
Memleketimizle İspanya 
arasındaki ticareti artırmak 
için gelen İspanyol heyeti te
maslarına başladı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt MAHMUT 

fraktaki asurilerin Brezil
yada yerleştirilmesi için bir 
İngiliz heyeti mahallinde tet
kikat yapıyor. 
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Silahsızlanma • 

--Kedi yedi canlı ise, silahsızlan· 
ııılıa meselesi muhakkak on yedi can 

olmak lazımdır. Altı sene, her 
Iİİn inkıta tehlikesi geçiren bir ih· 
tllJi konferansın çalıtmasından son 
ta hüyük silahsızlanma konferansı 
dehdehe ve tantana içinde Cenev· 
re' de açıldı. Aylarca silahsızlan • 
llıanm fayda ve lüzumu hakkında 
nutuklar söylendi. Elli küsur dev
let murahası bu noktada anlllf· 
tılar. Ancak bunun tatbikı sırası ge 
lince; konferansa ittirak eden dev 
let murahuı: indinde fikir ihti
lafı tebarüz etti. Konferans dağıl
dı. H:ç bir neticenin elde edilmesi 
llıÜınkün görünmüyordu. F~~t dev 
leUer silahsızlanmanın peşını hı • 
rakın~dılar. Yeni yeni usu1ler icat 
eltiler. Komisyonlar tetkil edildi. 
Bunlardan da it çıkmayınca, husu
si temas ve eski diploma.si yollari· 
I~ hedefe varmak yolunu takip et
tıler. Fransa ile Almanya, arala • 
tında bir takım notalar teati etti. 
~u notaların teatieinden çıkan ne
lıce gene 11fırdan ibaretti. lngilte
re ve ltalya hakem ııüsünü takma· 
rllJt onlar da silahlanma hakkın • 
daki noktai nazarlarını birer nota 
ile ilan ettiler. Bu da bir netice ver 
llıedi. Şimdi M. Eden, lngiliz nok
tai nazarını tifahen Fransa, Al • 
llıanya ve ltalyaya izah etmek için 
•eyahate çıkmıt bulunuyor. M. E • 
den bu seyahatin ilk merhalesi ola
rak Par"ste durm"', Fransız dev • 
let adamlarile temas etmit ve bu 
tcrııast"'n ıonra resmi bir tebliğ nef 
tcdilınittir. Tebl iğde her iki tara
fın da son lngiliz muhtırası hak. 
k~nda görütlerini biribirine bildir
dıkleri ve silahları bırakma mese
lesinde beynelmilel anlatma ihn • 
~al!erini umumi tekilde tetkik et
~lderi b:ldirilmektedir. M. Eden 
~isten Berlin'e sonra da Romaya 

tiderek Hitler ve Muts0liıii ile 
anı; temasları yapacaktır. Görülü
~ ki silahsızlanma meselesinin 
h tiUlü sonu gelmiyor. Ne mesele 
L al!edilel:ıiliyor, ne de devletler 
." •nkıtaı göze alabiliyorlar. lhza· 

rı konferans, silah11zlanma konfe
re.naı, bürolar içtimaı, komi.yon • 
~ar içtimaı, mlitehasaıslar içtimaı, 
h Usuai teınadar, diplomasi yolları, 
atvurulınadık çare kalmaınıttır. 

Bir yol kapanınca, bqka bir yol İ· 
tat ediliyor. Fakat yeni yolda da 
&dıın atmanın mümkün olmadığı 
anl8'ılıyor. 

Krala muazzam cenaze 
yapılacak 

~----~~~-=~ 

• 
merasımı 

• 

Yeni kral cuma günü tahta Ç!kıyor 
Bir çok memleketlerden nazırlar ve yüksek zevat 

cenazede bulunmak icin Brüksele geliyorlar 
BRUKSEL, 19. A. 

A. - Kralın ölü
münün resmen teı

biti ıneraıimi diln 
öğleden ıonra Lie· 
ken ıatoıuııda ol· 
muttur. 

Kabine, cenaze 
merasiminin ikinci 
Leopol'un cenaze
ıinde tatbik edilen 
meraıimle ve per .. 
aembe rünü yapd· 
maıına karar vermİJ 
tir. 

Bugün toplanan a• 
yan ve mebuaan mec 
!isleri hükümetin, 
kralın ölümü hak
kında tebliiini dinli· 
yeceklerdir. 

Yeni kralın tah 
ta çıkması merasiıır 

cuma rünü yapılı 
caktır. 

Ecnebi hükı'.imet 
!erde" taziyet telır
raflan relmelıtedir. 

Kralın ceıedi bu 
akıaın Lielı:en ıato

ıundan Brüksel il• 

rayına nakledilecek· 
tir. 

Dün ıenrımb:deki bütün selaretler ve lronso!os
lahlar gibi mahalili siycuiye bayral.larını yart• 
ya indirdiler. Reımimiı: hem onu, hem de yeni 

Kral ve Kraliçeyi gösteriyor 
Kral nasıl parçalandı ? l lar vardır : 

BRUKSEL, 19. A.A. _Kralın ölümü Kralın hademesi •..at 17 de, randevu 
Jıalrkmda resmi tahkikat raporunda tun· (Devamr 6 mcı sahifede) 

Türk Dili Tarama Dergisi 
yakında neşrediliyor 

1

m Yeni bütçe 
Tetkik ediliyor 
Kontenjan meselesi iki 
mühim safha arzediyor 

ANKARA, 19 (Telefonla) - ic
ra Vekilleri beyeti bu akıam saat on 
yedide toplanarak mali vaziyeti mü -
zakere etmeğe batlamııbr. Geç vak· 
te kadar devam eden bugünkü içti • 
mada meıgul olunan baılıca mevzu 
kontenjan olmuıtur. 

lkbsat Vekili Mahmut Celal Bey 
tetkik seyahatinden avdetinden &on • 
ra kontenjan lılerile ehemmiyetle meı 
rul olmuı ve vardığı neticeleri buıün 
kü toplantıda kabine arkadBtlanna 
arutmittiı·. Bugünkü vaziyette kon • 
tenja!I meseleıi iki mühim safha ar •

1 
zebııektedir. · 

1 _ Gümrük vardiabnı arttırmak 1 J I__ (Devamı 6 rıcı savrfada) __ 
---- -- ~ 

Hazik hekimler 
Yetişecektir 

- o--

Üniversite ilk inkişaf 
eserlerini gösteriyor 
ANKARA, 19 (A.A.) - Ali Sıh· 

hat Şurıuı içtimalarmJ ~ hazır bulun• 
mek üzere fehrir41l?. tt 
relmiı olan U.niv~rr -----.....-:-. 
te rektörü Nc~t C 
mcr Bey kendisini ' 
ye.ret ede11 bir mu 
harririmize Oniver! 
te ve bp alemi hal 
kında fU malüma 
nnnİftİr: "- Cün 
huriyet hük<lmetin 
memleket irfanın 
ve ulıJ>ati umumiye 
ye en lıi.iyi;k hizmet 
!erinden biri yeni a· 
çılan latanbul üniver 
ailesidir. latanbul Ü· Nefet Omer B. 
niveraiteaine memle .. 
ketin ıüzide ve müıtesna evlatlarmm 
yanında çalıpnak ve çalıtbrmak üze
re garbın pek maruf ülemasının da 
celbolunduğu ma!Unıdur. Daha ilk (Ün 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Belediye neşriyatımızı 
tekzip değil, teyit ediyor 

Hadise vardır ve .. doğrc1dur 
---~--~----Fesane fabrikası; Belediye su idaresinin çıkardığı müş

kilat yüzünden arteziyen)e su çıkarmaya mecbur kaldı 
Dün htanbul Iie-

lediye reiıi namına 

muavin Hamit Bey 
tarafmdan imzalan· 
mıı bir mektup al
chlı. Bu mektup Mil· 

, livet'in bir haberini 
tekzip etmek için .... 
p<:) ce iılenilmit ve 
uzun emeklerle vü: 
cude getirilmİf bir 
ı•yrd eseridir. Hnk 
aız, hele ası!.rz ha· 
berle~İ tayakkuzla 
kÜİJ.;,,..k, hDen 
tekzip etmek, lüzu. 
muna göre de iıle

ıck ve etrafında e-
mek .arfetmek halı. 

lı ve yerinde olur. 
Fakat hemen söyle· 
mek lazımdır ki 
Belediye Riyaseti 
bu mektubu ile bizi 
tekzip etmemiı, -
dece· söylediğimiz ve 

haber verdiğimiz bir 
hakikab bir defa dt.
ha tetrih ve teyidi
mize vesile vennit

Sümer Bank labrikalanntlan Balrırlröy be2 leb 
ı'ikasının açhğı arteziyen kuyularından biriai 

tir. Aynı zamanda Belediyenin her halde 
neıriyabmızla alikadar olan ıu'beıi bizi 
tekzip için yalnız bir yol tutturmut. a• 
deta yazılanı iyi anlamamıı ve mevzu• 
lan biribirine barııtırmıı vaziyete gil'• 
mittir. 

Hadiıe ıudur : 
1 ıubat 934 tarihli nüıhamızda ıehri-

ınizde açılan ıırteziyen kuyulanna ait bir 
haber nefr~tmiıtilı:. Bu haberin baılan
rrcmda lıtanhul sulan ve Terkoı beledi
yeye geçtikten sonra sanayicilerle bele
diye arasında su meıelesin•n eaaalı bir 
nlqamamazlrk meydana çıktıimı ve ıa

nayiciler belediyenin Terkoı için iıtediğ i 
(Devamr 6 mcr sahifed~) 

Bir taraftan hususi temaslar ve 
diplomasi yollarile bir neticeye var 
~ için tetebbüı yapılırken, di -
11er taraftan da resmi konferans 
tetkilitı olduğu yerde sayıp dur • 
llıaktadır. Büyük devletler arasın
daki bu hususi temaslara konfe • 
tana bürosunun tetebbüıile geçen 
lonbaharda batlamıttı. Çünkü Al 
~nya Milletler Cemiyetinden çe
~dikten wnra yapacak batka ir 
ı· . tnamıftı. Milletler Cemiyeti mec 
1
'
1nin 19 kanunusanide toplana • 
~ olan lçtimaına kadar zeminin 
~~!anacağı zannedilmitti. Fil • 
~ ilca bu tarihe kadar Fransa ile 
~ llıanya aralarında bir takını no· 
lıirar teati ettiler. Ancak mü&bet 
glltı k.rara varılabilmek töyle dur· 
lıir' ltıüzakerelere zemin olacak 
~de~, bulmak bile mümkün ol • 
iç~Rından konferans bürosunun 
liırak aı tubatın on üçüncü gününe 
tan ılnuftı. On üç tubatta konfe
tiın •ın küçük bürosu Londrada iç
~ a etti. Fakat Almanya ile Fran 
lngla.sındaki nota teatisinden ve 
~1 tere ile ltaly!lrun d~ noktai na 
re.. atlarını izah eden bırer muhu. 
lıir tııdan b8'ka meydanda müsbet 
~'•er olmadığından içtima Nisa 
ilin °nuncu gününe bıralolmıştır. 
~ ~enaleyh iki ay daha vakit ka • 
lıar1 ltıh lf oluyor. M. Eden'in rıeya. 
~e 1

' u müddet zarfında Fransız 
~el Alıtıan noktai nazarlarını telif 
!la. en hir formül bulmak makıadı
kq.:ıatuftur. Ancak Fransada hü- ' 
fa et değitmesinin böyle bir itila- ı 
>et;arrnağa yardım edecek mahi • ı 
11r.;: olduğu asla iddia edilemez. 
Alın •ı:ı: devlet adamları arasında ! 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin hazırla- Ecel; Kazım Hüsnü 
dığı bu eser 50 - 60 forma olacak Beyi de aldı 

Umumi Mecliste dün 
neler görüşüldü? 

Yalnız arteziyen açmak kafi değil, bu 
suyu da terşih etmek lazım geliyor 

Türk Diliı Tetkik Cemiyeti Umumi 
Katibi lbrahim Necmi Bey 

T. D. T. C., reçen yaz lıtanbuldaki ça· 
lı~malan!"n ilk yerniıini vennek Üzere
dır. Ccımıyet, büyük bir ileri ablıtla "Ta· 
rama.derriıi,, adında bir kitap hazırlıyor. 
Bu kıtapta dilimizde kullanılan bütün 
yabancı &Özlerin türlü kaynaklardan 
toplanmıt kartılıkları yazılı bulunacak· 
tır. 

Olnırlarıım:ı; bilirler ki cemiyet, reçen 
;rıl bu yolda bır anket •çmıtb. Ankete di· 
limizde en çok kullanılan af&iı yukan 
1500 kadar ıöz girmiı, bunlann her bi· 
rine her yerden bir çok kar§ılıklar gel· 
mitti. Bu gelen kar§ılıklar cemiyette il· 
raya korunuı, geçen yaz bunlardan 600 
kadar sözün karşılıkları da karar altına 
alınmıştı. 

Ancak yalnız anketten gelen karıılık· 
larla bu itin tam olarak başanlmaaına 
imkan olmadığı da bu çalışmalar ara· 
ımda ortaya çıkmıtb. Çünkü ankete ge
l~n. ~evaplarda bir türkçe söz bir çok bi
rıbırıne yakın manalı yabancı söze kar .. 

(Dcvamr 2 inci sahifede) 

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

İc;i11 n11Ya ile bu noktada anlatmak .....__.L..::. 
leye11 i,1.adier kadar ileri gitmek is Bursada Uludağda ka:yaksporu :yapmak irin AnkaraJa Yüksek Ziraat endi· 
lıılı; )! ır Batvekil bulunamaz. Sa- tüıü talebesinden on beı kifilk bir lfTUP ı:eldi. (Yazısı iç aah.ifelerimizde) 
•ine h,vekilin itimadı kaybetme • 
lele,. ır sebep te silahsızlanma me 
ltar, 

1~de Alman noktai nazarına 
di, l a:ı;la rnüma,at göstermesi i
lıi! oı':ld~eu'lerin, Marin'lerin da • 
ilin 1- 1~u bir temerküz kabinesİ· 
ınıı,~ a ~ı:ı:lanrna meselesinde yu
b iie davranması beklenemez. 
ini ": ~araftan Avrupadaki umu • 

:ı:ıyet te her gün silahsızlan· 

m_ara daha az müsait bir safhaya 
gırıyor. Malumdur ki silahsızlan· 
m_a meseleıi büyük mikyasta em • 
nıyet meselesine bağlıdır. Bunun 
içindir ki Japonyanın Mançur
yayı istilası tarihinden bugü
ne kadar hadiselerin inkita· 
fı daima silahıızlanma aley
hine tecelli etmittir. Gelen gideni 

arattı diye bir aöz vardır. Bu, bil. 
bassa silahsızlanma tetebbüsüne 
batlıyalı geçen günler hakkın
da doğrudur. Bunun içindir ki bü. 
tün gayretlere rağmen silahsı:ı:lan. 
ma meselesinde müsbet bir netice. 
ye varılacağı hakkında nikbin dav 
ranmak kabil değ;ldir. 

Ahmet ŞUKRU 

--Cenaze bu sabah kaldırılıyor 

; 

Kazım Hüsnü Bey 

Teessürle öirendiğimize ıöre K-. 
ya mebusu ve C. H. f.rka11 umumi !da 
re heyeti azaomdan Ki.znn Hüınü Bey 
irtihal etmiıtir. Ki.zmı Hüsnü Bey u • 
zun zamandan beri haataydı ve Al • 
man haotaneainde tedavi edilmektey • 
di. Ecel merhumun iyi olmasma frr • 

lstanbul umumi meclisi, dün öğle
den ıonra Sadettin Ferit Beyin riya• 
aetinde toplaıunrıbr. BakırköyÜnde ıu 
ihtiyacına dair azadan Galip Bahtiyar 
Bey tarafından verilen takrir üzerine 
Yali Vf> belediye r-eiıi Muhittin Bey 
tarafından verilen takrir Üzerine vali 
ve belediye reisi Muhittin Bey izahat 
venniıtir. Muhittin Bey, ezcümle de· 
miıtir ki: 
"- Baku-köyün ıu ihtiyacile biz de 

ehemmiyetle meıgul olmaktayız. An
c:ak bu it Galip Bahtiyar Beyin iste· 
diği kada~ çarç&buk olabilecek bir it 
değiJ, bir hesap .ve etüt me~elesidir. 
Baiurköyde artezıyen va.,taaıle çıka
nlan au mikyası ma derecesi itibarile 
af&irdı; ve kabili ~ürp bir hale re.tiril 
me&.İ için terıih ve tasfiyeye ihtıyaç 
vardır. Binaenaleyh arteziyenler aça· 
rak: çıkanlacak auyun kabili fÜrp ha· 
le ııetirilmesi için terşih havuzları, 
ve depolar vücude getirmek lazım • 
dır. Bütün bunlar masrafa mütevak • 
lahrr. Bir de Terkoa ısuyunun Bakrr· 
köyüne verilmesini dü§Ünüyoruz. Bun 
!ardan hangisinin daha az masraflı o-

Takrir salıibi Ca/;p Bah:i:yar Bc:y '"' 
Belediye Reisinin izahatını tefekkürle 

karşıla:yanıı:yacnğını söyli:yen 
Enıin Ali Be:y 

lacağı tetkik edilecek bir mevzudur. 
Bu itibarla belediyeye tetkikatın& de
vam etmek, gerek Bakırköy, gerek Ye 
tilköy ve gerekıe Adaların au ihtiyaç
larını temin için bir müddet daha bek 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

aat vennemiı ve genç yaımda onu içi- ı ~------~--....... 71.::--..,...,----.- ·~:;:;:::=~~;:1S::;ijl-I 
mizden almııtır. ,-

Cenazeai burün aaf.t 10 da Tak· 
aiınde Sıruervilerde Alman haata""" 1 
neıinden meraıimle kaldınlacak, köp- ı 
riiye getirilecek ve köprüde Şirketi 
Hayriyenin hazırlryacağı vapurla A· 
daya nakeldilecek ve Ada mezarhllı • 

1 

(Devamr 2 inci sahifede) 

Yeni edebi tefrikamı:ı : 

Kanlı Sır 
Yazan: Mahmut Yesari 

Kanlı Sır: M eraJ.lı bir zabıta 
romanı gibi başlar, hissi bir fa
cia olarak biter. Mahmut Yesari, 
bu yeni romanına, büsbütün ye. 
ni ve cazip bir fekil vermi,tir. 
Mevzuu hakkında da tafsilat ve
receğiz. 

Pek yakında Milliyet'te 

' 

• 

Japon:yada ölen genç bahri:yelimizin cenazesi dün geldi, bugün merasimle kal 
tlırılaca.ktır. Re•imlerimiz cenazenin J pon gemiıinden alınmasına ait muhte • 
lif intibaaln teyit ediyor. (Yazısı iç ıahifemizde) 
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Milliyet'in tefrikası: 20 

Hayatı ve ölümü 

Bir meşru aile, iki metres, en yükaek otelde §ahane bir daire, 
iki &ayfiye, iki en lüka otomobil ve muazzam bir aervetin 
yenİ§İ ... İ§te Stavisky'nin ıon devir hayatının bir bilançosu ! 

Bunlara bakarak, bir ajana tel
grafının dediği gibi, müstantikin 
filhaldka vak'avı tes'lİt t't~ .. •
huausundaki imkansızlığı kabul. 
edilir. 

O halde "Stavislcy.,yi öldüren 
kimdi? 

Bir doktorun protc&tosu: 
Havas ajansının bir telgrafına 

nazaran, Stavisky'nin yaralanması
nı müteakip ilk çağrılan doktor 
(Jamin) Adliye Nazırına bir mek
tup gönderdiğini ve meseleyi tah
kika memur edilen adliye memur
larının diğer doktorlar sırasında 
kendisinin de ifadesine münı.caat 
edilmesi lizımgelirken bunun ya· 
pılmadığıru, ve fethimeyt ameliye
sine çağrılmadığını bildirmit ve 
bundan dolayı proteso etmittir. Bu 
nunla beraber doktor Jamin'm 
fethimeyt ameliyesi hakkında bir 
gfına itirazı yoktur. 

Ne tuhaf telgraf! Doktor Jamin 
fethimeyt ameliyatına çağrılmamıt 
maamafih bunun hakkında bir iti· 
rau yokmut .. O halde protesto ne 
oluyor? Demek ki ölümün mahiye
ti hakkmda bir ihtilafı var. 

Acaba doktorun phadetine mü
racaat edilmemesi, plıitler arasın· 
da bu zatm unutulması sebebi 
bumu? 

Netice: 
Staviıky hadisesi blr parıamen

to rezaleti, bir matbuat rezaleti. u
mumi bir tefeaaüh meselesidir. Bu
na adliyeyi, zabıtayı, emniyeti u
mumiyeyi karıthrmak ta lbnndır. 

Şeamet devrinin sonuna bir İf&· 
rettir. 

Stavisky meselesi, meydanda ba
la yolunacak kazlar bulunduğunu 
zannedenlerin sonudur. Omit ede
lim ki bu mesele hiylekirlarm sonu 
nu getirmit olsun. 

Nazırlarla, İf pefinde kotan me
buslarla senli benli görüten, ortala· 
la:~na birer kokot alarak süslü o
tomobillerde gezinen bu hiylekir· 
lan, az mı gördük? 

Stavirky meselesi zevk içinde, 
ke7'f içinde olup giden hummalı 
bir devrin sonu mudur acaba? 

Belki? Ancak yeni bir devir baf
Jamamak prtile .• 

Parisli bir gazeteci, Stavislcy'oin 
ölümünden evvel, fU müstehzi sa
tırları yazmıttı: 

"Güzel Alexandr'e fazla hücum 
ediyorlar . Stavisky fakir balkın de
ğil, finans aleminin parasını dolan
dırmı nevima bunların sirkat edr· 
cesine kazandıkları seneti memle· 
kete iade etmit sayılır. 

Düşünülse serınayeyi tedavül 
sahasında dola~tırmak ve itlerin 
cereyanını faaliyete getirmek hu· 
susunda kim Staviıky kadar bece
rikli olabilmiştir. 

iste blanc;osu: Bir metru aile, 
iki ~tres, Klaviç otelinde pbane 
bir daire, biri Saint Cloud'da öteki 
si Cote D'azur'da iki sayfiye, iki 

muhtetem otomobil, at nesline 
hizmet eden bir kıyafet, rolet masa 
sı, bir müzik holün ve bet gazete
nin sermayesine ittirik, hülasa sa· 
nayia, Güzel Sanatlere, spora, ede
biyata müzaheret... Ondan srn •a 
Macariıtandan atırılacak paralan 
Fransaya getirip sarfetmek, bu da 
vatanperverane bir it değil mi? 

