıfkı .• içerideki 
tırat olan adama dikkat edin. Delidir, gö
türüyoruz, bıçaklarla bir halt çıkartma• 
ıın. 

Bunu o kadar ikna edici bir ses •e ta· 
vırla söylemiıti ki, düllin sahibi inandı 
ve aklı da baıından gitti. Arif Bey tütün 
paketinin altına bir iki satır yazarak, Rıf 
kı Beyi tıraı eden çırağa göndermiıti. 

Doktorun sert aakallarile uğra,an za
vallı çırak, yazıyı okuyunca, afallatmıt 
olacak ki elleri titremiye batlamıştı. 
Bittabi iyi tıraı edilmediğini biueden 
Rıfkı Beyde de memnuniyetsizlik başla· 
mışb. E vveta bir iki defa homurdandı. 
Sonra katları çatık bir halde çocuğa, 
çıkttll: 

- Ulan ne biçim berberıin sen? Bir 
aakal kesmesini bilmiyorsun. 

- Efendim ıey ... sakallar biraz sert 
te ..• 

- Sakal bu, serti de olur, yumuıağı 
da. • Ver şu usturayı bana .. Ben kendim 
tırat olayım da gör .• 

Der demez çocuk usturayi kaptığı gibi 
"amanın, deli var,, diye kendini sokağa 
attı. Düşünün, eli uaturalı bir deli ne de
mektir? Deminden beri enditeli endiseli 
yeni müşterisine bakan dükki.n sahibi de 
<"""'•i?-un bA~şını duvar duymaz önün· 
deki makasları topladğt gibi, o da dııarı 
fırladı.: 

Bu sırada kartı da bekli yen kadının: 
- Amanın, çocuğumu öldürüyorlar, 

diye avaz avaz dükana doğru koıtuğu gö 
rüldü. 

Rıfkı Bey ne oluyor diye daha ıaıkın· 
lığından kendisini alamamııtı ki, dıtarı-

bebini soracaklardı. Derhal toplan 
dı, caketinin ve yeleğinin düğme
lerini ilikledi? Hem niçin onlar ih
tiyarlığın hastaliğile alakadar ol
sunlar? 

ihtiyarın hesabı doğru çıkmadı: 
Ne karuı ne de kızı merak edip 
onu aramağa gelmemişlerdi. Onlar 
acele acele bir fey yapıyorlardı. O 
aralık otelin yemek çanı çalıyordu • 
Bu, üçüncü çandı, mü~~erileri sof
raya çağırıyordu. Şüphesiz ana kız 
tuvaletlerini ikmal ediyorlardı. ih
tiyar yahudi kapı aralığından on
ların her hareketini dinlemeğe ça
lı,ıyordu. Onlar çekmeceleri açı· 
yorlar, madeni seslerinden anladı
ğına göre parmaklarından yüzük· 
lerini çıkararak masaların üstüne hı 
rakıyorlardı. Daha sonra kundura
ların yere fırlatılğını ifade eden bir 
gürültü oldu, ayni zamanda da ko
nuşuyorlardı: Her kelime, her he
ce ihtiyarın kulağına zalim bir mü
racaatla çarpıyordu. 

Kulak verdi: ilk önce beraber 
bulundukları erkeklerden bahsetti
ler, onlarla bir parça alay ettiler 
sonra birlikte yaptıkları otomobiİ 
gezintisini konuttular· Bir taraftan 
tuvaletlerini yapıyorlar, yere iğilip 
kalkıyorlar, taranıp ıüıleniyorlar, 
bir taraftan miniaız, maksatsız, 
vuıtıuız konutuyorlardı. Derken 

daki fevkaladelik gelip geçenleri durdur
du. Çok geçmeden dükki.nın önü kalaba· 
lıklattı. Az sonra da iki polis peyda ol. 
du. Herkes biribirinin kulağına havadiıi 
yayıyordu: 

- Bir adam tıraş olurken delirmit•• 
- Herif hala dükkanda mı? 
- Dükkanda ya. . Kimse yaklaşmıya 

cesaret edemiyor. iki eline iki ustura al
nuı, bekliyor. 

Bu sırada Rıfkı Bey de yarı sabunlu 
yarı tıraılı koltuğundan kalkmııtı. Dük· 
knın kapısından doğruldu. Hiddetinden 
gözleri dönüyordu. Onun da gözleri dön· 
dü mü, hani deliye benzemez de değil· 
dir. Boyuna bağırıyordu: 

- Bu ne rezalet! Bu ne kepazelik! 
Bu edepsizliğin dik alası! Adamın tıraşı 
böyle yarı bırakılır mı? 

Gelen iki polis Rıfkı Beyin elinde us· 
tura filin olmadığını görünce, §imşek gi
bi biri doktorun sağ kolunu, biri sol ko· 
!unu tutarak deliyi zapta çalıştılar. Rıfla 
Bey kuduruyor, haykırıyor, polislerin ko 
)undan kurtulınıya çalşıyor, bağırıyor, ça 
ğınyordu. 

işin içyüzünü bilmiyenler, bu manza· 
rayı görünce hakikaten bir delinin zap .. 
!edilmek istendiğine inanırlardı. 

Rıfkı Beyi o halde karakola doğru sÜ· 
rüklediler. Onlar önde, bir halk kafilesi 
ve biz arkada karakola doğru yürüdük. 
Arif Bey, doktoru deli göstermek için 
sahnenin bidayetinden sonuna kadar ken 
dine has bütün mebaretini kullanmııtı: 

- Ben tanırım bu adamı, bir defa da
ha böyle olmuştu da, bir adamacağızı 
yaralaınışll. Gibi sözlerle ortalığı kışkır· 
tıyordu. 

Tabii Rıfkı Beyin Arif Beyle bana ha· 
vale ettiği küfürler hep kendi aleyhine 
netice veriyordu. Deli bu! Önüne gele
ne saldırır a. . O saldırmak istedikçe po
lisler kollannı daha sıkı kavrıyorlar: 

- Yürü, timdi ensene yer tin ha! gi
bi ancak deliyi yola getirecek tehditlerle 
doktoru itiyorlardı. 

Karakola vardık. Arif Bey dedi 
ki: 

- içeri girip kurtannak var, bir 
de kendi haline bırakmak var. Gel 
biz kendi haline bırakalon daha İyi .• 
Sofrada rakılar bekliyor yahu .. 

Bütün ısrarlanma rağmen: 
- Sen bozma iti 1 Diye beni 

rükledi. 
Arkadatların evine gittik, mükel-

lef aofra ... Ev sahibi aordu: 
- Doktor nerede? 
Arif Bey cevap verdi: 
- Traı olma.sı tuttu, berbere gir· 

di. Neredeyse gelir .. 
Biz içkiye baılamııtık, içimizden 

de kıa kıa gülüyorduk. Bir fevkalade· 
lik sezen ev aahlbine meaeleyi anla
llnca, o da gülmekten katıldı. Y aron 
aaa t kadar aonra, evin bahçeainden 
doi{ru kulağımıza bir takım küfürler 
geldi. Az aonra da yarı traılı doktor 
kapıdan içeriye girdi. Artık nasıl gir 
diğini ta.aavvur edersiniz. Arif Bey 
hiç istifini hozmıyordu. Sadece dokto 
run aıhhatine kadehini kaldırırken ta 
ne tane dedi ki: 

- Ben sana söyledim. Salı günü 
trat olma, uğursuzluk getirir, deme· 
dim mi? 

SEM 

Yeıll 11••rlyal 

Kooperatif 
Her ayın on betinde çıkan "Koope· 

ratif,, mecmuaıının 21 inci sayııı pek 
zengin mündericatla çkmııtır. 

Meslek mecmualarının batında gelen 
bu iktısadi mecmuada Ahmet Hamdl B. 
in buğday iıine ait bir yazısı, Cemil 
Besim Beyin Türk kooperatifçiliğine .d'!· 
ir bir etüdü vardır. Dahili ve. barıc! 
bir çok kooperatif bavadiai ve iktı~di 
yazılan ihtiva eden mec:ınuayı kanle· 
rimize tavsiye ederiz. 

G~çit 
Genç ıair ve muharrirlerin. i~arİ· 

le netredilen bu mecmuanın 5 ıncı sayı· 
sı da çtlmııttır· 

muhavere kendisine intikal etti. 
Erma nasıl olup ta babasının bah
setınemit olduğuna hayretler eden 
bir eda ile: 

- Babam nere,ie? 
Dedi. Anası bu muhaverenin bu· 

na intikal etmit olmaımdan canı 
sıkılarak cevap verdi: 

- Ne bileyim? ihtimal, afağıda 
hölde bizi bekliyor, ve belki yüzün
cü defa olarak borsa gazetesini, 
yahut Frankfurter Çaytungu oku
yor. Maluma, bunlardan batka 
hiç bir teY onu alakadar etmez. 

Bir defa olsun başını kaldırıp 
göle baktığını zanneder misin? 
Öğleyin bana ne dedi: Buradan 
ho~lanmıyormuş, burada kendisini 
iyi hissetmiyormuf, hemen bugün 
kalkıp gitmeli imişiz ••• 

- Bugün mü? Sebep? 
-Bilmem. Onun ne dü,ündüğü-

nü anlamak mümkün mü? Y atadı
ğımız sosyete onun işine gelmiyor
muş, bu erkeklerden hotlanmıyor
muf; galiba onlarla uyuşamağmı 
kendisi anlamıt olacak ki böyle 
söyliyor: Hakikaten o ne kıyafet, 
o ne yırtık pırtık elbise, inıan uta
nıyor •• Bari sen bir kaç kelime söy
le, hiç olmazsa akşam yemeklerine 
biraz daha itinalı giyinip gelmek 
lazım olduğunu anlat, senin aözünü 
dinler ••• Ne idi 'lu .. bahki hali? Si-

s 

FREDRIK MARCH 
KARY GRANT ve KAROL LOMBARD 

KARTALLAR UÇARKEN 
Fransııcı sözlü büyük Paramount filmi 

Pek yakında İPEK sinemasında (13411) 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18 Plak netriyab. 
19 Ajan•, Muhtelif netriyat. 
19,30 Ro,at Bey gı·upu tarafından Türk 

musiki•i ne,riratı (Re,at Mu'Eaffer B. 
l\.le•'ut B .• Vecihe H. Belkis Ki.1:ım 
H.) ittirakile. 

21,20 Ajans ve Borsa haberleri. 

21,30 Danı musikisi, Bedriye Rasim Hanı· 
mın iıtira.kile, 

ANKARA: 
12,30 Gramofon. 
18 Viyolonsel konseri 

fından). 

18,40 ldaturlca aaz. 
20 Ajana haberleri. 

VARŞOVA: 

(Edip Bey tara· 

1415 ırı.: 

16,20 Salon orkeatraaı, 17 Çocuk proıramı, 
17,JO Pliik 17,45 Roman tefrikau. 18 Konfe• 
ran•1 18,15 Polonya muıikiai, 19 Müıahabe, 

19,05 Karıtık aÖ'Zler, 20,50 Müntehap tefek• 
kür, 20,52 Hafif Viyana muıikisi, 21,50 Ha· 
berler, 22 Müaahabe, 22,15 Neıeli neıri1at 

23,15 Spor haberleri, 23,25 T •ı•nni, Piyano 
refakatile, 23,45 Dan• musi\dsi, Müsah.abe, 
24,05 Dnn• mu.sik.isi. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 

15 Sahibinin Sesi plılkları, 16,45 Siıan mu
sikisi, 17,30 Konfet'ans, 18 Siıan musikisini.o 
de-yamı, 18,SO Emil Roosz takımının konseri, 
19,40 Konferans, 20,15 Koeu haberleri, 20,25 
Stüdyodan Sybil ismindeki operet temsili., 
22,40 Son haberler, 22,50 Gellert otelinden nak 
len caz musikisi, 23,45 J. Pertİ• Biıan takı-
mr. 

V 1 Y A N A 507 m.: 

18 Pl8.k konseri, 19,05 Karda yelkenli Ja .. 
zaklar, 19,25 Müsahabe, 19,55 Eski ve yeni 
piyano parçaları ( Paul de ConneJ. 20,45 Saat 
ayarı vs. 20,55 Spor 21 Seıü Eilm Sen Ste
fandaki kilise, 22,0S Jol.an Straus•'un eser• 
lerinden Simplizius jıimli operetinden bir ae
ri parçalar. 

B 0 K R E Ş 1875 m.ı 
11,30 Ruhi neıriyat, 11,45 Ruhi musiki.al, 

12 Pli.le, 13 Pli.le, ı4 Haberler, ı4,1S Pli.k 17 
Köylü programı, 18 Jean Morko orkeatruı, 
19 Haberler, 19,15 Orkeatranın devamı, 20 
OniYeraite neıriyah, 20,45 Konferans, 21 Fled:. 
terınacher'in Piab-a din caıa, isimli musikili 
temsili, 22 Konferans, 22,15 Flechtermacher'ln 
Millo directeur, isimli musikili pireal. 

B R E S L A U 3ı6 m.: 
17 Hafif musiki, 19 Müsah•b•, 19,45 Neı• ... 

Ji virtüoz neıri7at, 20,10 Müaalıabe, 21 Al
man eserlerinden mürekkep konser, 23 Son ...... 
herler, 23,30 Neı'eli konser. 

19 şubat pazartesi 
ISTANBULı 

18 Plak neıriyab. 
18,30 Fran&tzcı-. ders. 
19,00 Ajens, Eıref Şef.ik Bey tarafındaa 

spor hakkında konferans. 
19,30 Beda1li musiki hey'eti tarafındaa 

Türk musiki neıriyatı. ( Belma Harum, 
Nedime H. Vecihe H, Ekrem B. Rü
ıen B. Cevdet B. Tahsin B, Şeref B. 
Saim B.) 

21,20 Ajan• "Ye Borsa haberleri, 

21,30 Necip Y akup Bey iduesinde orkestra. 

20 şubat salı 
ISTANBULı 

18 Plak neıriyab. 
19 Ajans, Çocuklara masal, Mes'ut Ce

mil Bet tarafından. 
19,30 Eftalya Sadi Hanım grupu tarafın• 

dan Tiirk musiki neıriyab. (Efta1ya 
H. Kemani Sadi B. Tanburi Refik B. 
kılar net Şeref Bey). 

21 Ajans, Borsa haberleri "Ye muhtcUf 
neıriyat. 

garasını yakmak için kibrit uzatan 
ltalyana söylediği sözlerden adeta 
yerin dibine geçtim •• 

- Evet ben de buna bir miini. 
verememittim. Bir aralık sebebini 
aorınağı bile dü,ünmü,tüm· •• Haki
katen babamda bir ~ey var, ama 
anlayamıyorum. Kendisini hiç böy
le görmemi,tim, adeta korkuyo
rum. 

- Ne olacak, netesizlik ..• ihti
mal borsa fiatleri düşüyor, yahut 
biz fransızca konUfuyr,Tuz da on
dan ••• Ba,kalarını memnun, hoşnut, 
görmeğe tahammül edemiyor. Dik
kat etmedin mi, biz dansederken 
salonun kapısı önünde onun tıpkı 
bir ağaç arkasına saklanmış bir 
cani gibi hali vardı. Gitmek, he
men kalkıp gitmek: işte bütün 
aklı fikri bunda... Sebep? Sebep 
yok, çünkü aklına öyle esti ..• O bu
radan hotlanmıyor diye bizim de 
kendimizi eğlenceden mahrum et
memiz mi lazım? istediği kadar 
söyliyor, ne canı isterse yapsın, 

- Bize ne? 
Muhavere burada durdu. Belli ki 

akşam yemeği tuvaletlerini bitir
mitlerdi. Filhakika çok ııeçmeden 
bir kapının açıldığı duyuldu· 

Çıkıyorlardı. Ayni zamanda bir 
dütmenin hareketi ititildi, ve aka· 
binde elektrik aöndü. 

