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Güzel Trakya 
ANKARA: 25 Şubat 

İkinci umumi müfetti,liğin T rak 
r.a.da tesisine karar verilmesini, in 
oılabımızın yeni bir hamlesi ola -
l'a.k kar,ılamak lazımdır. Bu ham
!enin me:ıut neticelerinden en çok 
1~tifade edecek ,ehirlerimizden bi
tı de İstanbul olacaktır. O latan -
hııt ki, devletin merkezi olmaktan 
Sıkhktar. sonra, bazı iktısadi şart
ların aleyhte tecellisi yüzünden bir 
lııiiddet sıkıntı çeken bir ,ehir man 
larasr arzetınİftİr. Dünyanın belli 
ha.
1 

tlı güzel şehirlerinden biri olan 
•lanbulun vaz:yeti artık kuvvetle
llİyor, demektir. lıtanbul, misli en 
der güzellikleri, abideleri ve mü -
leleri ile bir seyyah tehri, Anado
lu için bir sayfiye; ve memleket i
çin bir ilim ve sanayi merkezi ha
lini alıyor. Son senelerde devle • 
tin himayesi altında eaaıh bir in • 

Varidat .ve Masraf Bütçeleri Dün Tesbit Edildi •. 

l
kitaf bulan ııanayi hayatı, lıtanbu-
11 tabii bir merkez olarak bulup 
Yerletmi,tir. latan bul ve civarın -
da kurulmut ve yeniden kurulacak 
hiiyük ve küçük sanayi Marmarayı 
•iisliyen bu zarif tehr1n refahını i
lelebet temine medar olacaktır. 

İkinci umumi müfettitlik merke
lİnin Edirnede kurulutu, bu tari -
hı şehrin en kısa zamanda imarı • 
lla vesile te,kil edecektir. Ve bu 
Yeni teşkilat Edirne kadar Trakya 
tnızm feyizli toprakları üzerinde 
tnaınur kasaba ve köyler vücude 
t.etirilmeıini temin edecektir. Av· 
l'lıpa kıt' asının bir kö,eaini tutan 
hu Türk toprakları ıon bir asır içe
risinde muhtel' f defalar harplere 
•ahne olmu,, bu yüzden tahrip e -
dilmit ve devamlı bir imar faaliye 
tine sahne olamamıtbr· Türk di • 
)arının hio;: bir kıımıru, diğerine 
tercih etmeden memleketin her ta
rafına seyyanen ayni imar ve kal
kınma siyasetini tatbik eden cüm
huriyet idaresi aldıt~ tedbirlerle 
T rakyayi de canlandırmak için 
mesai sarfını esirgememi9tir. Trak~ 
t~ı.la kurulan müesseseler bunun 

ır llı'salidir. · 

Bu defa alınan karar ve Trak • 
Yaya atfedilen ehemmiyet, Türki
yeyi Avrupaya bağlayan yol üzeri• 
ııe tesadüf eden bu memleket kıs· 
llıında geçmit zamanların tahriba
tını ve ihmalini en kısa zamanda 
telafi etmek ve komfU memleket • 
lerde görülen tesisat ile T rakyayi 
hir an evvel teçh:z etınek gayesine 
tnatuftur. Edirne, modem bir 'e -
hir haliae konacak, İstanbul - Av -
l'\ıpa yolu asfalt olarak inşa edile
cek, Trakya nümune köylerle süs
lenecek, burada maarif ve ıanayi 
hayatı kuvvetlendirilecektir. 

T rakyanın feyizli toprakları, ü
zerinde emek aarfedecek, ter döke 
tek vatandqları mükafatsız bırak 
lluyacak kadar münbittir. Bu cep
lıed en Trakya, meııcut muhacir is
kan mıntakalarımız arcuına dahil 
olmak için aranan ııasılları haiz • 
rlir. Bu mmtakaya kudretli bir prog 
ta.ınıa yerle,tirilecek yüzbinlerce 
lııu.hacir, kendileri için olduğu ka
dar memleket için de faydalı bi
ter unsur olarak Türk vatanının sa 
ldetini ikmal edecekler arasında 
Yer alabilirler· Zira Trakya bir çok 
ll:ıahıwlerini kolaylıkla ihraç ede
bilmek imkanlarına maliktir. Ya, 
ll:ıeyVe ve sebze ihraç kabiliyeti 
başta sayılabilir. Trakya lstanbu
lıın en yakın ambarıdır. Ve bu var
lığın inkitafı lstanbul limanının 
CauJ.aıımasına yardım edebilir. 

Hükumetin vardığı yeni kararla
l'ın Trakyada büyük bir alaka ve 
le'iinç uyandırdığı h~ber .verilmek
tedir. Alınacak tedbırlerın en kısa 
hir zamanda semere vereceği fÜp
~eai:z olduğuna göre, cümhuriyet 
1daremiz Trakya için çalıtmaların. 
da hedefine kolaylıkla varacaktır, 
dernektir. 

Mecdi SADRETTIN 

l(ahramanlar günü 
Dün Almanyada muazıam 

merasim yapıldı 
BERLlN 25 (A.A.) - Harbi u

~lltnide ölen' iki milyon Alman askeri· 
~111 hatıralannı te'biden, bugün Alman • 
.,,ada "Kahramanlar günü., kutlulan • 

""-tadır. 
> k licr tarafta umumi binalar yarım. b~y 
e~1.,.5ektikleri gibi Berlinde hususı 
~. ~n Pencerelerine siyah kreplerle be-
"aış ~yraklar çekilmiştir. 

lııll u tnunasebetle Berlin operasında 
11~::'"".' merasim yaplmıştır. H?rbiyc 
ilik . ıeneral Bon Blombcrg, bır nu· 
)etı ır!lt ederek, Alman askerinin mezi .. 
lııii.:J1nden bah•etmiş, ve Almanyanın 

•ıtıet anulanru teyit eylemiştir. 
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cra V ekı eri sa a ın 
kadar çalıştılar • 

eş ne 
Varidat ve m.asraf bütçelerinin 

ana hatları tesbit edildi 

--

ANKARA, 25 (Telefonla) - icra Vekilleri Heye
t?ıin dünkü içtimaı sabahın beşine kadar devam etrniş
hr. Bu toplantıda yeni varidat ve masraf bütçelerinin 
ana hatları tespit olunmuştur. 

Maliye Vekaleti kararlaşan esaslar dahilinde bu
gün bazı hazırlıklar yapmıştır. icra Vekilleri Heyeti ya
rın toplanarak bütçe müzakeresine devam edecektir. 
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Fransız kabinesi A vustur-
ya meselesi ile meşgul! 

A vusturyada yeniden 50 kişi tevkif 
edildi. M. Suvitch Romaya döndü 

Avusturya Legionu .. denen Alman kıtaahnın hudutta 
tabşit edildiği, tecavüz hazırlığı yapıldığı tekzip ediliyor 

M. Suvitch 

PARIS, 25 (A.A.) - Kabine dün 
sabah toplamnııtır. 

M. Barthu, harici vaziyeti anlatımı 
ve bilhasn Avusturyanm çıkardıiı vazi· 
yet ile bazı meseleler üzerinde durmuı
tur. 

M. Şeron, Staviski meselesi için ta· 
kip edilen usuller hakkında malümat 
vermiı ve yeniden bazı tahkikat açıla· 
cağını bildirmiştir. 

M. Suvitch Romaya döndü 
VIY ANA, 25 (A.A.) - M. Suvitch 

dün akıam Romaya bereket etti. Gitm~
den evvel, İtalya sefaretinde verilen bir 
ziyafette baıvekil Dollfuss ile görüımüş
tür. 

Viyanada 50 kişi tevkil edildi 
VIY ANA, 25 (A.A.) - Flirisdarf, 

iıçi mahallesinde yapılan taharriyat ne· 

ticesinde polis, sosyalist Şutzİıunt aza· 
!arının evinde büyük mikyasta ıila!ı ve 
mühimmat elde etmiıtir. 

Elli kişi tevkif edilmiıtir. 
ltalya ııe Avusturya - Macaristan 

ROMA, 25 (A.A.) - Havas muha
birinden: 

ltalyan gazeteleri, İtalyanın Avus • 
furya ve Macaristana karşı kullandığı 
siyasetin mahiyetini mevzuu bahıet -
mektedir. 

M. Suvitchin Budapeıteyi ziyareti 
eskiden hllZJ1'lannuıtı. İtalya, Macari•· 
tan ve Avu turyayı pek tabii olarak tut
maktadır. Fakat bunun hiç bir siy i 
veya gümrüklere ait bir mahiyeti yok
tur. Küçük itilafın da bund•n çekin • 
mesine mahal voktur. Alınan matbua
tının kasti neşriyatı da anlaıılamanuş
tır. Zira, Almanyanın tezi ne zaman 
hakir olsa ltalya ona fili dostluk eser
leri göstermiştir. 

Corriera Della Sera, bu hususta şun
ları yazıyor: 

"ltalyarun hiç bir vakit Almanyanın 
o dostluğunu aramadığını bilmek için 
"?~ senelerin tarihini kılllca bilmek ka
fıdır .. Fakat İtalya, mukabilinde hiç bir 
şey ıstemeden, Almanya aleyhine bir 
haksızlık yapılacağını gördüğü zaman 
dostane bir !•kilde onu tutmuştur. ,, 

Bu gazete, İtalyanın Fransa ile Al
manya arasında oynadığı ihtimalini de 
mahyavelik olarak tavsif etmektedir. 

Almanların tekzibi 
BERLIN, 25 (A.A.) - Alman is • 

tihbarat bürosundan: 
Amerika iıtihbarat servisi tarafın

dan işae edilen Avuıturya Legionu ismi 
takılmış olan .~ıta~ın Avusturya Bav· 
yera hududu uzerınde tahıit edildiği ve 
Avusturya arazisine girmeğe hazırlan
dığı haberi hakkında sala!ıiyettar mem
balardan aldığımız malümata göre bu 
haber kiımilen uydurulmuıtur. 

Şehir gençliği komitesi?! 
Türk gençliğinin ve Tal ebe Birliğinin 

üzerine atılmak istenen iki çirkin hadise 
Tramvay şirketine gönderilen tehdit mektubu ile iste
nilen yapılmazsa şirket müessasatı tahrip edilecekmiş! 1 

İstanbul tramvay şirketine şayanı ' 
dikkat bir tehdit mektubu gönderil - ,-
mittir. Mektubun Üzerinde başlık ola· 
rak "Şehir ııençliği komitesi" ibareai 
vardır. Mektubun altında imza yok • 
tur. Mevzuu bahis tehdit mektubu 
Üzerindeki damgaya nazaran Galata 
ı>ostahanesinden verilmiıtir. Yaptığı • 
nuz tahkikata göre mektupta tram • 
vay tirketinden mukavelename.sine 
ınuhalif bazı taleplerde bulunulmak • 
t~ ve bu talepler kabul edilmediği tak 
dırde şirketin bütün emlak ve aairesi· 
nin tahrip edileceği bildirilmektedir. 
Tramvay tirketi keyfiyeti derhal vila 
yete bildirıniı ve Vilayet te emniyet 
m?d~rlüğü vasıtasile tahkikata giriı • 
mıftır. 