Sonra Stavisky meselesi yüzün· 
den bazı nezaret sandalyelerinin 
boşalması bu sandalyeleri uzun 
müddet bekliyenlere bir hizmet 
değil mi? Hem gidenle:• ne kaybe· 
decek sanki?,. ... 
Şimdi bu alayları bırakalım da 

meseleyi hülasa edelim: 
"Stavisky işi bir tantajdır. 
"Stavisky iti bir dolandmcdık· 

tır. 
"Maamafih bir dolandırıcı yü

zünden iki nazır zan altına girdi 
diye, bir nazır istifaya mecbur ol
du diye, yiımi mebusun foyası mey
dana çdı:b artık her ıteyin mehvo
lup gittiği iddia olunamaz. 
"meşhur ıözdür: Bir çiçekle yaz 

olmaz. 
"Kirlenen yirmi mebus bütün 

parlamento demek değildir. 
'Nezaret sandalyesinde oturan 

veya bu sandalyeye geçmek için nö 
bet bekliyen on on iki kisinin bed
nam olması Franıada bütün hükli
met kadrosunun bozukluğu demek 
değildir. 

"Pa,·aya tapan elli gazeteci İf 
pe'inde koşan yirmi gazete sahibi 
bütün matbuaat değildir. 

"Bütün bu kirli simalara muka· 
bil milyonlarca namuslu in•an • 
yüzlerce gazeteci, yüzlerce muhar-
rir, muhbir ve muhabir var. Bun· 
lar da az çok emir kulu olmakla 
beraber fena bir işe pirec.ek hil· 
katte yaraddmamı,lardır. 

Öyle ufak memurlar vardır ki 
mesela Bayonne Maliye müfettiti 
gibi bütün kazancı hükumetten al
dığı ufak bir maaşa münhasır ol
duğu halde Stavisky dolandmcı\ı
ğını amirlerine ihbarda tereddüt 
göstermiyor. 

Öyle hakimler var ki mesela Ba
yonne müstantiki gibi vicdanından 
ba,ka 'ey tanımaz ve Stavisky çe
tesine kim girml• ise hepsini tevkif 
ettirmekten çekinmez. 

Hüli.sa bu memlekette 200 na• 
mussuza mukabil 39 milyon na
muslu insan va~. Ne kadar cüret, 
ne kadar kü,tahlık. ne derere al
çaklık ve hiylekarlık, sirkat ve na
mussuzluk, dol .. ndırıcılık lazımdır
ki F ransanın simasını değittirebil
sin? 

Efkarı umumiye Stavisky'ye ve
ya onun cesetine hatırasile. ılo•tla
rile, ortaklarile, münaıebetlerile, 
kombinezon arkada?larile biı!ikte 
gitmek üzere bir • yer hazırlamıt
tır: 

- Lağım! 
SON 

Türk Dili 
Tarama Dergisi 1 

Mübadele işleri 
ATINA, 19 (Milliyet) - Mübadele 

Kcmiıyonu itlerinin bir an eVYel bitiril
meıi için Ankarada yapılan mukavelenin 

(Başi 1 inci aahifede) 
ıılık göıteriliyordu. Meseli. hüsün, leta• 
fet, bedaat, zerafet, halant. • • gibi ıöz· 
lerin hepsini türkçe bir rökçeldik sözü 
ile karfılaımya imkan yolı:tu. Halbuki ce
vap v-ruer bu sözleri ayn ayn düıü
nerek hepsine de bu tek oözü karıılık 
gibi ileri sürmiiı olabiliyorlardı. 

Bir de, relen cevapların bir takımı 
halk dilinden alınma sözler, yahut eski 
kitaplarda rörülmüt öz türkçe kelimeler 
ise de, t.ir takımı da yeniden uydurul· 
mut sözıerdi. Cemi:refuı battuğu yola 
göre, önce halk dilinde ..eya kitaplarda 
bulunan sözler alınmak, buralarda hiç 
bulU11JD1yanlar için yeniden Türk kölde
rile söz yaratmak icap ettiiiecleo boa ay
dunılmuf sözleri kartıhk olarak kabul 
etmezden önce, bwılann yerini tutalıile
oek laa1k dilinde veya kitaplarda söz olup 
olmadrğı da anlatılmak lizımdı. 

Bütün bu sebeplerden clola:rı cemiyet, 
tasarladığı karııLklar lı:ıli."t'llZllnu ortaya 
koymazdan önce, halk ağzından derlen
mit ıözlerle baılıca eıki kitapları tara• 
mağa ihtiyaç duydu. (125000) den faz
la clerlenıe fiti cemiyet mer.kezinde top
lanmııtı. Bunlar ünivenitede muallim
lerden aeçjbnit bir heyet tarahnclan ta• 
rancb. içlerinde dilimizde lrullanılır ,. .. 
hancı sözlere karşılık olabilecekler reni· 
den fiılere geçirildi. 

Diğer taraftan cemiyet Jiizden fazla 
kitabı bu itlerde mümare~ olan zat• 
lara havale ederek tarattı. Bunlardan 
da gene yabancı sözlere karıılık olabile
cek Öz tiirkçe ıözler çıkarıldı. Fiılere 
yazildı. 
Öğrendiğimize göre cemiyet merke

zinde derleme fiılerinden ve kitaplardan 
tarama olarak yüz bine yakın fit toplan
nuşttr. 

Bu fitler, karıılık bulunan yabancı 
sözlere göre ııraya konarak zarflanmıı· 
tır. Her zarftaki kartılıklar alfabe ııra· 

Yunan meclislerinde taıtik edildiği dün" 
telgrafla Türk Hüküınetine bildirilmiıtir. 

Mukuelenamenin taıdik edildiğinin 
Türkiye Hükumetine tebliği tarihinden 
itibaren meriyete ı:irmesi lizmıgeldiğin· 
den, mukavele arbk mer'iyete cirmiı de
meldir. Bu takdirde kcxniıyon nihayet 
teırinievvel nihayetine kadar itlerini tas
fiye ederek meaaiıine nihayet verecektir. 

sile dizilerek cemiyet tarafından luaaca 
kontrol edilmektedir. Böylelikle her ya· 
bancı ıöze karıılık olabilecek türkçe 
aözler, nerelerde bulunduğu da göıteril· 
mek üzere, ııraya girmektedir. 

lıte "Tarama derriıi,, bütün bu kart•· 
Wdan içinde toplıyan bir kitap olacaktır. 

Haber aldığımıza cöre bu kitabın mu• 
~dclimesile ilk dört harfi basluya hazır 
bir halde bulunmaktadır. Mukaddime, 
epeyce uzundur ve taratdan kitapların 
her b" • L-1·'--raf '" ~ela elde bulunan bibliyog-

:ra malumatı da bu mukaddimede yer 
tutmuıtur. 

ı.a!ı.~ dergisi Dnlet matbaumda 
· 1 · ~J~tı.aacla ıimdiclen basla 
~::b ıç ~ bol.ıldar yapılmaktadır. Bu 

ın Y olarak 50 formadan 
fazla olacağı !-11mi;" edilmektedir. Her 
4 • 5 forma bır fasikül olarak parça P 
ça müteha1111lara da daiıblarak fikirı::i" 
istenecektir. 

Tarama dergisi çıkbktan Ye bunun 
üzerine mütehaspılann düıündükleri de 
anlatıldıktan ıonra cemiyet osmanlıca· 
dan tiirkçeye karıılıklar kılaV11Z11nu ha· 
zırlryacaktır. Kılavuz bugünkü yazı dj. 
limizde kullanılan arapça, farsça sözle
rin öz türkçe kartılıklarmı gösterecek, 
bütün kalem sahiplerine yol cöıtermeie 
yarayacaktır. 

Tarama derıiıinin baıılmasma ay so· 
nunı!an önce baılanacak ve Devlet mat· 
baaı!"da haftada 4 • S forma baıılabile
cektır. 
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HARiCi HABERLER 
Irak asurileri 

Brezilyada yerleştirilecek
leri yerler tetkik ediliyor 

CENEVRE, 19. A.A. - İngiliz 
cenerali Brovne, lngilterenin Rio 
dö Janeyro wefareti müsteşarı M. 
Redard ve beynelmilel ansen ofisi 
ne mensup binbaşı Y ohruıon' dan 
mürekkep bir heyet, Brezilya' da 
Parana eyalet"ne gelip, orada İrak 
tan hicret eden Arurilerin yerlef • 
tirilmesi ve onlar için pamuk tar
laları ihdası meselesini tetkike bat 
lamıflardır. 

A vusturyada 
Geçirilen ihtilal 

Memleketin iktısadi 
hayatını sarsamadı 

ViYANA, 19. A.A. -Avustur· 
ya milli bankıuı müdürü sabık ma
liye nazırı Doktor Kienbök Avus
turya telgraf ajansının mümessili
ne aşağıdaki beyanatta bulunmUf
tur: 

Geçen haftanın hadiseleri Avua • 
turya iktisadi hayatı üzerinde bü
~k bir a!'sülamel yapmaınıttır. 
Bılbassa fıyatlarda yükselmeler 
kaydedilmemİftir. Dolfuas hükume 
tinin icraab seri bir muvaffakiyet· 
le tetevvüç etmiftir. Şimdi her ta· 
rafta tam bir sükiin sürmekte ve 
iktisadi hayat hükiimet ordusunun 
y_e di~er kanuni tetekküllerin ener· 
ıık mudahaleleri sayesinde normal 
bir surette cereyan etmektedir. 
Mali sahada endite veıici hiç bir 
teY yo~tur. Yalnız timdiye kadar 
sosyalıstler tarafından idare edilen 
büyük tasarruf sandığından ilk gün 
!erde mevduatın geri çekildiği mü· 
,ahede edilmittir. Ve bunları çe
kenler bilhassa sosyalist taraftarla· 
n olmuştur. Bu da azalmıfbr. Dö
viz ithali\b müsait •eklini muhafa
za etmektedir.· Avusturya timdiye 
kailar takip ettiği para siyasetine 
devam edecektir. Ticaret siyasetin· 
de elde edilen son terakkiyatm A
vusturya iktiaadiyati üzerinde mü
sait tesirler husule getirmesine in· 
tizar edilmektedir. 

Dağttılan Sclautzbund'lar a•keri 
tefkilatt 

VIY ANA, 19. A.A. - Matbuata 
verdiği bir beyanatta, M. Fey, sos
yal demokrat Schutzbund liuvvet
ler;nin askeri mahiyeti hakkında 

israr etmit ve bu te~ekkülün" bir 
daha katiyen harp etmemek" pren
sibine rağmen en militari•t bir te
şekkül olduğunu söylemittir. 

M. Fey, Heimvehren'ler olmuay 
di, Avusturyanın mahvolmuş ola
~ğmı söyliyerek sözlerini bitirmit
tır. 

Lehistanda mebus avu
katlar için takyidat 

VARŞOVA. 19 (A. A.) -Yüksek a· 
vukat meclisi alımı olduğu bir kararda 
Diete ve Ayan aza11 olan avukatlann i
dari davalarda müıterilerini temsil etme
lerini, hiraneti ntaniye ılanlannda mü
dafi olmalarım, buineye k.arıı hukuki 
muavenetlerde bulunmalarını, hazne ile 
mali münasebetleri •eya mukueleleri o
lan ıirketlerde n:ra herhangi bir tetelı
büıte hukuki müıavirlikte bulunmal•n· 
Dl men..tmiıtir. 

Muhtar Ye mahalli idarelerde nzifele. 
ri olan Ayan •e mebusan azalan için de 
yukarıki vaziyetlerde ayni memnuiyet 
vardır. 

Meclis, Ayin Ye mebusanda.ld avukat· 
lara iılerini tasfiye edebilmeleri için iki 
ay mühlet nnniıtir. 

Çanakkalcde bulunmuş 
bir amiral öldü 

LONDRA, 19 (A. A.) - Reuter'in 
Sydney'den aldığı habere göre, 1914 ·16 
le Belçika sahilleri açıklarında yapdan 
harekatta ve 1916 • 17 de Çanakkaleye 
kartı yapdan taaamızda bir harp gemisi
ne kumanda elmiı olan Amiral Cerald 
Bemard l"'efat etmiıtir. Müteveffa Jut· 
land muharebesinde de bulunmuıtu. 

Lindberg rüşvet aldığını 
tekzip ediyor 

NEW • YORK, 19 (A. A.) - Mira. 
lay Lindberr, kendisinin bir talmn ha
va kumpanyalarından hediye mak•muı. 
da eıham alımı olduğuna dair Vaıinı· 
ton'da deveran eden ıayiaları tekzip et. 
mittir. Mumaileyh, tekzipnamesinde 
kendisine verilmiı olan bütün eshamı 
P . Air n 
anamerıcan way ile aralarında mev-

cut mukavelename mucibince verilmit ol 
d~ğu'lu ya.maktadır. Lindberg, bu tek. 
zıpnamesini iıir takım havi postaları mu 
kavelenameleri baklanda tahkikat İcra 
eden Ayan Meclisi encumeoine gönder
miştir. 

Fransız bütçesi 
Masraf bütçesinin toptan 

tasdiki isteniyor 
PARIS, 111. A.A. - Bütçenin, 

meclis tarafından tasdiki keyfiye
tinin, fevkalade müstaceliyeti haiz 
bir mesele olduğunu nazar! itibara 
alan hükUmet, meclisin bugünkü ıç 
timaında, masraf bütçesinin mad
de madde değil, toptan müzakere 
ve kabulu talebini havi bir takrir 
vermittir· 

Varidat bütçesine gelince, bu, es 
kisi gibi serbesçe müzakere oluna 
caktır. 

Kısa bir münaka~adan sonra, 
meclis bu teklifi 140 reye karşı 
kabul etmittir. 

Bundan evvel Belçikanın uğra· 
mıt olduğu mateme, ayrıca kısa bir 
celse tahsis edilmi,tir. 

Meclis reisi M. Bouisson rahatsız 
lığına rağmen bu celseye bizzat it
tirik ederek Kral Albert'in mezi· 
yelleri hakkında senada bulunmut, 
onu müteakiben de, hariciye nazm 
M. Barthou müessir bir hitabe irat 
etmittir. 

Bulgaristanda intihabat 
SOFY A. 9. A.A. - Bulrar ajansı bil· 

diriyor : Dün 2030 zirai nahiyede yapr· 
lan nahiye intihabatı ıükün içinde cere
yan elmif ve b• intihabatta demokratlar
dan, çifçilerden, liberal rad"kallerden mü· 
rekkep hükıimet bloku reylerin Jiizde 
atmıt bqini kazanmrılarılır. Bütiin mu
halefet fırkalan ise ancak Jiizde otuz 
bq kazaıunıtlardır. Amele fırkası ise 
1931 intihabatında kazandığı yüzde J'C

di reye mukabil aon intibabatta ancak 
bunun yaruını alabilmiıtir. 

Japonyada bir ölüm 
TOKYO, 19 (A. A.) - En nüfuzlu 

müıaYiri • baılardan Kont Miyaji, mide 
ülserinden, 76 yaımda vefat elmiıtir. 

MüteYeffa, 1859 senesinde, Ç"m • Ja• 
pon harbini müJealap imzalanan ıulh mu 
abedelerini teati etmek üzere Çe • fu'ya 
gönderilmiıti. -----
Gandhi'nin nazariyeleri 
BOMBAY, 19 (A. A.) - Gandi dün 

Pondiıeri'ye vaPl olmuıtur. Mumaileyh 
kendiıini karfılamıya gelen büyiik bir 
kalabalık huzurunda içtimai nazariyele
rini izah ederek, bütün inıanlarm müaa
vab üzerine müeııeı cemiyetlerin üstün· 
lüğünü teyit eylemiıtir. 

--o-
Otomobil - Tren rekabeti 

BOMBA Y, 19 (A. A.) - Hindistan 
devlet demiryollan bütçesi, geçen yılın• 
kine niıbetle 80 milyon rupiyelik bir va• 
ridat noksanlığı göstemıiıtir. 

Bu tenakus, en ziyade otomobil müna· 
kalalının artnuı olmasından ileri gelmek 
tedir. 

Amerikan filosunun 
manevraları 

SAN • PEDRO, 19 (A. A.) - Gele
cek hafta baıı 90 gemi, 300 tayyare ve 
Akron dirijablinin iştir .. kile manevralar 
ya,pdacaktır. 

Fransada anket parlman
ter heyeti 

PARIS, 19 (A. A.) - Mebuoan Mec· 
isinin nizamnameler encümeni sosyalist 
grupunun, 6 ıubat ve mütealnP ciinlerde 
bir çok kurban •ermİt olan müeuif hadi
selerin meıuliyetini tayİn maksadile bir 
anket parlemanter heyeti teıkili hakkın· 
claki teldifini kabul etmiıtir. 

Encümen diier taraftan Daladier ka
bineıinin meıuliyet derecesini tayin için 
ele aynca bir anket heyeti tetkili hakkın
da, sağ cenah mebuslarından M. Herriot 
tarahnclan nki olan teklir1, mevcut 44 
kiıilik heyetin, 6 ıubat ve müteakıp gün
ler "'kuatına müteallik bilcümle mesai
le tetkikatını leflDİI edebileceği cihetle. 
reddeyleınittir. ----

Cenup kutbunda 
WELLINGTON, 19 (A. A.) - O~ 

rünlük bir deniz yolculuğundan sonra 
Byrd heyetincleu "Jacob nıppert" remi· 
si buz manialarmdan Portbhalmerı !ima. 
nma celmiılerdir. Gemi kııı orada geçi
recek, aonra heyeti aramak üzere küçük 
Amerika:ra ridecektir. 

Otomobile çarpan tren 
TREVES, 19 (A. A.) - Hirıfeld ci

vannda1ı:i bir geçitte, bir tren, içinde 
bet kiti bulunan bir otomobile çarpımı· 
tır. Bunlardan üç kişi ölmüf, bir ikiıi a• 
ğır, bir kiti de hafif yaralanmıılarclır. 

Varşovada bir estonya 
heyeti 

VARŞOVA, 19 (A. A.) - Estonya 
murabbaı heyeti, başında Estonya ve 
Lehistan Cemiyeti Reisi ve Talin parla· 
mentoıu reisi M. Tibund olduğu halde 
buraya gelmiı ve Leb • Estonya Cemiye
tini ziyaret etmiıtir. Heyet, Lehistanda 
kalacaiiı beı.gün müddet zarfında Var
'on, Cracovıe ve Zakaponc'u gezccektır. 

. '. - ~ ... '" .•. ~. . 

DAKi 
Reisicümhur Hz. dün Çin askeri 

heyetini kabul buyurdular 
.. ANKARA, 19. A.A. - Avnıpa qskeri teşkilatını tetkik etmek 
uze!'e .~eya.hatte .bulun_an. ve dünfehrimize gelen ceneral Young 
c.~ıch ın rıyasetin~ehı Çın tukeri heyeti bugün öğleden sonra Reisi
cumhur Hazretlerı tarafından kabul edilmişlerdir. 

ANKARA, 19. A.A. - Şehrimizde bulunmakta olan Ceneral 
Young'ın riyasetindeki Çin heyeti tukeriyeııi bugJn BQfnekil l•'f'et p,.. 
f~ -!f ıı:zreılerile ~üyü~ erkanı harbi ye reisi Müşiir F eozi Paşa Hazreti~ 
nnı zıyaret etmışlerdır. 

. H~yet dün de Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyi ziyaret eyle
mışlerdır. 

M. Y ansen Ankara ya geliyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - M. Yansen birkaç güne kadar An. 

karaya gelecektir. 
• 

I ncir mzntakası müstahsilleri 
• ~ YDIN, 1_~ (M~liyet) - incir mıntaktuının her birinden seı;ilen 

salahQ>ettar mumeS111ler bugün Halkevi salonunda toplandılar. Toplan 
tıda mebuslanmızdan Fuat, doktor Ma:zhar eylerle•vali~·z Fevzi lır· 
k'!: re~i Etem, Halkevi reisi Neşet Beyler, meclis ~azaları ve ban~ mü 
durlerı ~azır bulunmUflardır. Umumiyet itibarile tefkiliitlanmak lüzu. 
munda ıttilak eden müstah•iller saltf kooperatifleri kurmağı karar 
altına almışlardır. Beş k.ifilik faal bir komite seı;ilnUftir. 

Ofis teşkilatının 
başlanacak. 

tatbikına 
Kadro 

martta 
hazır 

'ANKARA, 19 (Telefonla) -lktısat Vekaleti yeni te,kiliit prog. 
r~ına .dahil ofis teşk:latını martta tatbik etmeğe karar vermiftir. Oli 
sın yenı kadrosu hazırlanmıftır. Ofis müdürlüğüne Kurtoğlu Faik B. 
İn tayini ihtimali kuvvetlidir. 

Kırklareli maarif, nü/ us, tapu 
ve iskan daireleri yandı 

"ANKARA, 19 ( A.A.) - Kırklarelinde 11 • 18 şubat gecesi maa • 
ril , nüfus, tapu ve iskiin dairelerinin mevcut bulunduğu binanın tapu 
dairesi kısmından bir yangın çıkarak h'ç bir eşya kurtulmadan bina 
kiimüen yanmqhr. Yangın kast e•er& olmadığı Ve gece bekçisi bulu • 
nan tapu odacısının sobayı yanık bırakıp sinemaya gitmis olmasından 
çıktığı anlaşılmıştır. ' 

Belçika kralının vefatı münasebet ile 
taziyet telgraf /arı gönderildi 

• ANKA~, !9 ( A.A.) - Belçika Kralı Albert Hazretlerinin leci 
bır kaza netıcuı velat ettikleri haberi alınır alınmaz, Re ·.:cümhur Hz. 
namına yaverleri, Btıfvekalet namına hususi kalem müdürü Vedit pro· 
tokol fefi Şevket Cevat Beyler sefiri ziyaret ederek taziyette bulun • 
muşlardır. Hariciye Vekaleti bugün matem aliimeti olarak bayrağını 
yarı çekmiftir. Reisiciimhur Hazretleri ile Başvekil ismet PQfa ve Ha
riciye vekili Tevfik Rü,tü Bey taziye telİfralları göndermi,lerdir. 

Perfembe günü Belçika sefaretinde mütevella Kral Hazretlerinin 
utirahati ruhu iç-'n bir ayini ruhani yapılacaktır. 