IST ANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
saat 20 de 

ZEHiRLi 
KUCA1' 

4 Perde 
Yazan Loic Le

curiad ic. Terdi: 

llllll me eden Sait . .Al~ 
Halk gecesı 

22-2-934 Perşembe günü ak~1 

t-•- ' efendisi operetine bati•· 
nacaktır. · ' - -

l l:l-.c.-l:l34 pazartesi günü aktaıııl 
Muhlis Sabahattin gecesi AP" 
roz Kadisı. 

Jlilliyct 
1 Asrın umdesi " MiLLiYET" tir· 
1 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 aylıiı 
6 " 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 !IO 
14-

Hariç~ 
L. ıc:. 
s-

14-
28 -12 •• 

Gelen evrak pri "Yerilmez.- Müdd•li 
•ec;en nÜ•halar 10 kuruıtur.- Gazel• •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete 111İl" 
raeaat edi.Ur. Gazetemiz ili.nların me•'.,. 
liyetini kabul etmez. 

21,30 Orkestra, 

21 şubat çarşamba 
ISTANBUL: 

ıs Plak neıriyatı, 
19 Ajana haberleri, Muammer Bey la,... 

fından monoloi. 
19,30 Bedayli Musiki hey' eti tara,_... 

Türk musiki neıriyab, (Semlla9 ,ı. 
Ser.et H. Vecihe H. Ekrem B ll1tt,-

• B. CeYd•t Talt.ıin B. Şeref 8.) 
21.2() Ajanı •e Borsa haberleri. 
21,30 Nedp Yakup S.1 orkestrası. 

22 fUbat perşembe 
ISTANBULı 

18 Plak ııeıriyah. 
19 Ajanı, ye muhtelif ••ıri1at. • ~~ 
19,30 Kemal Nlyaııi Bey snaPU tar.,...-,. 

Türk mmiki. (Kemal Nl,,.sl tJ 
Hayriye H. MUz•yJ'ea. H. MallW 1 

21 Ajan• "Y• Borsa Jıaberlerl T• .,Jı.1-
Raıim Refet Bey tara(ındaa ts;o..ır' 
rans. 

21,30 Dan• mu&iklsi. 

23 fUbat cuma 
ISTANBULt 

12,30 Gramofoa. 
18 Plak neıriyatı. 
19 Ajan• haberleri, muhtelif ••trlt•~ 
19,30 Hanımlar Her'eti tarafından 1 ,ı. 

mnsilıı:i n•ıriyatı (Elb.a H., la .. 
Ülkii H. Se•lm H.) 

21~0 Ajans "Ye Borsa haherleri. 
21,30 Necip Yakup Be,. orkestraıi 

24 şubat cumartesi 
ISTANBULı 

18 Plak neıri)'ab. 
18,30 Fransu:ca ders. 
19 Ajans, ..,.. muht•lif neırlyat, _ _ MI 
19,30 Refik Talat Be1 arupu tar.,.....-alo 

Türk musiki neırlyab. (F.ıoı:: ,. 
Belkia H. Refik Talat B. il.,... 
Rifat B.) J1' 

21 Ajans Te Borsa haberleri •• il 
Ahmet Bey tarafından lc:onfer ..... 

21,30 Necip Y akup Be1 orkettratr. 

- · . ·~ 
ihtiyar yahudi muhavereyi bşf •ıı'_ 
sana kadar kelimesi kelillle9

1 ıJ 
dinlemişti; fakat ne garip ~',tı· 
bundan hiç bir eza duynıaO'~ ,a• 
Demin göğsünün içinde bir ~ tıit 
kasın tıkırdıımı andıran vabf:.ı.cJİ 
gürültü ile itleyen makineye ~ 1ıt1 
bir sesizlik gelmitti. ŞüpheıiSI~ 
makinenin çarhları kırılnııttı. gr 
dakika evvel yandaki odadaO 11cl• 
len muhavere ihtiyarın vücud:.,pa· 
hiç bir raşe uyandırmadan 
nıp gitmişti. h. Jıİ' 

Ne hiddet, ne kin .•• Hiç.. !~erit? 
fey ..• Elbisesinin düğrnelerındi ;lıtl 
kanlılığile, rahat rahat iliklde~ jll"' 
yatlı adımlarla merdivenld ğ1J ye
di, karisile kızının bulun 

1 
url• lıiÇ 

mek masasına gitti ve 0~.• bunl•' 
bir alakası yokmu,, sa~b.1 _.,dal• 
yabancı iki insanrnıf gı ı 1 

yesine oturdu. 
• • • tı:ııil" 

O gece ne karisile ne de kıI011f 
hiç konutmadı, onlar d• .~~at'- il' 
bir yumruğu andıran bu. s;',: ,.o,,,
hemmiyet vermediler. ~ırl ,,ıadal' 
kalktı hiç birini aelaJI! di ıaııı' 
odaıı~a çekildi, yatağa gır d;ll ~ 
b ·· d"" d"" Kar••• ne ıdı" 0 
ayı aon ur u. ııe ' 

ra, pek geç vakit o~:-yar ııost'!" 
zamana kadar gülüt~!!aıı~;rd'if' 
mu9lar, nete içinde v (s;;,;..Jl) 
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Aydının ihtiyaçları 
Umumi ~liste bütün 

dilekler tespit edildi 
AYDIN, (Milliyet) - Umumi 

~e~lisiıniz valimiz Fevzi Beyefen 
lc~nın reisliğinde toplandı. Evvel
d 1 toplantı zaptı aynen kabul olun 
il. 

b' Birinci toplanmada okunan tes 
le~~ makamının izahnames.ini tet-

1 etınek üzere kurulan hususi 
hnt~~enin, bilhassa bütçenin ta
f a~ıuc ve tahsilinde gösterilen 
aalıyetten dolayı vilayet makamı 

na. tefekkür olunması hakkındaki 
~aıbatan ittifakla kabul ve tas
"•p olundu. 

Bundan sonra bazı köylerin 
~iiatakil yapılma!ı ve bazılarının 
k ağlantılarmın değittirilmesi hak-
1 ında Mülkiye encümeni mazbata 
a~ı kabul olundu. 
Aydın - İzmir arasında Reşadi 

Ye iatasyonunun adı geçen sene Pı 
~rba•ına çevrilmitti. Eskitehir -
"'0 nya arasında da bu adta bir is
l\syon olduğundan karıtıklık ol
~ınası için mülkiye encümeninin 
Ydın Pınarbatı istasyonu denil

llıeaj hakkındaki mazbatası müza
~ere edildi. Bu adın uzun olmasın 
"n ha,ka bir ad bulunması için 

kene encümene gönderildi. 

d Spora yardım edilmesi hakkın 
li~ Dahiliye vekaletinin yazı!ı ile 
ılaiiahmer ve Verem mücadele 

teıııiyetlerinin yardım istiyen ya
Zdarı ve bazı memurların maa,la
~•ııın çoğaltılması hakkındaki is
e1kleri bütçe encümenine havale 

0 undu. 

I Çine ve Söke kazalarının dilek 
eri okundu. Mülkiye, Nafia ve. 
~a&rif encümenlerine havale o
llndu. 

tı·· Germencik nahiye müdürlüğü-
un Net' etiyye, Kızılcapınar ve 

~l>türrahmanlar köylerinde köylü 

1er tarafından yaptmlan mektep
ere Yardım olunması hakkındaki 
!aııaile maarif müdürlüğünün ba
k~llallim ve müteahhitlerin istih 
le llrıııa kartılılr bütçeye para 
a ~~ulına11 hakkındaki yazılan ma 
rı encümenine verildi. 

k Memleket hastahanesinin alt 
.atının plaklarla dötenilmesi i

tın 1500 lira verilmesi hakkında 
,a,hekimliğin tezkeresi esas itiba 

rı.le kabul olunarak Bütçe encüme 
lı.ıne yollandı. 

l Bunlardan batka. gelen kağıt
lıar okundu. Ve kazaların hakem 

eyetleri seçilmesine baflandı. Ge 
Sen seneki zevat tekı·ar seçilerek f elecek hafta Cumartesi günü top 
.,anınak üzere toplantıya nihayet 
erildi. 

iki kız gaip 
t lZMIR, (Hususi) - Biı-i on iki di
~•i on Üç yatında iki kız çocuğu dört 
ı.;_):den beri kaybGldukları zabıtaya 
ııı,.~r vcrilmiı · \'e aranmalarına baılan 
''ı\'d" Kayıplardan birisi 'f emaıalık 
t >\••inde Hafız l•mail efendinin di
"ıi\ıı d~ Kuyumcularda oturan Rus 
l.ı~,,j••lerinden Abdullah efendinin 
1•ııı. '~· Kızlar dört gün evvel mek -
r!._ıı j;'tıden evlerine gelince eıyala.rın 
~alı •~ılnrını ~lıp çrkmıtlar ve bir 
•ifaİ l~det etmemişlerdir. Bunların 
~lnıı •dılorek bir yere götürüldükleri 
lilcri•dilcl;ğinden ehemmiyetle tahar· 

ne devam olunmaktadır. 

Sivasta atlı gezinti 
~in Stv AS, (Milliyet) - Şehrimi
"a.s ~eg&.ne apor kulübü olan "Si
Sokta.Por" atlı bir gezinti yapmayı 

nberi istiyordu. 

bıı1~'.'tna günü atlarla Sivasa mer
l:ı.ıı l(arkik" köyüne gidilecekti. 
~a.,!jıinti yapılmak lazım iken 
l,t,~ hın ınüsaadesizliğinden ge
lill C nftaya tehir edilmişti. l~te 
ıl, butına Sivasa bir saat mesafe
'~orc Unan Pata fabrikasına (30) 
~'tıcl u atlarla yol alarak nete i
fittiİ gençlik ,arkıları söyliyerek 
er. Ser .. Orada dolaştılar, gezindi-

l:ı. evınç içinde döndüler. 
l>i;ne a,~<1.. bir Cuma da Karkik kö

B gıdılecektir .. 
•ndırma kaza kongresi 

l:ı."-n~A.NDlRMA. (Milliyet) 
~ı ka ırına Cüınhuriyet Halk Fırka 
•tıti)ı:b kongresi ve heyeti idare 
''ne)f ~ Yapılmış, neticede geçen 
llilın· 1 

.•dare heyeti aynen ipka e-
ı:ı,•ştır. 

Uler: t~eyet reis Kaşif Bey olmak 
Oğlu ~ccardan Mu·tafa Zeybek 
tı o~ı c~.ardan Süleyman Arabale ))0~t tuccardan Hüseyin Hilmi, 
<:ırden °~ İbrahim Mustafa Bey-

11\ute•ekkildir. 

Karacasuda dokumacılık Sök ede ziraat işleri 
Eski tezgahların yerine yenileri kuruldu 

Bugün binden fazla tezgah işliyor 
Söke ovası bir urgan ve çuval fabri
kasını idare edecek kendir yefiştirir., 

KARACASU, (Milliyet) 
Bundan evvelki mektubumda Ka
racasunun umumi vaziyetini yazar
ken Karacasu dc>kuma.cılığından 'ı 
da bahsetmiştim. 

lktıcadi mıntakasında do· 
kum:ıcılık sanayiinde mühim bir 
mevkii olan Karacasu dokumacılı
ğı hekkında okurlarımıza ·etraflı 
malumat vcrmeği milli ~anayiimi
zin tanınması noktasından fayda
lı buluyorum. 

natlarının ilerlediğini ve revaç 
bulduğunu görünce daha ileri git
mek için teşkilatlanmağı tasarla -
yarak 927 senesinde "Mensucatı 
dahiliye Ticaret Türk Anonim şir 
keli" kurmuşlar fakat bu tirket te 
şckkalündeki maksattan uzaklat • 
mıt dokumacılığın terakki ve inki 
fafına çalıtacak yerde ünvanında 
ki "Ticaret" kelimesisni istismar 
ederek iti ticarete dökti.iğünden 
muvaffak olamamış ve 932 sene· 
sinde tasfiyesine karar verilmi9. Bu 
netice Karacasu dokumacılarının 
uyanan teşkilatlanma azmini kır -
rnamış ayni sene bir "Çuha esnaf 
bir!:~i" tetekkül etmittir. 

1 

Karacasuda dokumacılık sana
tinin 300 senelik bir hayatı vardı. 
300 rene en-el bir kaç iptidai tez 
gah ile işe başlanmış ve az bir za 
man içinde tezgah sayısı iki bini 
geçmiştir. Fakat her şeyde olduğu 
gibi saltanat idaresinin alakasızlı
ğı ve tedbirsizliği yüzünden bü
yük istikbal ve ümitler veren bu 
sanatimiz yavaf yavaş sönmüt ve 
Cümhuriyetin ilanında 300 kadar 

Birlik dokuır.aların temiz ve 
usul dairesinde desenler ve kabul 
edilen ölçülere göre dokumasını 
boya ve harçlarrnın noksannz ya
pılmasını daha doğrusu kalitelerin 
istandardize edilmesini istihdaf 
etmektedir. Birlik heyeti bu husus 
ta çok ciddi hareket etmekte ve 
tezgahlardan çıkan bütün doku -
maları ciddi bir muayene ve tetkik 
ten geçirmeden satılığa çıkarılma
sına müsaade etmemektedir. Bir -
lik talimatına ayrı hareket eden • 
le.r tiddetle cezalandırılmaktadır. 
Şımdiye kadar bu suretle beş do
Jı:umacı cezalandırılmıştır ki bu ne 
tıce dok?macı esnafının bugünün 
sanat kaıde ve terbiyelerini tama
men takdir ettiklerini ve benimse
diklerini glSsterir ki, milli sanayimi 
zin ilerleme ve yükselmesi nokta
rmdan bu da çok mühim bir ka • 
zançtır. 

Sökede ani bir mektep binası .• 

tezgah kalmıştır. 
Çünkü tezgahlar İptidai şek

lini muhafaza etmiş, asrın sanayi 
tekemmül ve terakkisinden doku
macılar habersiz, hükUınetin ala
ka, teşvik ve himayesinden ~a~
rum kalmıtlar, binnetice tekamul 
kaidelerine uyamamışlar, ezcümle 
Avrupa rekabeti karşısında gün
den güne sönmüşler, Türk köylüsü 
nün rağbetleri neticesi 300 kadar 
tezgah mevcudiyetlerini muhafaza 
edebilmişler ve bunlardan Karaca 
su dokumacılığı tekrar taazzu ve 
inkitaf edebilmiştir. 

Her işte olduğu gibi Cümhurf. 
yet rejimi, Karacasu dokumacılığı 
nın da imdadına yetitmiş ve onu 
bütün bütün sönüp ölmekten koru 
mu~ ve kurtarmıtır. 

Cümhuriyet idaremizin millt 
sanayii koruma ve yükseltme hu
susunda aldığı isabetli tedbirler 
aayesinde tekamül safhası bafla
nuş, ve hızlı adımlar atılarak tez
gah sayısı bugün bini geçmi9tir. 

Bu rakam Karacasu dokumacı
lığının keyfiyet itibarile yükseliti· 
ni gösterir, fakat yükselme kemi
yet itibarile de kendini göstermek 
te ve bugün Karacasu tezgahların
da muhitin ihtiyacına cevap vere
bilen her türlü dokumacılar çık
maktadır. 

Karacasu dokumacıları bugün 
Türk pazarlarına, reçine, yazlık
lar, gömleklik bezler, her çe~it 
ve büyüklükte yatak ve yorgan 
çarşafları epont ve zifir çetitleri 
veriyor. 