Bizi~ aldığmuz mütemmim malU • 
makta gore, Tramvay tirketi bu tehdit 
me tubunun b" t" · b" k . I . . ır sure ıru ır tez ere , ... 
~ ~~rlıkte latanbul Oniversiteai rektör 

lugune .. de yollamıştır. Şirket Üniversi
teye gonderdiği tezkerede ayrıca iki 
mesele~en de bah:ıetmekte ve bu me· 
selelerı tehdit mektubu ile ala.kadar 
bulmaktadır. Tramvay şirktinin iddia 
sına göre bu meseleler §Unlardır: 

Birinciai: Bundan birkaç gün evvel 
Harbiye - Fatih arasında işleyen 75 
numaralı tramvay arabasına binen 

Tramvay ıirketinin merke% binası: 
Metro Han 

genç bir yolcudan kondoktör bilet pa 
raıı istediği vakit bu genç yolcu: 

- Ben Milli Türk Talebe Birliğine 
mensubum. Mühendis mketebi talebe 
aindenim. Bilet parası venniyorum. 
Talebe birliği, şirkete müıkülat ik&< • 
na karar vermiştir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Şifli deposı:, hareket daire•i ve hadi
aenin fiiyuunu müteak:p tramuay müs 

tahdemininin kendi aralarında 
konuşuıları 

Gazi Hz. ve 
Halkevleri 

-ı 

ANKARA, 25 ( A.A.) - Hal -
hevleri1 in açılmasının yıldönümü 
münıuebetile Halkevlerinclen ge -
len telgrallara Reisicümhur Haz -
retleııi ayrı ayrı şu ceııabı ııermek 
sure tile mukabeleci e bulunmuflar
dır: 

Halkevlerinin açılmasının yıl -
dönümünden ötürü hakkımda bil -
dirilen candan duygulara teşekkür 
eder, ülkümüze ulaşmak yolunda -
ki çalışmalarınız.ela da muvallakı
yetler dilerim elendim. 

Reisicümhur 
Gazi Muotafa Kemal 

Himmet pehlivan 
--o-

Bir milyon lira tazminat 
istiyor 
--o-

Kolu sakat kalan pehlivan 
doktoru dava etti 

Türk spor alemi ilk defa mühim 
bir t.u.miıu.t .Javasma şahit oluyor. 

Meşhur ağır siklet
çimiz Himmet ko· 
!unu sakat etmek 
ve güreşten mah • 
rum bırakılntak id· 
diasile operatör Or 
han Bey ve Alman, 
hastahanesi alc) hi
ne dava ikame et -
mittir. Merakta bı 
rakmamak için der 
hal söyliyelim, iı • 
tenilen tazınhı&t 

tam bir milyon il· ı 
~adır. 

Bundan bir müddet evvel Himmet 
halk fırka11 Beyoilu k&Za merkezİlll
de antremanlannı yaparken ani te
kilde yerde kıvrıldı , kaldı. Antre -
manlarda. beynelmilel müsabakalar l
çin hazırlık yapılıyordu. Güreş fede
rasyonu idare heyeti de orada idi. Her 
kes koıuıtu Himmet yerden kaldı
rıldı. Meaele' anlaşıldı: Himmetin sol 
kolu kırılmıth: 

Himmet bundan sonra derhal bir 
otomobille federasyon heyeti tarafın
dan oraya en yakın olan Alma~ ~a.... 
tanesine kaldırıldı. Herkes um.ıtle 
bağlanılan bu güreıçim~zi_n vazıye
tile alakadar oluyor ve ıyı olmasnu 
muhakkak görüyordu. Öyle ya, her
kesin kolu kırılabiliyor, fakat düze· 
_, or da Himınetinki niçin olmasın .• 

Lakin aradan 40 gün geçtikten 
ve Himmet haataneden çıktıktan son
ra i§in hiç te böyle olmadığı anla~ıl
dı. Himmetin kolu sakat kalmıttı. 

Güre' federasyonu iti o vakıtlen
beri bırakmamış takip etmiı ve Him
met mütehaıtınslara göaterilmi~tir. Bü
tün bu tetkikat Himmetin artık gü -

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tramvayda dört bomba! 
İlkönce esrarengiz bir siyasi tertip 
zannedilen hadisenin kötü bir şantaj 

ve tehdit olduğu anlaşıldı 
Bombalar nasıl bulunciu?- Zabıtanın ilk tahkikatı v 
isticvaplar-Bombalar nereden bulunmuş ve ne yapıl
mak için tramvaya konmuştu?- Vali, Emniyeti umu
miye müdürü, Ali Rıza ve Fehmi Beyler ne diyorlar? 

latanbul zabıtası, perşembe geceıin 
den beri çok mühim ve esrarengiz gö 
rünen bir hadise karııaında kahrut ve 
geceli gündüzlü iki gün devam eden 
sıkı bir takibat neticesinde bu karan
lık meseleyi aydınlatmaya muvaffak 
olmuıtur. Hadise ıudur: Geçen per • 
ıembe gecesi, ıaat sekiz auları. Sir -
keci • Şiıli arasında iıleyen tramvay
lardan biri, Şişli istasyonunda dur -
muı, yolcuları inmiıtir. Biletçi, geri • 
ye dönecek arabanın kanapelerinin ar 
kalannı çevirirken yolculardan biri 
tarafından ilk nazarda unutulmuı ol • 
duğu zehabım veren bavul yavrusu bir 
çanta görmüştür. 

Tramvayda bir baııulcuk .. 
Biletçi, namuıkar bir adamdır, he

men vatmana aeılendi: 
-Yahu, burada bir çanta unutmuı 

lar. 
Ve çantayı eline alı"'ca yÜzünü bu

ruıturdu: 
- Vay canına, dedi. auuna da airı 

ha! Eğer içinde yiyecek İçecek dolu 
ise doğrusu sahibi çok obur §eymİf ! 

Vatman sabınızlandı: 
- Hadi canım, şimdi kalkacağız. 

Şunu bir an evvel teslim et te gide • 
lim. 

Bu muhavere e&na111nda biletçi ile 
vatmana bir de kontrol iltihak etmiş· 
tir. Biletçi ve kontrol, Şiıli mevkiin -
de arabalarda unutul'6'1u§ eıyayi, Tram 
vay şirketinin Galatadıdci dairei mah 
ıusaıına götürmekle mükellef memurun 
yanına gidiyorlar ve çantayı ona tes ... 
lim ediyorlar. Memur Efendi, kilitsiz 
bulunan çantayı herkesin gözü önün
de açıyor. Elini içine sokunca katı bir 
cismin temasile ürperiyor. Baıını aal
lıyarak: 

- Tuhaf fey, diyor, hiç te yiyeceğe 
giyeceğe benzemiyor! 

Aman yarabbi bir bomba!. 
içinde katı bir ciaim bulunan bir 

Emniyet müdürlüğünden pkarkcn 
zarf çıkarıyor: Meınur efendi çanta • 
nın mütebakı muhteviyatını da botalt 
mağa çalıtırk~n. hazır bulunan nıüte
ceısiılerden hırı, çantadan çıkarılıp. 
masanın üstüne konulan zarfa, ac;mıı 
ve ~yle haykırnııştır: 

- Aman yarabbi. Bu, .b!r bombat 
Bütün oradakilerin halını taıavvur 

edebilirsiniz. He,oıinin rengi uç.muıtur 
eller titremektedir. Maıa üstüne kont1 
lan zarftan başka, içinde ayni büyük 
lükte cisimler bulunan üç zarf daha 

(Devamı 2 inci sahifcd~) 

Ciddi ve şiddetli tedbir 
Dahiliye 

• 
proıe 

V ekaJetinin 
bunu temin 

hazırladığı 
edecek 

Aldığımız malômata ııöre Dahili • 
ye vekaleti seyrÜ!"fer işleri hakkın - ı 
da bir kanun projeai hazD'lamıştır. 

Proje yakında Büyük Mille t Meclisi• 
ne verilecektir. Meclis tatil olmadan 
evvel projenin ke!bİ kanuniyet etme
si ümit olunmaktadır. Yeni kar:ında 
nakil vasıtaları için birçok tiddetli 
hükümler bulunacaktır. Şehir dah:ıin 
de vesaiti nakliye kazalarının müm .. 
kün olduğu kadar önüne geçilebilece
ği ümit ediliyor. Belediye diğer taraf 
tan birçok yeni tedbirler almaktadır. 
Maslak yolunda eski karakol binasın
da tesis olunan seyrüsefer memurluğu 
faaliyete geçmiıtir. Diğer taraftan be 
lediye Mulak yolunu daimi bir kon • 
trol altında. bulundurmak üzere bisilr. 
Jetli seyrüsefer memurları ihdas et -
ıneğe karar verıniıtir. Bu husus için 
bütçeye lazım gelen tahsisa~ konmu!• 
tur. Bisikletli memurlar hazırandan ı
tibaren faaliyete geçecektir. 

/spanyol Ticaret heyeti ıerefine dün Ti~aret Odasında verilen ziyafeıte., 



HARiCi HABERLER Hergün bir yazı -
Sıra kına bahsine gelince .. 
Ben ondan sordum, o benden sordu, 

bu bahis te böyle geldi, geçti .. 
Geçenlerde Ticaret Odamıza ya-ı 

pılan bir m'-iracaatta öğrendik ki, 
Avrupada Türk kınasının'" büyük 
bir şöhreti varmış. Bu şöhretten is· 
tifade etmek istiyen bazı firmalar, 
karıtık bir takım kınaları, Türk 
kınası diye satryorlaımıt· 

Halbuki Türkiyeden ~iç bir ye· 
re kına ihraç edildiği yokmuf. E· 
ğer hakki Türk kınası, Avrupa 
piyasasına dökülecek oluna mü • 
him bir knzanc temin edileceği 
muhakkakmış .. 

Havadisi gazetede okuyunca, 
ş:.;yle bir durakladım. Kendi içen
di. e: 

- Acaip, dedim, kınayı, Ara· 
bistnnda yctitir zannederdik. De· 
nıek, kına, yerli mahsullerimizden 
bi. i imiş! .. öyleyse, ne duruyoruz, 
hemen ihracata baflıyalım .. 

Kınanın başlıca aabf merkezi 
olan Mısırçartısında ara sıra alış 
verit ettiğim bir ihtiyara uğrıyarak 
sordum: 

~·Nasıl? Türk kına11 ile meş· 
gul olmağa başladınız mı? 

Adamcağız, hayretle yüzüme 
baktı: 

- Türk kına3ı da nedir? 
Güldüm: 
- Canım, bilmemezlikten gel· 

mesenize .. Şimdiye kadar elbette 
nümune filan hazır lamı~smızdır ! 

- Vallahi, ben bir tey anlama-
dım bundan.. Hangi nümuneleri 
hazırlayacağız? 

O zaman, izahat verdim: 
-Avrupa bizden Türk kınası is

tiyor .. Orada Türk kına11 namı al
tında satılan kınalar, iyi kınalar 
değilmit .. 

Mısırcl\rşı11'nın eıki kökçüsü, 
gülümsedi: 

- Ben'm bildiğim kına, Arabis
tanda yetişir. Türk kınuı, diye bir 

şey yoktur! 
- Ticaret Oduı, bizde kına ye· 

tişme.1i;;:n; ~il..,iyor mu? 
Verecek cevap bulamadığım İ· 

çin sustum. Kökçü devam etti: 
- Kına, Arabistanda çıkan bir 

nevi bodur nebatın yapraklarmd.an 
istihıal edilir· Yani timdiki hudut
larımız dahilinde yetitm.,... F ak"\t 
Türkler, kınayı asırlarca, kullandı· 
\ar. K.'ITia, anane\ erim.ize, i.det\eri
mize hatti. ata rözle·im;7e ıır:rd;. 

Kadının en büyük zineti kına İ· 
di. Türk kızı, yedi Yatında eline 
ilk kınayı yakınırdı. Yatı ilerledik
çe, iki senede üç senede bir kına· 
sını da tazelerdi. EvlendiiH gece, 
kocasının koynuna parmakları kı
nasız giren geline iyi gözle bakıl
mazdı. 