Anadoluda şiddetli soğuklar; 
6 kfşi soğuktan dondu 

ANKARA, 19 (A.A.) - Mülhakatta şiddetli soğuk oe karlar de 
vam etmektedir. Birkaç günden beri yağan kar te .. :riJe buradan Alase· 
hire ıltmekte olan üç ileveci ve Balıkesirde gene yolda biri kadın b'iri 
erkek ve biri de çocuk olmak üzere .üç ki!i donmufhır. Balıkeıird: şid· 
detli soğuklardan mektepler heyet ı sıhhıye kararile altı gün tat:l ed ·ı. 
miştir. 

Kazım Hüsnü 
Beyin cenazesi 

(Başı 1 inci sayıfada) 
na defnedilecektir, Vapur 11 de Köp
rüde Şirketi Hayriye iskelesinden kal
kacaktır. 

Kazım Hüınü Bey 1299 da Konya
da doğmuştur. Elli bir yaıında haya • 
ta ııözelrini kapamqtır. Babası ken • 
disi gibi Konyada çok ııeTilen meclisi 
idare bqı.atibi Hilınü efendidir. Mer
hum Ki.zon Hüsnü Bey Abdülhamidi 
sara:rmda öldürmek üzere Yıldıza gİ· 
ren, orada tutularak boğdurulan inkı· 
li.pçr evlatlanndan Aziz Efendi mer
humla fikir arlcadathğı yapmıı. Mer• 
hum Ebuzziya Tevfik Bey Konyada 
bulundukça birlikte çalıımıth. Hayatı 
daima inkılap mücadeelleri içinde geç 
miı. Konya gençliğine büyük hizmet· 
leri olmuıtnr. 

Muhitinde kuvvetli ve inkılapçı bir 
cençli1ı: JarMmıı Ye onlarla birlikte 
- nefesine kadar çalıpnaktan bir 
an ceri kalmamııtır. Samimiyeti, ve • 
fası Ye hayırperverliğile bütün muhi
tini kendisi.ne bağlamıftı. 335 te Kon
ya mebusluğuna intihap edilerek la • 
tanbul mecliainin kapatılmasmı mii • 
tealup bazı arkadaılarile beraber A· 
nadoluya geçerek milli mücadeleye it 
tirak etm.İf ve bimici Millet meclisin
den itibaren bili.fasıla Konya mebu .. 
luiunda bulunmuıtur. 

Zekuı va yorulmak bilmeyen me • 
aaisile memleketin ticari ve iktısadi 
hayatında da mühim bir varlık temin 
etmiıti. Cümhuriyet Halk fırkaP bi • 
rinci kongresinde fırkanm umumi ida· 
re heyetine seçilmiıti. 

~ederdide ailesine ve fırka umu • 
mi ıdare h~y<;ti aı:kadaılarına ve dost 
lanna samımı tazıyetlerimizi sunarız. 

Fırka azasını davet 
C. H. Fırkası merkezinden: 
Umumi idare heyetimiz azasından 

Konya mebusu Kazım Hüsnü Bey ve
fat etmitşir. Cenazesi bugün saat 10 
da Taksim Sıraservilerde Alınan has. 
tabanesisnden kaldırılarak köprüye 
getirilecektir. Mazereti olmıyan fırka 
arkadailarımızın cenaze merasimine 
ıttirakleri rica olunur. 

Hazik hekimler 
Yetişecektir 

(Başi 1 inci sahifede, 
!erinde yeni Onivenitemiz inkitaf a•• 
rw göıtermit ve milletin kendisinde" 
beklediği hizmetleri ifaya baıb.mııtd• 
Netekim tıp fakültesi Haydarpa1ad• 
ancak üç yÜz haata Üzerinde aenelet· 
ce mahdut sahada tedrise mecburk"" 
timdi mikdarı bine varan hastalar Ü• 

zerin~e tatbikat göstermeğe baıları>1t 
ve balkm sıhhati ile bütün üniversit• 
profesörleri yakından alakadar olrı>Uf 
!ardır. Diyebiliriz ki bugiin hiç kiJO: 
ae memleketin diıansmda kenditiıU 
t':"avi ettirmek ve ameliyat için h<>' 
kım aramağa mecbur olmıyacakt11"• 
En hazık hekimleri memleketiıni:cde 
bulacak, en (Üç ameliyat burada yaP' 
laeaktır. Son zamanlarda göz haıta · 
lıklan profesörü dotkor lrerasheirı>"' 
larafmdan sabık Maliye Vekili AJ>dii

1 

hal~ Beyefendinin gözüne yapılan a• 
m'.9lıyat, mütariinileyhin geçenlerde 
';'ıyanada diğer gözüne yapılan aıoe
lıyatın ayni ve batta daha güç ve e
hemmiyetlisi id'i. Bu ameliyat heıD~ 
muvaffakıyetle neticelenmitıir. Ote 1 
den beri memleketimizde yapıla lr! · 
mekte olan dimağ ve akciğer amelı j 
yatlarmda da daha renit oahalar aç~ 
dığı sıhhat ve irfanı memleket be,. ' 
na zikredilmeğe ıayandır. _ 

o 

İngiltere sanatlar panayırı 
LONDRA, 19 (A. A.) - Bugün ~

limpiya'da açılımı olan fngiltere. oan•.,;. 
I~ panaymru, öğleye kadar takriben 
bm .kiti gezmiıtir. . . en""' 

Zıyaretçilerin yüzde yetmıı bet• e lıoJ" 
bi alıcılar ve bilhP .. , Danimarkalıdır · 

Alman satranç kralı öldii 
at· 

MONIH, 19 (A. A.) - Alman7~ ya· 
ranç oyunu ıaınpiyonu M. T arra,, 
§ında vefat etmiıtir. 

Rossi ve Codos 
1 A) Roısi i~ 

MARS LYA, 19 (A. · - ı,ri"" 
Codoı dün öğleden sonra "Josephle ı.,.it• 
layyaresile Bourret'den lıtereı'e ge 
!erdir. 

.. 

1 

1 

1 
1 
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l<ar makinesi kapıdan 
çıkmıyormu~! 

ŞEHiR HABERLERi 
11\ı, l~t1.11~ul şehrinin bir kar süpünne 
b. kine11 olduğunu iti tirdim. Fakat 
t~b' Çok itilip te görmediğimiz ıeyler 
ı,' 1 bunun da uzaktan yalnız menakı
ı~':j. d",Yar, kendisini bilmezdim. Der
i r 1 ki; bu makine bir metre ke.lmlı
d llıda. kar tabakalarını lahzada yok e
,,,e'h''" Son günlerde yağan kar, bu 
ı/' U~ makinen.in hizmetine lüzum 
lı~ttırnıeye batle.mıtlJ. Bir li.ğım tef 
ı: atk olınıyan lstanbulda karlar sokak 
,_::. e.plamıı, seyrüsefer inkıtaa uğ • 
Qa f,?t otomobiller bir aylık ev kirası
!, ır sefer yapmağa kadar Yarını§ • 
t •dı, Beri taraftan da kar makinesi 
)İ~~ İtfaiye garajında gemini sevele· 
>'i uruyormuı. Nihayet bu makine
b rarajdan çıkardılar .. Şehrin tehrin 
d ~1 Caddelerinde hakikaten ite yara.• 

1
' Bll'aksalar ıehri silip süpürecek 
~a Pek ileri gider diye bırakmadı· 
,{':: 'Yalnız biraz da tehir dıtansını 
ı., Puretiın diye sur haricine aevketti
ı.:· E:dirnekapmna seldi dayandı, 
1 Pıdan çıkmadı .. Topkapıya setirdi· 
,,. d s·ı· · k 

1 ' Ora.dan da çllona ı, ı ıvrı apı-

~b" Reldi, oradan da çıkmadı. Baktı• 
~ lrıalıine lstanbuldan çıkmıyor. Ar
t' 2<1t'lamadılar .. Bunun üzerine bi • 
;11"' ,...kadaılardan birisi bu makine J ali.kadar olan daireye müracaat 

<tek somıuı: 

bııJ Beyefendi! kar makinesi lstan • 
• dıvarlarından dlf&n çrkmryonnu§, 
•'"sek mi?. 

ı..:; Evet 1 Makinen.in cesameti kapı· 
reniıliğinden fazla! 

~-- E Beyefendi! Bunu aatın alır • 
~ bu m&lı:inenin J.tanbul 1&1rlarm • 
ıı,1,_ dıtan çıkarılmaaı ihtimali düıü
..._di mi? 

it;:;: l"aLii düıünüldü.. latanbula ilk 
d ""ii zaman ufak tefek idi. Sonra • 
d~ !İtti, titli ve o hale seldi ki, ıim.
)o,. •lanbul surlarından dıfVJ çıkını • .. .. .. -l.-· 

c ..... ,>nu ahnııtır. 
·- ... ..... ~n· 

l'ürkçede dağıruklık! 
)~.ı\kıam) da (Aktamcı) müstearile 
"ııı '1ı arkadaş, bazıları tarafından 
ı, 'f terem efendim" tabiri yerine kul 
'-'"'an (saysılı efendim) sözünü ele 
li-...ı. bunun bir mana ifade etmedi
b;~tn tikayet ediyor ve sözü §Öyle 

:ror. 
·o· s,.,, •l heyeti bu anarıinin önüne ge-

'lııl e;ı,ı., birkaç aene sonra biribirimizi 
'3'crnuyacak hale geleceiiz.,, 

tiı.ı°;d bu fikirde değilim. Ben daha 
'''lllıı en. anle.mamağa başladığrmızı 
't;ı.ı.~İYorum. lıin zayıf tarafı ıudur: 
ı..;;,~de uzun müddet kulJanılmq ve 
~itf'lan lisana girmiı olan birçok 
~e ~ sırf modaya uygun olsun di
lıQ.lrç I çeleıtirilmeye çalııılryor. Bu 
le~"ttiritteki aakathk ta turada 
dild 1~ yapılırken o kelimelerin bizim 
diıı.,". "'Ullanıldıfı mi.na değil de asıl 
>o,., ~ııd~_ki if~de ettikleri ~i.na. alını
\ip) abu ganp bazı ters ıfadelı ter • 
l,Qd~r ve tabirler çıkıyor. (Saygılı e • 
,~..,.. ıın) ) de bu kabildendir. (Saygısız 
~ demek naaıl muaıeret kaidele
~ &a1buyan (denaiz) adanı denıek 
~İl' (dygılı ade.m) da edep erki.n bilen 
~l>l} am.d~~tiı:· Bunun!~ (mubte. 
'iıı 1)•elımesının ıfade ettiği (herke
lo.b;i ıu:nıet .. ettiği) mi.naaı araamda 
~! hıç munasebet yok. Amma 1 b' 
ı.: • '1 Al" ı· k' b a ır "'•~· a a .'n en bunu söylemek 

-"'Yordum ki; 

t;;~tte böyle tercüme türkçesi ile 
~fıı lrneye baıladığmıız içindir ki; 
I~ Y•zılarmıız Turan türkçesine, 
~ ..... yapılmıı lektür tercümelerine 

'"lyor. 

\'<!~~""· ~İr ~e f;~nkçeden aynen nak
~ ;ıı:.•zım unla ıle yazdığımız tabir
~~ ç,i:'am edince güzel dilimiz için
ı..~ lmaz hale geliyor. Meseli. 
~ı;!•zetelerden birinde Cenap Şa.-
~ merhum h&lı:kında yazılan 

<1 •.it,, llra bakınız. Aynen alryorunı: 
1ıq">tı11Q~"m Cenap Şahabettin Bey 
& 44;"'1 er deri ve :zührevi hastalık/an 
ıı.""l clcr eri,; ihtiaaıını arttırırken (Sor. 

(lt.;, "~ebiyat kurlannı takip etmiı 
t<ı >ıaiye ea letr) olmaıtur.,, 

~ ~~İJ'at fakültesi mezunu demek 
~~ kltı (licencie ea lettre) terkibinin 
'~"" .. re~esi .~cıı~.•cak, fakat gü
l~ °"lttı 'f;'dır, Çunku bu tabiri bilen 
t..J:, O İ!tıı • ansızcadaki imlUıru bilir • 
ll~"'İl\ • aYr okuyamıyanJar ise bu 
oıı..'-1.~Rasınr zaten anlamazlar 
r~ n fU imli.sile gıiya fransrzc~ 
İlib ~f) ~~!!"' (Le ~?~~echar de 
~~le lıi 11'1 ara11nda gulunç olmak 

l't ~c ç fark yoktur. 
~:'11'cak' ~ kullanılan kelimeleri an 
dltlllıh bbır tekilde tercümeye, ne de 
'"<le1ı; ulunabilen terkipleri ecnebi 
~ ~ ~ fakat türkçe imli.sile di

aga lüzum var .• 
ıQt'ıtı...,., FELEK 
'~•ı;4" Erltek Muallim Mektebi 

Ilı ~ e11 S. A. Beye, 

~i~~ltıı.11"'ı,~ktllbunuzda baluettiiin.iz 
" ıne Yazdınız? ve neye dair 

... ~~ ... ,.,,, . 
P.t "'>ırı<1 "'rzder; :>. D. C. T. sabık me 

l"t eı,11lb 011 Ş. Beye, 

Ekonomi 

İspanyol heyetinin 
Temasları 

Heyet iki memleket ara
sındaki ihracat ve 

ithalatı tetkik ediyor 
Ticari temaslarda bulunmak üz.,.. 

re şehrimize gelen lspanyol ticaret h~ 
yeti §ehrimizdeki ticaret gnıplarıle 
göriifmek üzere Ticaret od.asile tema 
aa gelmiştir. Oda bu hususta tavusut 
ta bulunacaktır. Heye-t yalnız yumur· 
ta İ§lerile değil, her nevi ticaret eşya 
ıile ali.kadar olmaktadır. ispanya, 
Türkiye ile arasındaki ticaret anlaıma 
smda Türkiyeden ispanyaya yapılan 
ihracatın yüzde eltisi niııbetinde Tür
kiyeye ithalat yapmak istediğinden he 
yet bilha.asa Türkiyeye ispanyadan ne 
ler satılabileceğini tetkik etmektedir. 
ispanya ticaret heyetinin mühim tasav 
YUrlanndan biri de Türkiye ile Ame· 
rika arasında ve birçok Avrupa ve A
merika limanlarına uğrayac&lı: vapur 
seferleri tertip etmektir. Bu seferle • 
rin lıpanyaya kadar olan kısmı Türk 
vapurları tarafından yapılacak ve o
nda Amerikaya giden lapanoyl vapur
larile teli.ki edecektir. Heyet Türki • 
yede lspanyol e§yaaını ve lspanyada 
Türk me.muli.tı ve mevzuabnı lefhir 
edecek m91herler kurulmasını da tet
kik etmektedir. 

Sovyetlerle ticari anlaşma 
Sovyet Rusya ile aramızdaki tica

ri anlaımanm ı 7 ıubattan 17 nisana 
kadar temdit edildiği dün alakadar
lara bildirilmiıtir. 

Fransanın TUrkiyeye ayırdığı 
kontenjanlar 

Fral>.sa Ziraat nezaretinin 934 se
nesi birinci üç aylık li•tesinden Türki 
:re için ayırdığı mikdarlar ticaret o • 
daaına bildirilmi§tir. 

ltalya ile ticaret mUzakereleri 
Aldrğnnız maliimata göre ftalya 

ile ararruzda Romada Clearing esas • 
lan Üzerinde cereyan eden ticaret an 
la!masına ait ıimdiye kadar yapılan 
muzakerelerde bazı eıaılar üzerinde an· 
latma baaıl olrnuıtur. 
• Heyet ay sonuna kadar meınlcketimize 
avdet edecektir.Romadaki heyet azaaıo
dan lktısat vekaleti kontenjan tefi Mıılı
tar Bey dün ıehrimize dönmÜ§tÜr. 

Fındık ihracatını murakabe 
Fındrk ibracatmm mürakabesine 

dair olan nizamnamenin bazı madde· 
!erin.in değiıtirilmeai heyeti vekilece 
kabul edilmittir. Buna nazaran nizam 
namen.in üçüncü maddesi ile tekyit e· 
dilen fındık ihraç iskeleleri tunlar • 
dır: Gireııon, Trabzon, Ordu, Rize, Un 
ye, Görele, Fatsa, Sünnene, Valdıke
bir, Tirebolu. 

Bu nizamname ile muayyen olan 
kontrol maim son ihraç iskelesinde ya 
pıhr ve mallar mühürlenir, ihraç İs • 
kelelerinden mühürlü olarak lstanbu
la nakil ve orada herhangi bir sebep· 
le mührü fekkedilıniı bir mal, mal 
aahibinin talebi üzerine iıbu nizamna 
me hükümleri te.tbik edilmek suretile 
lıtanbul ticaret odaaı tarafından mu· 
ayene edilerek tekrar mühürlen< ""
tir. ihraç iskelesi olmryan mahaller;n 
fmclık ~ahsulü yukarıda ismi geçen ia 
kelelerın her hangi birinde veya Is • 
tanbula sevkedilerek orada kontrol e· 
dilecektir. Ancak lıtanbula bir ihraç 
Ulı:ele•inden tahmil edilen mallar ne
re mahsulü olursa olsun, tahmil edil
diği iskelede muayene edjlmek icap 
eder. 

Sut tozu fabrikası 
Yerli bir sermayedar grup tara • 

fmdan Buraada süt tozu fabrikası açı
alcağı baher alınnıııtrr. Fabrika gün. 
de 500 kilo süt tozu imal edecek ka· 
biliyette olacaktır. Çikolata fabrika • 
lan Türkiyede böyle bir fabrikanın 
açılacağına memnun olmuılardır. Çün 
kü bu fabrikalar, Avrupadan süt to
zu getirmektedirler. Süt tozu .25 kuru 
fo8 olduğu halde gümrüğile beraber 
çikolatacılara 130 kuru§& mal olmak
tadır. 

Çikolatacılar kakao istiyor 
Çikolata ve tekerlenıeciler cemi

yeti, kontenjan listesine az mikdarda 
k:"kao yağı konulma.undan şikayet e
diyorlar. Cemiyet ikbsat vekaletine mÜ· 
racaatta bulunmuıtur. 

Komisyoncuların Nafia VekA· 
leline bir müracaatı 

'ııl.:'~ı11;j~.zu aldım. Memurla dev
"'•~ "<\nu: 1 münasebetleri tanzim 
liıı; aıı ctr,. ",e daireler vardır. Hakkı 
'ı.'d•ıı .,::;. ••eniz, onu istilısal edece 
~.~.~lıuıı112 n ?!abfürsiniz. istersen.iz 
~ aıt olduğu makama gön 

Develt demiryollan dört ayda 2000 
vagon zahire getiren tüccara tenzilat 
Yapmaktadır. Bu tenzilattan istifade 
etmek Üzere buğday komisyoncuları 
ar:U~da bir lirnitet ıirket teıkil edil• 
n_ıı~tı: Bu v~iyet karşısında, şirketle, 
fır c c dahıl olmıyan komisyoncular 
Rekahında bir r.;;kabe~ aahaaı açılmııtır. 

etten muteeaaır olan müracaat 
, edl t;r':k,. te?"2ilattan istifa.de edemedik 

ennı bildımıiılerdir. 

A.ka:y ~-. ----
, denızyolları ve 

~lktı•at Jıavuzlarda 
b ·~•! ck~let. Aka 
l~l~a ~'<in leıı,·k 1 

Y, Denizyollan ve 
::'•Ytt Salıtllıas 1 

at Vapnn heyetin lstan· 
"'' •eia; ~i::, ~uvafık görmüştür. 
~. •ii";hrirrıizc ta~ ~1üdürü Ayetulfoh 

"lle ik i1•1mıştır. Heyet tetkikatı
rna edecektir. 

Bin leylik kAğıt Romen paraları 
~~raa 'Ye Oaınanlı Bankası komi ~ 

serlıg~nden: 3ı-l-1934 tarihine kadar 
te:!kvukl~e b!rakıldığr bildirilen mavi 
"" te 1 (~ın) leylik Romen kağıt pa 
ral~!nın hır ay daha yani 1 Mart 1934 
tarıhıne 1 c.dar tedavülde kalmaa 
kar"!' v;eri!diği Romen Milli Bankas= 
tam..mınden anla§ılmı§tır. 

Alakadarlarca malümat basıl ol • 
mak Üzere i15.n olunur. 

Bir incinin 
Başındaki fırtına 

--·--
Hakiki mi, kültive mi, 

yabancı inci mi? 
Geçen gün Sandal bedesteninde, 

dedikodUIU gÜnlerce çalkalanan bir 
hadise oldu. Bedestenin mub•mminle 
rinden Ve.hram Efendi; bir hanımın 
satılığa çıkardığı inciye ı 40 lira kl)'
met koymuttu. Beyoğlundaki bir ec • 
nebi kuyumcu da buna arttırarak 141 
liraya kapattı. Fakat çok geçmeden in 
cinin foyası meydana çıktı. Şark inci
ai namı atlında tethir edilen incinin 
kültive inci olduğu, 20 • 30 liradan 
fazla da kıymeti bulunmadığı iddia 
edildi. inciyi satın alan kuyumcunun 
ıikayeti Üzerine belediye meseleye el 
attı. Tahkikat heyeti teıkil edildi. F~
kat kat'i bir neticeye varmak müın • 
kün ole.madr. Çünkü, inci mütebuua
ları, sandal bedesten.inin mubammini 
tarafından 140 lira kıymet konulan bu 
incinin sahte olup olmadığı noktaua-. 
da itifak edemediler. 

Müteh&1&11lardan bir kımu incinin 
hususi iatridye tarlalarmda, yetiıtiri • 
len incilerden olduğunu ileri sürdü ve 
kıymetini sıfıra indirdi. 

Bir kısmı da, 41kültiYe inci'' tama .. 
nMle .un'i inci sayılmaz, mütaleaam. .. 
da bulundu ve incinin en a§&ğr 70 • 80 
ilra deierinde olduğunu söyledi. Bir 
inci etrafında kopan bu fırtma, ara
dan günler geçtiği halde henüz yabf· 
mıı değildir. 

Çarp içinde inciden anlayan e&!U 
kuyumculardan biri, aahici ve yalan • 
cı İnciler hakkında bir muharririmize 
fu izahatı venniftir: 

- inci, istridyenin, uzviyetinden 
ta.rdetıneğe çalııtrğı bir maddedir. Is. 
trıdye, bu maddeyi tardetmeğe mu • 
vaffok olamaymca aalya ifraz ederek 
yalamıy~ ~'lıy'?r· Her yalayııta da bu 
madderun uezrıne bir ta.baka inci ili ... 
ve etmiş oluyor. lıtridye , salyelerini 
ne kadar çok akıtrrıa incinjn taneıi 
o kadar büyük oluyor. T ahii incinin 
teıekkülü iıte bu suretledir. Kültive 
inciye gelince, bu uaulü Japonlar bul
mutlardır. Japonyada istridye yetiştir 
n1~k için huauai havuzlar ve iatridye 
tarlıılarr vücude ğetirilmi§tir. Bu tar • 
lnlarda yaf&yan istridyelere kıymet • 
siz, küçük inci taneleri yuttunıyorlar. 
lstridye, bu maddeyi beden.inden çı • 
karmak için salyasile yalamağa bat· 
lıyor. Ve yalaya yalaya hacmini büyütü
yor. ''Kültive" denilen inci de budur. 