Atalardan kalan tezgahlar atıl 
mIJ, yeni usul ve model tezgahlar 
da bu çeşitlerin çoğalmasına çalı 
4ılıyor. 

Karacasu dokumalarının daya
nıklığı ve boyalarının eskiyip atı
lıncaya kadar solmayarak renkle
rini muhafaza etmesi rağbeti art
tırmıttır. 

Bugün Aydın ve Denizli vila
yetlerinden ba,ka İzmir, İstanbul 
ve Bursa Pazarlarına da Karaca
·~ dok~ması sevkolunuyor. Coğra 
fı vazıyetin müsaadeaizliğinden 
zırai sahada çalışamıyan Karaca
su da beş tezgaz kurulan evler var 
dır. Çalıtkan Karacasu dokumacı
ları Cümhuriyet hükumetinden 
gö.~ılükleri alaka ve yardımla sa-

Edirnede avcılar balosu 
EDiRNE, (Milliyet) - Şuba

tın birinci günü aktamı Edime 
Şehir kulübünde, Halkevinin Av
cılar kolu tarafından, - mevsi
min en güzel balosu - denilecek 
l<adar muvaffakiyetli bir balo ve
ri !mittir. 

Sabahlara kadar devam eden 
bu balo pek neşeli geçmiş, danı 
salonu ittisalindeki odalardan bi
rine gayet güzel bir sergi yapıl
mıttır. Burada, canlı avlar, tah 
nit edilmit ve avlanarak vurul
~Uf o.lan. mevsim hayvanları teş
h.ır ~dılmış, zarif ampullerle çev
rılmıt olan (Avcılar arması) ile 
cüml~ kapısında duran ve nifan a
lan hır avcıyı gösteren heykel çok 
ranatkarane bir kudretle yapıl
IDlfh. 

6 - 7 bin mumlun tenvirat salo
nu gündüze çevirmiş, lstanbuldan 
d_avet edilen Edirneli piyanist Şe
f~~ B~yle kemani Hüseyin ve Da
ruttahm musikiden Zaki Beyler 
~ı:-sikiyi. idare etmitlerdir. lsabet
lı ıkramıyeleri muhtelif av hay· 
vanlarından mürekkep olmak üze 
re zengin bir piyango tertip edil
miştir. 

{laloda yapılan bir çok güzel 
sürprizler arasında Muallim Ih
san Beyin avcılar için yazıp oku
duğu fantezi sürekli alkışlar top
lamıJ, tam gece yarısında davetli
lere dağıtılan ve muhtelif mevzu
lu güzel yazılarla doldurulmut o
lan (Avcı) isimli - bu geceye 
mahsus - gazete davetlileri büs
bütün netelendirmit ve bu umumi 
nete sabahlara kadar sürmÜftÜr. 

SÖKE, (Milliyet) - Söke Aydın 
demiryoluna, Pınarbaşı iatasyonun· 
dan ayrılan bir kolla bağlı, üç tarafı 
dağlarla çevrilmiı, bir tarafı Balat o
vasına nazır 13.0000 nüfuslu bir ke,,. 
za merkezidir. 

Bu günkü Söke kasabaaınrn 200 se 
nelik bir ha.yatı vardır. Daha evvel Sö 
keye yarım saat uzakta ve halen ha
rabeleri görülen Akçaşehir vardı. iki 
asır kadar evvel bu havalide çıkan 
veba, bu muhitte bir çok tehirleri ol
duğu gibi Akçaşehir halkını da tama 
men kırmış geçirmiı. Bu afetten kur
tulabilen bir kaç aile de Akçafehri 
terketmiılerdi. 

O zaman Kutadası muhafızı bulu· 
nan Derebeyi llyas ağa bunları ıimdi
ki Söke kazasının bulunduğu yere yer 
leştirmit ve Tekeli oğullarından bura 
lara nüfus göndermesini iatemif, Te .. 
keli oğulları da Kara Tekeli atiretini 
yollamrı, bu kabile halkile Akçaıe
hirden çıkan bir kısım halk Seki teh· 
rini kurmuılardır. Seki adı zamanla 
Sökeye çevrilmiıtir. Bu Kara Tekeli 
atiretinden bir kısmı da, bugünkü Sa
rıkemer, Avıar, Karacahayık ve Kı
zılıtık köylerini kurmuılardır. Maa
mafih, son zamanlarda bulunan ve ü
zerinde bir Hançer re1111ile Ayandan 
Çelebi Mahmut yazılı olan bir mezar 
taıı 480 sene evvelisine aittir. Söke 
tarihile uğratan gençler bunun Akça 
şehir beylerine ait olduğunu ve taım 
üzerindeki hançer resmin.in de Mııır 
seferine iıtirak ettiğinin remzi oldu .. 
ğunu aöyliyorlar. 

Sökenin banisi olan llyaa ağa 150 
sene evvel Sökede bir cami yaptmnrı 
ve Balatta Menle} oğullarından llyao 
Rey tarafından yaptınlan ve tarihi, 
mimari büyük bir kıymeti olan llyaa 
Bey camisinin menber, kapı ve pence 
!erini söktürerek Sökeye getirmit ve 
kendi ismini verdiği camie taktırmrı. 
isim iltibasından dolayı Sökeliler bu 
camie llyas Bey camisi derler. 

Aydın tarihi üzerinde derin tetkik 
ve isabetli malUınatı olan Aydın Hal• 
kevimiz netriyat ıubesi reisi Asaf Ke 
nan Bey iki ay evvel Aydın gazetesin
de (Abidelerimizi koruyalım) batlıiı 
le ne§rettiği bir makalede tarihi ve 
mimari hiç bir kıymeti olmıyan Söke 
camisinden bu minber ve kapı pence 
relerin alrnaark hakiki llyas Bey ca
misine naklini ve yerlerine konulma
sını dilemişti. llyas Bey camiıinin ta
miri Evkaf idaresince kararlaıtığın. 
dan tamir sırasında bu çok isabetli 
temenninin dikkate alınacağını tüphe 
aiz sayarım. 

Belediye 
Sökeliler, vilayetimiz içinde en ça

htkan bir belediyeye malik olan bah 
tiyarlardır. Başında Eyüp Beyin b ... 
lunduğu Söke belediye heyeti 42000 
liralık mütevazi bütçesile kasabayı bir 
para bile borca sokmadan bir çok e
serler yaratmı•tır. Oç sene evvel ma-

d SIV AS, ~Milliyet) - Şehrimiz Himayei Etfali çok büyük varlıklar ile çalıtıyor. idare heyetinin batın-
a orduda bır ç<?k hizmetlerde bu lunan ve timdi istirahate çekilen miralaylıktan mütekait Etem Bey 

ve arkadatları cıdden şayani takdir bir gayret göstermektedirler. Bayramda elbiseaizlikten kalpleri 
uzlıy~n :ı;av~l'.'[~n bu arzula~~ı ı,,•tan asa~ı .gi!dirn:ıekle bu kimseıiz yavruları sevindirdiler. Himayei 
Etfalın gıydırdıgı yavrularla bırlık te idare heyetım te9lril eden çalıtkan arkadatların bir de fotoğrafilerini 
yolluyorum. , • 

kine ve makine dairesi müteahhit te 
tesisatı belediyeye ait olmak üzere 
bjr müıeeahhit ile miqtereken elek
trik tesisatı yapılmıthr. Belediye bu 
gune kadar e·ektrikten k&r ettiği gi
bi bu sene fiatleri de indinnittir. Ev
velce belediye 150 lambayı 200 lira
ya yakarken bu sene 350 limbayı _ay 
ni para ile yakıyor. Bu para beledıy~ 
nin kir hissesi çıktıktan sonra beledı· 
ye kasasına giriyor. 

3 ay evvel batlanan asri mezbaha 
nın inıaatı bitmek üzeredir. Bir aya 
kadar açılma merasimi yapılacaktır. 
Sökede: 2000 hane, 5 otel, h.'ln, 5 ca
mi, 5"mektep, 2 haınam ve 400 dük
kan, mağaza ve kahvane vardır. Ha
yat ucuzlu: Sökede ekmek 7,5, kuzu 
eti 39, koyun eti 32, sığır eti 20, er
keç 15 kuruştur. 

TEŞKiLAT rıe NOFUS 
Sökenin üç nahiye ve 41 köyü var 

dır. aKzanın nüfusu mütemadiyen ar 
tıyor. Son tahrirde 37 bin nüfus tes
bit edilmitti. Bugün nüfus aaym 42 
bini geçm.iıtir. 

Nafia 
Söke Kutadasma bir tose ile bağlı 

dır. Bu ıosenin bozuk yerleri tamir e
dilmektedir. Aydmla gidif gelit Moı
ralıya kadar yeni yapılan fOSe ile te
min olunuyor. Şoseden sonra Germen 
ciğe kadar olan kısım da ıalah edil
mektedir. Sökenin Bağarası, Akköy, 
ve Yoranbey nahiyeleri ile .ıorasında 
muntazam bir yol yoktur. Bilhaua 
kıt mevıiminde yağıılı havalarda hay 
,·anlar bile zor gider gelirler. 

Maarif 
Sökede 3, merkezde 3, ve köyler

de 6 olmak üzere 12 ilk mektep var• 
dır. Bu mekteplerde 1335 talebe oku 
maktadır. 40 bin lira sarfile merkez• 
de yaptırıla nmodern mektep binası 
bitirilmek Üzeredir. Bu bina bitince ya 
tıh mektep yapılacak ve mektebi olını 
yan köy çocuktan burada okuyacak
lardır. 

Merkez himaye heyeti 40 kimese
siz ve fakir çocuğa sıcak yemek ver• 
mektedir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Söke kazasının sıhhi vaziyeti çok 

iyidir. Sıtma mücadelesinin artma ile 
ınücadelesi çok iyi netice vermiş, sıt
malı ve dalaklılarm aayıaı mahsua bir 
derecede azalmıttır. 

Bu sene çocuklarda aalğın halinde 
kızamık hastalığı görülmüş ve ölüm 
niabeti yüzde 2 yi geçmittir. 

Sanayii 
Sökede demircilik ve dökümcülük 

sanati çok ilerdedir. Sökede yapılan 
pulluklara çiftçilerimiz çok rağbet 
göstermekte ve bütün vilayet çiftçile 
ri Söke pulluklarını kullanmaktadır
lar. 

Ziraat ve hayvancılık 

Söke kazasının çok münbit bir o
vası var. Ortasından Menderes nehri 
nin geçtiği Balat ovası Sökede ziraat 
ve hayva.ncılığı çok ileri götürmüıtür. 
Balat ovası bugün olduğu gibi tarih
ten evvelki ve tarihin ilk ve orta de
virlerinde de zirai ün ve ehemmiyeti 
haizdi. Bugün harabelerini gördüğü
müz kadim Priyen ve Millet tehirle
rine 0 ihtipmı ziynet ve aerveti bu 
ova bahıetmittir. Bu ovada 800 bin 
dönüm arazi vardır. Bunun 500 bin 
dönümü ekilir ve 300 bin dönümün
den de otlak olarak istifade edilir. 
Umumi Harpten evvel Anadolu kıyı
sındaki bütün adalar zahire ve hay
van ihtiyaflarınr Karine ve Kuvala 
limanlarına gelerek Söke ovasından 
alırlardı. Bugün bu limanlardan ihra
cat ya~ılmamas~ Sö~e ziraat ve hay
vancılıgının eıkı halıne gelmesine ma 
ni olmaktadır. Balat ovasına bu sene 
!erde bile Kuşadası tarikile 20.0(10 ku 
zu ihraç edilmektedir ki, sütten ayrı
lan bir kuzunun 18 - 20 saat yürüdük 
ten sonra Kuıadasından ihraç olun
ması hayvanların etinden çok düşme· 
aini ve fiatça de büyük zararı mucip 
oluyor. 

Bundan baıka gene Kutadasr li
manından senede 15 - 20 bin sığır çı
karılmakta, bu hayvanlar da Kutada 
sına kadar karadan gönderildiklerin 
den fazla et kaybetmektedirler. Kon
ya koyun çobanları her ıene 40 · 50 
bin koyunu Söke ovasına getirirler, 
burada kıtlatarak ve baharını aldır
dıktan sonra Izmir, lstanbul ve dıt pa 

Elazizde 
Ticaret kulübü 

ELAZIZ, (Milliyet) - Elaziz 
Ticaret ve sanayi odasında bu !e
ne açılmış olan Ticaret kulübü 
Elaziz münevverlerinin bir toplan 
ma merkezi olmu,tur. 

Bu kulüpte şimdi bir Ticaret 
ve muhasebe ve lisan kursu açıl
mıftır. Bu kuralar her gün rağbet 
bulmakta ve devam eden geçnle
rin adedi fazlala,maktadır. 

Misakı milli vapuru karaya 
oturdu 

KANDRA, (Milliyet) - Türk 
sancağını hamil Misakı milli va
puru 9-10 Şubat 1934 Cuma gece
si lstanbuldan gelmekte iken ha
vanın birdenbire fırtınaya ~'" i~
mesıi üzerine yoluna devam edemi 
yerek Kefken adası arkasına sığı
nabilmittir. 

Kefken adası her ne kadar fır
tınaya tutulan gemiler için mah
fuz bir yer bulunmakta ise de ta
mamile emin bir yer değildir. Fır
tınanın sabaha kartı dönmesi üze
rine vapur burada zincirlerini ta· 
rayarak ve bilahara kopartarak 
suların cereyanına kapılmıt ve bu 
suretle Cebeciköy tahlisiyesi üze
rine ve karaya doğru yol almağa 
başlamıttır. Sular vapuru Cebeci 
sahillerine sevkederek karaya bin 
dirmiştir. Gece karanlık ve soğuk 
olması dolayısile geminin rahncsi 
bulunup bulunmadığı anlatılama
mıt ise de on dört kitiden ibaret 
bulunan kaptan ve mürettebatı 
kendi sandallarile karaya çıkmış
lar ve Cebeciköy tahlisiye!İne mi
safir olmuşlardır. Nüfusça zayiat 
yoktur. Geminin bot olarak Zon· 
guldağa kömür almak üzere latan 
buldan hareket etmit bulunduğu 
anlatılmıştır. Geminin kurtarılma
sı ve vaziyetinin iyice tesbiti için 
tetkikat yapılmak üzere havanın 
tamamile açılmaıı beklenmekte
dir .. Kefken adasında Misakı Mil
li vapurundan maada bir kaç tane 
de motor varaa da bunlara bir teY 
•olmamı9tır. 

Ve gemi karaya giderken bu 
motorlara bir zarar vermeden geç 
mi.tir. 

zarlara aevkeedrler. 
Kuvala ve Karina limanlanndan 

biriain.in hayvan ihracma müaaade o
lunursa Söke ovasında hayvancılık üa 
ha ziyade ilerliyecek ve memlekete 
daha fazla para girmesini mucip ola
caktır. 

Sökenin baılıca mahsulatı tüt\in
dür. Bilhaua Akköy nahiyesinde 100 
bin dönümü tütün ekmeğe A&!ib o.razi 
vardır. Bur,:-~an her sene 1,5 milyon 
kilo nefia tu~n a!ınırd!: !lu &eM ge· 
çen seneki fıa.tlerın duık~n ?lm.aoın. 
dan az ekilmı~, ~nc~k. yırmı mılyon 
kilo tütün alınabılmiıtır. . 

Söke ovasında her n~vı hububat 
. . "h lunur Bılhaaaa top-

yetııır ve ı raç o • . . . 
rak kendir ekimine çok elverışlıdı~. 
Söke ovası bir çuval ve urgan fabrı
kaaına yetiıecek kendir çıkaracak va 
ziyet ve kudretini haizdir. 

Ege iktısadi mıntakaaında en çak 
mıyankökü Sökeden ihraç olunur 10 
milyon kiloya kadar ihraç yapılan ..ae 
neler vardır. 