Erkek "a"kınlık yaptığı zaman, 
Of görülürdü: 
- Erkek değil mi? Elinin kına· 

sı ... Denilirdi. 
Fakat kadın için ayni kabahat 

hemen "yü.,,ünün karası,, olurdu. 
Kekliğin bile kınalı11 methurdu. 
Küçük çocukları "analı kuzu ... Kı
nalı kuzu ... ,, diye olqarlardı· 

üzüm nevileri içinde kınalı ya
pıncağa herkes bayılırdı. Dütman· 
lığından ,üphe edilen birisi için 

sevilmiyen akrabasından biri öldü
ğü, yahut yürek sevindirecek bir 
haber işittiği zaman: 

- Kına yaksın! 
Diye söylenmek adetti. 
En büyük eğlenceler, ~ına gece

sine saklanırdı. Eski hanım nenele· 
rimiz de yaş ilerleyip saçlarda yer· 
yer aklar peyda olunca gene kına 
imdada yetitirdi. Ak saçlarile do
latan kı-.<lın, fena halde ayıplanır: 

- Bir avuç kına alıp batına ıÜ· 
remiyor mu? Denilirdi. 

Kınayı, sade kadınlar değil, er· 
kekler de kullanırlardı. 

Eski dedelerimiz, sakallarını kı
na ile boyarlardı. Hala, bazı ihti
yar İranlılar, sakallarına kına sÜ· 
rerler. 

Kınanın kendine mahsus, bir 
kokusu vardır. Bazılarının hoşuna 
gitmez. iyi cins, kına, senelerce iz 
bırakır. 

Üç nev'i vardır: Ekstra kına, ki· 
losu ( 120) kuruta kadar satılır. 
ikinci kına 100, üçüncü kına da 
(80) kuru~tur. 

Memleketimizde eski kına sarfi. 
yatının onda biri kalmadı. Yalnız 
bazı Anadolu kövle•irıılf'n ~·~-,. 
yor. Çorapçı hanındaki rastık fab. 
rikaları da, raalık imalinde kına 
kullandıkları için biraz sarfiyat ya· 
parlar. 
Tırnak .boyaları moda olduktan 

sonra, kına büsbütün gözden diit· 
tü. Gitgide köylüler de kınayı kul· 
·ıanmaz olacaklar. 

Şimdiki halde, Mı•ırcar•ı•ın' ..la 
kına satan üç bet dükkan kaldık. 
Biz de çetit için bulunduruyoruz. 

Türk kınasının Avrupadaki 9öh
reti, eski Türklerin kınayı, her mil· 
Jetten fazla kullanmasından ileri 
gelir. Araplar bile, Türkler kad'lr 
kına kullanmazlardı .. Bazı safdil· 
ler kınaya, Arabistandan geldiği 
için, bir nevi dini muhabbet bes
ler, kınayı ayak altında bırakmaz. 
lardı. 

Bazı açık göz cer hocaları, hal
kın cehaletinden İstifade ederek 
küçük paketler içinde Kabe kınası 
satarlardı. Bunlar, guya Mekkeden 
gelirdi. Halbuki Mekkede kına çık· 
maz. Çıksada mahallinde sarfolu
nur. lstibsalatı, fazla değildir. 

Kına ilk sürüldüğü zaman siyah 
bir leke bırakır. Bu leke, zamanla 
açılarak bildiğimiz kına rengini 
alır. 

Bizde kına yetitebilir mi? Bu IU· 

ale, pek te evet denilemez. Çünkü 
kına evvela, sıcak memleketler 
mahsudlüdür. ikinci derecede her 
sıcak memlekette yetişmez. Y et~ti
rildiğini farzehek te, botuna emek. 
Çünkü kınanın memlekete temin e
deceği istifade, pek mahdut ola. 
caktır. • 

Senelerce kına satan bir Mıır· 
çarşılının kına hakkındaki izahatı 
burada bitti. 

Ticaret odamız, alakadarları 
toplayıp sorarsa, belki daha fazla 
malumat alır ... 

M. SALA.HATTIN 

Tramvayda dört bomba 
(Başı 1 inci sayıfada) 

vardır. Mesele, tabii hemen Şişli tram 
vay garajının en büyük memuruna ak 
aetmiş ve derhal civardak.i zabıtaya ha 
ber verilmil\tir. Bq dakika sonra, za 
bıta memurları it baıındadrr. Çanta 
itina ile merkeze nakledi';uit, orada 
ihtiyat ile açılmış ve muhtniyab çıka 
r•lmıfbr. 

Dört bomba ve bir mektup 
Çantad1tn birer zarfa aanlmıf dört 

bombadan maada bir not defteri ara• 
sına oıkııbnlnut bir mektup çıkmııtır. 
Mektubun zrfı Üzerindeki adresi •eh· 
rin maruf Ermeni tüccarlarından biri
ne aittir. Zarfın kenarı Yırtılmııtır. 
kindeki mektup eski harflerle yazı • 
lı lır ve atağı yukarı ıu mahiyetet • 
<lir: 

''Azizim, 
/dedii'niz bombalardan dört ta 

ne teıla ik edeb!ldim. Bugünlerde 
teJarik edeceğimizi ümit etti*1miz 
bombaları da göndereceğiz. Evvel· 
ki teşebbü~lerinizde muvcıfl~ı, nl'l· 
mayııınızın acısını, bu vesaıde ı;ı· 
karabileceğiniz.e eminiz· Size mu • 
valfakıvetler dileriz." 

Cu mektup Samıundan postaya veril 
miştir. Üzerinde (Sanıaun) postaha • 
n~ıinin damgası vardır ve üzeri ıilin .. 
mi~tir. Zabıtanın, bu delail müvaceh~ 
ainde ilk yaptığı hareket, gayet tabu 
ol.,rak mektup zarfında yazılı adrea 
aahibinin evini aramak olmU.Jtur. Mür 
aeliileyb ayni zamanda ıebrin maruf 
ve Ermeni bir tüccarıdır da. Cuma gÜ· 
nü ve ferdası cumarteai günü muma
jlcyhin evinde ve yazıhaneainde yapı· 
ı ıt n aramalar, tahkikatın iıtikametini 
,lcğiştiren bazı ipuçları vermiştir. 

Bir tehdidin verdiği ipucu •• 
Filhakika yazıhanede yapılan ara

ına neticesinde Ermeni tüccarın maaa 

amda bulunan bir mektubun yazısr, 
bomba çantaarndaki mektubun yazıaı 
nm ayni olduğu göriilmÜ§tür. Y azıha· 
nede ele geçen bu mektup, miinelü· 
leybi, yani Ermeni tüccarı tehdit ma
hiyetindedir. içinde: 

''Eğer inadında ıarar edersen, senin 
için çok fena olacak, bütün mevcudi· 
yetini ve aileni mahvedecek tedbir • 
ler alınacak,, denilmektedir. 

Ermeni tüccarı kim? .. 
Artık aöyliyelim: Bizim ogrene • 

bildiğimize göre bu Ermeni tiiccan • 
nrn iımi Turabyan Efendidir. Kendisi 
Bafralı olup tütün tüccarıdır. Ve Harbi· 
yede oturmaktadır. Zabıta, cuma günü 
kendisini isticvap etmittir • Bu 
sorguda kendiainden takriben ıöyle 
bir cevap alınmııtır: 

"- Bir ıerikhn vardı. Kendisile iyi 
geçiniyorduk. Bir aralık aramız açıl· 
dı, qleriıniz bozulur gibi oldu. Nihayet 
ayrılmağa mecbur olduk. Bvynlııtan 
aonra terikim benimle tekrar hanı • 
~ak iatedi. Ruı olmadım. Evvela ric& 
.ı~ b~lıyan müracaatlannı tehdit ma 
hıyetıne çıakrdı. Aldırmadım. Beni Ö· 
lümle ve ailemi mahvetmekle tehdit 
etti. hte el~. g_eçirdiiiniz mektup ta 
bunlardan bırıdır. Benim hiç bir gizli 
teşkilatla alakam ve münasebetim 
yoktur.,, 

Bombaları saran zarfların qleri? .. 
Ele geçen tehdit mektubunu teyit 

eden bu ifade, zabıtanın karıısrnda 
bulunduğu esrarengiz hadi:enin tah -
kikatına ait istikameti çevirmiştir. Or 
tada ilk zan bilifma, emniyeti umumi 
ye aleyhine bir cürüm değil, herhan
gi bir tahıa aleyhine musanna bir ter· 
tip bulunduğu 1üphesi kuvvetlenmif -
tir. 

Onu aöyliyelim: Tehdit mektubu· 

Almanya sür':\tle 
Silahlanıyor 

Eski bir İngiliz nazırının 
şiddetli bir nutku 

LONDRA, 25 (A.A.) - Dün ak • 
şam Birninı:haında söylediği bir nutuk· 
ta Baldwin kabineoinde iş nazm olan 
Sir Arthur Stil Metland, gayet ıiddet
li bir lisanla Almanyanın harpculuğun· 
dan bahsetmiı ve demiıtir ki: 

"Almanya, sulh muahedesini tam ma· 
naıile ihlal ederek önce gizli, aonra 
açıktan açığa ve gittikçe artan bir sü
ratle tekrar ailahlanmııktadır. Bütün 
memlekette sivillere aıkeri terbiye ve• 
rilmekte ve halka harp sahasında ölme• 
nin en çok arzu edilen ıey olduğu öğ
retilmektedir. 

F ranıız halk kütleıinin harpten nef. 
r-;t . ettiğine kaniim. Bir kaç aene bu 
gıdışle yürümesine müııaade edilirse, AJ
manyarun Franaadan daha kuvvetli ola. 
cağını saklamamak lizımdır .,, 

Londrada İşsizlerin 
nümayişi 

l"ARIS, 25 (A.A.) - Londra -
dan Journal gazetesine bildirildi -
ğine göre, lskoçya ve fİmali lngiJ. 
tereden gelen i,sizlerin, yarın iç'n 
nümayi, yapmak tasavvurunda bu 
lunduldarı (Hayt Park) ta karı • 
şıklıklar vukuuna miin i olmak için 
mühim tedbirler alınmıtbr. 3.000 
lf:adar. polis memurunun bu işe tah 
sıs edıleceği tahmin olunuyor. Ni. 
zami zabıta kuvvetlerine gönüllü 
memurlar terfik edilecektir. 

İf9izler, Hayt. Parka on ayrı ka 
file halinde geleceklerd'r. Muhte • 
lif hatiplerin, çıkıp ıöz söyliyehil· 
melı;ri için on kürıü hazırlanmış • 
tır. Bu nümayitler, hükiimetin it -
sizlere yardım nisbetin; tenzil içön 
hazırladığı kanun layihasının a • 
leyhinde bulunmak üzere tertip o
lunmuttur. M. Makdonald, itsizle
rin murahhaslarını kabulden imti • 
na etmektedir. Maamafih, bun1ar
dan kırk kitilik b 'r heyet, bu haf • 
ta zarfında bir i-tida vermek üze -
re Avam kamarasına girmeğe ça • 
lıtacaktır. --
ltalyada mahkum 

komünistler 
olan 

ROMA, 25 (A. A.) - Hususi 
mahkeme, komünist propagandası 
yapan 13 maznun hakkın a kararı· 
nı vermi~tir. Bunlardan ikisi 16 ıe· 
ne, üçü 10 sene, birisi 12 Ay, birisi 
6, ikisi beşer, üçü de 3 er ay hapse 
mahkum edilmitlerdir.13 üncü mah 
kum beraet etıni,tir. 

nu gönderen zat, Erıveni tüccarın ea-1 
ki teriki, Ermeniden dönme olduğu 
söylenen Cevat Bey isminde biridir. 
Onun da yazıhanesi aranını~ ve ma • 
sasının kağıtlığmdak.i zarflann, bom
baların aanldığı kağıtlann ayni oldu • 
ğu göriilmiiftür. 