Hkiki bir inci ile killtive inci ara • 
sınclaki fark çok büyüktür. Eğer, San
da.! bedeateninin mube.mmini, külliye 
L,ciyi, orient inci diye gösterip ona gö 
re kıymet koymuşsa, bata etın.İ§tir. 

incinin sahicisi ile yalancıamı biri
birinden ayırt etmek çok kolaydır. 

Mahkemelerde 

Beledlyede 

Bütçe tetkikatı 
Maaş ve ücretler bütçede 

mühim yekun tutuyor 
Şehir Meclisi bütçe encümeni, beledi

yenin yeni bütçesine ait tetkikatını ik
mal etmek üzeredir. Memur fazlalığı ve 
Ücretleri büt9"nin mühim bir kısmını ka
bartmaaı itibarile bu hususta heyeti umu· 
miyede tasarruf imki.nlanmn temini için 
hararetli müzakereler olacağı tahmin e· 
dilrnektedir. 

Hastanelerin para ihtiyacı 
Şehir hastahanelerinin inkiıafmı temin 

için hükUmeti merkeziyenin yeni senede 
belediyeye mali muzaherette bulunacağı 
ümit edilmektedir. 

Maslak yolu temizlendi 
Maslak ıosesi de, kardan temizlenmiş 

Ye dünden ibl>aren otobüslerin Şiıli • Bü 
yükdere yolunda iılemelerine belediyece 
müsaade edilrniıtir. 

Patlayan Terkos boruları 
Su fırtına günlerinde patlayan Ak· 

aaray ve Yedikule taraflarındaki Ter 
kos '"ıbonıları aüratle tamir edilmekte 
dir. Boruların kısmen tamiri ikmal e
dilın.ittir• 

Hile yapın esnaf 
Bazı ecnebi memleketelrinde ol -

duğu gibi, lstanbulda da hile yapan 
esnafın iıim.Jerinin gazetelerle ne§re· 
dilmesi lehinde netriyat vuku bulmuı 
tur. Şehrimizin geniıliğine nazaran 
hile yapan esnafın isimlerinin birer 
birer neırine pek te iınklin görü!enıe
mekte beraber, tethir noktasından da 
bunun ayrı bir tetkik mevzuu olduğu 
ileri sürülmektedir. Bununla beraber 
bile ve ihtiki.r yapan eanafm gazete
lerle iaimleri neıredilecek yerde tec· 
ziyeleri cihetine gidilm.,kte olduğu da 
ilave edilmektedir. 

Biz, öteden beri inciyi ditimize vurup 
muayene ederiz. Kültive İnci, küçük 
bir temasla kırılır. Halbuki sahicisi 
t&§tan serttir. En ağır darbeler ve taz· 
yiklere tahammül eder! ı 40 lira kıy· 
met konulan inci bana gösterilse, 10 
lira vermezdim." 

Diğer bir kuyumcu da demiıtir ki: 
- Kültive inciye, ıabte inci deni· 

lrmez. F &kat sahici inci hiç denilemez. 
Ntürel incinin en iyileri Adon sa

hillerinde çıkar. Umman denizinde es 
kc büyük istridye tarlaları, kalmamr§
l1r. inci avcılıiı masrafı ve zahmeti 
fazla olan bir ittir. 

Japony.,.da,_ ve AVTllpanrn bazı yer· 
lerinde incinin sun'i olarak yetiıtinne 
ie çalıtılması inci avctlığının mÜfkÜ· 
!atından doğmuıtur." 

Öldürülen murabahacı 
Feriköy cinayeti davasına dün Ağır

ceza mahkemesinde başlandı 
B~nd~ bir müddet evvel F eriköyün

dı; bır ~nayet olmuı, Menteı Kıaavi is
mınde hır murabahacı Zihni isminde bir 
bah~ıv'?' tarafından öldürülrnüıtü. 

Zıhnı Mentet Kısaviden bir miktar 
para iıtikraz etrn.iı, bunun bir kısırunı 
ödemi§, 60 liraa!nı ödeyememiıtir. 

Menteı Kııavı bunun üzerine icnya 
müracaat ederek Zihniye kefil olan bak· 
kal Nafiz Efendinin bu parayı ödemesini 
istemittir. Nafiz Efendi keyfiyetten Zih
niyi haberdar etmif, Zihni Efendi de gi
dip Menteı Kısaviden bir müddet müsa
ade etmesi ricasında bulunmuıtur. Fa
kat Menteı Kıaavi razı olmaıruı ve icra 
memuru ile beraber bakkal Nafi:ı Efen
dinin dükkanına hacze gitmiştir. Burada 
da cinayet olmuttur. 

Dün bu cinayetin mıılıakemesine bat
lan?."f~r. ı7 yatında olduğunu, ArnaYut 
ta~uyetinde bulunduğunu ve Kolonya'da 
clogduğunu söyliyen maznun mahkeme· 
de demiıtir ki: 

- 60 I~ borcum vardı. Kefilime mü
ra~t o;t~. D.~hal 35 liraaım vermeyi, 
25 lıra ıçın muddet vermesini, kefilimi 
izaç etmemesini rica ettim. O dinleme
di. ~§yaların anbaya yülden.:.esini em
retti. Ve dı§fll'I çıktı. Ben de kendisini 
takip ettim. Dükkandan yüz yüz elli 
metre ileride kendisine yetiıtim. 35 lire
yı alma11m ve mehil vermesini tekrar 
rica ettim. Kabul etmedi, üstelik hakaret 
etti, baııa bir de tokat vurdu. Bu esna
da da cebinden yere bir çılkı düttü. O ça
kıyı aldım ve kendisine vurdum. 

Maznunun bu tekildeki itirafından son 
ra ilk olarak §ahit kefil bakkal Nafiz E
fendi dinlenmiıtir. Nafiz Efendi maznu• 
nun &Öylediklerin.i tekrar ettikten sonra• 

- 60 lira borcuna mahsuben derhal· 
35 lira vermeyi, 25 lirasrm da ay batm· 
da ödemeyj teklif etti. Ben de: 

- Sana bir miktar da faiz verelim, 
dedim. Fakat Menteı Kıaavi Efendi ka
bul etmedi. Dükkandan çıkblar. Zaten 
hadiseyi görmedim, demiıtir. 

Bundan sonra diğer §ahitler dinlen
miı, bunlar da Zihninin Mentq Kısavi 
ye yalvardığını, fakat onun dinlemediği. 
ni, zatı hadi~"yi de görmediklerini aöyle
miılerdir. 

Muhakeme tahlt celbi ve maznunun 
17 yaıında olup olmadığının tahkiki için 
19 marta bıralulmııtır. 

Neşriyat davaları 
Son Poıta gazetesinin Cuınburiy t 

gazetesi aleyhine ikame ettig" i bak et 
d d .. ilci' • d are avasına un ncı ceza a devanı dil 
cekti. Fakat neıriyat müdür! .ed e-

erın en 

Hikmet Münif Beye tebligat yapılamadı
ğı anlatıldı, muhakeme baıka güne hıra· 
kıldı. 

Dünkü muhakemede Cumburiyet'in 
vekili mukabil dava açacaklarını söyle
mİ§, mahkeme bu davanın da muhakeme 
gününe kadar tekemmül ettirilmesini 
lıildirmittir. 

Sarı Ihsan mahkemede 
Dolandıncıhktan maznun Sarı lbsarun 

muhakeme•ine dün üçüncü ceza mahke
mesinde devam edilmiıtir. Dünkü muha
kemede bir polis §alıit olarak dinlenıni1. 
bu §alıit San lhaanm sabıkalı dolandın
cılardan olduğunu aöylemittir• San Ih
san deli olduğunu iddia etmiıtir. Mahke
me evvelce bu iddianın doğru olup ol
madığım tevkifhane doktoru tarafından 
tetkik edilmesine karar verrniıti. San Ih
san bu karara itiraz ederek bbbıadliye 
sevkini istemiştir. Mahkeme bu isteği 
reddederek Tevkifhane doktorunun tet
kikatımn kafi olduğuna karar vemıittir. 
Bundan sonra gelmiyen ıahitlerin celbi 
ve §alıitlere tebtiğat yapmakta ihmali gö
rülen memurlar hakkında takibat yapıl
nıaaı kararile muhakeme lıaıka güne br
ralolmııtrr. 

Keşif rapılacak 
Komiserliği esnasında Kumkapıda Nu

ri isminde bir toförü öldürmekten suçlu 
sabık polis birinci komiseri Mucip Bey
le bekçi Adilin muhakemelerine dün a· 
jırceza mahkemesinde devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede Nuri veresesinin 
ukili vaka ınaballinde keıif yapılması ta 
lehinde bulunmuıtur. Mahkeme bu tale
bi kabul etmiı, keıif yapılma11 için mu
hakeme baıka güne bırakılmrthr • 

Eroin davası karara kaldı 
Bundan bir müddet evvel Osmanlı 

Banka11nda bir kaaaya konulurken 
yakalanan eroinlere ait davaya dün 
öğleden eYVel aikizinci ihtiaaa mahke 
mesinde gümrükte deve.m edildi. Dün 
kü muhakemede müdafaa yaprlmıı 
ve muhakeme karar için 25 ıubata bı 
r&lı:ılmııtrr. 

Kılıç balığının sebep olduğu kavga 
Bundan bir müddet evvel Beykoz açık

larında ay ııığında Beykozlu Mahmut ve 
Raif Efendiler tayfalarile birlikte ağ atıp 
baLk avlarlarken ağlanna bir kılıç baılığı 
dü§mÜ§IÜr. Fakat balık her iki ağın da 
içine girmiştir. Bunun üzerine Mahmut 
Efendi: 

- Ava ortağız! diye bağrrnuı, fakat 

Peşte seyahati 
Hazırlıkları 

Turing Klöp zengin bir 
program hazırlıyor 

Türkiye J uring ve otcmol>il klöbü ta
rafından tertip edilen Peıte seyahati ha
zrrlıklanna batlanınııtır. Bu seyahate it· 
tirak için Anadoludan da bazı müracaat
lar vaki olmaktadır. 

Seyahat ücreti pek ucuz olacaktır. 
Tren, Peıtede kalınacak olan altı gün zar 
fında en iyi otellerde ikamet ve yemek 
masrafı, program mucibince tenezzüh ve 
pasaport vize masrafı da dahil olduğu 
halde, adam baıına ikinci mevkide seya
hat etmek tartile 85, üçüncü mevkide se
yahat 60 liradır. Bunda yalnız yataklı va
gon ve seyahat esnasr-ıda vagon resto .. 
ranında yemek masrafı dahil değildir. 
Turing klöp bu masraftan da tenzilat 
yaphnnak jçin Yataklı vagonlar tirketi
ne müracaat etmiıtir. 

Kafileye yüz kiti kadar iltihak edece
ği tahmin edilmektedir. Macar Meb'uıan 
ve Ayi.nınrn 29 teırinievvelde Ankaraya 
vaki olan ziyaretlerini iade edecek olan 
B. M. Medisi azalarının adedi 25 kadar 
olacaktır. Seyyahlar 30 nisanda lstanbul
dan hareket edecekler ve 2 mayısta P et· 
leye vasıl olacaklardır. 4 mayısta Buda
pefte panayınnin küp.t reımi yapılacak
tır. Panayır idareli Türk ziyaretçiler i
çin itinalı bir program hazırlamaktadır. 
Şehrimize gelen malumata göre seyyah· 
lar Pettede kalacaklan 5 • 6 gün zarfın
da Mont St. Gellert'i, Kral sarayını, mil
li hazinei evrakı ve tarihi Türk vesaiki
nin bulunduğu yeri, eski Budin Valiıi 
Abdurrahman Pa§& namına rekzedilen a
bideyi, eski bir Türk olan Cülbabanın 
mezannr. Mathia kilisesini, parli.mento, 
temyiz mahkemesi binalarile H üriyet 
meydanını, borsayı, ve milli bankayı, 
Ste. Marguerite adaaile deniz bamamla
nnı ve yüzme mektebini ziyret edecek
lerdir. 

Seyahate ittirak edecek zevat arasın· 
da tüccar, fabrikatör, mübendiı hekim 
sporcu ve talebe gibi muhtelif .,;ealekle: 
re m.ensup olanların miktan çok olduğu 
~d~rde bunlardan her birinin meslek
lerını alAkadar edecek surette tenezzüh 
:::gramları tanzim edilecektir. Meb'us-

'!'IZID yapacakları temaılar için de ay
n hır program yapılacaktır. Siyaıi me
bafil ıereflerine resmi kabuller tertip e
decektir. 

Fabrikatörlar, sanayi mektebini, tüc
car borsayı, Cıepel limanını antrepolan 
ve hilleri, ziraat erbabı ziraat müzesini, 
haralan, m ... behayı, f&np kavla,·:nı; 
hekimler Rockefeller Enstitüsünü, hasta
hane, sanatoryom ve kaplıcalan, mühen
disler telaiz merkezlerini, Politeknik sa
natlar mektebini, havagazı ve elektrik 
fabrikalarını ziyarete davet edilecekler
dir. Türk seyyahlarının Peştede kaldık. 
lan müddet zarfında terefI~rjne bazı 
spor eğlenceleri tertip edilecektir. Ope
rada bir suvare verileceği gibi, otomo
bil ve zerafet müsabakaları, motosiklet 
at ve Tuna üzerinde kayılı yarışları, fut· 
bol ve güreı müsabakaları tertip edile
cektir. 

Bundan maada mobtelif meslek erba
bının aralarında mesleklerine taalliik e
den meseleleri görüımek ve mesleki mü .. 
nasebatı inkip.f ettirmek üzere bazı içti
malar "" konferanslar da tertip edil.ebile
cektir. Bu meyanda Türk • Macar ikhaa
di münaaebatı, fenni, bbbi meselelerle ta 
lehe araarndaki münasebata ve turizm 
münasebatına dair toplantılar yapılacak
tır. 

Macar Batvekili, Meclisi Meb'uaan Re
iıi, Peg.to Ticaret ve Sanayi Odası Sa ... 
nayi Cemiyeti ve Türk .. Macar Ticaret 
Odaaı tarafından, Türk seyyahlar ıerefi
ne ayrıca ziyafetler verilecektir. 

Türkiye ile ispanya arannda 
turizm 

Türkiye ile ispanya ansında Turizm 
münaaebatı ile meıgul olmak üzere Mad
rid'te Patronata T ouriımeı isminde bir 
cemiyet tetkil edilrnittir. Cemiyet nisan
da ispanyadan lstanbula bir seyahat ter 
tip etıni~tir. Bımdan sonra İspanyol ta
lebesinden mürekkep ikinci bir seyyah 
bfilesi §eh:rimize gelecektir. 

Mes'ut bir nişanlanma 
C. H. f. lstanbul Vilayeti idare 

heyeti reisi Cevdet Kerim Beyin 
hem9iresi Macide Kerim Hanımla 
çocuk dokto1'11 Ahmet Akkoyunlu 
Beyin nifaJllanma merasimi dün 
Sipahi Ocağı salonlan.nda yapılmıt 
tır. 

Ni,a.n merasiminde ve bu müna
sebetle verilen çayda şehrimizin 
tanınmıf ve güzide simaları bulun
muş, merasim geç vakte kadar ne
te ve zevk içinde aürnıüttür. 

Bu m~nasebetle yeni ni9anlılara 
saadet dıler ve kendilerini tebrik 
ederiz. 

Rnif Efendi ile tayfası buna itiraz etmİ§· 
!erdir. Bu itiraz üzerine iki taraf arasın
da ve deniz üzerinde bir kavga baılamıt 
ve neticede Raif Efendi yaralanmııtır. 

Raif Efendiyi yaralamaktan suçlu ola
rak ta Mahmut Efendi muhakeme altına 
alınmıştır. 

Dün yapılan muhakemede Raif Efen· 
di cürmünü inki.r etrniıtir. Muhakeme 
tahit celbi için başka güne bıralolmıttır. 

incirli çiftliği cinayeti 
Bakrrköyünde incirli çiftliği civannda

ki kötklerinde Davit Efendi yaralamak 
ve kan11 Madam Lea'yı öldürmekten 
suçlu Talip ile Mustafarun muhakeme· 
sine dün devam edilmit, p.lıitler dinlen· 
mittir. Dinlenen tahitler hadiıe hakkın
da malumatları olmadığını söylcmiıler
dir. Muhakeme terhis edilmit olan bir 
jandarmanın istinabe surctile ifadesi alın 
mak için başka güne bırakılmııtır. 
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Kısasa kısas! 
Küçük bir telgraf. 

Almanyada garip bir ceza ... On 
yedi yaşında bir kaç kıza ilişen 
gayritabii bir adam hakkında ve
rilen isabetli bir hüküm. 

Bilmem gözünüze ilişti \. li, Al
man mahkemesi bu adamı hadım 
etmeğe kaıar vermit ve hüküm tat 
bik edilmif. 

itte kısasa kısas diye buna der• 
!er. 

Cürümle cez~ arasında mutlak 
bir nispet arayanlan bu karar tat
min etmittir. 

Hırsızlık edenin elini kesen, a
dam öldürenin başını uçuran ve 
nihayet ırza geçeni hadım eden 
adalet halk tabakalarını çok mem
nun eder. Almanya son aylar için
de böyle bir çok garip hıid'selere 
sahne oluyor. Siyasi mücrimlere !O· 

kak süpürtüyor. .Adi mahkı'.imlara 
yol yaptırıyorlar. Medeni kanunlar
da bu cürümlere ayrılan cezalarla 
bugün tatbik edilen bu hükümler 
arasında biç münasebet yoktur. 
Fakat zaten yeni bil' devir açmak 
istiyen yeni Alman rejimi her saha
da böyle garip gelen hareketlerin 
kahramanı oluyor. 

Hele bu son hadise, Almanyada
ki inkılabın mi.nasını tamamile te
barüz ettirdi.Amerikada beyazlara 
tecavüz eden zencileri halle linç e
diyorlar. Eğer Almanyadaki tedbi
ri duyarlaı•sa ZE'nciyi yatırıp el bir
liğile hadım etmeğe bqlarlar. Fa
kat ırz ve namus düfmanları için 
bundan ibretli bir ceza da ola
maz zannederim. Yeniçerinin ma
ceraaını bilir misiniz? 

Genç, bğ gibi bir yeniçeri biraz 
da çakır keyif giderken yanında 
anası, kıvrak, güzel bir kıza tesa
düf etmif. Yanından gitmif. Pe9in
den gitmiş. Nihayet nasılsa kendin· 
den geçmiş ve yayından fırlamış 
bir ok gibi genç kızın üzerine atıl
mış. 

Anasının ve kızının feryadına 
kof&lllar yeniçeriyi calyaka suba
tıya teslim etmifler. Elleri bağlanıp 
yeniçeri ağasının huzuruna çıkar
mıtlar. 

Ağa balyemez topu gibi kükre

mit: 

- Bre nabekar, bu saygısız'ığı 
nasıl işledin. Seni ye 'e yatırıp kırk 
sopa atacağımı hesaplamadın mı? 

- Hesapladım ağa. 
- Tırnaklannı söküp kulakları-

na kul'fun akıtacağımı hesaplama
dın mı? 

- Hesapladım ağa. 

- Balıkhaneye gönderip kelle<- ı 
ni uçurtacağımı hesaplarnadrn mı? 

_ Hesapladım ağa! 

Yeniçeri ağası bakmış k~ deli
kanlının gözü pek. Hemen sılah~a
rını çağırmış: 

- Bre alın bu nabekarı, pötürün 
sünnetçi başıya da hadım etsin! 

Tırnaklarının sökülmesine, kula· 
ğına kurşun akıtılmasına, nihayet 
kellesinin uçurulmasına aldırmıyan 
yeniçe:•i bu mülhit emri itilince 
pes demiş: 

- Aman ağam, işte bunu hesap 
etmedim di, kıyma bana! 

Burhan CAHIT 

1 l:SUK~A 1 
(lı Bankaıından alınan cetveldir) 

19 Şubat 193t 
Alrıam 

istikrazlar 
l•tilı:ra.ıı d•h;Ji 95,25 
1933 lıtikruı 98,50 
Sark D. Y O\Jlan 2 60 

Fiyatları 
Tahvilat 

T. aıkeriye 9,75 
Elektrik 

Onitürk 29:os 
TramY&J' 
Tün•l 
Rl"llm 
Mümessil 

" il 28,80 
" ili ZS,25 

cn ... rGltlor • " il 
ili Baidat 9 172' " 

ESHAM 

• "' HamlllDe 10 Terk-o• 
lı Bankası Nama 10 ı T elefoa 

.. " Müessi• Çimento . 
Tram••J' 44..50 ittihat dey. 
Anadolu Hisse 25,65 i Şark dey. 
Sir ... Ha7rl7• 15 Balya 
R.c.ıı 4,45 Şark •· ecs• 

ÇEK FlATLARI 

Paris 
Londra 
Nü:rork 
Milano 
Atiaa 
C.ne•r• 
Brükael 
Amsterdam 
Sof ya 

1~03 ı Prai 
653 1·2 Viyana 

iS.SO Berlin 
9.00.34 Mıt.drit 

82,79 Belrrat 
2.45.09 Zloti 
3.38.77 Penıo 
1.17 62 Bükreıt 

6.398.19 l\.fosko•a 

N U K U T (Satıı) 

20 F. Frana.ız. 
1 Dolar 
1 lıterlin 

20 Liret 
20 F. B•lçib 
20 Drahmi 
20 1. •••İıı;r• 
2tl Le•• 
21 Kur. Cek. 

1 Florin 

Kuroı 

163 
128 
653 
:ı.ıs 
113 

24 
818 

24 

ı~ ~ 

t Sille. A•. 
1 Pe:ıı:eta 
1 Mark 
t Zeloti. 

20 L•:r 
20 Dinar 

l ç .. n?•it 
t Alın 
1 J\fpc d '. 1• 

r "' ... '' 

li.75 
6530 
48.:?0 
48..SO 

12 
21.SO 
12,75 
19.25 

l.6G 
1.55 
Z.811 

1850 
4.41.24 • 
l.S9.73 

5.85 
34.7661 
4.20. 12 
3.81.57 

78.91.68 
10.87.50 

Kurut 

21 
16 
50 

14 .. -
20 

46.~ 
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KU&.A.& r 
Hekimlikten şairliğe 1 

Yazan: 
G. A. 