Umumi muharebeden evvel Kar
yot adalılar Söke ovalannda kiilliyet 
Ji mangal kömürü yaktırarak bunları 
Mısıra sevkederler. 

Bağaraıı nahiyesinin zeytinyağı 
ihracatile, Söke da.lyanlarlnın balık 
ihracatlarından bundan evvelki mek
tuplarımda malUınat verdiğimden tek 
rar etmiyorum. 

Balat ovasında Türk çiftçisinin sa 
bant değmiyen bir karış boş arazi kal 
mamıt ve Söke hayvancılığı eski va
ziyet ve mevkii almak için Kuvala 
veya aKrina limanlarından birinsin .. 
den ihracata müsaade olunmaıını Sö 
ke çiftçilerinin baıta gelen dilekleri
dir. 
Aydın Halkevi Spor şubesinde 

AYDN, (iMlliyet) - Halkevimiz · 
Spor ıubesi kongresi Halkevi ıalonun 
da toplandı. Kongre riya.etine Defter 
darımız Nafiz Bey, katip1'klere de 
muallim Rifat ve muallim Şemaettin 
Beyler aeçildiler. 

ubenin iki senelik çalışmaları izah 
olundu. Bir çok gençler ıöz aldılar, 
bu meyanda mmtaka ve spor klübü· 
nün atftletini tenkit ettiler. 

Reis Nafiz Bey. bunların mıntaka 
ve klüp konerelerinde mevzuubahiı 
olabileceğini ıılyledi. Neticede izahat 
ekaeriyelle kabul olundu. 

Yeni komite idue heyetine Def· 
terdar Nafiz, Ziraat mücadele müfet 
tiği Nadir, muallim Nesimi, muallim 
Celal ve maarif katibi Sadık Beyler se
çildiler. 

Komite heyeti de tube reisliğine 
Deftardar Nafiz, idare heyeti mÜrneı 
silliğine Nadir, ve katipliğe de Sadık 
Beyl.,ri aeçti. 

Yeni komite heyetinin Üzerlerİn• 
aldıkları büyiik ve şerPni iti llyik ol 
duğıı ehemmiyet ve al~ka !le henim
aeyeceklctine ve memlel..ct ıporcu1n· 
ğunu hareketlendirip canland,,.a.,;., k· 
!arına şüphe etmez ve muvaffakiyet• 
ler dileriz. 

O. HiLMi 
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A vusturyadaki 
ihtilal 

(Başi ı inci şahifcdt) 
kümele teılim olmuılardır. Zabita ta· 
harriyota devam ederek belediyeye ai~ 
binalarda saklanmış birçok silah mühim
mat bulunmaktadır. Bu binalann bili. İS· 
tisna ki\milen birer İstihkam haline ge
tirildiği ve en mühim aksamın içerden 
~elik levhalarla kapatılmış olduğu ıö
riilmüştür. Sokaklarda tabii hayat av· 
det elmittir. Bütün tiyatrolar yarından 
itibaren temsillerine .,...lıyacaktır. A
mehetler, M. Dolfu11un idare' ettiği va
tanperverler cemiyetine iltihak etmekte
dirler. 

ViYANA, 16. A.A. - Avusturya A· 
Jan11 bildiriyor : . 

Şehrin civannı sosyalistlerden tem1Z· 
!emek için hükumetin yaptığı hareket 
bitmiştir. Sosyalistlerin mukavemeti her 
taraftan kırılrmş ve Schutsbund azası 
V'/ nadın kaçmaya batlamıttır. 

Zabite ve &Eker kuvvetleri sosyalistle
rin evlerinde taharriyat yapmakta "Ve 
mühimmat bulmaktad.r. Sosyalistler 
tramvay istasyonuna varıncaya kadar 
mitralyozlar s:ıklamışlardır. 

Soıyalist mebusların teırii sıfatları 
kaldırıldı 

ViYANA, 17. A.A. - Bugünki top 
lantıımda kabine isyanda ölen asker ve 
polislerin dullarına v<: yetimlerine yar
dun için nazırlardan mürekkep bir yar· 
dım heyeti te;kilıne karar vemMıtir. 

Avusturyada Viyana, af&ğı ve yukan 
AvuRturya ile Stiri müıteına örfi idare 
kaldınlmııtır. istisna edilen yerlerde da
ha bir müddet örfi idare kalacaktır. 

Bundan baıka, kakabi- bütün sosya· 
list mebusların tetrii sıfatlarını kaldır· 
ınıtlır. 

B:r idam Jaluı 
VIY ANA, 17. A.A. -

taraı maan ıdoınıa malıkfun 
Svol>Oda edam edilnutlir. 

Divanı harp 
edilen iıi 

Reilicümhur, altı ui lıakkmda verilen 
idam kararını 12 seneden 20 r,neye ka· 
dar tehalüf eden mahkümiyetlere değİf• 
t!rmiştir. 

A.ilerin ıüahlan 
ViYANA, 17. A.A. - M. Dolfuu'an 

aili.hlanm polise tevdi edecek iıilerin 
oıffedileceiine dair hitab. neticesinde, 63 
aıi-IJ'oz, 3276 tüfenk, 3708 rövolver, 
204 bin piyade kurıunu, 59 bin milrol
J'ÖZ kurtana ..., bir çok bombalarla, dİ· 
ier harp mühimmatı, evvelki sün Viya· 

' na polis merkezine teTdi edilmiıtir. 

/ngiltere Avusturyanın iatikliilini 
istiyor 

LO!\'DRA, 17. A.A. - Avusturya hak 
kında, Londra, Paris ve Roma arasında 
fikir teatisi devam ediyor. 

Resmi muha!ilden işaı'et edildiğine gö
re, Avusturyarun dahili Taziyeti ne olur
ıa olsun, istiı.ıalinin sulh muabedelerin
ce dcrpiı edildiği veçhile mc.bafazaaı lü
zumu. lnıiliz ıiyasetinin en mühinı nok· 
tası kalacaktır. 

Frarua da öyle •. · 
PARlS, 17.A.A. - Fevludi.cle bir cel

eı.ııae A:waıatmya .......... iui tetkik ~en 
meclis hariciye komisyonu, Avusturya· 
nın istiklili yolile sulhu temin etmesi
ni hükıimetten istemeğe müttefikan fa. 
rar venniftir. 

Pari•, Londra ve Roma arasında üç 
devfotin Avusturyanın tamamiyetine ve 
istiklalile hürmet lüzumunu teyit ede
eekleri müıterek bir tebliğ yapılması 
hakkında müzakerelere baılandığmı te
yit ctm<oktedir. 

Bir mebusun karı1ı öldü 
ViYANA, 17.A.A. - "Nenr Vienir 

Tageblatt~ gazetesi bir iıçi mahallesinin 
hombardunanında yaralanan Sosyal d.,. 
mokrat mebuslardan M. Seorer'in zevce
ıinin aldıtı yaral.rdan müteessiren öJ. 
müı olduğunu bildirmektedir. 

MtM:ar soayaliatleri %ahir 
• PEŞTE, 17. A.A. - Macar sosyal. 
demokrat fırkaımın icra heyeti Avııs
turya IOSJ'alİSt~ zahir olduğunu i
lin etmittir. 

Sosyalist rrubu namına meb'uı Ba
ebinır, Macar hiilnlmetine müracaatla, 
AYUıturyalı IOlyaliıt mültecilerinin mem 
ıekete kabullerini iltimas eylemiftir. 

AmerikaJa da poli.le boiaftular 

NEVYORK, 17. A.A. - AYU1turya· 
da Sosyaliıt fırka- feshine proteeto 
eden yirmi bin Soıyaliat itÇİnin toplan-

Tarihi roman: 61 -

Bir lspanyol 
Heyeti geldi 

(Başi 1 inci sahifede) 
talar hakkmda bir itilif yapmak Ye 
iki _,ıeket arasında doğnıdan doğ
ruya bir vapur hattı tesiai için alaka
darlarla görüımektir. 

Heyet dünden itibaren yumurta ta 
cirlerile ve vapun:ularla temasa bat· 
lamı,tır. 

Heyet reisi bulunan Marquis de La
ra, muhtelit mübadele komisyonunun 
ilk teaiainde komisyon reialiiini yap
mıt ve ondan sonra komisyonda u • 
zun müddet bitaraf azalık etmit oluı 
Ceneral de Lara'nın kardeıidir. Mar· 
qaia de Lara dün misafir bulunduğu 
Turing Palas otelinde alakadar tüc • 
car ile temasta bulunmuıtur. Marquis 
de Lara dün seyahatinin maksadı.hak 
kında bize ıu beyanatta bulunmuıturı 

- latanbula gelmekten ınaksadı • 
ll'll% yumurta tüccarı ile doğrudan 
doğraya temaaa ıreçmek, ve Türkiye 
ile ispanya arasında telis edilecek o
lan Yapur hattı hakkında Yelkenci za 
delerle ıörü4mek içindir. ispanya, ma 
atteeasüf Türkiyeyi pek az tanıyor. 
Fakat ge1ecek ay zarfında bqlıyacak 
olan doğnı vapur seferleri sayesinde 
iki memleket biribirine yaklatmıı ol.,. 
caktır. Yelkenci zadelerin bir vapuru 
ayda üç defa Trabzon • Samsun, ine
bolu, V ama, Iıtanbul, V alanaiya, Bar 
selon araımda sefer yaparak Türkiye 
ihracat efyaamı Jıpanyaya götürecek· 
tir. Türlı: yumurtalan timdiye kadar 
Valanaiya ve Banelon tüccan •aaıta
sile Madride ıevkediliyordu. Halbuki 
yut'l)urla müateh•ik ve tüccann.m. ek .. 
serisi Madrittedir. Bu oebeple yumur
talar badema doğrudan doğruya Mad
ride sevkedilecektir. 

Bugünlerde bu meselenin tefen-ii· 
atile meıgul olmak üzere Türk tücca
n ile aramızda bir içtima yapılacakt.ır. 
Türk.iyeden ispanyaya aenede 200 bın 
sandık yumurta ihraç ediliyor. Bu • 
llllllla beraber yumurta ihtiyacımızm 
bir kıamı da Bulgariatandan, Belçika· 
dan, F .utan temin ediyoruz. Fakat ba 
zan Bulgar yumurtalannm da Türk 
yumurtası diye ispanyaya getirildiği 
viki oluyor. Bunun önüne geçmek li· 
zımdır. Türkiye ile lıpanya arasında 
aktedilecek ticaret mukavelesi müza 
kerab henüz neticelenmemİ§tir. Çı • 
kan bazı ütkfili.tm yakında izale edi
leceğini haber aldım. 

Türkiyeden ithal etmekte olduğu • 
muz yumurta ve sair eıyaya mukabil 
lıpanyadan Türkiyeye ba:ı.ı eıya ihraç 
edilebilir. Meseli ayakkabı aanayii la 
panyada çok inkiıaf etmiı olduğun
dan buraya ayakkabı ve deri, man • 
tar, Trikotaj yünü , ıimendifer rayı 
ihraç edebiliriz. Hatta lstanbulda, la
pan70l ihracat efyasmı tethir için bir 
sergi açmağı ela dütünüyoruz. Türk tü
tünlerinin ispanyaya ithali de düşünül· 
mektedir. lıpanya rejisinin, Türk tü
tiinlerinden yapbğı tecrübeler muvafık 
neticeler •ermiıtir""' 

Marquis de Lara bundan sonra kar 
deıi Ceneral de Lara'nm vefatı dola
yısile bundan evvel de tehrimize gel· 
diğini, Türkleri çok sevdiğini ve Türle 
ve lspanyol ticareii arasında bir ya • 
kınlık tesiıine muvaffak olduğu tak • 
dü'de çok bahtiyar olacağını söylemit 
tir. 

·~. 

dılı Madiaoa Squar' da, arbedeler olmut 
tur. 150 ~ellerinde sopalan olma
dan, bu toplanbda huluıımaya memur 
eclilmiıtir. Fabt polislerden biri, teza· 
hiiratçılardan biriıini çilıannak üzere ;. 
kea sandalya ile al apiı edilmif, •GUa 
ba bicliae bôiyüy-k -11111i bir boiut
ma baılamııtır. Bu eınada Am«ika ba,.. 
rafı yırtılmqtır. 

Avusturya Almanyayi fikiiyet 
etmeyecek 

LOND'RA, 16. A.A. - Gazetelere gö
re, Avusturya ıefiri dün hariciye ne:uıre
tine yaptığı ziyaret •--da, .Almaııya· 
nm müdahalesi h•klnııda AYU1turyanm 
ıimdilik milletlercemiyetine müracaat et.
meli: fikrinde olınadıfım. Ancak fnıiJ. 
tere, Fransa ve ltaJy-. AYUatııryanm 
t• • ·yeti ve iıtildili keneli ıiyasetleri 
iktiamıdan olduiuav beyan ederlerse, 
hmıdan Viyana bülaiımtinin mhtiyar o
lacaimı Sir Jolın Simon'a bildirmiıtir. 

Güneşin Oğlu 
Bora'nın :zihni bu noktaya aap

lanmıfb. 
- Hitay bana Merai'nm nıeza. 

nnı göaterecek, ondan aonra boy
numa aanlıp beni bırakmıyacak ... 

"Diyordu. 
Bora bu fiiphe ve endi,elerin te

airi oltmda gidreken, Merai'yı ne 

kadar çok sevdiğini anlıyor '!e oı;ıu 1 

elinden iken niçin daha emın bır 
yere kaçırmadığına yanıyor, at üs
tünde mütemadiyen batını dövü· 
yordu. 

(Alaca Orman) ın yamaçlarını 
hrmanıyorlardı. 

Hitay, ahnı Bora'nın ahna yak· 
lattırdı: 

- Çok dalgın gidiyorsun ... Yok· 
aa bu yolculuktan memnun değil 
miıin? 

Bora gülümsiyerek batını salla· 
dı: 

_ Bilakis. . çok memnunum, 
H:tny ! Bana yaptığın iyilikleri hiç 
unutmıvacağım .. ! Fakat, içimde 
bir 'üphe var: Mersa'nın mezarına -- . .. . ... 

Yaw.J'ı: lıkender FAHREDDiN 
Ve birden yalvarır gibi aordu:: 
- Doğru aöyle, Hitayl O, yqı

yor mu.. Yokaa sen beni onun me
zarına mı rötürüyonun? 

- Merai'nm yqadığma inan· 
nuyor musun? 

- Hayır .. inanmıyorum, Hitayl 
lnanamıyonım.. Haydi aöyle bana, 
Meni. ya,ıyor mu? 

- Ben ilk defa burün yalan aöy
ledim.. Fakat, bu yalanla yurdum 
ve Y:'1rttatlanm aelimete eriteeek
lerdı. Bunu bildiğim için her teyi 
gö:ze almıttım. Sana gelince: Eğer 
bu yalan yalnız senin taham için 
uyduru1muf olsaydı, bunu yapa.. 
ma:zdnn •.. ! 

Hitay, genç reiııin gözleri sulan
dığını görüyordu. Onu fa:zla üz
mek istemedi: 

- Mersa'yı ben kaplanların ağ
zından kurtardım ... Şimdi benim 
yuvamda oturuyor. Seni görürse, 
kim bilir ne Radar sevinecek! 

Dedi. 
Kitniyen atlarım sürdüler. 
Yamaçlardan dü:z bir yola indi-

Kar devam 
(Başı 1 inci sayıla da) 

Kar.köy, Eminönü mmtakası hemen 
hemen temizlenmiııtir. 