Bombaları nereden bulmuşlar? 
Bu ıerait karıııında, mumaileyh te 

hemen zabıtaya celbedilmif ve sorgu· 
ya çekiltlliftir. ilk yapılan iaticvapta, 
aabık bir terikin eaki şerikine huıu • 
met ıaikaaile onu mahvebnek için be· 
cerikaizce hazırladığı bir huni ve ter 
tip karıısında bulunulduğunu göstennit 
tir. Bombaların harbi umumiden kal • 
ma lngiliz mamulatından olınaaı ve 
ıiddetli sademe olmadıkça patlo.vama 
yacağı anlaşılmaaı da bunu teyit et • 
miıtir. Bombalarm ikisi boştur. Bu neti 
ce, derhal Adliyeye bildirilmiş ve lahkika 
ta müddeiumumi muavinlerinden Muhlis 
Bey vaz'ıyet etmiıtir. Tahkikata, dün ak 
ınma kadar bizzat Emniyet müdürü F eh 
mi B. in ittirakile Muhlis B. tarafından 
devam edilmiıtir. Evrakm ve suçlunun 
bugün Adliyeye verilmesi muhtemel· 
dir. 

N~tice olarak tahkikat, emniyeti 
umumiye aleyhine müteveccih bir auç 
irtikd.p edilmit olmadığı, hadisenin bir 
§3.h•m diğer biri aleyhine beslediği hu 
ıunı&tin eseri olarak adi bir zabıta va 
kası hudut ve mahiyetini geçmemekte 
bul.<nduğunu göstermiıtir. 

Vali Beyin beyanatı 
f ılhakika Vali Muhittin Bey de, bu 

hu•suta şunlan söylemiıtir: 
''- Meaele; bizce tam.amile tavaz .. 

zul-ı etmiştir. Mesele iki maruf tücca• 
ruı yekdiğerine huaumetinden ibaret
tir. Bunlardan biri, rakibini mahkUın 
ettirmek için bu bomba hikiyeainı i -
cat etmit ve bombalann araaında mnh 
kiim ettirilmek iatenen adamın adre
si >azılı bir zarfa konulmuştur. lı, 
' ;ıtaj mahiyetindedir. Bu hadiseye, 
kabahati olmıyan bir tüccann ismini 
karııtırmayı muvafık görmediğim i~in 
isim M>ylemek iıtemiyorum.1 , 

Vali muavininin izahatı 
Diğer taraftan vali muavini Ali Rı

:>:a Bey de kendiaile göı:üıen muhaı rıri 
nıi.z.e- ıu izahatı venniıtir: 

'-Tahkikat adliyeye intlkal etınek 
Vı.cl'edir.Kıaaca hü1i.sa edeyim: t•er· 
tem be - cuma gec.,ıi saat 8 de Şiıl' ye 
varan bir tramvayda bir yolcu tar:ı. .. 
fıudan unutulmuı gibi ankastin bırak 
tıf;ı anlafılan bir çanta bulıınmu;tur. 
Biletçi, bu çantayı garaja tealim et • 
JTIİ§tir. içinde dört bomba, bir not def 
t"rı içinde Samsundan gönderilmit 
zarfı yırtılmıt eaki tiirkçe ile yazılı bir 
mektup çıkmııtır. 

Bu mektupta ı~dilik bu kadar gôn~ 

Amerikada 
Hava postaları 

-o-

6 tayyare parçalandı, 5 
tayyareci öldü 

VAŞiNGTON, 25 (A.A.) - Mec
lis, hava postası nakliyatında r~rala~n 
pilotlara harpte yaralan.mış . gıbı malul 
maaşları verilmesine daır hır karar af. 
rnııtır. 

Dakland askeri tayyare kumandanı 
binbaıı Tinkler, hava posta nakliyatı· 
nın askeri pilotlar tarafından yapılma· 
sının hemen hemen imki.nsız olduğunu, 
zira bu iş için hususi bir idmana ihti· 
yaç olduğunu söylemiştir. 

Hava nakliyatı, orduya 5 ölü, 3 ya· 
ralı ve 6 byyarenin parçalanması paha· 
aına mal olmuştur. 

VAŞiNGTON, 25 (A.A.) - Mü· 
meııiller meclisinin dünkü celsesi pek 
gürültülü olmuştur. Cümhuriyetçiler, 
hükumetin havacılık ıiyasetine şiddet· 
le hücum etmi,lerdir. 

Cümhuri.yet~iler a5keri pilotların ha· 
yatlarının feda edildi~ini v~ poıta mu~ 
kavelclerinin kanlı bar ıekilde feshcdıl· 
diğini oöylemişlerdir. 

Demokratlardan Tro, bu meıuliyeti 
reisicümhurla memnuniyetle paylaşaca • 
ğını ıöylemiştir. 
Hörat'ün gazeteleri hücum ediyor 

VAŞiNGTON, 25 (A.A.) --:;- H~rst
ün gazeteleri, milli müdafaa butçe11ne 
şiddetle hücum etmektedir. Bu gaz~!~· 
ler ordu tayyarelerjnin yüzde 62. sının 
t~rat için beklediğini, bu tamıratın 
yapılo::·.namasmın para olmamasından doğ 
duğunu yazmaktadır. 

Amerikada harp ihtimaline 
karşı 

WASHiNGTON, 25 (A. A.) -
Mümessiller Meclis;nde Tex~s cle
mokrat mebuslarından M. T errel, 
kanunu esasiye müteallik bil' takriı 
verdirmittir. 

Takrir, Amerikaya hücum olma· 
dıkça veya· arii.yi umumiyeye müra· 
caat edilip tasvip kararı alınma· 
dıkça kongrenin ilanı harp etmesi
ne mümaneat etmektedir. 

Harp ilanı takdirinde, takrir, ser
vetin yeni vergileı;le seferber edil
mesini ve faizsiz bonolar ihracını 
teklif etmektedir. Faizli tahvilatın 
ihracı yasak edilecek ve l'skeri t"c 
hizat ve teslihat sanayii hiç bir kar 
temi netmiyecektir. 

Bulgaristan kralı babasını 
ziyaret ediyor 

PARIS, 25 (A. A.) - Bulgaris· 
tan Kralı Boris, dün hiç bir resmi 
faaliyette bulunmamıt ve ak~m 
üzeri Şark ekspresi ile Koburg'a 
gitmitlir. Kral Boris orada babası 
sabık Kral Ferdinand'ı ziyaret ede
cektir. 

riyoruz, daha göndereceğiz, bugün bu· 
kadar tedarik edebildik. Ötekileri de 
ı:önderince muvaffak olursunuz) yn . 
• u •• da bir yazı vardır. Zabıta derhal 
zarfın üzerindeki adrese bakarak 
m~ncliileyhin evini ve yazıhane!.ini 
muayene etti. Orada ayni yazı ile ya· 
zılmıf bir tehdit mektubu bulundu. 
Mürseliileyhin ifadeıi alındı ve mck -
tubu gönderen ve müraeliileybin eski 
şeriki olduğu anlaşılan zatın yazıha -
nesi arandı. Orada da bombaların ko
rıulduğu zarflann ayni bulundu. Bu 
sur elle hadise tesbit edilmiş oldu. M e· 
sele, eski bir ferikin, aabık şerikini 
tehdit etmesinden ve bunlar boşa c,ı -
kınca onun vaziyetinden biliatifade 
daha fena mevkie düşürmek iıteıı!el.e· 
rinden baıka bir ıey değildir .. Hadı • 
aede, herhangi siyaıi bir k.a!~.e 

1
m:" • 

biyel yoktur. Fail ele geçırı 1~ 11
• 

Ele gec;iri!cn bonı'>alar, ~~J'bı ';I"~· 
miden kalwış ıeylerdir. Şırldetlr hır 
aadeıne olmadan patlamaz. Öyle sa 
atle kurulmuı §CY~er değ~ldir. Bu .iti· 
barla dl\ emniyetı umumıye al~yh ne 
tevcih edilmiş bir auikaat olmadığı an 
Jaıılmaktıuı.ır .. Bombalar mütehu;ıa • 
!arı tar,.fır.dan daha derin ıurett• mu 
ayene edilmektedir. Bunlann nereden 
tedarik erlildiği de aynca tamik <>dili 
yor.,, 

Tevfi!? Hôdi Bey ne eliyor? 
1:.mni~<.t umum müdürü Tevti< Ha 

di Bey ele Ankaradan tel.,fnnh •nru
:an suale ~<.vap vererek demittir ki: 

- Evet, böyle bir §ey olmuştur. 
Tahkik ediliyor. Hakikat tavazzuh et 
m<.k üzeredir. O vakit, bütün meıetc. 
bi.ıtün tafailatile efkarı umumiyeye bil 
dirilecektir.,, 

Fehmi Beyin beyanatı 
lstanbul Emniyet müdürü Fehmi B. 

dün çok meşguldü. Buna rağuıen F eh 
mi Bey kısaca demiştir ki: 

"- Meselenin siyasi mahiyeti y\lk· 
tur. [hemmiyetaizdir. Matbuata .a -
mamen verilmemeainin aebcbi, faılle· 
rin yapılacak neıriyattan kuşkullan • 
mamaları İçindir.,, 

Ajansın tebliği 
lSTANBUL 25 (A.A.) - Salahi· 

yettar makamdan aldığımız malUına. • 
ta göre bugünkü Son Posta gazetesııı 
de inti"'r eden bomba hiıdiseıinin ma 
biyeli iki şabaın aralanndaki infialat 
netciesi olarak birinin diğeri aleyhine 
emniyeti umumiyeye taalluk eder ma
hiyette tertip ettiği bir auika.atten iba 
ret ildi ve iğrenç bir tertiptir. 

Vaka faili delailile yakalanınııtır. 
Hi.diaede umum asayİf ve emniyete 
b.alluk eder hiç bir nokta yoktur ve 
meıele alelade azbıta vakaoından iba.· 
r ettir. 
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Gazi Hz. ile Litvanga Reisicümhur 
arasında teati edilen telgraflar 
'ANKARA, 25 (A.A.) - Litvanya milli bayramı münasebeı:le Re -

isicümhur Hazretlerile Litvanya Reisicümhuru M. Antanas Smetona 
Hazretleri arasında aşağıdaki telgraflar teati ed lmitşir. 

M. Antanas Smetona Hz. Litvanya Reisicümhuru 
Kauna.s. 

Litvanya Milli bayramı münasebetile zatıdevlctlerinden en hôr teb· 
riklerimle birlikte şahsi saadelerimleLitvanyanın refahı hakkındaki te • 
menniler:min kabulünü rica ederim. 

Gazi Mustafa Kemal 
Gazi Mustafa Kemal. Türkiye Reisicümhuru. 

ANKARA 
Litvanyanın milli bayramı müna•ebetile vaki olan tebriklerinden cio 

layı zatıdevletlerinde en samimi teşekkürlerimin kabulünü r'ca ederİnı· 
Antanas 

Yunan 
fırka 

Hariciye 
reislerine 

nazırı Atinada 
izahat veriyor 

ATINA, 25 (Milliyet) - Hariciye nazırı M •. Maximos fırka lider· 
lerini yarın (bugün) toplantıya davet etmiştir. Nazır bu toplantıda, lır 
ka reislerinin Atinada cereyan eden son müzakereler ve Balkan müa· 
kı etrafında soracakları bazı suallere cevap verecektir. 

• Toplantıya Başvekil M. Çaldaris'in riyaset edeceği bildir'lmektedir 
Türkiye, Fransa, ltalya sefirleri bugün Hariciye nazırı M. Maxi • 

mosla uzun müddet görüşmüşlerd::r. 

Takas işlerinin tetkiki için 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Takas işlerini tetk'.k eden tahkik he_ 

yetine Ziraat vekôleti Belgrat ormanları işletme müdürü Emin Beyı 
aza olarak ilôve etmiştir. Emin Bey taktua tôbi tutularak ihraç olu • 
nan kerestelerin eb'at ve mikdarm:la hile olup olmadığı işile mepgul 
olmaktadır. 

En iyi Arap atları geliştireceğiz 
AN KARA, 25 ( A.A.) - Ziraat vekôleti, Irak ve Suriyeye gönde • 

miş olduğu mütehassıs heyet marifetile fevkalade ?'.üksek evsafta ve 
emsaline az teradüf edilecek nümunelerden olmak uzere damızlık se -
kiz kısrak ve 14 Arap atı almış ve bunlar aygır. depolarına ve haralara 
gönderilmiştir. Bu suretle Y.akın zamanda T ürkıye dünyanın eniyi Arap 
atı yetiştiren bır memleketı olacaktır. 