.............. 
Kendimi üşütmüşüm ... 
Beni o kadar çabuk elense edip 

sırtüstü yuvarladiki, hala adını öğ
renemedim: Grip.. Enflüenza? .. 
İspanyol nezlesi? .. Paçavra hasta). 
lığı?. Belki hiç biri değil, belki hep 
si ... Bildiğim bir şey varsa, üzerin
den dört gün geçtiği halde parma· 
ğımı kımıldatacak halim yok. Ök· 
sürürken ciğerlerim sarsılıyor. 
Gözlerimden tıı.kır takır yat dökü· 
lüyor. 

Cenap Şebabettin hakkında edebiyat 
adamları e. bette ba§ka ba§ka düşünecek
lerdir. Foka! ona karşı hekimlerin duy
gusu, şüphesiz, hep bir örnektir: O bü
yük isimle iftihar etmek. 

Bu iftihar, hekimlerin arasından biri· 
nin şiir ve edebiyatta kendisine yüksek 
bir isim yapabilmiş olmasından dolayı, 
mesleki bir gurur değil, tıp ilminin 
umumi kültüre çok yaradığı Cenap Şe
babettin ile bir defa daha sabit olduğu 
için, ilmi bir duygudur. 

Cenabın hayatı, çalışmada usulü bir 
gün tetkik edilecek olursa, tıp ilminin 
onun üzerinde nasd tesir ettiği anlaşıla
caktır. Kamusları arayarak, tihlerinde i
tine yarayacak kelimeleri toplaması, 
daha sonralan - başka bir ıairimizin 
dediği gibi - "tek taşlara benziyen pa
halı kelimeleri seçmesi,, belki bir gün, 
teşrih bıçağile disseksiyon yapmağa ben
zttilec,:k İr. 

Cenap gibi, hekimlikten edebiyata geç
miş o'nn l .. ittrıC, ömrünün sonuna doğru, 
!<endi kencisini tahlil ettiği vakit: 

"Hekimlik bana çok zahmet vermi§ ol
makla b~rabcr, umumi terbiyem arasında 
hekim!i~in ekıı:ik olmasını istemezdim. 
Hekimlik, ahlak ve düıünmek bakmı
Jarından, güç ve sert, fakat kuvvet verici 
bir mekteptir .... Teşrih salonunda ve has
ta'oanede çal.şmış olmak iyi bir şeydir.,, 
demişti. 

Büyük tenkitçi Lainte - Beuve'de Llt
trcii tahlil ederken her işinde çalı,ma 
usulünü hekimlikten aldığını görmüştü. 
Bu tcnk'. tçi zaten kendi&i için de, en kıy .. 
metli malümatını hekimlikten kazandı
ğını söylerdi. 

Cenap Şehabettin'in de, Littre gibi, lü
gat yazmakta olduğunu gazeteler yaz
mtştı. Gene onun gibi, kendi. kendisini 
tahlil ettiğini b:lmiyoruz. Etmiş olsaydı, 
edebiyatta yükselmeıine, tıp ilminden 
kazanmış olduğu bilgilerin ve usulün ne 
kodar yardımı olduğunu bize anlatmı§ 
olurdu. 

Fakat bunu düşünmüt olmasını tah
mi edemiyorum. Çünkü o, §Üre ve ede .. 
bivRta hekimlikten geçıniı olmakla be
raber, hekimlikten ve ilimden mümkün 
olduğu kadar uzaklqmııtı. 

Halit Ziya Beyefendi, Cenabın "pek 
müdekkôk bir tabip, pek mütetebbi bir 
i.lim,, olduğunu yazarlarken, §Üphesi.z, 
yalnız kendilerinin büyük şaire karşı bes· 
)edikleri sevgiye tilbi olmu~lardır. 

Cenap hekimlikten uzaklaştığını meı
hur bir makalesinde kendisi yazmıttı. 
O makalede kitabı edebiyatı iltihabı kuse 
ban~ tercih ettiğini kendisi oöylemişti. 

Zaten onun hekimlikten çok uzaklaı
tığıru anlamak için, kendisinin bunu yaz
masına da lüzum yoktu. O nefis A vru
pa mektuplarının birinde temellül keli
mesini millileşme manasında, dil erbabı
na peşkeı ç~ktiği vakit bu tabirin hekim 
dilimizde, fransızca agitation mukabili o
larak çarpınma demek olduğu hatırına 
gelmediği, hekimliğin ııblahlarına varın .. 
caya kadar unuttuğu anlaıdmıştı. 

Hekimlikte öğrendiği bilgileri unut
mu1 olması, nazımda ve neıirde: o güzel 
inci\cri d\Y.mi1 ol .. n büyük tair için, ta .. 
biidir ki, bi.r ayıp sayılamaz. Fakat ken
disinin niçi:t hekimlik etmediğini anlat
mak istiyen o makale, Cenabın, helcim
liktc esas olan, "hastalara karır ıadakat,, 
duygusunu da kaybettiğini göstermitti. 
Cenabı Şehadetıin hekimliğe Moliere'in 
gözile bakmıt ve onu üç yüz sene evvelki 
halinde, ı:>ek küçük lfr fey görmüştü. 
Herkes onu şairliğe hekimlikten gelmif 
olduğ ınu bildiği için, hiç olmazsa hasta
lar.n hekimlikten ümidini kesmemesi, bu 
kadar ol -un "hastalara karsı sadakat" göı 
tennesi li.zımdı. · 

ilimdeki tetebbü derecesine gelince, 
bunun en güzel misa1i, bugünlerde yeni· 
don meydana çıkarılan (Elhamı şita) 
ma.-ızumesidir, çiçekler üstünde! 

' 'Ufacık bir ciçekli yelpaze" 

• 

Açan ve ~uçarken düşüp ölen kelebek" 
cinsleri - hayvanat ilmine ıöre - ma• 
yıs, haziran, temmuz ve ağustos ayların .. 
da meyd"na çıkarlar •. Onun için ölü ke
lebek üzerine kar yağdırmak sadece gü
zel bir şiirdir. 

Bunu elbette kendisi de bilirdi ilmi 
olmıyan mısralan yazımı olması belki i .. 
!imden de uzak kalmak, yalnız şair ol
mak istemesindendi.r. 

• • * 
Littre bir taraftan edebiyat yazıları, 

liigat yazar, bir taraftan da oturduğu, 
Parise yakın, köyde hekimlik edenniJ. 
Cenap ta Bakırköyünde öyle yapmıt ol
saydı onun zarifliğinden, müstehzi zeka
ımdan tatlı dilinden hastalar ne iyi te
selli bulurlardı .. Onun kadar çalı§kan 
veyahut onun gibi çalışmasını bilen bir 
adam için, hekimlik etmenin pek de çok 
vakit kaybettirmemiş olacağı zannedilir. 

insan Littere o kadar çok ve hiç unutulma 
yacak yazılar yazmakla beraber,bir taraf
tan da hekimlik yapabilmit olduğunu 
düşününce, iıtiyen1er için, vaktin hesa .. 
bı olaml)'acağına inanacağı geliyor. 

Vakıa hekimlik meslel<inden hoılan
mamak mümkündür. Fakat Cenap hekim
likte kazanmıı olduğu bilgileri edebiyata 
götürmüş olsaydı, Türk diline ne kadar 
büyük hizmetler yapmış olurdu. 

"Hac yolunda,, kitabını yazdığı vakit 
bunu Emile Zola'run Lourdea kitabına 
benzetmek istediği, şüphesiz, iddia edi
lemez. Fakat her ikisin ide okwnuı olan
lar, ikiıinin arasında.. tabii o1arak, bir 
mükayeıe yaparlar ve birinciyi ikincisi
nin yanında, devin yanında bir cüce gibi 
bulurlar. O cüceyi yaratacağı yerde Zo
la' nın Rougon - Macquart silsilesine yap
tığı gibi bbbi bir meseleyi romanla tef
sir etmiş olsaydı, hekim olduğu için, 
Zola' dan belki daha ziyade muvaffak o
lurdu. Onun gibi ilmi, hakikatte vardı
ğı yerden daha ileride gösteremezdi. 

Hekimlik meselelerini edebiyata gö
türmüş olan garp romancıları, tiyatro 
müellifleri - meraklı mevzular bula
rak - hem dillerinin edebiyatına, hem 
de, bu meseleleri edebiyat sayeıinde gü
zel izah ettikleri için, halk bilgisine hiz
met ediyorlar. 

Vakıa bütün tahsiyeti ile, bütün yazı
larile zarif bir aristokrat olan Cenap 
Şehabettinden böyle bir hizmet bekle
mek te, benim için, bir kabahattir. On
dan - herkesin giyebileceği harcıô.lem 
gömlekler gibi - herkeıin itine yara
yacak yazılar beklenemezdi. Onun için -
ancak küçük bir zümrenin hayretle bak
tığı ve camekanlar içinde saklanılan in
cili gömlekler gibi - Yalnız bu sanat
ten anlayabilenlerin takdir ettikleri sa
tırlar ve mısralar dizdi .• Ne çare ki o in
cilere buırün bir mahfaza bulmakta güç
lük çekiyoruz. Onun hayranı olan bir 
gazete bile, Elhanı tita'yı yazarken: 

Bir tudei zılali sichrengü naümit 
Muraını ıimdiki yazımızla onu ezber· 

den bilenlerden batka kimıe anlayamı
yacağı için, manzumeyi kısa kesmeie 
mecbu'l' oluyor •. 

Bizim eski hekim ve ediplerimizden 
Şani zade habrlanmca, edebiyatta ariı
tokrat olma!<, diğer taraftan herkeıin 
anlayabileceği sueette yazı yazmağa ma
ni olamıyacak gibi geliyor. Onun tarih 
kitabı da Cenabın yazılan gibi. camekan
da saklanabilecek bir güzel sanat eseri 

Dıtarıda kar, buram buram ya
ğarken ben günlerce sıcak odanın 
içinde ıhlamur içip buram buram 
ter döktüm. 

Arasıra kendime geldikçe sokak
ta, tahta kızaklarla buz üstünde 
kayan çocuklara bakıyordum. lm
renmiyoı- da değildim bani .. O ka
dar sevdiğim "kar,,ı, böyle dört 
dıvarın içinden seyretmek doğru
su gucume gidiyordu. Mahzun, 
pencereden bakarken, kapı çalın
dı. s ·.rinin beni görmek istediğini 
haber verdiler. Bizde görülecek 
hal yoktu ama, gelene git denil
mez ki .. "Buyursun!,, derneğe mec
bur olduk. O da biraz sonra bu
yurdu: 

- Geçmiş olsun, neyin var? 
-Hastayım! 

- Ne oldun böyle birden bire? 
-Birden bire olmadım ki •. 11-

kin boğazımda hafif bir gıcık •. ba
fımda küçük bir ağrı. belli belirsiz 
bir halsizlik .• Derken sırtımıza çö
küverdi. 

- Kendini ütütmüt olacaksın! 
- Bilmem .. Belki de. 
- Evet.. Evet .. Muhakkak ÜfÜt· 

tün. 
-Olabilir ..• 

- Ha.la mı emin değilsin? Be-
nim tecrübem var. Otütme, böyle 
olur .. 

- inandım! · ~ -
- inan ya .. Bir tarihte ben de 

ÜfÜlmütüm. Tamam yirmi gün yat
tım. 

Artık dayanamadım: 
- Ben nasılsa kendi kendimi 

ütülmütüm. Bir de sen, ayrıca ni
çin ü9ütüyorsun? Sıcak bir lafın 
varsa, anlat ta dinliyelim !. 

M. SALAHATTIN 

Dr. l H SAN SAM 1--
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes darlı~ boimaca n 
kızamık öksürükleri için. pek tesirli 
ilaçtır. Her ..czanede ve ecza depo-

.... larında bulunur.~ 12834 ... 
822 

olduğu halde, zamanının bütün hekimlik Or. 1 H S A N S A M 1 4•• 
ilmini toplamış olan büyük kitabı bugün- 1STAF1LOKOK AŞISI 
de hemen herkeıin okuyup anlayabilece-
ği bir dilde yazılmıştrr. istafilokoklardan mütevellit (erıren-

Doktor Cenap Sehabettin de, o tek lik, kan çıbanı, koltuk alb çıbanı, 
t14lar gibi pahal ı kelimeleri dizmekle be- arpacık) ve bütün cilt hastalıklarına 
raber, bir taraftan da bize meseli, pek 1 

kar•ı pek tesir i bir atıdır. Divan· muhtaç olduğumuz, bir bp lugati hı- • 
rakmıı olsaydı, Littre gibi, edebiyatta \i••• yolu No. 189. 12833 
olduğu gihi hekimlikte de hiç unutulmı-
yacak büyük bir ismi kalmıı olurdu. 

G. A. 

ittihadı Milli 
Asrın umdesi " MİLLiYET" tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 

.. 
r 

1 
Yıkılan Bir Kalp ) 

Yazan: 

Stefan ZW EIG 

teyle alakadar olmuyordu. Bir a
ralık sofrada bulunanlardan biri 
tesadüfen onun yüzüne bakacak 
olursa gözlerinin hiç bir şey görmi
yen bir ölü gözü gibi sabit bakıt
ları karfısında elemli bir his duyu. 
yorlardı. 
ihtiyarın gittikçe artan ~u gaı;i~ 

halleri yabancıların bile dıkkatını 
celp etmeğe batlan_ııştı. Dostl~rı 
yolda ona tesadüf ettıkçe yan go~· 
le onu gösteriyorlardı. Memleketın 
en büyük zenginlerinden biri olaQ. 
Salomon simdi dıvar kenarlarından 
bir dilen~i gibi ppkası çarpık, 
paltosunun üstü sigara küllerile 
dolu her adımda sendeliycrek. söy
lene;ek geçiyordu. Yolda birisi se
lam verecek olsa batını kaldırarak 
ürkek nazarlarla bakıyor, birisi 
durup bir teY aöyliyecek olsa san
ki bundan bir mana rıkarıynrmUf 
gibi gözlerini onun yüzüne dikiyor, 
o lndar ki elini sıkmağı bile unu· 
tuyordu. 

Bazı kimseler bunu ihtiyarın sa-

Tercüme eden: 

lsmail MUŞT AK 
13 

ğırhğma hamlettiler: Bunlar bir 
defa söylediklerini bir daha tekrar 
ediyorlardı. Halbuki ihtiyar yahu
di sağır değildi, pek iila işitiyordu, 
fakat, içi uyuyordu, bir muhavere
nin ortasında bile kendinden geçe
rek dalıyordu. Bu uykudan, bu dal
gınlıktan kurtulmak için bir parça 
zaman geçmek lazımdı. O vakit 
gözleri söner gibi oluyor ve b·rham 
l~de muhavereyi durdurarak ye
rınden kalkıyor, muhatabının hay
retl_e baktığ~~a aldırmıyarak sen
delıye sendrlıye çıkıp gidiyordu 
Böyle zamanlarda onun karanltk 
bir rüyadan çıkarılmış, yahut zih
nindeki bir meıguliyetin bulutları 
arasından sökülüyormu9 gibi bir 
hali vardı. Onun nazarında insan
lar mevcut değil demekti, kimse
den hal ve hatır sormuyordu. Hat
ta kendi evinde kendi karısının 
meyus tavrına, kendi kızının hay
retle sorduğu suallere bile dikkat 
etmiyordu. Ne bir gazete okuyor 
ne bir muhavereye kulak veriyor: 

du: Bütün mevcudiyetini kaplıyan 
kayıtsızlığı, velev bir saniye için ol
sun, hiç bir kelime, hiç bir sual ile 
bozmuyordu. Onu en çok alakadar 
eden ~ey kendi itleri, kendi tica
reti olduğu halde buna yabancı kal 
mı~tı. 

• Sazan mektuplarını imzala
mak için yazıhanesine gelir, hisaisz 
bir tavır ile masasının batına otu
rur, mektuplar dosyasını açar, f"" 
kat bir saat sonra imzalanmıt mek
tupları almak için gelen katibi onu 
bir saat evvel bıraktığı vaziyette, 
hiç okumadığı o mektupların kar. 
tısında, bot nazarlarla rüya içinde 
bulurdu. Bir müddet böyle devam 
ettikten sonra artık yazıhaneye gi
dip gelmenin bir faydası olmadı
ğını anlamış, nihayet işine de git
mez olmuştu. 

Ancak bunların hepsinden ziya• 
de dikkat ve hayreti celp eden cİ· 
het o güne kadar ibadet yerinde gö
rülmiyen ihtiyarın birden bire dhı
darlığa hem de koyu bir dindarlı
ğa sapması olmu9tu. O vakte kadar 
başka her 9eye lakayit olan, hiç bir 
zaman yemeklere ve randevulara 
vaktinde gelmiyen ihtiyar timdi 
hiç bir ibadet zamanını geçirmiyor
tam saatinde orada ba9ında siyah 
ipek takke, omuzlarında dua man· 
tosu, bir zamanlar babasının durup 

,, 
en güzeli 

• 
senelerden beri görülen filmL ri ı Şehrimiz: de 

dua etti[~ ayni mevkide, kafasını 
bir rakas hareketile sağdan sola 
aallıyarak ibadetini yapardı. Ken
disi gibi tek tük abitlerin dua ses
leri garip ve muzlim bir ahenkle 
akseden bu tenha ibadethanede o, 
kendini her yerden daha rahat ve 
kendi nefsile yapyalnız buluyor, 
o vakit perişan fikrinin, zulmetler 
içinde çırpman göğsünün derinlik
lerine sükuna benzer bir feyİn ya
yıldığını duyuyordu. Bazan ölüle
rin hatırast için yapılan bir duada, 
bir ölünün akrabası, çocukları, 
dostları onun için Allahin merha· 
met ve inayetini yalvardıkları za
man ihtiyar, kendi ölümünden son
ra hiç kimsenin gelip kendisi için 
böyle dua etmiyeceğini dütünerek 
ötekilerle birlikte o da yabancı bir 
ölü için dua mırıldanır ve o dakika 
kendisini bir ölü farzederdi. 

Bir gün, akşam geç vakit, ev.e 
dönerken yağmur batlamıftı. lhtr
yar Salomon bermutat o gün de, 
temsiyesini unutmuştu. U .fak bir 
fedakarlıkla bir araba kiralayabi
lir, yahut yağmurun tiddeti geçin· 
ciye kadar bir saçağın altına sığı
nabilirdi. Hayır, bu garip adam 
bunların hiç birini yapmadı ve sen
deliyen adımlarile yağmurun altın· 
da lakaydane yürümeğe batladı. 
Sular fapkaımın üstünde bir biri-

KIZ M 1S1 N, 
ERKEK MiSİN? 

Movıimin en eğlenceli komedisi • Hari m!ide gllıel bir şaheser 

Baş ralde: MEG LEMONN İER 
Yarın akşam M E L E K Sinemasında ( 13484) 

icabı kendisile konuıuyordum. Artık 
Antoinette benden para istedikçe, 
ses çıkarmadan veriyordum. Fakat İ· 
çimde §U kanaat vardı ki, muhakkak 1 

kocası da b uparalardan istifade edi 
yordu. Belki de karısının bir ba§ka&i 
le münasebetini biliyor ve iti bozma
mak için §Öyle dü§ünÜyordu: 

- Madem ki, bu budala herif, ka 
nmın her istediğini yapıyor, aea çr .. 
karmak akıllılık kiri değildir. Böyle 
gitsin bakalnn ne olur? 

Bir gün mühendisi berberde gör· 
miittüm. Hafif tertip şöyle yokla
mak istedim: 

- Yahu, dedim, sizin Madam 
amma §ık geziyor ha •• 

O da hiç istifini bozmadan cevap 
verdi: 

- Eh, dedi, timdi itler biraz açıl 
dı. Karmun tuvaletine de bot on pa
ra çıkıyor. 

Bunu Antoinette'e anlattığım za .. 
man gülmekten katıldı: 

- Budala, dedi, geçen defa üç 
yüz frank verdi. Bütün bunların üç 
yüz frankla olup bittiğini zannedi· 
yor. 

- Sana para verdiğinden bana 
hiç bahsetmemiıtin. 

- Ne diye bahııedeyim. Nihayet 
kocam değil mi? Kanoına para ver
mez mi? 

Bir müddet daha böyle geçti. K.ı
n koca anlaşmı§ değiller miydi? Ya· 
but Antoinette heın kocasından, hem 
benden para sızdırıyordu. lıte oka· 
dar .• Maamafih verdiğim paralara a
cnnıyordum. Çünkü bu kadın hakika 
ten hoıuma gidiyordu. Hiç bir arzu. 
ma muhalefet etmiyordu. Böyle tatlı 
tatlı geçinip gidiyorduk. 

kinli yaptı, bu birikinti fBpkasının 
kenarından yüzüne gözüne dökü
lürken paltosunun kollarından da 
ayaklarına doğru yağmur sulan 
bir nehir gibi akıyordu. ihtiyar 
~'la da aldırmadı ve tenha sokak
ta .ek batına yürümeğe devam etti. 
Evine geldiği zaman o her tarafın
dan sular akan sırsıklam halile bu 
muhteşem malikanenin sahibinden 
ziyade bir dilenciye benziyordu. 
Evin büyük kapısı önüne yaklaş
tığı dakikada idi ki uzaktan fener. 
lerile yolu aydınlatan bir otomobil 
gelip kapı önünde durmuttu. Bu 
otomobilin tekerleklerinden ihtiya. 
rrn üzerine bir çamur damlası da 
sıçramıştı. 

Otomobilin kapısı süratle açıldı 
ve elektrik ziyaları içinden ilk ön
ce karısı, onun arkasından zarif kı
yafetli bir adam çıktı ve bu adam 
derhal şemsiyesini açarak kadım 
yağmurdan kurtardı. Daha sonra 
bir ikinci erkek çıktı. ihtiyar yahu· 
di o aralıkevin kapısı önüne gel
mif bulunuyorlardı· Otomobille ge· 
tenler ve ihtiyar Salomon burada 
birleştiler. Karısı onu tamdı ve ne • 
birden çıkarılmış bir paketi andı· 
ran ıslak, biçimsiz kıyafetten ürk· 
tü, gayri ihtiyari ona arkasını dön
dü. ihtiyar adam bu dönütün ma· 
nasını anladı: Karısı misafirlerinin 

En büyük Japon ve Fransız 
harp ıremilerl 

( Claude Farrere) in 

HARP 

Bugünkü progranı 
ISTANBUL: 

1& Plak neıriyatl. 
19 Ajana, Çocuklara maaal, Meı'\lt V 

mil Bey tarafından. fsJI' 
19,30 Eftalya Sadi Hanım arupu tar• 1' 

dan Türk moıiki neırjyab. (E~.J ş. 
H. Kemani Sadi B. Tan.hurt Refik 

21 
kılarnet Şeref Bey). 
Ajana, Borsa haberleri 
neıriyat. 