Karlar, temizlik arabalarına ve kam· 
yonlarına doldurularak denize dökül • 
müıtür. Ve diğer caddelerde cadde ke
narlan temizlenerek , karlar yolların bir 
kısmına yığın edilmittir. Nakil vasıta
larının mütemadiyen itlemeleri dolayısi
le ve ~ehrin ıiddetli hava cereyanlarına 
maraz bulunınayan çukur mıntakalar· 
nnda karlar kısmen sulandığından cad
deler çamurlu Ye piı bir hal almıtbr. 

Fakat ıehrin yüksek mıntakaların· 
ela bu hal vaki değildir. Kar yığınla
" olduğn gibi durmaktadır. 

Taksim meydanı gibi cereyanlara ma
ruz mahallerde çalııan ameleye beledi· 
ye kar kamyonlarına konulan semaver
Ierde piıirilen çaylar vermiştir. 

Kar makineni kaleden fıkamadı 
Belediyenin 6 sene evvel 18 bin li

raya satm aldıit kar makinesi dün de 
çalqtınlımıtır. Makinenin kaldınm taı· 
laruıı aöktüğü ve iıe yaramadığı hak
lnııclalci ıayialarm asılsız olduğn anla· 
ıılmtfbr. 

Kar makinesi Şiıli • Mezbaha ve Şiı
li • Maslak yollarrnı tamamen temiz
lemiıtir· Bundan soma ıehir haricin
deki yolların temizlenmesinde makine
den istifade edilmli düıünülmüt, fakat 
makinenin karlan yolun iki tarafına yı
ian kanatlan çok büyük olduğu için 
makine kale kapılarından clı14" çıka· 
znanuıtır. 

Şehir dahilindeki yollarm, billı.usa 
tnmvay caddeleri ile T arlabaıı, Anka
ra, Cerralıpaıa, Haseki gibi birinci de
recedeki umumi caddelerin açılmaaında 
kar makinesinden istifade dilip eclilmi • 
yeceği benüz tecrübe edilmemiıtir. 

Bu tecrübelerin yap.ı-,ı içi.\ ma· 
kine dün ıehre ptİrilmiıtir. 

Mamnafilı bu yolların temizlenmesin
de kar makineıİndet> istifade edilemi
yecek, çünkü makinenin karlan halkm 
rahatça geçmesine tahıisi icap eden yaya 
k!'1clınnıları üzerine yığacağı, bv tak
dırde de yaya kalclınmlarmm temizlen
mesi pek güç olacağı tahmin eclilmek
tedir. 

Tramuayiar muntazam ifliyor 
Dün tramvaylar, ıehrin her tarafın· 

da muntazam surette seferlerini yapımı· 
!ardır. Karın ıiddetinden sahipleri ta· 
rafından garajlara cekiJ.,., b•~• "•~-~"-'1-
ler de dün garajlardan çıkarak şehir da· 
bilinde iılemeğe batlanuılardır. 

Ancak dün bazı kamyonıar cadde
lerin kenarlanna toplatbnlan karlara 
saplanarak müıkülita uğramıtlardır. 

Büyükdere yolunda ne otobiio ve ne 
de otomobil iıliyememektedir. Bu yol 
açılamamııtır. 

Denizde uaziyet 
Denizde vaziyet: 1 - Limanda fırtına 

dinmiıtir. Liman dahilinde sevahili mü· 
tecavire vapurları muntazam ıekiJde 
seferlerini yapmıtfardır. 

2 - Karaclenizcle: Kara denize çıb· 
cak vapurlar KaYllk önlerinde belde -
melrtedir. Aldıimuz malGmata ıönı, Ka 
radenizde fırtına ve tipi vardır. Bura
da yedi vapur bulunmaktadır. 

Kar.denizden dün bir Yunan Yapa· 
rn gelmit. bu da Kavaklarda demirle
ıniıtir. 

Geçenki tipide Y eniköyde karaya 
oturan lris vapuru kurtarılmıştır. 

Trenlerde 
Gerek Devlet DetnİryoDarı ve ıerek 

Şark Demiryollannda Banliyo ve Anka
ra, Avrupa trenleri vaktinde gelmif, 
zamanında ıitmitlerdir. 
T elgral ve T elelon muhabereleri 

Ankara ve diler bazı yerlerle tel
ıraf muhaberabna dün baılanmıthr· An 
kara - ıhanbul Ye diğer ıehirler ara
smdaki telefon loonuşmuı henüz temin 
edilemmnittir. Tellerin tamirlerine de
Yam olunmaktadır. 

Ekmek buhranı kati;yen yoktur 

Kar yüzünden ekmek: buhranı oldu
lu, elmıelı: fiyatlarına zam yapıldığı 
haklmıdaki iddialar ve ıayialar tahakkuk 
etınemittir. Y apolan tetkikat neticesin
de hiç bir fınnda narhtan fazlaya ek
mek sablmaclığı, fınnlarda da stolıt un 
baluncluiu an1"·ılmııtır. 

En bücra k · edeld fırmlarda lıile 
en az bir haftahk un bulunmaktadır. 
Ekmek buhram lıilb111• kenar ~
lelercleki halkm lopn fazla1rimdan ilo
layı fırmlara un ırelemiyecejini Te ek
mduiz kalacaldanm düıünerek e..Je -

ler. 
Köyün gİrifİne yaklqm19lardı. 
Bora'nın yüreği kopacak gibi 

çarpıyordu. 
Hitay: : 
- itte yuvam. •• Uzaktan görü

nüyor. 
Diye mınldandı. 
Şuraya buraya ıiyali ben cibi 

aerpilmit kulubelerin önünden ge
çerek yürüyorlardı. 

Hitay aealendi; 
- Men&'yı çok aeTdifin halde, 

onunla evlenmeyitine taf"l•mak 
kabil değil. 

- Türelerimizde yabancdarla 
evlenmek yuak olduğunu bilmiyor 
muaun? 

- Bu yaaağı ergeç bozacaklar •• 
Bu ite sen önayak olaaıı herkeai ae-

• ..,_,_... 1 
vınaın..nım. 

Hitay bira:z aonra fU sözleri ili.ve 
etti: 

- Merai'nm kabileainin Türk ol 
duğunu aöyl~yorlar. Fıratldar ata
larım çölde bırakıp aahile inmit· 
ler .• Biz de onları göçebe diye ya
bancı aaymı9ız. Mersi bir gün bana 
atalarının çöle nasıl yerlettiklerini 
ve babaıınm çölden Fırat kıyılan. 
na nuıl indiğini anlattı ve: "Yü
züme dikkatli bak! Benim senden 
ne farkım var? Burnun burnurna, 
çenen çeneme, alnın alnıma, kafan 

edip gidiyor 
rinde bulundurmak için ihtiyaten ihti
yaçlarınm bir, iki misli ekmek almala
rından ileri gelmittir. 

Fınnlar bu ihtiyacı karıılamak için 
mütmadiyen ekmek imal etıniıler ve 
mümkün olduğu kadar ekmekıizliğe ve 
buhrana mani olmağa çalıtmıılardır. Bun 
ela muvaffak ta olmuılardır. 

Mahrukatta ihtikar var 
Kömürcülerin ve oduncuların ihti -

ünna meydan verilmemesi için beledi
ye zabıtası memurlarına icap eden emir 
verilmiıtir. 

Buna rafmen kömürcüler ve odun -
cular ihtikar yapmaktııclırlar. Dün bir 
çok kifiler çeki hesabile 450 - 500 
kuruşa odun almıtlardır. Kömürcüler 
kömürün kilosunu toptan 7 kuruıtan 
aıağı vermemektedirler. 

lbtikô.rcdann şiddetle cezalandırıl • 
mau ve hiç olmazu. kömüre, oduna a .. 
zami bir narh konması lazımdır. 

Çöpler alınamıyor 
Tanzifat amelesi bir miktar arltırıl

Dllf ve bütün amele yolların temizlen· 
mesine tahsis edilmiştir. 

Bunun için kar yağclığı günden beri 
evlerden çöp alınamamaktadır. Bütün 
çöp araba ve kamyonları kar taıımaya, 
bütün çöp ameleleri de kar süpürmeğe 
ve toplamağa tahsis edilmiştir. 

f,f ülluıkat ve İnen kurtlar 
Kartalda: Kaza ile ba2ı köy yollan 

kısmen açılabilıniı ve kasabaya gelen, 
giden olmuıtur. 

Beykoz, Sarıyer, Bakırköy gibi ka· 
zalarda yollardan ancak küçük bir kıs
mı açılıruıbr. Yaya gidilip gelinmekte
dir. 

Araba , otomobil i,leyememekte~r. 
EYYelki ıece lçerenköyüne kurtlar ın· 
mittir • 

Kartlar mı parçaladı 
Geyve haYalisinde de telleri tamire 

çıkan telı .... f çavutlıırmın birinin kurt
lar tarafmdan parçalanclıit diierinin de 
ka:ırbolduia dün akıam geç vakit 
tehrimizde ıayİ olmuıtur. 

Bazı kazalar 
Kardan bazı kazalar da olmaktadır. 

T oph.-de lamail efendinin ırarajının Çil· 

bu, toplaıımıı olan karların tesirile 
çökmüıtür. lc;,eride bulunan toför Mih· 
ran efendi altında kalımı, hafifçe yara
lanmııtır. 

Hava vaziyet3 
Y eşilköy askeri rasat merkezinden 

aldığmuz malı'.irnata göre, dün bava taz 
yİki 7ô1 milimetre idi. Hararet en faz. 
la sıfır. En az sıfırdan aşaiı 2 idi. 
Rüzgar mutedil kuvvette Karayel ola· 
rak etınittir• Kar bugün de fasılalı o
larak devam edecektir. 

T elgroal ve telelonlar elan 
düzeltilemedi 

Kar fırtınasının tiddetinden dolayı 
Anadolu ile intizamını kaybetmit olan 
telefon ve telgraf muhaheratı el'an mun
tazam bir ,ekle girememiştir. 

Ankara ve lzmir ile yalnız bir tel Ü· 
zerinden telgraf muhaberesi yapılmak
ta ve bu da müstacel telgraflara hasre
dilmektedir. 

Diğer telgraflar da, idareee teehhü
, ründen dolayı hiç bir meı'uliyet kabul 

dilmemek kaydile almmaktadır. 
Ankara ile telefon muhaberesi el•an 

tesis eclilememiıtir. 
Trakya Ye Edirne ile muntazam su• 

rette muhabere edilmektedir. 

Tekirdağda 
TEKIRDAô, 17 (A.A.) - Burada 

fevkalade ıiddetli ıoğuklar hüküm sür
mektedir. Rüzgiirm fİddetinden bazı 
servi ağaçlan yıkılmıştır. Bu sabah 
gelmesi beklenen vapurlar fırtınadan 
dolayı gelememitlerdir. 
lzmir • Bandırma yolunda trenle-

rin geçirdiği zorluk 
BALIKESIR, 17 (A.A.) - Şiddetli 

kar Eırtmau ak'8ftla kadar devam et
mit. I'""" dinmiıtir. Fırtına ve kar 
yüzünden salıalı lzmire hareket eden 
lzmir - Bandırma ekspresi, Balıkesire 
bile gelemmıiı, Çukur Hüseyin iıtu • 
yonunda gecelemiştir. 

Balıkesir ile Y eniköy arumda ~
malar karla örtülü oldufundaa , bap!' 
Banclır..-dan tren seı-ni,tir· Tnınm 
yarmalar t..ızlendikteD -- alqama 
yoluna deVlllD ecleceii ümit ohuımalıta-
dır. • • ta 

Geceyi Çukur Hüııeyın 11 syonun• 
da geçiren dünkü eldpres aut 12 de 
lıaraya seldl. Bancbrınaya geçebilmek: 

kafama ne kadar benziyor. Çöl gö
çebeleri arumda timdiye kadl!.r 
benim gibi bir kı:z gören Tar mı 7 
Benim nerem aizden ayn?",, dedi. 
Yüzüne dikkatle baktım Te kendi
aine aöyliyecek ıö:z bulamacb19· 

- Meral doğru aöylemi .. Çölde 
onun gibi bir yıldız daha doğamaz. 

- Fakat, o yıld121 sen, kendi e
linle aöndürüyonun 1 Ben b6yle 
9eVgi görmedim. • • Bizim çoban
lardan biri, bir 'bafka çobanın kızı. 
na gönül Termifti. Bir yıl bekledi
Baba11 ra:zı olmayınca, km kucak
layıp dağa kaçırdL 

- Babuı ne yapb? 
- Hiç.. ne yapacak?! Ardından 

ağ:zı açık bakakaldı.. Erkek dedi
ğin böyle olur. 

Günet'in oğlu batını çoban kızı
na çevirdi: 

- Eğer sen erkek olaaydın, Hi
tay babamdan kalan sırma püakül
lü kutağı beline takar ve reislik
ten çekilirdim! Sende gördüğüm 
cesaret ve metaneti kimsede, hatta 
bazan kendimde bile görmüyorum! 
Senin aylarca kaplan ininde yattı
ğını, dağlarda yap yalnız ge:ıip ya
tadığını binlerce yıl sonra gelecek 
torunlamnız bile hayretle kartılı
yacaklar. Hiç bir soydan vahfi 
hayvanlarla senin kadar boğutan 
bir kız cıkmıvacak ! Sen daiların 

Ali iktısat meclisi yeni bir 
iş layihası hazırladı 

Orman kanun layihasının değiştiril
mesi teklif ediliyor. Yeni teşkilat 

ANKARA, 17. A.A. - Yüksek iktı· 1 
sat mecliıi 1 ıubatta baılıyan ve onbeı 
gün devam eden kıt toplantısına nihayet 
vermittir. Yüksek ikrısatmeclisi bu top
lantısında nıznameıinde bulunan meıele 
]erden, ormanlarnnızdan en İyi istifade 
tekille-rinin arqtırılrnası mevzuu üzerin
deki tetkikatını bitirmiş ve bunun bir 
raporla hükUmete arzına karar vermiş .. 
tir. 

Yüksek iktısat mecfüinin bu mevzu Ü 
zerinde vardığı neticeler ıudur : 
Ormanların korunması ve işletilmesi 

işinin bir devlet meselesi olduğundan ve 
istiften itibaren intifa meselesinin buıusi 
teşebbüslere bırakônası ve memlekette 
tatbik olunacnk orman siyasetinin bu e
saslar dahilinde yürütülmesi. 

Meclis, bundan maada Büyük Millet 
Meclisi muhtelit encümeninde bulunmak 
ta olan kanun layihasının bazı maddele
rinin değiıtirilmesini teklif eylemekte· 
dir. 

I ! kanunu meselesine gelince, i.li iktı 
sat meclisi, bu mevzu üzerinde uzun bir 
tetkik neticesi, yeni bir iş kanunu layi
hası bazırlamı~tır. 

.. 

Balkan haberleri 

Yunan hUkOmetinin muhalefetle 
anlaşacağı mesele'er 

ATINA, 17 (Milliyet) - Muayyen 
bazı meseleJerde hükiımetle muhale
fetin anlapnak istemesi efkan umumi 
yede hüanü teeir hasıl emıiıtir. Balkan 
miaakınm müzakereai için gelecek haf 
ta toplanacak fırkalar reisleri içtima
mda, umumi mahiyeti haiz diğer bazı 
memleket meselelerinde de bükUnıetin 
mahalefetle anlqacağı söylenmekte • 
dir. M. Zaimiain cümhur reisliği vazi· 
fesi bu sene içinde nihayet bulacaim· 
dan içtimada bu meoele ile M. Venize 
loaa kal"fl yapılan auikast tahkikatı da 
görü,ülecektir. Suikaat müte~k ve 
faillerinin süratle takip Te tec:zlJ'ele • 
ri bükllmetle muhalefet ara11nd~ açıl
mış olan genit hendeti kapamaca ya 
rayacaktır. 