Ümitler 
Suya mı düştü? 

M. Eden'in Berlin seyahati 
bir netice vermedi 

LONDRA, 25 (A. A.) - M. E
den'in seyahatinin silahları bırak
ma görütmelerinin tekrar haflama· 
sına hissedilir derecede yardımı do
kuncağına dair Londrada mevcut 
bir kaç ümit, Berlin Hükumetinin 
görütleri kartıamda süratle dağıl· 
mıştır. 

Filhakika, Berlin Hükumetinin 
gö: ütleri resmi mehafild~ tasa~~ 
edilen anl~ma eıaaları ıle ~abıh 
telif değil gibi görünmektedır. 

Romada 
ROMA, 25 (A. A.) - M. Eden 

Sir Erik Drumond'la beraber bu s:ı· 
hah Faşist inkılap sergisini gezmı?· 

=ti~r~·------o-------
Memlekette havn vaziyeti 

ANKARA. 25 (A.A.) - Meteoroloji 
·· eısese•inden aldığımız maliimata gÖ· mu ,._. 

re, 24 saattenı>en bıu:ı mıntakada mev-
zii olarak pek dar aahalara inhisar e • 
den yağıı istiına edilirse bütün Türki· 
ye on beı gündenberi devan eden yağıı 
devresinden sonra kurak bir devreye 
ginniı bulunmaktadır. 

Vaziyetten bu yağııırzlığın bir müd· 
det devam edeceği tahmin edilmekte • 
dir. 

Alman - Leh itilafı 
VARŞOVA, 25 (A. A.) - Hariciye 

Nazın M. Beck ile Almanyanm Varşovll 
Sefri Von Moıtke, 21 hıu:iran tarihli 
Leh • Alınan itilafnamesinin musaddak 
suretlerini teati etmişlerdir. itilaf bugün· 
den itibaren meriyete girmiştir. ......., 

ltalya - Holanda 
ROMA 25 (A. A.) - Holanda 

lktısat N~zırı M. Vertur, ltalya ile 
Holanda arasında yapılmakta olan 
ticaret mukavelesi müzakerelerine 
i'tirak için Romaya gelmit ve ~re· 
fine verilen bir ziyafette bulurunu'
tur. 

Nazır dün akşam M. Moussolini 
tarafın·:İan kabul edilmittir, bu ak
şam dönecektir. -----

Almanya - Lahistan 
VARŞOVA, 25 (A. A.) - Po

lonya Hariciye Nazırı M. Beck ile 
V arsovadaki Almanya Sefiri, dün 
26/İ de yapılan Polonya • Alman· 
ya anlatmasının musaddak nüsha
larını teati etmişlerdil'. Bu suretle 
anla,ma tatbik sahasına geçmi,tir· 

Türkiye - lsyiçre 
BERNE 25 (A. A.) - lıviçre Hüku· 

meli Türk' Hükumeti mehafili ile dahili 
teması idame etmek üzere Ankara'da bir 
diplomatik kançılarlık tesisine karar 
venni,tir. 

İngiliz kabinesinde 
Değişiklik --Sir John Simon Dahiliye 

nazırı mı o:uyor? 
LONDRA, 25 (A.A.) - Kabinede 

bir değişiklik olacağına dair dün taYİ• 
alar çıkmıştır. 

Timea eazetesi Sir John Siınonuıa 
Glaskauda söylemiı olduğu nutuktan 
deliller getirerek kendisi dahiliye naZf• 
lığını münasip görüyordu, 

Bu husuıta malumatına müracaat e
dilen hariciye naZll'I, bu haberi siyasi 
bir manevra olarak telilli ebniıtir. 

Bununla beraber ııayri resmi maha• 
fil her ihtimale karıı böyle bir deiiıik· 
liği İmkansız görmemektedir. Hatta ha• 
riciye nezaretine M. Mac Doqıold1J1l 
geçeceği bile bildirilmektedir. 

Şimdiki halde bu t•Yialann doğru• 
luğu hakkında bir ıey oöylenemeanekle 
bera~er, bu deiitildiği ekseriyetin ne 
suretle karıılayac:ağını soruğabilir. · 

Ayni vadide ilerliyerek ıura11m da 
kaydetmek lilzımdır ki, iısizlik Ye aey• 
lan meselelerinde kabine mutat ekseri
yetinden oldukça mühim ıeyler kaybet• 
mittir. 

PARIS, 25 (A.A.) - "Daily Mail,. 
gazeteıinin Pariı nüıhaımda çıkan bİ' 
habere göre lngiliz kabineıinde vuku 
bulacak dejfüildik belki sıhhat itleri -
zırı Sir Hiltonyung'dan maada biç bir 
nazırın istifasını mucip olmayacaktır. 

Sir John Simon , Sir Gilmonın ye
rine dahiliyeye geçecek ıimdiki harbi
ye nazın Lord Hailahom büyük kan• 
çılarhk lordu olacak ve harbiye ne • 
zaretini ise Sir Gilor deruhte edecek· 
tir. 

lngilterede komünistlerin 
muhakemesi 

LONDRA, 25 (A. A.) - Dün 

tevkif edilen komünist liderlerin• 
den M. Pollitt ile M. Mann, Pol1' 
typrid hususi mahkemesi tarafın· 
dan muhakeme edilmi,lerdir. Kerı· 
dileri tahrik edici mahiyette nutuk· 
lar söylemekle maznundurlar. Mu· 
hakeme hel' ikisini kefaletle ıerl-e•l 
bırakmıftır. Çarşamba günü tekrar 

bir celse olacaktır. 

M. Titüleskunun sıhhati 
BOKREŞ, 25 (A. A.) - Viyıına

lı profesör Neumann, bir buçuk.Sa· 
at devam eden bir muayene netıce-

. d . d'k' halde M Titulesco 
sın e sım ı ı · d , 1 
için a~eliyata lüzum olmıt: .ıgın ' 
hastanın vaziyetinin bissedılı~. ~: 
recede iyileşmit olduğunu soY 

mittir. • . 
Bununla beraber kendisine ıst;ı 

rahat etmeıi ve fazla yorulmanı 
tavsiye edilmittir. 



[flCLEa\I 
Ruhlarla konuşan bir 

makine 
Bir Amerika gazetesine göre ar

tık ruhlarla, meleklerle ve aaüman
la göriitmenin yolu bulunmuf. . 
Şikagoda ruhlarla konuşan bır 

tadyo istasyonu açılmıf. Bu istas
Yon muayyen zamanlarda, muay
)en yerlere gelen meleklerle konu
fUyormuş. istasyon her gün 30 -
70 melekle görüşmekte imiş. Bu is
tasyonun verdiği malumata göre 
ruhların bulunduğu i.aüman kat kat 
bir yermif. Yükıek bir apartı.'llan 
gibi. Ruhlann yüksekliğine naza
ran i.sümanda oturduğu kat ta yük 
teliyormut·· En yüksek ruhlar en 
Yiikaek katta yani on üçüncü katta 
iıııit (eğer yayan inip çıkıyorlarsa 
Allah yardımcıları olsun). Bu istas
Yon Edison'la da görütmüş, Hazre
ti lsi ile Meryem Ananın resimleri· 
ili bile çekmit ! · .. 
Şu ıözleri size bir ahba'.nnız soy

lese içinizden: 
- Vah vah zavallı adam kaçır

tıı19 ! dersiniz ya! 
Maamafahi bizim gazetelerin İs

tinsah ettikleri o yabancı gazeteye 
bu havadisi yazanın da pek akıllı 
olduğunu kimse temin edemez· 
Çünkü böyle meleklerle görüşüp 
göklerin kaç kat olduğunu ketfede
tek rahmetli Edison'Ia mülakat yap 
inak her akıllının kan değildir. Bu
na rağmen bu imkana bir an için 
inansak ta yakın bir ileride böyle 
bir radyo vaaıtaıile insanların aklın 
dan geçeni de öğrensek. • • [Zaten 
IOn zamanlarda ilimler İntan di
tııağmm tulü mevçlerini tespit edip 
ihtizazlarını kaydeden bir alet icat 
etıni9lerdir]. 

l9te o zaman rahat ederiz. Ne 
gammazlık, ne iftira, ne yalan or
tada kalmaz ve aanmm beteriyet 
o vakit ebedi saadete erer •.. Ne 
dersiniz? 

Kafesler 
lstanbuldaki kafesleri kaldırmı

Ya karar verildiğini gazetelerde o
kudum. Kafes hiç botuma gitmiyen 
bir teYdir. Evlerde ziyaya mani
dir. Hayat içeri giremez.. itlerde 
de safdillerin meskenidir.. Biraz 
toyluk göıterince hemen adamı ka
feae koyarlar-. Eğer kafesler kal
ka.rsa ve tam manaıile kaldırmıya 
tn.u"ıı.ffak olurlaria bir taraft1> n 
e~Jeriınize bayat, diğer taraftan da 
t~:ıerimize seli.met gelecektir. La-

bir kıaım esnaf var ki, i.lemi ka
fese koymakla geçinir; onlar itıiz 
katacaklardır. O da büyük bir gam 
d -·ıı . . egı .• ı 

FELEK 
AJapazarınJa karilerimizJen 

Tahir Beye: 
Haklı mektubunuzu aldım. Li.

ltin elden ne gelir? Bir kere olan 
olınut. T ekenüründen sakmaca
ih:ı:. Hürmetler efendim. 

F. 

Çin heyeti Odesaya gitti 
Aakeri tetkik.atta bulunmak üzere 

lııemleketimize ıelen Çin cenerali Yung 
'thich'in riyaseti albndaki heyet, dün 
Çiçerin vapurile Odesaya hareket et • 
llıiılerdir. 

Çin heyeti, vapura kadar samimi bir 
"'rette te§Yi edilmiıtir. 

Romen heyeti geliyor 
Türkiye ile Romanya arasında kle

'-'itıg eaaıına müatenit yeni bir ticaret 
~111.avelenam~! i?'za ~dilec~ği yazıl
"t;lftı. OğrendıgıDUze gore, hır Romen 
_\~ret heyeti, bu maksatla yakında. 
llkıoraya geelcektir. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Fındık rekabeti 
-o--

İspanyollarla anlaşılırsa 
rekabet duracak 

Fındık tacirleri arasında htanbul 
Ticaret heyetinin dünya piyasaaında 
Türk ve İspanya fındıklarının satı§ı 
hakkında yaptıkları teklif büyük bir 
alaka uyandırmııtır. Yapılan temaa -
!arda Türk ve lspanyol fmdıklannın 
sabıı tel.kik edilirken iki mendcketin 
yekdiğerile mütemadiyen rekabet. Y:"P 
malan yü2ünden fındık kıymetlennın 
düştüğü nazarı dikkati celbetmitlir. 
iki memleekt fındık ihracatçıları ara
sında bir anlaşma yapılacak olursa bu 
vaziyete mahal kalm·yaoağı görü
tülmiiftür. Fındık tacirlerimiz bu me
aeleyi tetkik etmektedirler. 

ispanya heyeti şerefine ziyafet 
Dün şehrimizde bulunan l spanyol 

ticaret heyeti şerefine, ticaret odamız 
tarafından Perapalas otelinde bir çay 
ziyafeti verilmi ştir. 

Ziyafette ticaret odası erkanı ve ıeh· 
rimiz ticaret ve sanayi a.Iemine mensup 
bir ~ok zevat bulunmoılardır. 

lspanyol ticaret heyeti, yarın İspan
yaya avdet edecektir. 

Yelkenci zade firması bugün Er
zurum vapurunda tehrimizde bulunan 
lapanya ticaret heyeti şerefine bir zi
yafet verecektir. Ziyafete iktısadi ma 
hafilden ve diğer müe.sıesattan bazı 
zevat davet edilmiııtir. 