21,30 Orkeatra. 

ANKARA 
12,30 Gramofon. ,l' 
18 Orkestra: Mo:ı:art OuTerlure La f1 c;ıf 

Enchantee Biz&et l Yo 2 inci ıuil• 
men. 

18,45 Alaturka ıas. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A : 1415 m.ı rJI· 
J0,40 Cu. orkeıtraıırun konıerl, 17,~ ,.ıı 

aababe, 17,40 17,SS Caruıonu. pliklarıı ~ 
Pi7ano konıerl, ıa,so Zirai müıahabe, 1 fd:a· 
Muıikiye dair konferans, 19,35 Pli.k ZO ,,_ 
aahabo, 21,02 Valfa-• Amadeuı Mo•-1~ 
eserlerinden Coıi Fail Tutto opera tefi' iİ 
23,40 Dana muıiklıi, müıahabe, da.ııı aı.0' 

B t1 O A P E Ş T E 550 ın.ı ~ 

17 Cocuk hik&yeleri, 18 Mllaahab., 1-' 
Budapeıte muıild heyetinin koıuıerJ, 20 > ,&J 
le proiramı, 20,30 Radyo lı::onıer" 21,ıo fll' 
sah.be, 21,40 Kurina Siaan takımı, 22,JO ~ 
berler, 23,10 Pariıten naklen. M.ilökar'i• ·.ı-
lerinden Dilene• talebe Bettelıtudea.t 1 

opret temsili. 

V 1 Y A N A 507 m.ı _-. , 

18,15 Ko11aer1 19,05 Müaahabe1 19,30 ~f 
laniıç:lara Fr. darı, 20 Aktüalite, 20,t!S ıJ; 
ayarı, Ta, 20,25 Viyana operaaındart Jlf P 
Verdi.nin ••erlerinden Riaoletto opet•P tt1' 
Tamimle1', 23 05 Pili: konıerl. 23,2S B•' ""; 

d ' .... 
lu enl operaım.ın bazı luıımlarıru ko• 
tuyardan o.alır.il. 

B 0 K R E Ş 1875 m.: f 
13 Borsa Plilc, 14 Haberler, p)ilc, ıl""' 

' 6 v biceanu orlceıtraıı 1 19 Haberler, t9,1 ',J_ 
keatranm devamı, 20 On.i ... erıita derıl, (ti 
Pli.k, konFerana, 21 Jean Athanaıiu t-;-~ 
dan taıanni, 21.20 Senfonik konıer, '" •' 
manya üzerine konferan•, 22,15 SenfoP' 
ıerin deYamı, 22,45 ıon haberler. 

B R E S L A U 316 m.: ,l 
17 Konıer, 18 Müıahabe, 19 Küç3JI:, t;ll 

ki parçalan, 20 ikinci. yil.z iıiınU mitli ,>tf 
21 Müaahabe,, 21,20 Danı muUr.lıi, 

Haberler, 23,45 Gece konseri, / 

... 
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Açık Transatlantik Tayyareleri: 
La tecoere - 300 

te F ~ansada, devlet hesabına, "La
"ecoere., fabrikalarında inşa edilen 
tııake~ubi Amerika hattında çalış
ın huzere tecrübe uçu,Iarını yap
b~' ulunan "Latecoere 300,, bir 
torluk k~natlı, dört "Hispono,, mota; sahıh gövdeli bir açık deniz 

T aresidir. 
bu aınamen madeni intaatlı olan 
ıin~l'Yarenin intasına 1928 sene
tec .e hatlanmı' ve tayyare çoktan 
lliııruhel.7rine baflamİştı. T an:are
ııı · hugune kadar tesellüm edılme· 
rj~~ olmasının sebebi bu tecrü'bele
rak bn birinde batını suya kaptıra-

1) atını, olmasındandr. 
llat ~ha 1932 Paris sergisinde ka
ta 18keleti te~hir edilmİf olan bu 

YYarenin teknik evsafı fUnlardır. 
Höcre: 

bu ~Öcre bir buçuk kanatlık olup 
ij~r Yarım kalın tipindedir. 

dikııı Gerede hoban tertibatı profilli 
/( elerden ibarettir. 

IC uyruk takımı: 
h0ıı:Yruk takımları tek satıhlı ve 

nledir. istikrar verici satıhla 

~-o;;;::;;;;<$>~~. ~-::::;;;;=-==--· 

--

tadan yapılmıştır· Kuvvetli bölme
lerle beş konpartimana ayrılmı' 
olup her bölmede otomatik kapı
lar vardır. 

Gövdede yolcu ve mürettebat 
yerleri şu suretle ayrılmıttır: 

Batburunda bulunan manevra 
ve demirleme mevkiidir; 

iki kisilik ve üstü kapalı pilot ma 
halli; • 

Alıcı, verici bir makine ile sey
rüsefer cihazları bulunan seyir za
bitliği mevkii ; 

ön benzin ambarı ; • 
Motorlaıa çıkma mahalli; 
Arka benzin ambarı; 

iki pencereli, mürettebat istira
hat mahalli (bu mahalde bir şez
long, ~ir lavabo, bir hala, ve tek
nedekı suyu bo,altmağa mahsus bir 
tulumba vardır.); 

Posta hamule~ine mahsus arka 
ambarı. 

Motor Grupu 

Bu tayyare 650 beygir kudretin. 
de dört "Hispano,, motoru ile mü
cehhez bulunmaktadır. 

Tayyarenin boyu: 
Kanat sathı: 260 metremurabbaı; 
Sephiye sathı: 46 metremurabbaı; 
Kanat boyu: 44,200 metre; 

Umumi boy: 25,830 metre; 
Umumi irtifa: 6,390 metre; 
Botken sikleti: 11300 kilogram. 
Mayi mabruk sikleti: 10380 kilog· 

rom. 
Mürettebat sikleti: 320 kilog

ram; 
Posta h:ı.mulesi: 1000 kilogr'am; 

Y eki'ın 23,000 kilogram. 
Azami sürati: 210 kilometre; 
Tavanı: 4600 metre; 
Sahai faaliyet nısf kutur: 4800' 

kilometre. 

MiLLiYET SALI 20 ŞUBAT 1934 

Hava devleri yuvalarına girerken 

-
4 Nisan gecesindeki hava faciCJ6ını elbette hatırlıyacaksınız: Amerikanın 
Deni.% Havacılığına bağlı "Akran" balonu New-York açıklarında "Barnigat." 
Fener gemisi civannda denİ.%e dÜfÜyor; S. O. S. iıardini alarak imdadına gi· 
den ikinci bir balon (Cleups - Y. 3) da fırtınaya kapılıyor ve sahilden 400 
mil açıkta denize düşüyor. işte bu büyük hava faciası Amerikalı'lan lıabili 
sevk balon istimalinden vazgeçireceğine, bilakis onları balonlara daha ziyade 
yalı.laıtırmıştır. Yukarıki resim Amerikan havao~lıiının devi olan ''"Macen" 
u göıteriyor. 4 Nisan faciası sıralarında henüz te%gôhta bulunan bu balon 
"Akron'" un efidir. Bu balonun Kalilorniyadaki hangarına girip çıkması bir 

çoh seyircileri t.oplamağa vesile oluyor. 

İtalya havacılığa inkişaf verecek 
1934 -1935 hava bütçesi, meclise 

meb'uı Fier tarafından arzedilmit
tir. 720 milyon liret olraka tespit 
edilen bu bütçe, geçen seneninkin
den 24 milvon liret daha fazladır. 
Bu fazlalı~ :ı 20 milyon lireti tay
yare intaatile benzin ve yağ sar
fiyatı karJılığıdır. 

de katedilebilmektedir. Bir "Hein
kel,, tayyaresi "Stuttgrat,,ı "Sevil
le.,e; üç motorlu bir Yunkers,. "Se. 
ville.,i "Palmas,, tarikile "Bal
burst,,e ve oradan bir deniz 'Domi
er,, si sahih "Weıtphalie,, adasın
dan geç~rek "Balburst.,ü "Naval,,e 
bağlamaktadır. 

Amerikada halkı 
tayyareciliğe alıştırmak ıçın 

Bu sene orduya alınacak uçucu 
nam'°'etlerinin de daha sıkı bir seç
meye tabi tutulmasına, ve hava a· 

Kara tayyareleri kadem isinin yeniden ıslah edilme-
İıtikaın rekorlmenı· ıine karar verilmiştir. 

Tayyareciliğe alı,tırmak ıçın 
"Nev • Y ork,.ta müesses., General 
Aviation company,, fiyaları 700 
daları geçmiyecek küçük tayyare
ler imali için ilanlar hazırlamakta

bir et dümeninde denklettirici Cenul: i Amerika hattında mun-
tınıParça vardır. Bu parçanın aya- Kara tayyareleri rekortmeni, A- tazam Alman seferleri. 

5 

Tayyare motorlarında garfitli yağ 
lttialli hararet makineleri olan hurdebini pürüzlerini düzeltir; 

tayyare motorlarında kud.eti h aru Yağ p elikülünün kalınlığına inti
riyenin kudreti mihanikiyeye tah- zam verir; delk mukavemetinin 
vilini temin için beş ifin görülmesi emsalini tenkis eder. 
lazımdır: Otomobillerde yapılan tecrübe-

1) Gaz ~ahli'ıtunu terkibi; 2) ler, grafitli yağ istimalinin "ıodaj., 
gaz mahli'ıtunun tevzii; 3) gaz mah devresini kolaylafrıdığına göster
liitunun yakılması; 4) yağlanma; mittir· Hatta bu maddenin devamh 
5) soğutma. istimalinden sonra motorun yağsız 

Son iki İf tali İfleridir. Yani, bu kaldığı zaman bile, bir müddet, 
iki it yapılmadan, makine nazari ısınmadan ve sarsmadan çalıtma· 
olarak itliyebilir. Filhakika yağlan- sı mümkündür. 
ma biribirine sürterek itliyen kısım 
ların delk mukavemetini azaltmak 
soğutma da, bazı kısımlarda biri
ken haraı'etİ olmak içindir. 

Tayyare motorlarında yağlanma 
ameliyesinin büyük bir ehemmiyet. 
ti vardır. 

Yorucu bir çalışmaları bulunan 
tayyare motorlarında azami kud
reti temin etmek, fazla ısnmaya 
mahal vermemek, tam hamulede 
bir rejim sukutunu sebeplendirme
mek için yağlamaya çok dikkat e
dilir. 

Küçük bir izah bu ihtimamın lü
zumunu a9ikar kılar: 

Son zamanlarda tayyare motor
larında kompresör istimali taam
müm etmiştir. Bunların bazıların
da dakikada 30000 devirle dönen 
miller vaı·dır. Bu millerin delk ıa
tıhlarındaki yağ tabakasının yır
tılm ısı, veya araya yağ göncferen 
veya getiren tulumba veya mecrala 
rınm faaliyetten kalması, konpre
sörün ısınarak yanmasına kafi ge
lir. 

Tayyare motorlarında kullanılan 
yağlar, madeni (turizm ve ticaret 
tayyareleri) veya reçin (askeri tay 
yareler) olmak üzeıııı iki türlüdür. 
Bu yağların hiç birisi bugünkü mo
torları tatmin edemiyor. Bu memnu 
niyetsizlik grafitli yağ meselesini 
ortaya atmıstır. 

Acaba t~yyare motorlannda 
grafitli yağ kullanılmaz mı? 

Grafitli yağın faikiyetleri bulun
duğu muhakkakbr. Grafit, yatakla
rın ve içlerinde dönen kısımların 

Tayyare motorlarında grafitli 
yağ istimalinin emniyeti arttıraca
ğı söyleniyor·: Pilot, yağ tulumba· 
sının bozulması veya yağ mecrala
rından birinin çatlaması kar,ısında 
hemen inmek mecburiyetinde kal
mıyacak ve init için müsait bir yer 
aramak imkanım bulacaktır. 

Grafitin bu kadar faikiyeti k::ı 
sın da grefitli yağ İstimal' nin 
den taammüm etmemi9 olduğu Lk
ri hatıra geleb ilir. 

Böyle bir suale kaışı fU cevap 
verilmektedir: 

Son senelere kadar, grafitli yağ 
istimalinin taammüm edememit 
olmasının sebebi bu mahli'ıtun ma
kine dahilinde hamıza tahavvül et
mesinden ve nebati maddeler do
layısile pıhtıla,masından ileri gel
miştir. Bugün bu hallere mukavim 
mahlUtlarrn meydana getirilmit ol
duğu söylenmektedir. 

1 Mizah köşesi 1 
TERS UÇUŞTAN ANLIYANLAR 

r,;~1, x -;dn.,~ 
• 

da.11, ~Uf esnasında pilot tarıafm- merikalı James Wedell, inta edil- Almanya ile Cenubi Amerika a-
le.dır nzimi mümkün bulunmak. mekte olan yeni tayyaresile sürat rasında tesis edilen hava hattının Hiıpano fabrikalarında miyen ve 27 litre ıilendre hacmine 

<i,.. • rekorunu saatte 700 kilometreye muntazam seferlerine 3 şubattan Çok yüksek takatlı 12 X Brs tec- malik bulunan bu motor on dakika 

dır. 

C .. ovde: · çıkarabileceğini ümit etmekte oldu- itibaren batlanmı,tır. "Stuttgart,,ı rübelerini"Dl11vaffakıyetle geçir- devam eden bir tecrübesinde 100 _Bakın: işte 0 büyük bulutun 
lıııı,, 0

"de, tamamen, hafif bir hali- ğunu ıöylemi,tir. "Natal.,a bağlıyan bu hat dört gün- mektedir. 370 kilogram sikleti geç- beygiri geçen bir takat vermittir. üzerine inif yapıyor. 
~~~------------------! .... .;... ...................... ~.;..;;.~ .......................... _._. ________________________________________ _ 
....!"••· s-- Şehit bahriyeli Marangozlar yeni idare 
\, ahte pul basanlar -o- heyetini seçtiler 
( akalandılar Şevket Beyin cenazesi ti ın~ih:~:zJ~ ~C.::r:.~ ~ea~:Yh:;:: 

dün geldi clıiı esnafın toplu bulunduğu mahalle-
b Japonyada staj gördüğü bir sırada za. ~ gönderilerek rey toplanmııtır. Ne-
oir evde pul imaline türreeden vefat eden genç deniz zabiti- tıcede Alaettin (marangoz) Mümtaz 
ttl h l miz Şevket Beyin cenazesi, dün sabah ~evki (marangoz), Şeref (U:arangoz), 

a SUS a etler bulundu Orben ismindeki Japon vapuru ile !eh- stepan (doğramacı) Ta.hain (doğra • 
ti ))tün Beyoğlu inbiaarlar takibat amirli- rimize getirilmiştir. ~~)ı Mehmet (tonilacı), Necip (si.. 

tllf da Gurbet diyarında vatan hasretile göz· tı~ı) ve ~alih (maragoz) bey ve efen-
~•ll • •n n yapılan aramada Kalyoncu 1 . • dı .. ler aah, Mustafa Ka•if, Cevat, Hu"s-

llgu d S. . erı!'•. d~r:ıyaya kapayan genç ve değerli M T 

~ P.ı damn a umt~i soklağında 33 numara ~.b•tı.mmn. na'ıini hamil bulunan tabut, nKu, 'kıutafa Zeki, Ali.ettin, Recep, 
'İııd a .. !"1ari '.~ oğ ~ A!eks~dr'm e- d~n lunan ıdare•inden gönderilen huıuıi arru ve Ferhat Bey ve efendiler ye 
)t e Turkiye Cümhurıyetıne aıt külli- bır motorla karaya çıkarılarak Deniz ku- dek 8';"1ıifa aeçilmi~lerdir. 
~ miktarda sahte posta ve kıymetli mandan!ığın~ gönderilmiıtir. lntıha~a~ hararetli olmuş ve reye 
·~, ~~ pulları ile bunların imaline mah- . Tahnıt e~ıl~n .na'ş, bugün büyük mera- es~a.fın bu~k bir ekaeriyeti iştirak et 
~ "'•teler, tırtıl makineleri, kimyevi sımle Kandıllı aıle kabristanına gömüle· mıştır. AY?• z~anda cemiyetin, ni • 

13 bin hektarlık ara~iyi 
sulamak için 

ADANA, ı9 (A. A.) - Vilayet umu
mi mecliıine Osmaneli, Ceyhan arasında 
timdilik 13 bin hektarlık bir arazinin 
pek az bir maarafla sulanmasmın temin 
edilebileceğine dair bir teklif yapılmıt· 
tır. Bu teklifte ı5 er kilometre uzunlu
ğunda ve üç metre genitliğinde eski 
büyük kanalın amelei mükellefe tarahn
dan açılmaır, bent ve köprü gibi sınai in 
fll&bn kartılığı olmak üzere de azami 
on bet bin liralık bir tahsisatın kabulü 
ileri sürülmektedir. Teklifte bu it başa
rıldığı takdirde her yıl 60 bin lira vari
dat temin olunacağı gibi arazisi ıulana
cak olan köylüler de vasati olarak yılda 
bir buçuk milyon lira fazla kazanç elde 
edeceklerdir. ~.~ ~. .al~ ve ı~te po~ta damgalan, cektir. zamnames11noın tadili için hazırlnaan 

'.~tl, dilmıı ve edılmemıt ecnebi ve Şevket Beyin. cenazesi, bugün saat ı 1 fonnül de ekseriyetle tasvip edilmiı - ---o-- d l 
; ıı,~~lllları b~lunınuştur. Bunların hep- de Sirkeciye nakledilecek Ve buradan, tir. Tarla fareleri ile müca e e 
'ı.,1 . dere edılerek ev sahipleri zabıta- Mahmut türbesi yolu ile Ayasofyaya ----o- ADANA, ı9 (A. A.) _ Yapılan mü-

'tıı edilmiıtir. nakledilecektir. Cenaze namazı Ayasof- Tahlisiye memurlarının cadele neticesinde 170 bin dönüm tarla-
ç 1 h 1 1 yada kılınacak ve na'ş büyük askeri me- dan 60 bin dönümü tarla farelerinden te-

1,liJıı a ınan a 1 ar rasimle Tophaneye kadar takip oluna- tekaütlüğü mizlenmit ve geri kalan kısımda da fare-
~~dİiaii i.( caddesindeki Jale birahanesi caktır. Cenaze, Tophaneden de motorla Askeri ve mülki tekaüt kanununun )erin kesafeti azaltıhm!tır. Mücadeleye 
.~·~•y •Polise müracaat ederek bundan Kandilliye götürülecek ve orada Allahın t11hlisiye umum müdürlüğü memurla • devam olunmaktadır. r -~~\'el ey·ınden ··ki duvar halısını rahmetine teYdi edilecektir. ---o--• ......., rına da teşmili hakkındaki kanun dün 
~~ "• h ın Yorgi namında birisi oldu- Talebe birliğinin daveti vilayete bildirilmiıtir. Adanada yağmurlar 
h '!lir .,alılann Yorgiden alınmasını is· Milli Türk talebe birlig'i umum ka"tı'p- • 1"<1.t • <-abıta Yorgi'yi yakal tah p h" ADANA, 19 (A. A.) - Vilayetimize 
il a ba 1 amı,, - lig"inden : Japonyada denizcilik tahsil e- er ıze gı"rdı"lcr l\arı 1 ~ınıştır. fasılalarla yağmur yağmakta devam e-

li, Opu ile Camları indirmişler den Bahriye zabiti Şevket B. in cenaze- Apukurya evvelki ak~am bitmit ve diyor. 
Ilı Yoğ( si bugün kaldırılacaktır. Yurttan çok Ortodokslar dünden itibaren büyük 
ıı.ı1~•1ı ey~nda Bayram sokağında 27 nu- uzak bir diyarda yurt vazifesi uğrunda paskalya perhizine girmiılerdir. Rum Konferans 
ıı, '" tnij e randevucu Mdaın Koti Mar vefat eden bu ıehit kardeşimizin nama• ların Baklakoran günü olan du"n Kur· t •dikıe . racaat ederek evine kabul edil-
ı.~"••, ğn,_den ~ol~yı m'!ğ.~r ~l~n Fethi, zı Ayasofyada kılınacaktır. Saat 12 de tuluş (Eski Tatavla) panayiri idi. Bak 
ıJıı İle aaak ıamındekı uç kişınin kar arkadaşların orada bulunmaları. lakoran baklakınnak demektir. Koran 
y !, ~b ""mlannı kırdıklarını iddia et- f - -o- kelimesinin aslı da türkçe kırmaktan 
ara1ı Maca üçü de yakalanmıştır. stanbulspor kongresi geldiğini eski Rumlar söylerler. Rum-

ıı, <:.., urat Ef. hastansde öldu ıstanbuııpoı klübü umumi katipli- ıar, evvelki gece sade suda haıladık-
iı."""~~: <uma günü Topkapıda h'aınvay ğinden : ları baklaları perhize dün girerken ye 
>, t0lnıcı11 45 yaılarında Murat Efendi Geçen cuma günü icrası mükarrer se· miılerdir. Dün Kurtuluş kahvelerinde 
ha ı11ar111d•sultan mahallesinde oturan ı8 nelik kongremiz muhalefeti hava ve ek- ve havanın soğuk olmasına rağmen 
A.i '>•n b. A.gop arasında dil takasından •eri yetin mevcut bulunmaması hasebile b~hçeler~nde acayip kıyafetlere girmiı 
tıı;"~ııl\ NJır kavga olduğunu, neticede tehir edilmiıtir. bı~cok kımseler rakı içmiıler, hora tep-

l!•k. Urat Efendiyi yaraladığını yaz 23-2-934 cuma günü Şehzadeba!ı Le- mı,ler, eğlenmiılerdir. 
''ltı: tafet apartmanındaki dairei mahsusasın .. 

•tııı· •a.t EE d I.,;t '.!lir. .,. •~di, dün, hastahanede vefat a yeniden ve nihai olarak icra edilece-
ılıııı;ı ·~hl A.gop hakkındaki tahki- ğinden mukayyet azanuı saat ıo da ku-

Kedılıniıtir, adliyeye verilecektir. lüpte bulunmaları rica olunur. 

~i t"'-•lk· a~.ga yı ayırırken 
~~~""•de gf;? ~':r~n hanı bitiıiğinde-
1\,la b~llla ımıtrı ıle Nami kavga eder
•iı,;;;diı; Diı ~Yı~mk için aralarına giren 

ltir, tnıtrınin eli cama gelerek ke-

Yaş ... 
ı, tı•k;;d agaç!arı keserken 

)ll) ••d 1( iti, .. 1_da aıb' b uzguncukta, 2ı numara-
~·• olan ~ 1 emlakten Şevket Beyin 
)-~I ııan,1.,,. s?>~nda Paıa korusunda 
1 8ll1nııtır.bırı Y•t ağaçları keserken 

ş Ustund 
ııı bu ... aı. e yakalanan hırsız 

'~da. hir ':.""ıu sabıkalı topal Münir na-
1• llrkat kastile girdiği 

Zambak sokağında 13 numaralı Adil E
fendinin hanesinde cürmü meıhut halin
de yakalanıruıtır. 