Yunan Maliye nazırı 
ATINA, 17 (~'lliyet) - Me:ıu • 

nen ltalya ve Fr .. Jaya gitmiı olan 
Maliye nazırı M. Lomverdos önümüz
deki salı günü avdet edecektir. 

M. Ça 'darisin bir tekzibi 
ATINA, 17 (Milliyet) - Bugiln· 

ferde, Reioicümhur M. Zaiınisin riya • 
seti altında büyük kanunu esasi encÜ· 
meninin toplanacağı rivayetleri dolaı· 
maktadır. Maamafih 8AfVekil M. Çal 
daria bükGmetin lıu yolda alrnmıt bir 
karan olmadığını söylemiştir. 

Kavala komllnistlerina karşı .• 
ATINA, 17 (Milliyet) - Son be

lediye intihabatında Kavalada bir ko 
müniat belediye reiıi intihap edilmesi 
buradaki komünistleri ıımartmııtır. 
Hükfunet her ihtimale kartı, b~~ ~i.~! 
se vukuunda kanunların hükmunu su 
ratle tatbik etmek için etdbirler al • 
mııtır. 

Yunan meclisi 
ATINA 17 (Milliyet) - Yunan 

Meclisinin S mart pazarteıi günü dev
. içtiımaiyesine baılayacağı bugün 

reı .. 
ilin ediJmitbl'. 

için ,.olan açılnaaı bekleniyor. Kar yü
zünden hareketleri bir gün durmuı • 
tur· 

Yunaniıtanda da lnf halilledi 
ATINA, 17 (Milliyet) - Dört gün· 

denheri hükiin:ı ıüren ıiddetli kıttan 
aonra, Yunanistanda havalar ~p- 1 

llllfbr. Atinada kayanık clütüp ,.arala. ' 
nanlu- otuz kadar olrnuıtur. 

1--'tte kar relınır IHıJlaılı 
IZMIT, 17 (Milliyet) - Kısa bir 

dunı- - kar buram burun tek· 
rar ,aimaia baılaclı. 

biricik kı:zı ve bekçiaiıin, Hitay ! 
- Mersa da benim gibi kaplan 

koynunda yatmıya alıfb. 
Dudağının ucu ile perek: 
- Bundan aonra ulan koynuna 

sirene ürkmez. •. 
Dedi. eli. 
Kulübenin önüne gelmitler 
Bora: ., B" • 
- Haniya, Meni. ~de. ı:zı 

azektan görmedi mi 7 Atlarmu:zın 
ayaklarından çıkan aealer köydeki 
köpekleri bile uyandırdı. 

Hitay atından yere atladı: 
- Belki uyamUfbo'-· 
Ve kapıya yaalanarak: 
- Meni. • Meni. • 
Diye bağırdı. 

Etraftan gelen köpek aealerinden 
bafka bir aea ititilmiyordu. 

Men& bu vakit uyuyamazdı. 
Bora'nın geleceğini biliyordu. 
Hitay kapıyı itti ve kulübeden 

içeriye girdi. 
Günet'in oğlu da çoban kızının 

arkumdan yere atlamıt ve kulü
beye doğru yürümüttü. 

Hitay kulübede Merai.'yı göreme 
yince dudaklanm bükerek hiddetle 
dıtarıya çıktı· 

- Mersi. yok .•• 
Bora tatırdı: 
- Mersa yok mu? 
- Onun burada olduğunu bilgin-

Yüksek iktısat meclisine havale olu
nan mevzuların üçüncüsü olan ve asıl 
iktuat meclisinin bünye ve tetkilatırıa 
yapılmasına ihtiyaç göriilen tadi!ata ge· 
lince, bu mevzuun kendine mahsus ebel11 
miyeti itibariyle derhal bu toplantıda 
halli cihetine gidilmiyerek meselenin 
hükümet tarafından icabı hale uygun ab· 
kama raptedilmesi muvafık görülmüt· 
tür. Bu huıusta yüksek iktısat meclisi 
umumi katipliği ikbsat meclbinin fiili 
reisi Trabzon mcb'uıu Hasan Beyle te .. 
maslarda bulunarak hükumete arzedile· 
cek yeni letkilit kanunu layiha.sının is• 
tihzarat ve tanziim ile mefgul bulun• 
maktadır. 

Yapılacak yeni kanunun 1934 senesı 
bütçesiyle meriycte girmesi d~ muhte
mel görülmektedir. Bugiinkü iktııat mec• 
liıinin azaları arasında hükUmet tara .. 
fından intihap olunanlardan altısı ile 
muhtelif zümre ve teıekküllerce seçil· 
mit olanlardan albsmın iki senelik müd· 
detleri bitmiştir. Bunlann yerine önü· 
müzdcki yaz toplantısı için yeniden inti
habat icrası lazım gelmektedir. 

.. 

Spor 

lzmirde Lik maçlan 
tZMlR, 16 (A.A.) - Bu sene çok 

kantık ciden lzmir futbolü, son gün· 
!erde eski hali tah.ülini almağa batla· 
mtf ve lik maçlan niobeten intizama 
ıinniıtir. 

Bu hafta lik maçları, havamn ıoğuk 
olma11ndan hemen seyirciıiz cleYUD et· 
mit Hhada her zaman mevcut oLuı lıir 
kaç spor merakluı bu maçlan alaka ile 
takıp etmiştir. 

ilk maç Altınordu - Buca araunda 
olda, bu maçı Altmorclu hikim l>İr o
yunla S - 1 kazandı, bundan soma Al· 
tay - Türlupor müsabakast icra edil· 
kardı. Uçüncü maç K. S. K. - Gözle
di, Vahabm çok muvaffakıyetli bir o
yunu Altayı sahadan 7 - O galip çı· 
pe ara11nda oynanclı, oyunun bibnelİ· 
ne on iki dakika kalrncaya kadar 3-1 
salip vaziyette oynayan Göztepe ){. 
S. K. nın bu müddet zarfında iki ırol 
3--3 beraberlikle neticelenmiıtir. 

En ıon oyun Şarkspor - lzmirspor 
arasında oynandı, oldukça heyecanlı ge· 
çen bu oyunun birinci devresi 1-1 be· 
raberlikle bitmesine rağmen lzmirspor 
abnasına mani olamıyarak müsabaka 
ikinci devrede iki ıol daha atarak mü· 
sabakayı 3-1 galibiyetle bitirdi. 

Peşteye gidecek 
Mebuslarımız 

(Ba~ı 1 inci ııahüede)' ~ 
davetname göndermittir. Macarlar he 
yetimizi istikbal için hazırlanmakta • 
dırlar. Bu maksatla murahhas ıolarak 
tehrimize gelmiı olan M. Bora Turinlf 
klüp ile temasta bulunmuıtur. Seya • 
laat programı henüz tamaile tesbit e• 
dil= iı olmakla beraber heyetiıı 
2 Mayısta tebrimizedn hareketi mu • 
karrerdir. Heyet 3 mayısta Budapeı· 
tede bulunacak, 4 mayuta açılacak o
lan beynelmilel aerııinin açılma re• • 
minde hazır bulunacaktır. Heyet 5 • 
6 ıün Macaristanda kalacaktır. 

Turing klüp seyahate i~tirak etmelı: 
bteyenler için tren ve saire maaraftıı• 
da azami tenzilat yaptırmak için ça• 
lıtmaktadır. Tahmin edildiğine göt<' 
tren, Macaristanda otel "" panaiyol' 
ücreti dahil olmak üzere, matıarİf a• 
dam batına 100 lirayı ıreçmiyecektil" 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Gala....,.yda Kenrilr "C""ah•....I 
.....,. ...... s.ta.. aobtmda 3 -

ralı aı>U tw tla l n--

i öldüren delikanlılardan batlı• 
kimse bilmiyordu. 

- ikisinden biriaini güzel ~ 
gönül vermit ve kaçırmıt oJıııa" 
ım?! .• 

- Fakat onlar canlarım ~ 
mak için, ıığmacak bir köte ::;ı° 
lardı. Ben onlara ormana gi .. ~ 
rini aöylemittim.. onlar da aösii"1 
dinlediler ve ormana gittiler. ye 

- Mera& kendi kendine ııere 
gidebilir? 

H. b" ünk• •• kC)lll" - ıç ır yere. . ç u, ~ 
tıılardan biri onu görürse, ınaeı,di 
götürüp kanını akıtacağını k 1 
de biliyordu. Kaç gündür .,,: 
dıtarıya çıkarmaktan bile kor 
yordu. y• 

Kulübenin arkasını araşbJ1PI 
bati adılar. nıllt 

Kulübenin arkaıında k~ •ııı 
bir ağaç vardı. Bu ağaç Hıtf~at 
babaın :zamanında kurumu•• ak ol 
kefilmesini uğursuzluk aayar ' 
duğu gibi bırakmı,lardı. ··"de-

Bora bu yüksek ve kalın gbir i· 
li ağacın dibinde dolatırked bir 
nilti isitti. . etrafına bakın 'ı"e" ııdi: 

. . Kul"b e ses teY göremedı... u ey 
_ Hitay. • • Hitay. · • d" 
Çoban kızı koprak gel ı: 

N 
., .• 

- e var. • · b. · 11jJtı ı· _ Şu ağacın dibinde ır 1 

tittim.. ( B:ttJJeJi) 
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Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

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

SUKUT 
,, Fransa pek tabii hudutlarında 

rar ediyordu. 

'rt Joze.fin Malmaioon' da her gün 
lar~n .hır endite ve üzüntü ile muz 
oı!tı. ~apolyonun sönmek üzere 
hır k talıı Jozefini i.fkence içinde 

a 'Yordu. Paristen gelenlere: 
llıa lınparator ne yapıyor?.. Düt
vj k nerededir? ..• Ordunun mane
lnit uvveti bozulmu' mudur?.. O-

var ınıdır? .. 

~İye şorardı. 
Ver· ;rhgün aldığı fena veya ümit 
)' ıcı avadise göre çehresi so'.u-
ıı~r 

1 
ve.y~ ne,e alameti gösteriyor, 

ıı ı: ennın rengi sönüyor yahut 
arlı d lıykuYor u. Gecelerle devam eden 

lıtıı ~uzluk, acı göz yatları, m~t: 
ha·t hır ~ım düşünceler Jozefını 

' a edıyordu. 

be ~Üfınan yaklafıyor, bir kaç gü 
ııı· adar Rus kazakları Parise gir 
nj1~eol~cakJardır. Hortans annesi· 
•eaj ~kı!' etmeğe çalıtıyor, fakat 
lii. tıtrıyordu. İmrapatoriçe Mary 
ili~~ Blaiı'ya imparatoriçe Jozefi· 
Yord e Navara gitmesi icap edi-

u. 
ltıa~İ•an iptidasında Şark ve Şi
lta en gelen İfgal ordularından 
de Sllıak için bu iki imparatoriçe. 
do~ birisi cenuba, diğeri de garbe 
lba ~. bir matem alayım andıran 
•y •Y

1
et erkanı ile beraber Paristen 

tı 1Yorlardı. 

•ırıdA.rtık Pariı tehrinin müdafaa
'<>rı an vazğeciliyordu. Her feyin 

u ırelmitti. 
bi N.ihayet ortada dolatan fena 
tı:d rıvayete göre imparator tah. 
~Ut llll feragat ettikten sonra au. 
ııı· Unun dehtetine tahammül ede. 
le •~erek kendisini zehirlediei [ÖY· 
rııyordu. 

ltıi -;-- Napolyon kendisini zehirle· 
•• 

ltıit-;- Evet Madam. lptidalan Ü· 
dakı"z olduğu zannediliyordu. Du 
etın arı araamda: "Hayata veda 
biltldzden evvel IOD habrasmı kal
ltlelc ~ ~adığımı Jozefine aöyle-

ıatıyorwn." Diyebilmitti. 

ııus._ Nihayet ne demek istiyorsu
~Urt aöy'eyiniz?. Beni azaptan 

arınız! Nopolyon öldü mü? •• 

tı(i h Hayır Madam imparator he 
ı: ayattadır. 
Jo f' · h · bi h ze ının rengi uçmuf, çe resı 

lıı r ayat eseri göıtermeğe hafla. 
ı •ştı, Taliin cilvelerine acı bir t•oe, .. ~-

ıuınte mukabele ediyordu. 
PaTisin ifgali 

le .Borhon hanedanı tekrar Tüy
l ~! ııarayına yerlettikten Mari 

llı:ı: kü' "k -ı . ,
1

, Ve çu og u Avusturyaya 
ıı:·~~,~~· Napolyon Eıbe adası
ıj •~rüldükten sonra J ozefin va
,1Yetı biraz sükunetle muhakeme 
ltıeğe batlamtftı. 

~,bl8. inci Lüi'nin büyük bir deb
~~ e .. ile Parise girdiği Mayıım Ü· 
llıe~~ • günü çan seslerini İfİbne
.ı,1 ıçın Malmezona vaktinde av-

' debil · t" J Mlf t. 

•ııı4t,finle yeni kral ailesi ara
ltıh·'tııi ~ç bir münasebet teessüs et 
titııı ff.i. Yeni hükümet ona kar,ı 
r kete riayette kuıur ebniyordu. 

ltı~ at Jozef n soğuk ve manalı bir 
·arla.ıı Ipetede bulunuyordu.Diğer ta· 
ofaıı it -nse ordusu ba,ında gelmif 
da J Uaya imparatoru Aleksandr 
~et ;:efine kartı iltifat ve neza. 

•leriyordu. 
,. J\!eL-d k d' ' • k' ••ııci l ~ r, en tamı on se t• 
~\>dj u_ı ~en fazla Paris halkına 
tıle ı.~••tı: Ahenktar çehresi, ye
~ .. ~ ıri gözleri, daima müte
•tkı1 h' agzı, asil harekatı ile yakı
taııdr ır adam olan Ruı ~ı Alek 
ltıu}ı•be ~~ın erkek Parislilerin 
eliııd ti.nı kazanmıt olmak için, 
~lıa~~ geldigi kadar herkese iyi 
. u ı:Jj e e~~kten geri kalmazdı. 
teııd· P hukumdarın kendini be
)11~~rıtıekten batka bir arzusu 
\o~ Fr' Herk~sin ağzında dolaşan 
tı.ıııııe~ ·1z lısanına uyan nükteli 
tı Çar eh bulurdu. Kral taraftarla
da;ltla 1 alaskar telakki eder ve 
ltıiie,, alkışlardı. Pariste ıımumi 
tiiıı aktleleri ziyaret ederken bir 
lle l:İlltl. hastalıkları hastahanesi
dııılar 1! Ve atkı.an deliren ka
~ığ,111 llııktarının faıı:la olup o!ma
~dar SOrtnuş, cevaben ş:mdiye 
t•rık a,ktan deliren kadınlar mik . ...1\ 1 
~ l'ari Pe t az olduğu, fakat kendi 

an k k geldikten sonra artmasın 
~aıı P:~ ul.uğu aöylenmit ve bun· 
il, zıyade memnun olmuş· 

ta.v~,:~İek~dr'ın müdahale ve 
netıceaindedir ki, Nap0l 

yon Elbe adanında bir eıir değil 
bir hükümdar muamelesi görüyor 
du. imparator ailesinin, Horlan• 
ve Öjenin hatlarında lafıdıkları 
taç ve Unvandan mahrum olmala· 
rına mukabil bir gelir tahsis edil· 
mesi gene Çarın tavaHutu netice
sinde o!muttur. 