Perşembeye kadar sabır 
Bundan altı evvel bir zat Ticaret 

odasına müracaat ederek yumurtaları 
uzun müdedt muhafaza için bir uaul 
ke,fetıiğini bildirmitti. Bu zat yumur 
talan ilaçlıyarak altı ay muhafaza e
debileceğini iddia ediyordu. Bu iddia 
mn tevıiki için bir kutu içne konu]an 
20 yumurta altı aydan beri odada dur 
maktadır. Bu altı aylık müddet per -
tembe günü tamam olacaktır. Perıem. 
be günü oda idare heyeti ve reialeri 
huzurunda kutu açılacaktır. Yumur -
tacılar bu mesele ile ehemmiyetle ala 
kadar olmaktadırlar. Eğer per!!"mbe 
günü yumurtalar sağlam çıkaroa yu -
murtcılar bu keşfin hakkını satın ala
caklardır. 

Son piyasa vaziyeti 
Ticaret bor~sın1n son h,1111 ftA.nın 

piyasa vaziyetine ait tanzim ettiği ra· 
por §udur-

Arpa fiyatları gevşemiıtir. Geçen 
hafta kilosu 2 kuruş 3ı aantim orta 
fiatla muamele gören arpalar bu haf
ta 2 kurut ı 7 santimden aatılmıştır. 

Boraada muamele gören mikdar 775 
bin kilodur. Haftalık muvaredat 200 
istok 300 tondur. Bu hafta arpa ibra.
catı olmamıştır. Hasat mevsimi baş -
!angıcı olan ı Ağustos 933 den 18 ıu
bat 934 tarihine karo ecnebi memle
ektlere 4064 ton arpa gönderilmiıtir. 
Geçen mevsimin ayni müddetleri zar
fında ise ihracat 3865 tondu. Yumu -
ıak buğdaylann haftalık orta fiyat -
lannda gevşeklik kaydedilmiştir. Ge
çen hafta kilosu 4 kuruş 53 santim -
den muamele gören yumutak buğday 
lar bu hafta 4 kuruı 29 santim orta 
fi.atla satılmıştır. Haftalık muamele 
mikdarı 551000 kilodur. Sert buğday-
1.,,.,n haftalık ort:ı fi ?.tlannda k""> ba 
fına 7 .santim kadar yiilı:seklik k .,·de
dilmiştir. Bu hafta borsada kil~··ı 3 
kuruş 40 santim orta fiatla 389 ton 
sert buğday s.atı1mı~tır. Kı?.ıl~ll. f ",_ lla 
n~da da 17 •antim yükseklik görül -
muş ve boraada 3 kuruş 70 ıantimden 
243 ton kızı 1ca muamelesi olmu,tur. 
Hafta zarfında lıtanbula 4214 ton 
buğday gelmiş olup harice de 441 to::ı 
ihraç edilmi,ıir. Hasat mevaiıni b a1 -
langıcından bu hafta ııc<ıuna kadar ec 
nebi memleektlere 2372 ton buğday ih 
racab yapılmıştır. Geçen mevsimin a y 
ni müddetlerinde yapılan ihracat an -
cak 292 tonluk bir yekun tutmuştu. 
Demek ki buğday jbracat vaziyetimiz 
geçen aenekine niabetle aali.h ke.bet
miıtir. Bu halin ıene sonuna kadar 
devamı temenni olunur. 

Barbunye faoulyeleri bu hnfta ki
loau 4 kurut 85 santim orta fiatla. 20 
bin kilo satılmı4tır. Hafta zarffında 
lıtanbula 144 ı /4 ton fasulye gelmiş 
20 ton kadar da ihraç ed:lmiştir. Şeh
rimizde 600 ton fasulye istoku vardır. 

Tombul iç fındıkların fiatlannda te 
nez:zül vardır. Geçen hafta lstanbul 
boraaaında kilosu 4 7 kuru§ 19 santim 
orta fiatla muamele gören iç fınd 'k -
lar bu hafta 45 kuruş 64 aantimden 
geçirilmiştir. Haftalık muamele mik -
darı 10080 k:lodur. Dahilden me\'a -
ridat 50 ihracatta 50 tondur. lstanbu
la 40 ton kadar kabuklu 60 ton iç fıo,. 
dık istol'u vardır. Sarı mıırr fiatların
d,. 20 oantim kadar düşüklük kayde
dilmiştir. Bu .hafta l.tanbul borsasın
da 2 kurut 31 aantimden 433 ton mu
amele görmüştür. Dahilden mevari -
dat 410 3 , 4 ton ihracat ta 148 ton -
dur. lstanbulda mevcut istok 263 ka
dardır. 

Tam yağlı beyaz peynirlerin fiat
l~nnda yÜkseliı vardır. Geçen hafta 
kilosu 37 kuruş 54 santim orta fiatla 
muamele gören peynirler bu hafta 40 
kuruş 96 santimden 10703 kilo satıl -
mıştır. 

E~ztra zeytinyağlar 35, birinci ye
meklıkler 32 kuruı 79 santim sabun
luklar da 20 kurut 50 santim orta fiat 
la muamele görmektedir. Borsada bu 
hafta 342 kilo ekstra, 11803 kilo bi -
rinci 55953 kilo aabunluk zeytinyağı 
muamelesi görmü~tür. Geçen hafta ki 
!osu 858 kuruş orta fiatla borsada mu 
amele gören 1933 mahsulü kaba af -
yonlar bu hafta 740,80 santimden 
kaydedilmitşir. Borsada muamele mik 

Maarifte 

Orta mektepler 
Bir çoğu meslek mektebi 

haline ifrag edilecek 
Orta tedrisat müeaaeselerinin ısla

hı için Maarif vekaleti mektep mü -
dürlerine ve mütehassıs muallimlere 
bazı sualler sromuştur. Öğrendiğimize 
göre Maarif vekileti bir kı:;rm. orta 
mektepleri, liseleri, talebe yetiıtiren 
müe3seaeler halin .. -:len çıkararak mcs -
lek mektepleri baline ifrağ etmek ka -
ranndadır. Bütün memlekette halen 
99 orta mektep vardır. Bu orta mek
teplerin ya.rıamın meslek mektepleri 
haline getirilmesi , memleket ihtiyaçla
rına uygun ve muvahk görülmekte .. 
dir. Bu mektepler Ticaret. Sanat, Zi
raat, Bankacılık ve aaire g ibi ihtisas 
veren orta derecede müesseseler hali
ne getirilecektir. lleride lise ve Üni -
ver•it e tahsili yapacak mali ve bünye 
vi iktidan olmıyan talebe bu kısım cır 
ta mektepleri tercih edeceklerdir. Bu 
suretle de li&elere olan tebacümün Ö· 
nüne geçilmiı olacaktır. Liselere ta -
lebe verecek orta mekteplerin 50 ola
rak tahdidi tasavvur edilmektedir. 

Resim ve musiki muallimliklert 
Tasarruf ediliyor 

İstanbul Maarif müdürlüğü bütçe
si belediye daimi encümeni tarafın -
dan teabit edilmiıtir. Maarif idaresinin 
istediği 400 bin liralık fevkalade büt
çe, mali zaruret dolayı.sile kabul edi
leınemi§tir. Ancak önümüzdeki sene 
yeniden açılacak ilk mektepler için 
fazla 20 muallimlik tahsisatı verilnıiş 
tir. Maarif idaresi yeniden açılacak 
ilk meketplere muallim bulmak ve 
bütçeden ta.aarruf makaadile ilk mek
teplerdeki reaim, musiki gibi ilave mu 
allimlikleri kaldırılmıtlır. Bu denleri 
sınıf hocaları vereceklerdir. Bu au .. 
retle 100 muallim tasarruf edilmit o
lacaktır. Bu muallimler önümüzdeki 
sene yeniden açılacak mekteplere ta
yin edilecektir. Gelecek •ene ilk mek
tep ihtiyacı daha ıeniı bir tekilde kar 
ıılanmıt olacaktır. Ancak, amıf mual
limlerinin reaim, muaiki denlerini mu 
vaffakıyetle verebilmeleri için yaz ta
tilinde kendilerine bir kura açılacak -
tır. 

Maarif mudur muavin 1igi 
ilk tedrisat müfettişlerinden Nu -

rullah Bey maarif müdür muavinli -
ğine tayin edilmittir. Bu auretle la -
tanbul Maarif müdürlüğü teşkilatı tev 
ai edilmektedir. Nurullah Beyden in
hilal eden müfettiıliğe lzm.ir mmta • 
kaoı ilk tedriaat mülettiılerinden la -
mail Hakla Bey tayin edilmiştir. Nu
rullah Bey ayba.tında vazifesine b&f
Javıu:aktır. 

Taletenin söz söylemesi için 
ilk mekteplere bir tamim ynpıla -

rak talebenin söz söyleme istidadmm 
arttırılması için her hafta muayyen 
mevzular Üzerinde talebeye konfc -
ranslar verdirilmesi bildirilmi,tir. 

Ta'ebe birligin·n tetkik seyahati 
Milli Türk Talebe Birliği kurban 

bayramı tatilinde bir Anadolu <eya -
hati ter~ip edecektir. Seyahata iıtirak 
edecek 50 şer kişilik kafileler üç grup 
halinde lzm:r, Bursa ve Zonguldağa 
gdieceklerdir. Seyahat bir hafta süre
cektir. 

Galatasaray ceniiyetinda 
konfıırans 

Gabtasaray muallimlerinden İbra
him Bey, dün aaat altıbuçukta Gala
tasaraylılar cemiyeti salonunda pro -
fcsör Pikardm Strotosfer'de yaptığı 
tetkiklere dair ilmi bir konferans ver
mi~tir. 

Menenjit mi var? 
Kabataş lisesinde iki talebede me 

nenjit hastalığı İlrazı görü1mü~, der -
hal tedavi altma allDJDI!lardır. Huta
haneye kaldınlan haatalardan birinin 
muayenesi menfi çıkmı§hr. Diğerinin 
neticesi henüz alınmamıfbr. 

Bugün beklenen seyyahlar 
Bugün Roma vapurile fehrimjz& 

200 lta lyan seyyah gelecektir. 

Hazin bir irtihııl · 
Oniversitenin Hukuk Fakülteai ta-

lebe•:-. .• ........ ~aide Hanım uzun bir za .. 
türreeden &0nra ev 
velki gün gözlerini 
hayata yummuş -
tur. Kendisinin gü 
zelliği kadar gÜzel 
sanatlere istidadı 
vardı. Bilhassa dört 
yatından beri fıtri 
bir sevk ile musiki 
ye meyletmiş, fev
kalade piyano ça _ 
lardı. Arkadaıları 
arasında bir çok 
meziyetleri ile ae -
vilmi,ti. Cenazesi 

bugün Kuleli talebesi ve Üniversite ar 
kadqlarının elite Edirnekapıda ıehit
liğe gömülmüştür. Pederi Kuleli aske
ri liae~i tedrisat müdürü Miraliy Rem 
zi Beyle dayısı Kemahlı Kazım Paşa
ya samimi taziyetlcrimizi beyan ede
rız. 

darı 279 kilodur. ihracat kaydedilme. 
mi§. Mevsim bidayetinden bu haftanın 
sonuna kadar harice 103 ton afyon 
gönderilmiıtir. Geçen ıene ayni rnüd
detler zarfında gönderilen afyon 53 
1/ 2 tondu. 

Cemiyetlerde 

Tal ebe cemiyetleri 
--o--

Talebe birliği teşekküllerin 
çokluğunu nasıl izah ediyor 

Son zamanlarda İstanbulda, bilhassa 
Anadolu vilayetlerindeki liselerden me
zun olanlann ayn ayrı cemiyetler teı
kil ettiklerini, bu suretle ,ehrimizde 
sayısız te~ kkül vücuda geldiğini Haki
miyeti Miiliyenin bir başmakalesinde 
mevzuu bahsettiğini dünkü nüshamız
da yazmıştık. 