Tehditle para istemiş 
Beyoğlunda, Kalyoncukulluk, iki ka· 

pılı sokak, ı ı numarada oturan Kriıtina 
J!.'.'.n';"' dostu Zekinin kendisini tehdit et
bgını ve para istediğini iddia ettiğinden 
ıuçlu yakalanrnıttır. 

Yangın 
Uluköyde Reıit Pata mahalleıinde 

M:ızhar Paıa sokağında Ay§e Hanımın 
evınden yangın çıkmıısa da derhal yeti. 
fen lıtinye itfaiyesi tarafından ıöndürül
müıtür. 

Kayak sporu için 
Dağ - kayak sporları memleketimiz 

de gittikçe genişlemektedir. Bunun 
merkezini de, !İmdiki halde, Bursada 
Uludağ teıki )etmektedir. Dün, An • 
kara Yüksek Ziraat enstitüaü terbi
yei bedeniye mütehassm M. Ride'in 
riyaaetinde bu mektebe mensup ı5 ki 
§ilik bir kafile ıehrimize gelmiıtir. 
Enstitünün talebe yurdu im.iri Hasan 
Bey de kafileye d.ı.hildir. 

Kafilede bir de Alınan talebe var
dır. Bu kafileye ayrılanlar sporu çok 
sevenler ve en mukavim olanlardır. Ka 
file yarın vapurla ve Mudanya Yolile 
Borsaya gidecektir. Ankara aporcu • 
lıır · kayakla Uludağa çıkacak ve apor l 
yapacaktır. 

Beyoğlunda Amikal klübünde fU • 
batın 23 üncü cuma günü saat on ye
dide res•am Elif Naci Bey tarafından 
''Türkiyede resim hareketleri,, mev -
zulu bir konferans verilecektir. Konfe 
ransa., Amikal cemiyeti, azalarını da
vet etmektedir. Konferansı mütea
kıp bir de danslı çay verilecektir .. 

• • * 
lstanbul muallimler birliği tarafın 

dan hazıralnan konferanslardan birin 
ciıi dün akıam Halkevinde felaefeci 
Mehmet Emin Bey tarafından (Cünıhu 
riyet maarifinin tarihi) mevzuunda 
verilmit ve konferansta birçok mual • 
limler hazır bulunmuştur. 

ı- Kll•llk hellerler 1 
*Etibba Odası idare heyeti bugün sa

at 14 te toplanarak mutat haftalık içti
malarını yapacaktır. 

* İzmir Kadash'o heyetleri reiıi iken 
fehrimiz kadash'o heyetleri riyaıetine 
tayin edildiğini yazdığımız Faik Bey dün 
kadastro heyetlerinin faaliyetlerini tet
kik etmit ve kadash'o postalan komis
yanları reislerinin İ§tİrakile dün aabah 
bir İçtima yapılmıı, kadastro postaları
nın ınahallatta yaptıkları i!ler üzerinde 
görüıülmüıtür. 

Yunan sefiri geldi 
Balkan misakının imzasında hazır bu· 

lunmak üzere Atinaya gibnit olan Yunan 
Sefiri M. Sakellaropuloı dün sabah ıeh· 
rimize gelmiı ve dün akıamki trenle An· 
karaya ıritmiıtir. 

Tass ajansının muhabiri 
Bir müddetten beri Moıkovada bulu

nan Tass Ajansının tehrimiz muhabiri 
M. Jablonsky avdet etmiıtir. 

--o-
Y••I ••frly•I 

Akbaba'nın ikinci tabı 
Akbaba refikimizin mevcudu kal

mıyan birinci nüshası, tekrar ba.atın
larak sahta çıkarılmıştır. Zarif nük • 
teleri, yüksek ve edebi kıymette yazr
larile büyük bir ihtiyacı tatmin eden 
yegi.ne mizah mecm.uamızı, bu mu a 

vaffakıyetinden dolayı tebrik ederiz. 

1 iş ve işçi J 
Milliyet. bu ırütunda İf ve ifçi i•ti· 
yenlere tavassut ediyor. lı ve ifçi 
i.tiyenler bir mektupla lı büro
m~ müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
iyi bir motörcü elektrikçi ve birinci 

sınıf frezaciyim İstanbul İçerisinde iş a
rıyorum, bonservislerim vard .r, ıöför· 
lük dahi yaparım pratik olarak fransız• 
ça ve birazda İngilizce bilirim. Adreı 
Murat Nuri Halkevi Beyoğlu ıubcıi No. 
8. 

• • • 
Okur yazaron, müesseıat ve devairi 

remiyede asansörenlik ve kapıcılık gibi 
vazifeleri ehven ıcraitle kabul ederim: 
Adres: Bakırköy Osmaniye karyesi kıl
damı sokak No. 9 Necati. 

S\nir\eriniı.~ . 
rnuhataı.a ,c;,n 

· ıe manıursuz 
tamamı 

olan 

&rom ura\ 
.. Kno\\,. 

·me\erini istimal 
1<omP" 
ediniz. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akfam 
Saat 20 de 

KURTLAR 
Piyes 3 Perde 

Yazan Cevdet 
Kudret B. 

Muallim ve ta. 
lebeye tenzilat vaı 
dır. 

J 3 üncü kolordu ilanlar-;=] 

h'J. IVJ. V. ::>atmalma komis
yonundan: 

Yerli Fabrikalar mamula
tından 40000 metre Pijamalık 
için beyaz bez kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 26/Şubat/934 Pazartesi 
günü saat 15 te dir. Taliplerin 
nünıune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de O gün ve vaktin· 
de teklif ve teminat mektupla
riyle Ankarada M. M. V. Sa
tmalına Komisyonuna müra -
caatları. (3474) (562) 

765 

Cenubi Anadolu Maden 
Türk Anonim Şirketinden : 
933 Iı senesine mahsuı olan umum 

heyeti atidel.<i ruznameyi. müzakere için 
22 Mart 934 Pertembe günü ıaat ı ı de 
lstanbul'da Bahçekapu'da 4 Vakıf Haru• 
daki şirket merkezinde adi surette top
lanacağından hiuedaranın toplantıya 

gelmeleri ve hisse senetleri veya banka 
makpuzlarının içtimadan bir hafta evve
line kadar ıirket merkezine tevdi ve 
dühuliye varakası almaları ilan olunur. 

RUZNAMEI MUZAKERAT: 

1 - 933 it senesi muamelat ve hesa
batına ait ıdare Meclisi ve Murakıp ra
porlarının okunması, 

2 - Bilanço ve ki.r ve zarar hesapla
rının tasdik ve idare Meclisinin ibrası, 

3 - Esas mukavelenamenin ı3 mad
d,,,. ~ i mur= ~:,.,,.~ idare meclisi azasının Y• 
niden intihabı, 

• - l\'J.Ur 4ti.tp intihap ve ücretinin ta• 
yinile idare Meclisi azasının hakkı hu· 
zurlarının tesbiti, (ı3464) 
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Tarihi tefrikamız: 35 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

1 MEMLEKET 
HAIEltLE 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası - Elazizde modern bir 
Halkevi yapıldı 

Yazan : POUL REBOUX. Tercüme eden: H. TAHSlN 

BEKLENİLEN GÜN 
d O Cumarteai günü davetliler-! 
yen <'.,ar ve ihtiyar İngiliz aktam 

1 ~ıneg,ne gelmı~lerdi. A ncak bü
ç~ıı ev sahipleri ha~ta oldukları i
l~~d~asa batında yalnız kalmıt· 

a Bir gece evvel kesk'. n bir boğaz 
t ~rı.ı ile baflıyan yüksek bir hara 
be ' Yapı lan tedavileri hükümsüz 
clıtakrnı:;tı. Nefes darlığı müteına-
d Yen artıyordu . J ozefin kendin-
en gccmi,t:. 

ti .\e~eğ~ davet ed ilenlerin ekse
ltı~ı u hastalıhtan haberdar edil-

i . 
1
•· kendiler nden özür dilenmit-

ı. r ' ç d İ . . v ?·tat ne ar ve ne e ngınze 

y~tl•nde haber verilememitti. Bü-
1 ~I bir telat içinde olan bu evin 
~ 0:ılarmda ikisi de yalnız kal-

·~hı.rd1, 
la Doktorların kati bir iatirabat 

0~siye ettiği Jozefini görmek ve 
Ç JenJe Hortansı teselli etmek için, 
ç kr, iki yemek arasında yukarıya 
ı,1 ını?tı. !ht:yar İngiliz de yalnız 
aşına kalmı,tı. 

b k.Zavalh adamın 39 s~nedenberi 
ltı~ leJi1'i karagüıı bu suretle b .t
'' oluyordu. 

Son 'aatler ... 
t 'l~ Mayu 1814 Pazar günü bir 
a~k oındı ran beyaz sis perdesinin 
t~ 

1 
asında günef bahçesi ılık bir 

t'lt· ~okusu neşrederken, taze ye
k ık er üzerinde gölgeleri görü
"'n b · h 'ak ır ayal. eseri batlarken, top-
k lan tat l ı bır koku terenüh eder 
b~'\ Velhasıl herfey yeni ve mes'u~ 
Od hayata atı!ırken İmparatoriçe 

a.~ında hafif hafif inliyordu, 

10 
Geee pek fena geçmitti. Artık 

ı. ... n ~aafer :ni ya~ayan hasta sayık 
•Or: 

ti C:- Bonapart... Elbe adası ... Ma
u >: ... Diye mırıldanıyordu. 

,00 Bu mbah, doktorlar, Jozefinin 
lıı.,dllıek üzere olduğunu anlamıt-

. ı. 

te~ien vaziyetten haberdar edile
dıı. .~atağından kalkmıftı. ttortans 
s1111 ° lııek ü::ere olan zavallı Ana
ııe,{1 .od~~ana geliyordu. Sabah gü 
fu>; 111n_. }lkbahar kokularının nü
rnıc et~ıg ı ~u odada ikisi de diz 
kı>; l':\t'lerdı. Jozefin, kar,ısında 
~~ 1 

' e oğlunu görüyor, kollarını 
•i> <ı.~r,1:ığ';'- çalı,ıyor, fakat bir söz 

Y. ıyenııyordu. 

d Hortans bu manzara kartısın
~~ bayılmıftı. Son dini merasimin 
~1>ılrna · · ld · • · ~ıı. H H ıçın papas ge ıgı sıra-

~at ortans da batka bir odaya 
dak~ır·1lıyordu. Ev halkı, artık son 
~,11 ;kalıırıı:ıı. ya~amakta olan za
la .Jozefının etrafına toplanmıt-

r, •çin iç n ağ'ıyorlardı. 

bulunduğunu dütünüyordu. Kilise 
de batına tacı geçirdiği gün, ne 
cotkun bir saadet içinde bütün et
rafındakilere tatlı tebeasümü ile 
saııki letekkür ed:yordu. Botan
dıktan, Navara sürüldükten sonra 
zavallı Jozefini ne büyük bir aza
ba aokınut oluyordu. 

Onu lüzumsuz yere muztarip 
ettiğini dütündükçe daha ziyade 
müteessir oluyordu. Bununla müt
terek felaketlerine sebebiyet ver
mit olduğunu ve buna rağmen hiç 
tereddüt etmeden onu affettiğini 
dütünüyordu. Jozefinin bu yüksek 
evsafı kartı11nda göz Yatlarını tu
tamıyordu. Dudaklarını nmyor, 
ve: 

- Benim büyük 'Ve yegane at
kımdı ... Çocuklarını hakikaten se
'Verdi. Güzelliğine pek ziyade düt
kün olduğu halde onlardan biç bir 
zaman bat çevirm't degıldi ..• 

Diyordu. Yatağın önünde de
rin derin dütündüğü, büyük bir 
atk ile sevmit olan ve hiç kimseye 
fenalıkta bulunmıyan bu kadının 
son nefeıini aldığı odadan çıkar
ken kapının etiğinde Hortansı kar 
tısında bulmuflu. 

Şimdi bu hazin çehre ona, ölen 
za'Vallı kadını hatırlatıyordu. San
ki Jozefin tekrar bayata avdet et
mit gibi, Napolyonu titretmitti. 

- Hortans, bana ondan bah
set. .. Onu neden kaybettik? 

- Gam ve elemden .. 
- Çok azap çekti mi : 
- Büyük bir tevekkülle meta-

net görtererek ... 

dı. 
İkisi de ağlamağa batlamıtlar-

- Öleceğini anlamıt mı id:? 
- Evet, fakat hiç korkmadan .. 
Napolyon tereddütle: 
- Benden sık ıık bahseder mi 

•d'' 1 ı ... 
-Her zaman. 

- Acep Elbe adasına benim· 
le beraber gelir mi idi? .. 

- Bu hakka malik olmaktan 1 
batka bir fey temenni etmezdi ... 

Napolyon, artık asabına hak'm 
olamıyordu. Tahamınüfü tüken
mitti. Teessüründen boğulacağı 
nr zannediyordu. Çehresi dönmüf, 
Hortaıum üzerine düşmüftil. Batı 
nı onun omuzu 117.P"'~"..ı ... sıı-1,..1 ... _"'_ 
ğa çalıtıyordu. Kaybettiği kadım 
arar gibi Hortansı kolları arasına 
al!'-rak göz Yatlarile: 

- O bir Frıuuızdı, beni haki· 
katen sevm · şti. 

Diyebilmitti. 
Bitti. 

Evin küşat resmi 19 şubatta yapılacak 

Elaziztle yeni yapılan muazzam Halkevi bintı61 .• 

ELAZIZ, {Milliyet) - Hazi- 1 vinin muhtaç olduğu bütün tesisat 
ran 933 !JCnesinde inşasına hatla- ve tetkilat nazarı dikkate alına
nan Halkevi binası takriben 1500 rak tertip ve inp olunmuttur. 
metre murabbaı bir sabayı itgal Arka birinci kat: Kütüphane
etmektedir. Bu binanın harid du- nin salonu, kalorifer dairesi, kiler, 
varları kesme beyaz ve melon kır- fırın, T enuil tubes nin hazırlık ye 
ma tattan yapılmıttır. Halkevin'n ri. Arka zemin katta mahrukat an 
planı Valimiz Tevfık Sırrı Bey ta- barı ve depolar. 
rafından tanzim olunmut ve yük- Ön birinci kat: Holler, koridor 
sek Mühendis mektebi tarafından lar, komiteler için sekiz oda, kü-

' ıslah edilm~tir. Binanın yalnız 56 tÜphanenin ikinci kat salonu ve 
metre murabbaındaki bir salonun 95 metre murabbaında kapalı be
zemin dö•emeai tahta olup kapı ve den terbiyesi ııalonu ve anfi• oda
pençerelerden maı.,:ıa ı..:;tün - 1--,... !arı, dut yerleri genit bir balkonlu 
mı beton ve kagirdir. Bina Halke- umumi içtima salonu ve sahnesi, 

mutfak, büfe ve modern balalar. 

VAPURCULUI< 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT ALIC 1 
Liman Han, Telefon: 22925 

----~--~~~ 
Mudanya yolu 
Her PAZAR. SALI. PER

ŞEMBE, CUMA gÜnlerİ aaat 

9,SO te Tophane nhtunıııdıuı BAR
TIN vapuru kalkar. Cidit ve dö-1 
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

TUZLA VE HA VALiSi 
içme Maden Suları istismarı 
Türk Anonim Şirketinden : 

Ön ikinci kat: Merasim salonu, 
bir tarafta yemek salonu, diğer ta 
rafta bolca tertibatlı mesai salon 
ve bu üç salon için servis odası, 
banyolu üç odadan mürekep yek
diğerile İrtibatlı bir miıafir dairı;
si, ayrıca banyolu iki odalı bir mı
safir dairea;. 

Büfe, mutfak, balaya bu kattan 
çıkılır. Kademeli dört terase, bü
yük salonun balkonuna bu kattan 
girilir. 

Hariçten çok zarif bir mimarisi 
ve dahilden bütün ihtiyaca cevap 
verecek bir takr.imah gösteren bu 
muazzam Halkevi binasının inta
sı bitmittir. Yalnız zemin döteme
leri kalmı,tır. Şarkta ba,Iı batına 
bir medeniyet ve kültür varlığı o
lan bu binanın zemin dötemeleri 
on be, güne kadar ikmal edilecek 
tir. 

. Halkevinde muaiki tubesi için 
on aekiz ki,ilik bir bando ve bef 
kitilik bir salon orkestrası, Halke
vi Spor klübü tetkil edilmi,fr. 

Sinema alma ve gösterme ma-

Şirketimizin senelik hiısedarlar heye
ti umwniyesi 12 Mart 1934 Pazartesi 
günü saat 10 da Galata'da 6 ncı Vakıf 
Hanında Şirket merkezinde içtima ede
cektir. lttirak hakkını haiz laakal yinni 
beş hisseye sahip hissedarların içtima 
giinünden bir hafta eve! şirket merke- kineleri de alınmıt ve çok zengin 
zine müracaat ve senetlerini tevdi ile olan husnai muhasebe kütüphane-
dühuliye varakası almalan ilan olunur. ıi de f.ve teberrü edilmiftir. lo On ikiyi vurmağa başlıyan saat 

11: darbesini bitirmeden, yanı ba
'- da bulunan doktorlar artık Jo
"<f' b~ 1nin ebediyete karıttığım ha-

a- Göz Hekimi -

1 
Dr. ~üleyınan Şükrü 1 

Ruznamei müzakerat : Kapalı beden terbiyesi salonu 
ı - idare Meclisi ve Murakıp rapor- İçin lazım gelen tech ·zat mübaya-

larmın okunması, a olunmut ve binanın tefriti itine 
de intaat devam ederken bat!~-r Veriyorl:ırdı. 

J ı ... _ t .. . • b "a .. ..,ara orıçenın natı uzurun-
tiJ~. ~i bin ziyaretçi saygı ile i· 
~ ~tı. Berabe~ yatadı~ m~ddet 
t lt,i\1'\ 'Ve zaferınden hıç hır fey 
t.eıı, !:'. Yen Napolyona uğur geti
"l.dq t'-nsız İmparatorunun mu
lı~ıı Ceeratına hakim olan bu kadı
~ır ed~:ıesi küçük bir kilisede tef 
ta 1"'1. • M · R 1 d lo,11 !t • erasıme, ua mpa 

1\ İtf llıaıyet alayından bir kısmı 
ltak ediyordu. 

l:.tb Bir ııene ıonra 
avdet e adaaıudan bir sene sonra 
~. 2;İY11. eden Napolyon Malmaiaon 
:~•iııi ~!~ geliyordu. Hortans ken 

tı ad·....,..ılamı~tı. Fakat Jozefi
lııaıı Y <ı.aına girmek iıtediği za
lııi~ti alnız bırakılma:unı ipret et 

1 . 
01dltfl>a~a!oriçenin husu~i eşyası 
Ilı~~ ... ~ gıbı, büyük birı saygı ile 
hı, kok,a:ıa. edilmitti. Boya kutula
~ -lif Y il fıteleri görülüyor, odada 

tı. 11.aeınin kokusu duyuluyor-

!i'.t?olyon, Jozefinin daima o
~ •tiıı u koltuğa, yarıda kalmıf bir 
}' •lın1, eh ,ı~ee~ ınasası üzerin~e hıra 
Otdı.ı.. ır kıtaba hazin hazın bakı 

da .4.ı· 
11• t iy;j.ke güzel Jozefinü Ne ka-
~ıı kal\. e~ınes'ni sever, ne mu-
b ~tke.: h b_ r kadındı.. Kendisini 

0) 11r~ll&u e"endirmeğe çalışır ve 
~t•dı.ı.. snda hakikaten muvaffak 
k bir h on zamanlar ne acına-
~ •leri ın "',ide kalmıstı • Etrafında
ı:ıı ~e•:•.ut görebiİmek ic;in elin-
e~di, nı Yapmakta tereddüt et-

t S; ... ı· 
it 1 • .,, 1 - .. f 

1\ ilr ... ··•U ekkeresinde eski ha 
" ,a,,as ,_, <>aza · Yava, canlanıyordu: 

'''lııı. n abus b · h }'~~ lrıele t . .. r çe re ona sert • 
h:,. O:~~· halde bile ne bü-

1 abh~t'e mu!cabelede İ 

Bırlncl aınıf mütehassıs 
(BSbıali) Ankara caddesi No. 60 

2 - 1933 bilinçoıunun, kar ve zarar mıtbr. Bütün oda ve salonlar ıçın 
hesabının taıdik ve kabuliJe idare mec- kürde• halılar getirilmittir. Her 
lisi, murakıp ve müdirin ibraıı. komite odasına gümme kütüpba-

W..: 3 - Murakıp iııtihabı {13470) ne, yazı masa~ı, etajer, bir kana-
----:---::-:-:-:-------------------- pe iki koltuk, iki sandalyadan iba 

O S M A N L 1 B A N K A S 1 ret deri kaplama kütüphane salon 
30 il nci Te•rin 1933 'h' .1 lan içinde deri koltuk ve güınıne 
A k t i f r tan ınııeki mali vaziyet kitap dolar'•rr, kübik masalar ve 

Hiue senetlerinin teıviyeoi talep edilmemit olan kımu 
Kuada ve Bankalarda mevcut nukut • • ' 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar • • •• • • • • • • • • • Tahıil olunacak senetler, • • • • • • • • • • • • Cüzdanda mevcut Kıymetler • , , • • • • • • • • 
~u hesabı cariler • • • • • • • , , , , , 
Rehin mukabilinde aYanılar. , • • • , , , , • , , 
Kabul tarikile borçlular • • • , • • • • • • • • 
Gayri menkul mallar ve mobilya • , • • • • • • • 
Müteferrik • • • , , • • , • • • • ~ • • • • • 

Pasif 

Sermaye • • • • • • • • ı , • • • • • • • • 
Statü muciltince ifraz edilen ihtiyat akçesi. • • • • , , 
Me .. kii tednülde bulunan banknotlar . • • • • , • 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler • • • 
Alacaklı hesabı cariler. • • • • , • • • • • 
Vadeli bonolar Ye hesabi cariler , • • • • • • • 
Kl\bulJer • • , , • • , , , • • , , , • , • • 
Müteferrik. ,. , , , , , , , , 

Kuyuda muvaıuı oldufu tasdik olunur 

lıterliıı Ş. P. -----
5.000.000 - -
4.092. 715 7 6 
1.178.515 18 3 
5.495.409 ıs a 
1.520.281 - 9 
5.309.8114 4 5 
1.952.711 6 11 

818.805 18 10 
646.181 5 7 
178.900 s 4 ------

26.193.405 9 3 

!sterlin Ş. P. 