Arbk eski merasimin bir gölge 
ıi bile kalmamıf olan Malmezon 
kötkünde Alekıandr bir aile doa
tu gibi kabul ediliyordu. Kendisi· 
ne hürmet edilmekle beraber tek· 
lifsiçce konutulurdu. Aleksandr, 
yüksek bir seciye sahibi olduğunu 
takdir ettiği Jozefine karşı büyük 
bir doıtluk gösterirdi. Öjen, Hor· 
tam ve çocuklarım da severdi. Bu 
aile ile olan münasebatı o derece 
sıkı idi ki, bazan Napolyonun ikti 
dar mevkiinde düttüğünden bile 
tüphe edilirdi. Eski bir hanedan 
sülaleıine mensup olan ve kendini 
beğenen ve Rusyayı hiçe sayan, 
ahaliyi vahşi telakki eden Borbon 
ailesinden pek hotlanmazdı. 

Hortanı'm çocukları, amcaları
nın dütmanı olan Çar tarafmdan 
bu derece iltifat görmelerinin se
bebini bir türlü anlıyamıyorlardı. 
Bunun için Jozefinin refakatinde 
bulunan kadınlardan bazıları: 

- İmparator Aleksandr • b~ 
bedbaht günlerde büyük annenı
ze, annenize ve size faydalı olma· 
ğa calflan asil bir düşmandır. 

Diyorlardı ve Hortans: 
- l,iti""' m,. ... - .. ~? ,.. __ "''"e 

kartı büyük bir lütuf gösteriyor. 
Ona borçlu olmamız icap ""'"". 

Mukabelesinde bulunurdu. 
Çar, bir gün yemekten ronra 

Mannezon bahçesinde kahvesini 
içerek kuşların ötüşünü dinlerken 
Hortans'ın küçük oğlu yavq ya. 
va, yanma yaklasmıs ve p'-l'rP ~. 
line bir teY aıkıtbrımfb· Bu, a,k 
mahsulü bir çocl, ;u temsı. e-.~..ı 
ve dayısı öjen tarafından kendisi 
ne verilen, kıymettar t•" 'ı bir .n;. 
züktü. Küçük bunu verdikten aon
ra kaçıp bahçenin hır koşesın ... e 
saklanmıfb. Büyük validesinin da 
veli üzerine utanarak gelmit ve 
Jozefinle Çar arasında durmuftu. 

Aleksandr: 
- Bana bu yüzüğü niçin ver· 

din, yavrum?. 
Demişti. O da cevaben: 
- Size vermi• olmak için ..• 
- Fakat bundan maksadın ne 

id"? 
ı :._ Anneme karşı iyi muamele 

ettiğinizden memnun olduğumu 
göstermi' olmak için ••. 

Çar, çocuğu kuca~ına ~ara~ 
iki yanağından muhabbetle opmuf 

Bitmedi 

Çam dalının gördüğü 
muamele 

- Bürban Cahit Beyin Tırpan sütu • 
nunda "Bir çam dalının hazin macerau" 
seriavbası albnda bir yaz>sı çıkmııtr. 
Gümrük Baımüdürlüğü bu mesele bak. 
landa yaptırdığı tahkikatı dün bize gön
derdiği apğıclaki tezkere ile izııh etmek· 
tedir: 

Gazetenizin 10-1-934 tarihli nüıbasr• 
nm üçüncü sahifesinde "Bir çam dalı
nın hazin macerası., baıbğı albndaki ya• 
zı üzerine İtle alakadar olunarak cere .. 
yam muamele hakkında gümrükten talı· 
kik edilmiıtir. 

Alınan maliimata göre mevzuu ma • 
kale olan küçük paketin lsviçreden Sa
miye Bürluın Cahil Hanım adreıüne. gön· 
clerilip mezkur paketin üzerinde (güm· 
rük muayene ve resmine tabi olduiunu) 
bildiren yeıil bir etiket mevcut bulun • 
muttur. 

Posta idaro:tince 24-12-933 tarihin· 
de ıümrük muayene heyetine verilen 
bu paketin muayene sırası geldiği ve 
açıldığı zaman içerisinde gümrük tari
fei umumiye kanununun 859 • C nu • 
marasrna tatbik edilen Noel için oyun· 
cak mahiyetinde sun'i yaprak, ağaÇ ve 
kağıttan mamul eıya ile 65 • D tarife
sine ait boyalı mum zuhur etmekle 14431 
numaralı kararnamenin 10 uncu mad
desine tevfikan halen mer'i olan 14859 
numaralı kararnamenin serbest A lis
teıine dahil etyadan madut bulunmadı• 
ğı anlatıldığından meml~te girmiye
ceği beyanile söze mevzu paket postaya 
İade edilmiıtir. 

Etya aahiplerine yazılan ihbarname
ler ve bunun üzerine yapılan müracaat .. 
lar ile verilen cevaplar gümriiğü alaka. 
dar etmeyip posta müdürlüğünce yapıl· 
dığına ııazetede yazılan günleri ve se
bepleri aayrlmıı olan müracaatlann pos 
ta idareıine yapılmıı olduğu ve bu bap. 
ta gümrük müdürlüğüne biç bir müra· 
caat vuku bulmamıı olduğu te.zalıür ey• 
lemi,tir. 

Polf•ta 

Kim yaraladı? 
Rakı masasında beş kişi 

biribirine girdi 
EYVeki ıece Sultanaelimde rakı • 

dan sonra ağrr bir yaralama hadise.i 
olmuttur. Sultanaelimde Çukurboalan 
da 28 numaralı dükkanda kahveci 
Kamilin evinde cuma günü aktamı 
Mustafa oğlu Avnullah, Şaban oğlu 
Ziya, Terlikçi Ahmet, diğer terlikçi 
teriki Abdullah oğlu Ahmet, olmak 
Üzere be ıarkadaı rakı içmekteler İ· 
ken, aralannda evveli. hafif bir ağrz 
kavgaaı baılamıı, kavga büyüyünce 
hepai biribirlerine girmiJlerdir. Kavga 
Ahmet bıçakla ağır surette yaralan • 1 

sı:ııı, haatabaneye kaldmlmı§tır. Di • ' 
ğerleri de yakalanmıılardır. Zabıta 1 

Ahmedi kimin yaraladığını ıı.ramıı.kta 
drr. 

Tutuşan kurumlar 

· Denizyolları 
iŞLETMESi 

A.-teleri 1 Karal<öy Köprilbatı 
T<d. 42362 - SUlı:eci Mühiirdanadı 

Haa Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
SEYYAR vapunı 18 Şubat 
PAZAR 18 de Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacaktır. 

DİKKAT : Bu postadan son
ra Ayvalık postalan Cumartesi 
ve Çal'fllmba günleri kalkacak-
lardır. (740) 978 

kmir sür' at yolu 
KONYA vapunı 20 Şubat 
SALI tt de Galata rıhtımın
dan kalkacak doğru lzmir' e gi
decek ve dönecektir. {767) 

• 
ihtira ilanı 1 

V. rüKCULUh 
" Seleloz ile mevaddı müınaıilenin ıe TORK ANONİM ŞiRKETi 

kere tahvili usulü" hakkmda istihsal o- IST ANBUL ACENT ALIC 1 
lunan 24 Şubat 1929 tarih ve 961 nwna• 
ralı ihtira berab bu defa mevkii fiile Liman Haıt, Telefon: 22925 
konmak ibre ahare devrüEerağ veya i· 
car edileceğinden talip olanların Gala· 
ta'da, Çinili Rıbtnn Hanında, Robert 
Ferriye miiracaatlan ilan olunur. 

(13184) 883 

lstanbul Tapu batmeınurluğundan : 

Kradeniz yolu 
SADIKZADE v·~~b.t18 
PAZAR günü aaat 20 de Galata 
rıbtunından kalkacak, gidiıte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, Sıımaun, 

Ünye, Ordu. Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rizeye, dönüıte bun
lara ilaveten Of ve Siinneneye uğrar. 

Kumkapıda Kürkçü batı mahallesinde 
lafçılar caddesinde Eftimya ve Panayot 
veribistadan metruk maHye hazinesine 
intikal eden 38-50, 52 N umerolu bir sa
kaf albnda bulunan üç bap hanenin 120 --••••• ••••••mil 
de 94 lıiusjnin tapuda kayd. olmadrğın· ı Verem, Kalp 
dan 1515 No. lu Kanun mucibince ae- MÜTEHASSISI 
netaiz tasarrufa! hakkındaki merasime c c J 
tabi tutulduğundan bu kere maliye bazi. Dr. evat emi 
nesi namına ıenede raptedileceğ:nden Muayenebaneaini Beyojiu İslilı:· 
mezkur gayn menkullere taaarruf Pdea· laleaddesi Rumeli Han 2 No.ya 

• Bartın yolu srnda bulunanların OD gün zarfıcda Is- '""'etmiftir. H•r gDn 2 • 6, 1 
Kavga ve cerh .

1 

tanbuı tapu baı memurluğuna müracaat· --•.eı. 42921 • (12131 1 • 

Taksimde Osmanlı sokağında 41 
numaralı evde oturan Mardiroa Ef. 
nin evindeki aoba borularındaki ku· 
rııinlar tutuımuf iae de söndürülmüt 
tür. 

BURSA vapuru 19 Şubat PA· lan ilan olunur. (13404) j 749 
Galatada Dötemeci sokağında 1 ZARTESl 19 da Sirkeci rıh· 

numaralr kahvede aakin Cafer ile aey d k Ik cakbr ( 68) 
yar köfteci Muatafa oğlu lamail ara· =tımm.__an __ a_a ___ • _

7
__ / ç k B 1 d • d sıoda kavga çılanıı, neticede Cafer ı. • n· 

:::~~ıçakla yaraladığı için yakalan· Trabzon yolu an Irl e e ıyeSID e . 
Çarpışma EGE vapuru 20 Şubat SALI 1 _ Çankırı Belediyesi için biri 36 diğeri 18 kilovat takatinde 

Şoför Sergisin idareaindeki 1934 20 de Galata nhbmmdan kal- 4001231 volt ve 50 peryotluk iki alternatör, 
numarah otomobil Bomonti iatasyo • kacak. Giditte Zonguldak, fne-
nunda durmakta oken Muatafanm ida bolu, Sinop, Samsun. Fatsa, Gi- 2 - 3 levhadan mütetekkil ıantıralın ve te"iatı eaasiye hatları 
reaiodeki 3529 numaralı kamyonla çar reson, Vakfıkebir, Trabzon, Ri- nm idaresi için tevzi tabloları ve tekmil tec:hizab. 
P•tmıttrr. b aktaı d 

Sarho
c:: sabıkalı 1 ze'ye. Dönütte unlara ilaveten 3 - 1260 kilogramlık, çıplak kablo halinde 25 m/ m m n a 
T Sürmene, Ordu'ya uğrayacaktır. bakır tel alınacaktır. 

Fatih Haraççı Muhittin mahalle • 1 (766) d 
ainde Gelenbevi caddesinde 5 numa. İİll•••••••••••••İİ ihale kapalı zarfla olacak ve 15 Mart 934 tarihinde Çankırı a 
ralı hanede sakin aabıkah Arap Os • · Çankırı Belediyesinde icra olunacaktır. Alakadarlar teklif edecekleri 
nıan "° nderecede aa.r1ı°' oıduğu hal- Gürec tehir edildi d ed" b k d · ak ka ı vı ekrf tt'k de tramvay içinde rezalet yapbğm • Y' fiatm yüz e Y ı uçuğu a ar temınat çası ta og an t ı e ı 
dan yakalamnııtır. lstanbul Giiret heyetinden : feri tiplerin evsafı fenniyelerini irae eden evrakı müsbitelerile birlikte 

Sustalı çakı ile 23-2-1934 cuma giinü :yapılacak ııüreı Çankırı Belediyesine müracaat edeceklerdir. J 
müsabakalan 2-3-1934 cuma gününe te- 1 almak, ı· ~üyiik Ziba aokağmda Salihin kah bir edilmi, ve kevfiyet aliikadar kulüp- lfbU alat ve edevat ve teferruatı hakkında tafsi at ıste-

veaıne gelen mahalli mezkiir sakin'e· lere tebliğ edllmitıir· ıini ve evsafını görmek isteyenler Ankara' da Bankalar caddesinde Zi-
ile orada bulunan &fÇI Adnanm eli • k d K nin parmağrru ke.miıtir. raat Bankası artısında Sanayi Mektebinde Mektep Mü ürü i.mran 

Bir çay parası için Emtia ve Yol Eşyası Avrupa Sım Beye veyahut Çankırı Belediye Riyasetine müracaat ebneleri la· 

An ' s· orta K zımdır. {743) Evvelki akıaın Çemberlitllf civa • orum ıg umpan· 
nnda bir fincan çay parası yüzün· smdan : 
den bir cinayet çıkıyordu. Emtia ve Yol qyuı Avrupa Anonim 

Acem Kurban ve Sefer isimlerin- Sigorta kumpany .. ı hiıseclaran beyeti 
de iki kardeş bir kahve itlebnektedir umumiyesi ticaret kanunun••n 361 nci 
ler. O civarda aeyyar pastınnacılrk 
yapan Halit isminde biri de kahvenin maddeıine ve nizamnamei dahili alıka• 
devamlı müşterilerindendir. mına tevfikan 18 Mart 1934 Pazar ırü· 

Evve'ki gün akıam Üzeri Halit so- nü sut 15 te Calata'da Büyük Tünel 
ğuktan kaçarak pastırma aandrğıru Hanında Şirketin merkezi id•...,.inde su• 
kapının önüne bırakıp ısınmak Üzere reti adiyede içtimaa da-ret edilir 1 
kahveye girmittir. Halit aoba baırnda 
bir çay içip ısındıktan aonra yine pas- Ruznamei Müzakerat : 
trnnaımı aatmak üzere dışarıya çrk • 1 - Meclisi idare raporile 1933 aenei 
mak İ&temiş, bu sırada kahveci Kur ... 
ban önüne dikilerek çay parasını iate maliyeai Murakıp raporunun kıraati, 
mistir. Halit, o gün alış verit yapama· 2 - 1933 senei maliyeıi beıabatrnın 
dığı için çay pnra~ım aonra vereceğini tasvibi, Mecliıi idare zimmetinin ibruı 
aöylemişse de Kurban dinlememiş, pa ve aenei maliye netayici hakkında Mec· 
rayı pe1in iatemiıtir. Halitle Kurban !isin teklifi, 
kapının önünde münakaşa ederlerken 
ötede oturmakta olan Kurbanın kar· 3 - Tayin olunan bir meclisi idare a· 
deıi Sefer de gelip piıe kantmıt ve zasmın memuriyetinin tasdiki, 
bir ·aralık Halidin yakasına yapışmıt- 4 _ Murakıp intihabı ve tahsisatının 
!ardır. Tekme, yumruk arasmda Halit 
bir aralık belindeki kocaman pastır • teıbiti. 
ma brçağrru çrkanp Seferin üzerine Lakal on hisseye sahip olup heyeti U· 

atılmış ve etraftakilerin müdahaleleri mumiye içtimama iıtirak etmEk isteyen 
ne meydan kalmadan keskin bıçağı 
Se~erin karnına saplamıştır. Sefer biasedararu kiram Ticaret kanununun 
bagırarak yuvarlanınca Halit kahve • 371 nci maddesine tevfikan biue aenet· 
den çrkıp kaçmrıtır. Sefer hastahane. !erini yevmi içtimadan en az bir hafta 
ye kaldmlmııtrr Halit te aaklandrğr 
bir kulübede yakalanmııtır. • mukaddem tirket veznesine tevdi etme-

ÇOC U QU mangala İlince.. ~:=-) Mecliıi idare 
Çatladıkapıda oturan Hüseyin Ef. 

nin kızı alır yaşlarında Adile ile kom· 
ıunun çocuğu on Yllflannda Safiye ev 
de yalnız baı1arına oyun oynarlarken 
bir aralık kavgaya başlamışlar ve Sa· 
fiye hiddetlenerek küçük Adileyi çii 
ateş dolu mangalın Üzerine itmittir. 
Bu itme neticeainde çocuk yüzü ko • 
yun manıı:ahn üstüne dütmiif ve mıı.n· 
gal devrilerek aletler •açılmrıtır. Bu· 
nu gören Safiye korkmUJ .,.e arkadatı· 
ru ateıler içinde brrakrp kaçmııtır. 
Her tıı.rıı.fı alet içinde kalan küçük 
Adilenin feryadım evin alt kabnda 
bu'unan anneoi duyarak koşmut ve ço 
cuiu kurtannrıtır. Yavrucağm yüzü, 
k.ollan ve vücudünün muhtelif yerle
rr yanarak tehlikeli yaralıı.r açrhrut • 
trr. 