Bu hususta Milli Türk Talebe Bir
liğinin dahiliye bürosu tefi Rüknettin 
Bey demiştir ki: 

- Cemiyetlerin çoğalmasından biz 
de müteessiriz. Fakat bu suretle ce -
miyetlerin teşekkülü aynlmayı mucip 
olmaz. Maddi ihtiyaçların çoğalması 
dolayııile gençler zümre zümre topla -
nıyor. Milli Türk Talebe Birliği dai -
ma topluluk gayesini gÜdüyor. Tale
be Birliği gençlerin bütün ihtiyaçlarını 
temin edecek vaziyete geldikten sonra, 
diğer talebe cemiyetlerine meydan ve 
ihtiyaç kalmıyacaktır. 

Birlik, talebe yurdu Ye diğer maddi 
ihtiyaçlan iıtihdaf eden kooperatifi yap 
tıktan sonra, lise talebe cemiyetleri 
kendiliklerinden dağılacaktır. Fikir iti
barile gençler arasında aynl<k olamaz. 
Mevcut talebe ve muhtelif tehirlerden 
gelen gençlerin cemiyetleri sırf kendi 
arkadaılumı korumak gılıi içtimai n 
memleketlerinin kurtulutlarmı kutlula -
mak gibi hani faaliyetlerde bulunuyor
lar. Bundan da ayrılık manası çıka -
maz.,, 

Namık Kemal gunu 
Milli Türk Talebe Birliği tarafından 

tertip edilecek olan Namık Kemal ve 
Ziya Gökalp günü bir marttan iki mar
ta tehir edilmittir· Bir martta inkılap 
enıtitüıü açılma merasimi yapılacak -
br. • 

Namık Kemal ve Ziya Gökalp mera
sioünde açış nutkunu Abdülhak Ha
mit Bey söyliyecektir. Merasim cuma 
gÜnÜ saat 3 te üniversite konferans aa
lonunda yapılacaktır. 

Halkevinde toplantı 
Halkevi halk dershaneleri heyeti u

mumiyesi bu akf&ID aylık toplantı11nı 
yapacaktır. 

Bu toplantıda vatandaılık terbiyesi 
meselesi görüıülecektir. 

Şehir planları 
-o--

Üç mimarın planları ter
cüme edildi, eski

den kalma planlar da var 
lıtanbul şehir plim için üç mimarm 

verdikleri raporlar tamamen tercüme ve 
tabedilınittir. Raporlar yüzer nüıha ba
aılmıt ve jüri heyeti azasına dağıtıl -
mııtır. 

Heyet ikinci içtimaını cumartesi &Ü
nü yapacak ve raporları tetkike ba§la
yacaktır. Tetkikattan evvel jüri heye
tinde ihtisaa koınisyonlan ayrılacaktır. 
Her komiıyon kendi cephesinden m.,.e
leyi mütalea edecektir. 

1 s tan bul planı hazırlanırken, bun -
dan evvel bu yolda yapılan te!!"bbüaleri 
gözden geçirmek faydadan hali değil • 
dir. 

lstanbulun İman için tanzimabn i -
linmdan cümhuriyete kadar bir çok de
falar piinlar yaptn-tlriuıtı. İıtanbulun ilk 
plamnı yapan, tanzimattan evvel Os -
ıranlı ordusunu ıslah etmek üzere ge
tirtilen Prusya cenerallerinden meıhur 
Moltekedir. 

Ceneralden sonra Abdülaziz zamanın
da bir Fransız mütehassısı ıehrin umu
mi bir planını yapmış, Abdülhamit te 
gene bir Pariıli mütehaııııa bir p)in 
daha tanzim eıtirmiıti. fakat bu plan
lardan hiç biri tatbik edilmemittir. 

Metrutiyetin ilinından ıonra Cem.il 
Paıanın ıehrenıinllii zamanında da bir 
plan yapılmı~, fakat bu plin da tatbik 
edilmeden Cemil Paşa tehreminliğinden 
aynlmıttı. 

Cümhuriyetin ilanından sonra sabık 
ıchremini operatör Emin Bey tehir it
lerinden anlıyan bazı zevatı toplıyarak 
§ehrin İmarı için bir avan proje yap -
tınnıttı. 

Şimdiye kadar yapılan planlardan en 
dikkate tayan olanı harbi umuminin son 
günlerinde bir Alınan mütehaııııının 
y~tığı plandır. 

Zurher İuninde olan bu zat, harpte 
ihtiyat zabiti Slfatile Türkiyeye gönde
rilen Alman zabitleri arasında bulun -
makta idi. 

Alman ilim aleminde maruf bir si
ma olarak tanınan Zurher, o zaman dör
düncü ordu kumandam olan bahriye 
nazırı Cemal Patanın maiyetine verile
rek Şama &Önderilmiıti. 

Cemal Paıa, Zurherin ıehircilikteki 
ihtisasını öğrenir öğrenmez Alman mü
tehass11ma Şam, Halep, Kudüı, Be -
rut, Bağdat ıehirlerinin plarunı yapbr
mıı ve tekrar istirdat edildiği takdirde 
Basra ıehrinin de planım yaptırmağa 
karar vermiıti. 

Fakat harp makı'.is netice verince Ce
mal Pa!" ile latanbula dönen Zurher, 
Rumelihisanndaki tarihi hisarı bahriye 
müzesi haline koymalı istiyen Cemal Pa
tanın emrile hisar binasın< tetkik etmiş 
ve bir de rapor vermi~ti. 

Zurher, hisarda yapılacak tamiratın 
ancak binayi tak.,iye edecek vaziyette 
yapılmasını, binanın bedii ve mimari 
kıymetine dokunulmamak için hatta sur 
üstünde çıkan incir ağaçlarına bile do
kunulması caiz olmadığıoı bildirmiıti. 

Alman şehircilik mütehaııısının Su
riye ıehirleri bakkında yaptığı. ?.!anlar
la Rumelihisarı hakkında verdıgı rapo
ru pek ziyade beğenen bahriye nazırı 
Cemal Paşa Zurheri bir gün davet ede-

Belediyede 

Şehir meclisi 
Nisan sonunda azanın 

müddeti bitiyor 
İstanbul umumi meclisi nisan •onun

da içtimalarma nihayet verecektir. 
Meclis azalarının müddeti de bu dev

re ile nihayet bulmaktadır. Ağustosta 
ıehir meclisi için yeniden intihap yapı -
lacaktır. 

Mecliı niıan sonunda vazifesini ik
mal edeceği için elde mevcut bir çok 
meselelerin bu devrede inticama çalı
§acaktır. Bu devrede 1934 •enesi büt
çesi tetkik ve kabul olunacak, geçen se -
nenin hesabı k.at'isi müzakere oluna -
cak, 1931 senesi hesabı kat'isindeki 
835 bin liralık karşılıksız masraf mese
lesi hallolunacakbr. 

Bundan ba§ka, yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinin de nisan içtimaıoda 
tasdik ve kabul edilmesine çalıplacak
tır. Yeni zabrtai belediye talimatname· 
si de hazirandan itibaren tatbika baş -
]anacaktır. • 

Zabıtai belediye memurluğu için 
Münhal zabıtai belediye memurluğu 

için dün imtihan yapılmış ve 25 kiti im
tihana dahil olmut tur. 1 mtihan netice
si bir kaç güne kadar belli olacaktır. 

BakırköyUne terkos 
Bakırköy au ihtiyacını temin için be

lediye terko• suyunu Balarköyüoe ge
tirmeğe karar vermiıtir. Terkos suyu 
aon zamanlarda Kağıthaneden Eyübe 
getirilmiıtir. 

Su, .Eyüpten Yedikule vasıtaıile Ba
kırköyüne ıı;etirilecektir. Bu husus i -
çin belediye fen heyeti 50 bin liralık 
bir proje yapnuJh7. 

Yaz içinde auyun iıaleai ameliyesi
ne baıJanmak üzere hazırlıklar yapıl 
maktadır. 

Kafeslerin kaldırılması için 
Eski ahıap evlerin pencerelerindeki 

kafeslerin kaldmlması için yeni bıf -
zıssıbba kanununda bazı maddeler ol -
duğu anlaıılmıttır. Belediye bu hususu 
tetkik etmektedir. 

Yeniköy - BUyUkdere yolu 
Belediye Y eniköyden Büyükdereye 

kadar uzanan yolun tanzimine karar 
nnniıtir. 

Bu yol Üzerinde mevcut bazı bina 
arsalan yolun genitlemeaine ve bir kı
ıım bina duvarlan da caddenin tanzi
mine mani olduğundan duvarlar yıktı
nlacak, arsalardan caddeye ilave yapı
lacaktır. Arsalardan caddeye alınacak 
kıama mukabil arsalann içindeki yonar 
tanzim edilecektir. 

Bundan batka Yeniköy ile Tarabya 
arasındaki Çiroz limanı namile maruf 
kı•mı seyrüsefer iç.in l'•YTİ müsait gö
rülüyor. Küçük bir koy halinde olan 
bu yer denize · doğru doldurulması ~ 
her iki battan gelen otomobil "e ıaır 
nakil vaaıtalannın bir arızaya uğra -
maluızın muayyen bir iıtikamet takip 
etmeleri temin edilecektir. Bu hususta
ki projeler lıa.zırlanmııtır. 

Bu in,aat yapıldıktan sonra Büyük
dereden stinyeye kadar geniı ve mun
tazam bir cadde meydana gelecek ve bil 
haısa otomobil ve otobüsler rahat bir 
halde gidip gelebileceklerdir. 

Poliste 

Kadın kavgası 
Hem parayı vermemiş, 

hem dayağı atmış! 
Şehremininde Nevbahar mahalle -

ıinde oturan Zeynep Hanım, koın§usu 
Pembe Hannndan alacağı olan papra
yı iıtemiıtir. Fakat Pembe Hanım, 
parayı vereceği yerde kızmıt ve at -
tığı tqla Zeynep Hannnın batını ya -
ralamııtır. 

Şekerci dükkanında yangın 
Dün alqam Balıkpazannda. bir ıe • 

kerci dükkanında kağıtlar tutuımuşıa 
da derhal aöndürülmüıtür. 

Hırsızlığa giderken 
MetJ>ur sabıkalı Hayri, Küçükpa

u.rda Cami sokağında oturan toför 
Hüseyin Efendinin evine hıraızlık için 
girerken yakalanmıştır. 

Sahte memur 
Şevki iaminde bir ad.am Betikt":§ 

civarında dükkinlara gıderek kendı
sinin maliye m.enıuru olduğunu aöyle
yip eanafı kandırmak ve dolandınnak 
auçlarından dolayı zabıtaca aranıyor
du. 

Şevki evvelki gün bir bakkal dük
kanına gibniş ve ayni ıekilde sahte 
memur süsile bakkaldan para dolan
dırmak isterken cürmü meşhut halin
de yakalanmıştır. Şevki hakkında tah 
kikat ikmal edilerek evrakile birlik
te Adliyeye '7erilmiftir. 

rek lstanbul imar plilnıru da yapmasını 
emretmiş ve: 

- Ben harpten sonra dahiliye nazı
n olacağım. ilk işim payitahtı imar et
mektir. lstanbulun mükemmel, asri bir 
ıehir haline gelmesi yegane emelimdir. 
Demiş ve Alman mütehaııııı da bu . e
mir üzerine lıtanbulun plinmı tanzım 
etmişti. · . 

Mütarekeyi müteakip ordu ~·z~e· 
tinde bulunan bütün Alman zabıtanıle 
lstanbuldan aynlan Zurher, ileride tah
sen istifade edebileceğini dütünerek 
Türkiye ile alakası kalmıyan diğer a• 
rap şehirlerinin planlarını yanına aldı· 
ğı halde lstanbul planını burada alaka
darlara teslim ederek gitmitti. 