10.0U0.000 - -
1.250.000 - -

354.316 3 3 
233.631 8 ıo 

11.820.700 2 8 
1.413.450 19 2 

818.805 18 10 
302.501 16 6 

26.193.405 9 3 

Müdür 
E.HODLER 

Türkiye Umum Müdürü 
A. H. REID 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan sat,Jıktır. isteyenler 
idare müdürivetine müracaat etsinlel'. 

bilhas.sa umumt içtima salonu için 
çok fedakarlık yapılmıttır. Duvar
lardaki hususi mevkilere Gazi 
Hazretlerinin. ismet, Kazım, F ev
z' Paıalarla Şükrü Kaya ve Recep 
Beyefendinin tabii cesametteki yağ 

h boya tabloları,salonda mevcut be' 
konsola Gazi Hazretleri ile ismet 
ve Kazım Patalarm büstleri ve 
balkon korkuluğundaki bir mahal 
le de Ankaradaka Fırka merkezi

·nin zivadar resmi konmu,tur. 
Halkevinin 19 Şubatta resmi 

kütadı yapılacaktır. 

Hafikto imar işleri 
SiVAS, (Milliyet) - Sivasa 

merbut Hafik kazasının genç ve 
çahtkan Kaymakamı Celiil Bey 
kazanın imarı hususunda daha 
fazla çalıtmak gayeıile Belediye 
iflerini üzerine almıflır. 

Bu genç Kaymakam Hafik'i 
güzel b;r kaza haline getirmeye 
azmetmittir. 

Kazanın çok muhtaç olduğu su 
işini de pek yakında halledecek
tir. Kazaya su getirmeğe Beledi-
yenin bütçesi yardım etmediğin

. den yakında büyük bir piyango 

. tertip edeceğini memnuniyetle ha 

. her aldık .. 
Eski Belediye Reisi Ahmet Bey 

,'. de katiplikte i '•tihdam edilmekte-

!
. dir. Belediye itlerinin Kaymakam 
· Bey tarafından yapılması Dahili-
• • 1 t . ye Vekaletıne yazı,mış ır. 

• 
lzmit Gazi mektebinde 

Anasız veya babasız çocuklar bu ilim ve 
şefkat yuvasında nasıl çalışıyorlar? 
İZMIT, {Milliyet) - Ulu Gazi ı çok faydalar görmekte, serbest eeı 

me~t.ebinin gen f, temiz merdiven best !Öz söylemesini öğrenmekte, 
lerını tırmanırken, kıymetli Gün· çekinğen, sıkılğan huyları gideril
düz Nadirle kartılattım. Sevimli mektedir. Mektepte bir de gazete 
sevimli gülümsedi: çıkıyor. Koskocaman bir duvar ga 

- Hayır ola gözüm?. zetesi.. İçinde ne'er yok.. lzm t 
.. - B_i2; gazeteci~er hayırlı itler hakkında öyle etraflı, anlatışlı ma 
ıç~n gelınz hocam; mekteb ni gez ka leler var k i,hayran hayran oku-
mıye geldcm de.. maınamn imkanı yok. İ zmit, bele-

- J-!ay hay, buyur, gözüm.. diye-.i, ne ~ görmüştür? İzmit vi-
lçerı buyururken, lahzada Bü- !ayeti içinde kaç mektep, talebe, 

yük Gazinin büyük büstiyle kartı muallim vardır? İzmitin iktısadl 
kartıya geldim. İki tarafında genç vaz'yeti nasıldır? Ba,Iıca ihraç 
liğe hitabı levhası ... Vali Eşref Be mahsu'leri nelerdir? Bizim küçük 
yin bir resmi, res'm altında, bir ki meslektaşlar bunu öyle iyi izah et 
tabeye fU satırlar hakkedilmit: mitler ki, kıskandım doğrusu •• 
"Bu mektep, Yalı Efref Beyin ese- Mektepte her talebenin birer kum 
ridir.'' barası var .. Tasarruf ve iktısada 

Renkdz, ışıksız bir kış günün. büyük ehemmiyet veren Ulu Gazi 
de, sıcak ve tatlı çatısı kurulan U- talebeleri bir de kooperatif te,k la 
lu Gazi mektebinin mimarı, mü- tı yapmıtlar. 
hendisi, herfeyi Vali Etref Beydir. Öğle vakti olmu,.. Şen eeıler 
Bunun içindir ki, Ulu Gazi Mekte yükseliyor.. Yemekhaneve in;vo
l:L:, Vali Eşref Beyin eseri olmut- ruz .. Tertemiz masalar, bardaklar 
tur. sürahiler, çiçekler .. Burada 60 fa. 

Mektebi geziyorum. Sıra sıra kir talebeye sıcak sıcak yemekler 
kutular.. Tayyare, Hilaliahmer, veriliyor. Amma ne yemek. Sebze 
Himayeietfal cem"yetlerinin birer ler, etler, börekler buram buram 
kolu ... Mektep talebeleri, bu vata tütüyor, mahallebilerin üzerine taıı
ni tetekküllerimizin atefli, yılmaz çınla, Ulu Gazi diye yazmıtlar .. it 
ve tabii azaları .. Mektebin zengin teham kabardı; canım çekti. Mek
b'.'r kütüphanesi var. Muallimler tebin himaye heyeti yalnız yemek 
her ay bir çok ciltler hediye ediyor le i•ini gördüm, her tey tamam de 
larınıf ... Çocukların ameli bilg le- miyor, bu anasız veva babasız fa. 
rini genişletmek, çoğaltmak için kir yavrucuklanı. elbise ayakkabı, 
laboratuvarları bir çok kıymetli iç çamatırı da ahyormu, .. Kurban 
ders vasıtalariyle dolu ... Diğer ilk • bayramına yeni hazırlıklar varmıt
mektepler buradan istifade ediyor Anneler birliği de hani, hatırı ra• 
muf. Talebelerin mus ki salonu da yı'ır büyük i,ler batarıyormuş .. U • 
ayrı .. Züzel ve zevkle d~enmit bir lu Gazi Mekteb 'nin bahçesi, lzmit 
köte .. Ulu Gazi mektebinde 611 te e,i olmıyan bir tiir, güzellik ör 
talebe, 12 ıınıf var. Birinci sınıf neği ... 
4, diğerleri ik\ter fUbeye ayrılıyor. Bu &alırlar, çok yakın bir dos
Dersbanelerde sıra yerine masa tu, eski gazeteci arkadafı medih' 
konulmuf .. Müsamere ve konfe- icin yazıtını, değildir .. Gündüz Na 
rans ralonu müteharrik.. istenildi dir, böyle hal ve hareketlerden 
ği 'Vakit dershane, salon, sahne, o- fersah fersah uzak bir tahsiyett'r, 
lab'liyor. Mektepte her hafta tale- Ben onun mektebinde gördüğüm 
beye muhtelif mevzular etrafında ülkülü, faydalı eserleri yazar ve 
'Ve bilhaasa vatant bahisler hakkın yayarken, yalnızca vazifemi yaptı 
da konferanslar ve.ilmektedir. Bu ğıma kaniim. .. 
konf,.ranslardan varmm ümitleri Ceuılet Y AKUP. 

lzmit Ula Gazi 

Sivasta kar ve fırtına 
~~YAS, (Milliyet) - Havala

rın güzel gitmesi ve yağan karla
rın erimesi herkesi memnun edi
yordu. 

Havalar o kadar iyi gidiyordu 
ki, ılı kbir ilkbaharda yafıyormu' 
gibi idik. Lakin bugün batlıyan 
kar ve fırbna iyi havaların acısını 
çıkardı .... 

Caddelerde fırtınadan kimse
ler gözükmiyor •. Herkes evine kı
zak ve faytonla kof1;1yor .. Kız.J?8:1' 
gene faaliyete geçli.. Kayıp gıdı-
yorlar .... 

Hayvanat ıslahat faaliyeti 
Ziraat Vekaletinden verilen 

malumata nazaran, Maniaa vila
yeti timdiye kadar 834 ağıl inşa 
ettirmif, ve bu sene bir de hayvan 
sergisi açılmasına karar vermİt· 
tir. 

Beyazıt vilayeti dahilinde bu 
sene 248 kısrağa sıfat yapılmı,, ve 
66 sı at, 1749 u karasığır, ve 58 i 
manda olmak üzere 1873 hayvan 
idiç ettirilmiştir. • 

Mardin Vilayeti Cizre kazasın
da ilkbaharda bir mezbaha intası , . . 
na karar vermıştır. 

lktısat Vekili Celal Bey, Salih'i 
kazasının Bin tepeler ç~f~liği sa~i 
bi feyzi Beye damızlı~ ıçın ~a!ıs 
kan bir İngiliz atı hedıye etmı,tır. 

Konyada yapılm~ta ~lan fen
ni mezb..,ha in,aatı ~~tını,, ve 6 • 
12 _ 33 tarih inden ıtıbaren hay
van kesimi bu mezbahada yapıl
mağa batlamıttır. 

mektebi taleben Jerate •• 

Zavallı bir çocuk kudurdu 
KAŞ, (Milliyet) - Kazamız. 

da feci bir kuduz vakası olmuttur, 
Seyret köyünden bet Yatında 

bir çocuğu bir ay e'VVel kuduz bir 
köpek ır.arıyor ve bu çocuğun teda 
visi için de hükumete müracaat e 
dilmiyerek bir takım kocakarı ilaç 
!arı ile köyde tedavi etmeye kalla 
tıyorlar. 

Nihayet günü Ye zamanı gelin
ce ailesinin cehaletine kurban gi· 
den bu çocuk birden bire ağzın· 
dan salyalar akıtarak kudnruyer 
ve ölüyor. 

Çoçuğun ailesinden yedi ki•i 
de her ihtimale kartı tedavi ed I· 
mek üzere hastahaneye gönderile
ceklerdir. 

Gene vakadan evvel ba,ka bir 
kuduz köpek · tarafından ısırılan 
üç köy'ü de bir baftı;- evvel lstan
bula gönderilmitlerdır. 

Bu vakadan sonra kasabada ne 
kadar kedi ve köpek varsa hPp
sininde öldürülmesine 'Ve beher 
kedi ve köpek içinde get:rene be
ıer kurut verilmesine belediyece 
bir karar veriliyor. Ve bu karar i
lan edilince zaten kPndilerine if 
ve eğlence arayan halkın itsiz ta
kımından bir çokları belediyenin 
bu kararını itJit;J'C"P •n\r:-1 ._,,.._ . .. 1 .... 

bir bağrışma ve kofUfmadır gidiyor 
kediyi yakalavan solnl'<u betedıye
dairesinin önünde alıyor. 

Bu ~ekilde kasaba icinde ne ka
dar lc~di ve köpek vıı.;sa vakala
narak belediveve teslim edilmit ve 
öldürülmütlerdir. 
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Bu karlı havalarda 
Odun, kömür biti} o · diye 

endL~e etmeyiniz. 

SÜMER BANK 
F esane ve Hereke 

F abrikalarınıa 

Halis yün 

Battaniyeleri 

MiLLiYET SALI 20 ŞUBAT 1934 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanado 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 

Size rahat, sıcak, sıhhi bir uyku uyutur 

EGE vapuru 20 Şubat SALI 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak. Giditte Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi
reson, Vakfıkebir, Trabzon, Ri
:ı:e'ye. Dönütte bunlara ilaveten 
Sürmene, Ordu'ya uğrayacaktır. 
(766) 995 

Trabzon yolu 
COMHURIYET vapuru 22 
Şubat PERŞEMBE 20 de Ga 
lata rıhtımından kalkacak. Gi
ditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönütte bunlara il8.ve
ten Pazar, Of, Pulatane'ye uğ
rayacaktır. (791) 

erli Mallar Pa 
Ltanbul: Bahçekapı caddesi il Beyoilu: lstiklal ce.ddeaiillAnkara: Çocuk Sarayı caddesi 111 Samaun: Be.nkalar cadd.,.i 

yeni Ankara ~o~a:-ıta. ve Bira~~n~si 
------------W'ırkecı ıımendıfer istasyonu lltıaalınde 

837 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~if ~!!~~w.. ıri•· .. jul 
altmhtı ıibl haatahklann eıı iyi lllcıdır. 
lsmir, Parls, Bari Hrıileriııdan bnyllk mD

klf at •• albn madalya klrandı. ismine dik-
kat buyurulmaaı. (13398) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

325 Roda muhtelif burğatadıı Halat : Kapalı zarfla 
' 21 Şubat 934 Çarşamba saat 14 te. 
' 1750 metre Beyaz yazlık kumaş : Aleni münakasa ile 
' 21 Şubat 934 saat 15 te. ._ 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı halatlarla beyaz yazlık 
.kumaşların münakaaaaı hizalarında yazılı gün ve saatlerde ya
pdacağmdan münakasalarına i§tirak edeceklerin yevmi 
mezkôrda, ıartnamesini görmek isteyenlerinde her gün Ka· 

l aımpap da kain komisyona müracı..atlan. ( 460) 
1 682 

Me M. V. Hava Müsteşarlığındanı 
r Eakiıebir Hava Mektebi binalarına kalörifer teıiaatı yap 
tlrdacakbr. Bu işe talip firmaların teaiaat projelerini yapmak 
,.e teklifte bulunmak için lüzum olan umumi şeraiti öğren· 
mek ve 10 lira mukabilinde mebani planlannı almak üzere 28 
Şubat 1934 tarihine kadar her gün M. M. V. Hava Müsteşar 
Liı intaat ıubeıine müracaatları ilan olunur. (751) 

p ' ~ 

lnhiaarlar U. Müdürlüğünden 
(120) metre li.atik hortum aatm alınacaktır. Talip

lerin nümuneyi gördükten aonra pazarlığa İştirak etmek üzere 
(% 7,5) teminat akçelerile beraber (24-2-934) Çumarteai 
günü saat (14) te Galata' da Alım Satım Komiayonuna mü
racaatları. (734) 

Uçlan tırtıllı kur§un zımbalı olmak üzere nümunesine 
göre (26) adet kıskaç yaptırdacaktır. Taliplerin pazarlığa iş
tirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlariyle beraber 24-2-934 
Cumartesi günü ıaat 14 te Galatada Alım, aatnn komisyonu
na müracaatları. (668) 

lstanbul Esnaf Bankasından: 
' latanbul Esnaf Bankası hisaedaranı 21 Mart 934 çarı&mba günü aaat 13 le 
Bankanın Yeni poıtahane caddesinde 9 No aaki merkezinde alelade ıurette inikat 
edecek heyeti umumiyeye davet olunur, • 

RUZNAMEI MUZAKERA T : 
1 - Mecliıi idare ve Murakıp rapoı-unu n kll'&ati, 
2 - Bilanço ve ki.ruzarar hesabının kıraat ve taıdiki 'H Mecliıi idare azaaile 

müdirin ve murakıbın ibrası, 
3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi ld are azalarının ve murakıbın yerine yeni

lerinin intihabı, 
it -ı934 aeneıi için Mecliıi idare azalarına verilecek hakkı huzurun ve murakıp 

· ücretinin tayini, 
Ticaret kanununun 371 nci maddesi ahkimma tevfike.n hamiline muharrer hiı

ae aenedah sahipleri nihayet ı4 Mart 934 Çarıamba akşamına kader hi .. e senetleri 
Jıİ veyahut hiue ıenetlerinin mevdu bulunduğu banka makpuzunu bankamız vezne 
aine tevdi ile ita olunacak dühuliye varak11aını almaları iktizn eder. 

Mecliıi idare 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaıaısı 

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

Telefon 42519. 
634 

-Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 21 Şu
bat ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(790) 

1 A İ D E L!!'n~!~ V~id~t':~~!~!Sİ 
Şehzadebaıı, Zeyreldıatun'a kadar evlere Eminönünden, Sultanahmet, Beyazıt, 

885 yemek tevzi eder. 

, _____ E_V __ K_A_F __ M_o_o_ı_R_lY_E_T_ı __ ı_L_A_N_L_A_R_ı ____ .... ı 
Beykoz' da Akbabada (500) · dönüm çalılık ve mer'a Çengel

köyiinde talimatname meydanında kaldırım caddesin· 
de tarla ve bahçe. 

Uaküdarda Bülbül deresinde (3) dönüm tarla. 
Uaküdar'da Kepçedede mahallesinde bostan çıkmazında bos

tan. 
Paşabahçeainde Tepeköyünde 1,5 dönüm bahçe. 
Eyüptc otakcıbaşı mahallesinde namazgah ittisalinde bostan 

Emirbahari mahallesinde kışla caddesinde 2 dönüm 
tarla. 

Şehrimini Mevlevihane ·caddesinde 38 No. lu bo{/·an. 
Edirnekapı haricinde §ehitlik ittisalinde 1 dönüm bahçe. 
lıtinyede Nialitah Sultan mahallesinde tarla ve bahçe. 
Mevlevihane kapıınıda bacı evliya mahallesinde 2 No. lu 

bostan. 
Yukanda baha ve mahallesi yazılı boıtan varidatmm 3 

sene müddetle ican arttırmaya çıkanlmı,tır. ihalesi 14-3-
934 çarşamba günü saat 15 tedir. Talip olanların Iıtanbul 
Evkaf Müdüriyetincle Varidat Kalemine müracaat eylemele
ri. (787) 

--~~~~ ....... ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Boatancı'da ııaş.büyükkaryeainde KlVJl'cık tnandıra 

namile maruf arazinin üç ıene müddetle ican arttırma
ya çıkarılacaktır. ihalesi 14-3-934 Çarşamba .günü saat 15 
teclir. Taliplerin lıtanbul Evkaf Varidat kalemine müracaat 
ları. (789) 

Kıymeti 
Muhammeneai 
Lira Kr. 
150 00 - ~ 

Eyüpte Servi mahallesinde Vezir tekkesi soka-

550 

200 

550 

250 

350 

350 

632 

41 

ğında (24 No. lu meşruta hanenin tamamı). 
00 Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Vezir 

hanında alt katta 41 No. lu odanın tamamı. 
00 Uzunçarşıda Mercan Ağa mahallesinde Babııe· 

raakeri caddesinde 60/ 11 No. lu dükkinm ta· 
maıru. (5661) 

00 Çenberlita§ta Mollafenarı M. V ezİr hanında alt 
katta (53) No. Iu kiğir odanın tamamı. 

(10138) 
OU Çenberlitaşta Mollafenari M. Küçük Vezir han 

ikinci katta (2) No. lu odanın tamamı. (1101) 
00 Çenberlitaşta Mollafenari M. Vezir hanında alt 

katta (14) No. lu odanın tamamı. (5529) 
00 MezkUr handa alt katta (64) No. lu odanın ta· 

marnı. (1139) 
73 211 metre terbiinde bulunan SarıgÜzel civarında 

lakenderpaşa mahallesinde pazar meydanı soka
ğında (6) No. lu arsanın tamamı. (453) 

67 Hasköyde Abdiselam mahallesinde Su Yolcu so 
kağnıda 12-14 No. lu üste odası bulunan dükka 
nm 1/6 hissesi. 

Yukarıda mahlfil emlak satılmak üzere yirmi gün müd 
detle ilana kollll)U§tur. ihalesi Martın on ikinci Pazarteai 
günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mah· 
lat kalemine müracaatları. (788) 

j 

Bu '' Superinduktas ,, ah zesi 
bir radyo makinesinden bekle
nebilen bütün evsafı haizdir. 

Avrupanın e~ büyük radyo 
fabrikaları tarafından inşa edil-
miştir. ı241s _______ ,,, 

• 
Parasız Büyük Piyango 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SA 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müş• 

terileri arasında parasız büyük bir 
piyango hazırıaumıştır. lira 

1 nci ikramiye-Bir soğutma makinesi kıymeti 425 ,, 
2 ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 

,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
,, - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eıya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

Piyanıoya iftirak etmek içi• Elektrik Şirketi abonelerinin mez
kilr aargiya doğrudan doğruya kendilerluin ıitmeleri Ye piyan
goya dair bir mektubu• ilifİk buluduiu Elektrik makbuzunu 

•llıteı::erek namara11ııı kaydetmeleri lazımdır. (13j63) 

Maarif Vekaleti İstanbul Terzilik ve 
Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimizde Kürkçülük Şubesi açılmış ve talepe 
kaydı kabulüne başlanmıştır:. Mü~~~ti tahsil üç sene ve mel<· 
tep muhtelittir. Mektepte kürkçülük nazari ve ameli dersle• 
rinden mada hesap, Türkçe, reıim, dersleri de vardır. KaYt 
ve kabul şartları : 

1 - llk mektep mezunu, azami yaş 17, ve Türk teb'•· 
11 olmak. 

2 - Mektep şahadetnameai, veya orta mektep tasdii<• 
namesi, Nüfus cüzdanı, ııhha t, aşı raporları ve 4 vesil<' 
fotoğrafı ibraz etmek. 

3 - Mektepçe yapılacak ııhhi muayenede sıhhatli bulu# 
mak. . 

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

5 - Bu ıene için vakit ilerlemİ!f olduğundan taliplerifı 
müracaatlarının tesrii. 

Adres : Sultanahmet, Dizdariye çeşme sokak, No. t3 
Tel: 22480. (889) 9Z4 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon • Konya ·yolunun 8193 Iira bedeli keşifli O+ oOO. 

0+ 250 kilometreleri arası parke ferşiyesi 21/ 3/ 934 tarihirı' 
da saat 14 de encümeni Vilayette ihale edilmek üzere kapa· 
h zarf uaulile münakasaya konuldu, Şartname ve ke,ifrıs• 
meyi görmek isteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve taliP' 
]erin % 7 ,5 teminatile encümeni Vilayete müracaatları il9Jı 
olunur. (507) ~ 

Umami NefTİyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecüik ve MatbaacJık T. A. Ş. 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER·. FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılınaktadır. 
Fiatlarımız eskiai gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az be§ vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 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 §irket tarafmdan muş~rı 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedeljnin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari old11ğu gibi en az be§ vagon sipariş ederek bedelinin temamını pe§İn ödeyenler vagon a· 
şma be§ lira tenzilattan istifade ederler. 

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