Esrar kaçakç•sı yakalandı 
Gümrük muhafaza roenıurl•rr \' u)0 • 

vad•n lstanbula barel,.,t eden vapur 
y<'lnıl,onndan Taokasa:>lr A"ni Efendi
nin. Yaziyetinden fÜphelerunişler ve ü • 
zerınde yaptıkları arama neticesin.re ma 
baretle kuıağı araaına yerleıtiri1ıniı 
3,5 kilo esrar bulmuılardrr. 

Avni Efendi ihtisas müddeiwnumili· 
ğine vrilmiftir. 

Resmi doktoru bulunan ve 

bulunmayan gemiler 

Akdenizden gelerek Çanakkale sahil 
ııhbiye merkezi tarafından aıhbi kon • 
trolları yapılan gemilerden içlerinde res
mi tabipleri bulunanların, Marmara hav· 
zasındaki lotanbul ve diğer limanlara 
müvasalatlannda yeniden serbeıt pra • 
lika almaya tabi tutulmamalan baldan
daki usul içinde tabibi bulunmayan yol
cu gemilerine tepnil edilmiıtir. 

Akdcnizden gelerek Çanakkale sa • 
bil uhhiye merkezinde 51hhi kontrolü 
yapılan hem yük ve hem de yolcu taır
yan ve içlerinde resmi tabibi bulunma· 
yan yolcu gemileri Marmara havza • 
11ndaki limanlarda serbest pratika almak 
sızın kara ile ihtilit edebileceklerdir. 

Bu, tabipıiz ııemileri dahi Akdeniz. 
den gelen ve tabibi bulunan yolcu gerni. 
!erini ııhhi mwunelihna ait hükiinı 
!ere tabi tutulacaklardır. • 

ISTANBUL RIHTIM DOK 
VE ANTREPO TURK ŞiRKETİ 
Serle..tııuile gazetemizin 14 Şubat 934 

çarıamba günkü nü'!'ı~d~ inıifBT e
den ve heyeti umumıyeyı ıçbmaa dave· 
ti mütezammm ilanda ruznam.,; müzake
rabn dördüncü maddesi silik ve okun
maz bir halde buddığından işbu d3r· 
düncü madde tekraren ilan O:unur: 

Şirketin idarei wnwn!yesile .. m~ellef 
olan Mecliıi idare azaaıle mudure ve
rilecek ücretin tayin ve tespiti hakkın· 
da Meclisi idareye ıelihiyet itası. 

J 3 ü..,c;i kolo"d" iJa.,lıı."' 

M. M. V. SA. AL. 
dan: 

Hava ihtiyacı için muhtelif 
cins boya, vernik, ve üstübeç 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin hergÜn öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 3-3-934 cuınarte -
si günü saat 10,30 da tf'ktif 
ve teminat mektuplarile An • 
karada M. M. V. SA. AL. Ko
misyonuna müracaatları. 
(3476) {620) 817 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
{2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Telefon 42519. 
634 

Maden Kömürü İşleri 
Türk Anonim Şirke~inden 

Alelade Heyeti Umumiye içtimaı 
Şirketimizin 1933 heıap senes?t~ ait •. al~de Hey'eti 

Umumiye içtimaı 22 Mart 1934 tarihine mu~dıf perş.?"~e 
günü saat onda Ankara' da Şirketin Merkezı olan T urkiye 

iş Bankası binasmıla aktedile :ektir. 
RUZNAMEI MUZAKERA T : 

1 - 1933 senesine ait Meclisi idare ve Murakip Raporları· 
nm kıraat ve tasvibi, 

2 _ 1933 senesi biiançosunu 'l ve kiru zarar hesab~ ve faizi 
muhassas ve h'.ssei menf :tat hesaplarının tetkik ve ka· 
bulile Meclisi idarenin ve Murakiplerin ibrası ve te· 

mettüün sureti tevzü, • 
~ı:ı;amnamu esasinin 12 incı ınaddesi mucibince müd 3 
deti hitam bulan azaların yerine intihap icraaı. 

4 1934 senesi murakiplerinin tayini, • • 
5 - 1934 hesap senesi alelade Hey' eti Umuınıyesme_ kadar 

muteb~r olmak üzre .Mt:clisi ~d~~e azal~~ ha~ hu· 
zurlanla 1934 ıerıesı Murakip uc.-et1 er•nı-: tespıvfı. "k 

Ticaret kanununa ve esaı mukavelenamemıze te 1 an 
ıahibi rey olan hissedarlarımızın esaleten veya !«:" 
kaleten içtima.da hazır bulunmalan ve bunlardan ham~lı 
ne ait hiıse sahiplerinin hiss•erini l.Rakal bir hafta evvel Şır• 
ket Merkezine tevdi ile mukabilinde rey pusulası almaları lü· 
zumu rica ve ilin olunur Efen :lim. 

MECLiSi iDARE 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Eskişehir Hava ~ek~ebi binalar°!"a kalör!f er ~e~isatı yap 

tırılacakbr. Bu i§e tahp fırmalarm tesısat proJelermı yapmak 
ve teklifte bulunmak için lüzum olan umumi şeraiti öğren
mek ve 1 O lira mukabilinde mebani plaruarmı almak üzere 28 
Şubat 1934 tarihine ~dar her ~ M. M. V. Hava Müsteşar~: 
lığı inşaat şubesine müracaatları ilan olunur. (751) • 

1 Lira ya Kuştüyü Yastık 
lstanbul Çakmal<çılarda kuıtüyü fabr;J<asında (75) kurut 
kiloıu, şilte, yorııan (12) liraya. Salon yasbklan kuştiiyüne mabsuı ku-

maılardan her rengi bulunur. Tel23027 - (13037) 876 

1 Jnhisarlar U. Müdürlü~ünden 
idaremizin Uıküdar'daki Şemsipaşa deposunda bir 

tonluk yük asansörü kurdurılacakbr. Taliplerin şartnameyi 
gördükten sonra yapılacak aleni münaka s aya iştirak e•mek 
üzere (5-3-934) Pazartesi gii ı.ü saat (14) te (y\izde y,s) te· 
minat akçelerile beraber Galata'da Alım Satını Komısyonu· 
na müracaatları. (720) 

' EVKAF MUDlRlYETl lLANLARI 1 
Bahçekapı' da Dördüne ü Vakıf "!anın Odabaşılığı ile 

kahvecilii7i t .. slimi tarihinden 936 senesı Mayıs nihayetine 
kadar olmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi Mar
tın beşincı Yazar.esi giinü saat onbeştedir. Şartnamesini 

görmek isteyenlerin her g-i.in ve müzayedeye iştirak ede· 
ceklerin ihale giinü Çenberlita "?'ta Evkaf Müdüriyetinde Vari 
dat Müdüriyet ine müracaatta rı. ( 672) 892 



Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 

Onu senelerden beri tanır, al!rılarda ve ~oljuk 
•lgınlıjjındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
ffi markasının tekeffül eflilli ASPiRiN, sizi bun· 
4an sonra dahi memnun edecektir. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

12942 

Cinsi ve Mevkii Muhammen bedeli peşin 

YeniAnkaraLokanta ve Birahanesi 
--~--------c;irkeci §İmendifer istasyonu ittisalinde 

837 

• •• 
Istanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

1 - Beyazıtta Universite binasında bu'unan Tıp fa 
kültesi Hayati kimya laburatuvannın inşaat, tadilat, kalö· 
rifer ve elektrik tesisatı ile Eczacı Mektebi havagazı tesisatı 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezklır hayati kimya laburatuvarının inşaatına 
talip müteahhitlerin asgari 10000 liralık inşaatı muvaffa· 
kiyetle ikmal ve teslim etmiş olmaları lazımdır. 

3 - Eczacı Mektebi ha vagazı tesisatına talip olanların 
ise 2000 liralık böyle bir işi m .ıvaffakiyetle ikmal ve tesliııı 
etmiş olmaları lazımdır. 

4-Talipler İstanbul Universitesi Mimarlığına mü· 
racaatla ehliyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecekler• 
cir. Ve alacakları vesaiki Katibi Umumilikçe işaret ettirdi~ 
ten sonra bu islere ait mukavele, şartname, lahika ve projelerı 
ni tetkik etmek ve suretlerini istinsah etmek Üzere her gün 
Mubayaat Komisyonu kitabe'ine müracaat <!debilirler. 

5 - Talipler kendi teklif edecekleri fiyatın yüzde 7 ,50 
u nisbetindeki muvakkat teminat mektuplarını ve teklif fiyat 
larını ayrı ayrı zarflar içerisin de olmak ve ikisi bir zarfa kon· 
mak Üzere ihale gÜnÜ olan 11 Mart 934 Pazar gÜnÜ saat 14 
de lstanbul Universitesi Mub:ıyaat Komisyonunda hazır bu· 
lunacaklardır. (750) 

Posta T. T. ı~tanbul 
Borsanın garbında Karacabeyin şarkında Hasköy Turşucu mahallesinde Peştemalci 

Mudanya ve Tirilyenin cenubunda Bursa-Ka- sokağında eski 4 yeni 1 numaralı arsanın 
d ·ı 1/ 7 hissesi. 

para ile 
11 Baş Müdürlüğünden: 

. Kartpostallardan mada bilumum Arap harfli Posta pul 
ları 1 Nisan 934 tarihinden itibaren mevkii tedavülden kaldı racabey ve Mu anyaya umumi şose 1 e mer• Usküdar Selami Ali Efendi mahallesinde 

but önünden Nilüfer çayı geçen ve tahminen Kabristan karşısı sokağında 9 numaralı 
elli bin dönüm miktarında Sabangir ve Orman kagir dükkan. 

57E 
rılacaktır. (746) 

ve mer'ayı havi toprağı kuvvetli, havası ve Yukarda yazılı mahalle · hizalarındaki kıymetler üze-
rinden açık arttırma usulile 4 Mart 934 pazar günü saat 

mevkii iyi Haydar namile anılan bir çiftlik 14 te satdacağından taliplerin müracaatları. (M) (646) 
1 DEVLET DEMJRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

tasfiye dolayisile müstacelen satılacaktır • . ----------------------
icabında 50-100 hanelik bir köy olabilir. Talip Nafia vekaletinden: 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan karboli• 
nom, yer altı kablosu, resim dolabı ve saire gibi (7) kalem 
muhtelif eşyanın 21-2-34 Çarşamba gÜnü saat 11 de pazarlı 
ğı yapılacaktır. isteyenlerin mezkilr saatte mağazaya müra 
caatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde ası· 
lı listede (X) İşaretli malzeme için nümune getirilmesi nü· 
munesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (747) 

9J.anların ve fazla izahat almak isteyenlerin 
iki ay; zarfında Bursa Ziraat Bankasına veya 
müteveffa Saffet Bey Zade Memduh Beyin 
resmi tasfiye memuru Bursada Avukat Halil 
lbrahim Beye müracaatları ilan olunur. (687) 

923 

Maarif Vekaleti İstanbul Terzilik ve 
Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimizde Kürkçülük Şubeai açılmış ve talebe 
kaydı kabulüne bll§Janmıştır. Müddeti tahsil üç sene ve mek
tep muhtelittir. Mektepte kürkçülük nazari ve ameli dersle
rinden mada hesap, Türkçe, resim, dersleri de vardır. Kayt 
ve kabul şartları : 

1 - llk mektep mezunu, a:ıami Yat 17, ve Türk teb'a-
sı olmak. , 

2 - Mektep ıahadetnamesi, veya orta mektep taadik
namesi, Nüfus cüzdanı, sıhhat, aşı raporları ve 4 vesika 
fotoğrafı ibraz etmek. 

3 - Mektepçe yapılacak sıhhi muayenede sıhhatli bulun 
mak. 

4 -Kayt ve kabul için Perşembeden mada her gün 
müracaat edilebilir. 

5 - Bu sene için vakit ilerlemiş olduğundan taliplerin 
müracaatlarının teırii. 

Adres : Sultanahmet, Dizdariye çeşme aokak, No. 13 
Tel: 22480. (889) 924 

İstanbnl Üniversitesi Rektörlüğünden: 
lstanbul Universitesinde açdan yabancı diller mekte

bi dersleri 17 Şubat 934 Cumartesi günü başlıyor. Son sınıf 
ve Son Sömestir talebelerile rile şifahi imtihanda kazanmış 
olan talebeden maada bütün Universite talebeai bu derslere 

· devama mecburdur. Dersler saat (17) den (19) a kadar 
iki saat ve her talebe için hafta da iki gündür. Mazereti ne o-

. lursa olsun bu derslerin yüzde altmışında bulunmayan talebe 
bu sene nihayetindeki Fakülte imtihanla"ına kabul edilme
yecektir. Universite müdavimlerinin hangi günlerde hangi 
dersehanelere devam edecekleri Fakülteler tarafından ilan 
edilmiştir. 

' lt~lyanca ve Rusca kursları da vardır. (741) 

Yerli Fabrikalarda İma, edilmek şartiyle (4030) ton 
galvanizli Tirfon kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. ·ı irıfonların münakasası 5 Mart 934 Pazartesi gÜnÜ 
saat 15 te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında yapılacak
tır. Taliplerin cari seneye malı.sus Ticaret odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte 5 Mart 934 Pazartesi günü 
saat 15 şe kadar Komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartnameler Beş lira mukabilinde Ankara Nafia Vekaleti Le
vazım Müdürlüğünden ve Haydarpaşada Liman işleri Mü
dürlüğünden alınabilir. (744) 

(Ankara Umum Nakliyat Şirketi) run Ankara'da Taş 
handa tesis ettiği acentada gerek şebekemiz ve gerek müca· 
vir hatlar istasyonlarına ve bilmukabele bu istaayonlardan 
mezkiJ.,. ace,,tada mürselünileylerine teslim edilmek üzere 
göndE'rilec.ek mesajeri kolilerin ~ ait kayıt, kabul ve teslim iş· 
terın:n yapı.acağı ılan olunur. (765) 

iLAN 
Denizyolları işletmesi idaresinden: 

Ereğli Şirketinin Denizyolları ve A K A Y 
lşletmelerile Fabrika ve Havuzlar Müdiriyetine 
olan taahüdünü ifa etmemesine binaen hariçten 
şirket hesap ve zararına Live Marin kömürü 
alınacaktır. Şimdilik acil ihtiyacımız olan 
''50,000. 100,000,, ton Live Marin kömürünü 
tamamen veya kısmen itaya ta~ip olanların 
19.2.934 pazartesi gününe kadar idaremiz Le. 
vazım Şefliğine tahriren teklif atta bulunmaları 
rica olunur. (724) 
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Muayenehaneıini lıtiklil cad. 146. 
(it Bankası üstünde) Luvr Apart· 

Birinci kata naklebnittir. (13119) 
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Dr. Pertev Ata 
Muayenehanesini lstiklll Cad. t46 

(lı Bankası üıtünde) Luvr •ıı-'°1 
1 nci kata naklebniıtir. (13119) 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 T emmu:.ı tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır· 
Fiatlarıınız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı .. ha: 
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından muş:rı 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon a· 
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Valaf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 
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