3 

Hediye! 
Vekiller Heyeti son içtimllların

dan birinde yeni kontenjan listesi
nin daha geni~ mikyasta ha.:u.an
masına karar verdi. 

Bu haberin alış veriş aleminde 
ki tesirleri her halde pek iyi ola
caktır. Çünkü ticaret havasında bir 
sıkıntı olduğu, tüccarın serbestçe 
iş göremedi ği ve bu tahdidin bazı 
garip gümrük vak'alaıma sebep 
olduğu söyleniyordu. Hatta tica
retle ali.kam olmamakla beraber 
bu kontenjan yüzünden bir iki ay 
evvel benim de batımdan bir çam 
dalı macerası geçmişti. 

Geçen gün gene böyle bir Pllrip 
macera anlatan şu mektubu aldım· 

Aşağıdaki mesel .. mevzu itibar.le, izi 
ve Milliyet Gazetesini alakadar eder di~ t 
bu mektubumu gönderiyorum: 

Avu•turyada müv•kkili bulunduğum 
bir fabrika sene ba§ında ayrı tarihlerde 
firmasına ait iki dıvar takvimi gönderdi
ğini bildinniıti. Bundan maada. takriben 
bir ay ev ve) de gene firmasına ait yarım 
kilo aikletincle muhtelif matbu reklamlar 
ıönderdiğini bildirdi. 

Bunlar bittabi koli halinde değil, mat
bu evrak ıeklinde gönderilmişti. Gön• 
derilen takvimlerin birisini ald.k. Diğer 
paketlerin iade edildiğini dün Avuatur• 
yadaki fabrikamdan aldığım b:r mektup
!• haber aldım. 

ltbu paketlerin üzerine bura post~a
neıinde fransızca "Kontenjana tabi ol .. 

duğundıın koli halinde ithali memnu,, 
diye bir mühür basılmıı ve böylece iade 
edilmi§. 

Anlllfılıyorki bu kontenjan lit• 
teleri ne kadar dikkatle hazırlan. 
sa gene tatbikatında bir çok mü•· 
küller bat gösteriyor. Dünyadm 
bütün alış verit maddelerini liste
ye geçirmek mümkün olur mu? Bu• 
na imkan tasavvur etsek bile hiç 
olmazsa tatbikatına memur olanla 
ra bir takdir hakkı bırakmak doğ· 
ru olmaz mı? 

Kestirme bir cedvel ortaya atı
lınca rastgele hüküm veriliyor, he
diye bir nümune gibi beynelmilel 
alemde maddi kıymeti olmıyan teY• 
)er de üstüne bir mühür vurularak 
geri çevriliyor. Bunun için de bi 
tedbir dü~ünülse çok musip olur. 

Burhan CAHIT 
- ------- o------ -
YllAyette 

Mülkiye teftişleri 
--o--

Bir senede 33 memura 
işten el çektirildi, bir 
çok yerler teftiş gördü 

Dahiliye vekaleti mülkiye müfettiı · 
!eri tarahndan bir sene zarfında ıu ye-r 
lercle teftitler yapılmı,tır. Niğde, Kay• 
seri, Manisa, Antep, Maraş, Edirne, 
lstanbul (yalnız polia lefti§ edilmiıt\r-1 1 

Malatya, Tokat, Şarki Karahisar, Eli.
ziz, Balıkesir, Sıvas, Kırıehir, Yozgttt, 
Ordu Giresun, Aksaray, Çorum, Trab. 
zon İ;oruh, Diyanbekir, Antalya, Zon. 

ldak vilayetleri. Ve Ulukışla, Bor, 
gu H D •. 
Nev§ehir, Ürküp, a~".""• ~rcı, 
Kırka - Akh"ısar Andırın, lnegol, K~ gaç, ' k.. .. G 
f&D, Kavaklı, lpaela, Uzu~ opru, em• 
lik, Yalova, Ergani IJll\denı, Davas,. Aa• 
payam, Eliatan, Gögsun, Koyulhisar, 
Reşadiye, Niksar, Alucra, Erbaa, Mesu• 
diye, Develi, Benyan, lncesu, Karaman, 
Palo, Smdırğı, Pmarbatı, Tununbey, 
Susığırlık, Gönen, Erdek, Ban~nna, 
Şarkııla, Hakif, Divriki, Zara, Çıçek : 
dağ Avanos Sorgun, Akdağ maden:, 
Bokazbyan, Artova, Zile, Koçhisar, Ba
la Gerze Görele, Tirebolu, Ünye, Nallı
han B~ypaxan, Ayaş, Besini, Pazar -
cık,' Vakfıkebir, Maçka, Akçaabat, Sür
mene, Of, Hopa, Tercan, Hozat, Akça
dağ, Kemaliye, Arapkir, Hekimyan, Os
mancık, lskilip, Alaca, Sungurlu, Mo
cor, Kızılcahamam, Mesçitözü, K.ale
cik, Söğüt, Bafra kazaları. 

Bundan başka on bir nahiye teftiş 
edilmiştir. 

Heyeti teftişiye riyasetine bir sene 
içinde müfettiılerden 4363, sair yerler
den 2038 evrak gelmiştir. 

T eftiı heyetinden de müfettişlere 
2172 hususi kağıt, 157 umumi kiigıt, 
diğer yerlere de 2324 kağıt gönderil
miştir. Bu suretle hepsinin tutarı 11054 
tür. 

Mülkiye müfettişleri tarafından da 
bir sene zarfında 236 adet tahkikat fez
lekesi, 229 adet tahkikat raporu, 815 
adet te teftit layihası , 1 adet tezkiye 
varakası tanzim edilerek mülkiye tef
tiı heyetine gönderilmiıtir. 

Bir sene içinde müfettitler ~a~af~n-. 
dan 33 memura da itlen el çektırılmış· 
tir. 

Tarihi vesikalar hakkında 
Taribimizin aydınlanması İçin en 

laymetli çahşmalarda bulunan Türk ta
rihi tetkik cemiyeti tarafından vili -
yellerden malumatın mümkün olduğu 
kadar sahih ve ilmi vesikalı tetkikler ya
pılmak suretile bu mesaiye azami mü
zaheretle bulunulması Dahiliye vekale
tinden vilayete bildirilmiştir. 

Ali Şükrü Bey Avrupaya 
gidiyor 

Haseki hastahanesi çocuk mütehaa 
1111 Dr. Ali Şükrü Beyin bugün, tel -
kikat ve S1hhi kongrelere iştirak için 
Avrupaya gideceği haber alınmıştır. 
Ali Şükrü Bey. ltalya, Paris, Berlin, 
Viyana, Peşteye kadar gidecek, tetki 
aktı iki ay kadar sürecektir. 
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Topkapt müzesi müdür muavini 
lzzet Bey bir kitap çıkarını§. ismi: 
"Hekim - başı, ilk eczahane, Baı - la
la kulesi". Topkapı sarayı evrakı ha
zinesi vesikalarından topladığı bu ki
tapta bir çok resimlerden baıka, eski 
zaman hekimbaşılarına dair az fakat 
özlü malümat, kitabın sonunda da he 
kimbatıların, padiıahların hususi he
kimlerinden, cerahlarından bazıları .. 
nın cetvelleri var. Osmanlı saltanatı 
devrinde Türk hekimciliğinin tarihi .. 
ni yazmak iatiyenlerin işlerine yara
yacak faydalı bir eser. 

Doktor Osman Şevki Bey de, 1925 
te çıkardığı "Bet buçuk a11rlık Türk 
tababeti tarihi"" kitabında hekiınbaıı· 
!ara dair hayli ve güzel malümat ver
mişti. Birbirini tamamlıyan bu iki ki
tabın yardımiyle, Osmanlı saltanatı· 
nın hekimbatılığı hakkında topluca 
bir fikir edinebiliyoruz. 

• • • 
lalanbulun alınmasına kadar, Oa.

manlı padişahlarının saraylarında 
bulunmryan bu hekimba.ıılık vazifeıi, 
Bizans imparatorlarının iliçlarla ha• 
talık tedavi eden ba.thekimi demek 
olan Aktuariuı rütbesine pek benze
mektedir. Yalnız Biza.ns imparator· 
!arı nezdinde, muskalarla ve dualar
la hastalık tedavi etmek usulü de 
rağbette olduğundan, onların bir de 
tera.pöt denilen üfürükçübaıılan v .. r. 
dı. 

Türk padiıahı sarayında hekim
başılık makamını icat eden Fatih, 
Ak Şemıetlin gibi hem ilaçlarla he
kimliği, hem de duaaı keıkin ıeyhliği 
kendiıinde toplamı§ olan ilime latan· 
bulu alıncaya kadar çok ehemmiyet 
vermemiıse de, sonradan yeni devle
tin nizamlarını kurduğu vakit, Bi
zans sarayının yalnız A.ktuariuı he .. 
kimliğini almıthr. Fatihin ilk hekim· 
bafflf Kuthettin iaimli, Irandan gel
miş bir hekimdir. Bu hekim Acemiı· 
tanda vezir olmağa kadar yükseldik
ten aonra her nedense Fatihin yanına 
iltica etmiş. 

Bu Acem hekimi ile baılıyan, 
Türk sarayı hekimbaıılığının vazife
lerini iki devreye ayırmak lazımdır. 
On beşinci asırda batlıyan birinci dev 
re, on dokuzuncu asrın ortalarına 
yani &arp medeniyetinin tedris usuJü .. 
ne göre burada bir hekimlik mekte· 
bi açılmaaına kadar aürer. 

Birinci devrede pa.difahın hekiın
başısı, ayni zamanda, memleketin bü
tün hekimlik işlerine karıtır. Hekim
lerin hepsini kontrol etmeğe, onları 
imtihan etmeğe, hekimlik etmek iıti
yenlere izin vermeğe aalihiyeti var
dır. Memleketteki ve bilhassa latan• 
buldaki hekimlerin cahilliği ve itaat
sizliği arada sırada pek ziyade göze 
çarpacak dereceye varırsa hükümel 
bu halleri düzeltmeğe gene hekiınba
§ıyı memur eder. 

Yeni Tıp mektebinin aç-imasın
dan sonra başlıyan ikinci dev•·ede he· 
kimbaşılık gene vardır. Fakat vazife-
al ye.\ntz Padişah aarayının içinde ka
lır. Memleketin hekimlik ve aa.ğlık it
lerine bakmak için ayrıca teıkili.t ya• 
pılmı~tır. 

Topkapı sarayında hekimhaırnm 
dairesi - Osman Şevki Beyin kitabı
na göre - şimdi Aaanatika müzeai .. 
nin bulunduğu yerde idi. Belki burasi 
memleketin hekimlik iılerile meığul 
elması için makam idi. Paditahın he
kimliğini yapmağa mahaua odası Bat
la.la kulesinde idi. 

Bu kulenin tarifi, reamiyle birlikte 
İzzet Beyin kitabında görülebilir. He· 
kimbaşının tertibi üzerine yapılan i
laçların Hekimbaıı ile Baıla.la tara· 
fmdan mühürlendiğine &Öre hekim· 
başınm başlalanın nezareti altında 
olduğu anlaırlıyor. Gene bu tariften 
anlaııldığma göre, Baılala kulesinde 
bulunan Hekim.bat• daireainin vazife
ıi yalnız hekimlikten ibuet kalmaz• 
dı. Padişahın misafirlerine ikram et• 
tiki tatlılar, llkbaharda takdim olu
nan Nevruziye macunları, hatti sa. 
bunlar orada yapılırdı. 

P aditah ıa.rayınm ıağlık teşkili.
tında göze çarpan bir feY, saray a· 
damlarından hasta olanlu için beı 
tane baıtahane bulunmaaıdır. Hatta 
bir de huta olanları götünneğe mah
suı bir araba reami görülmektedir. 

Hekimbatı resmen paditahın ıah· 
ıına da hekim olmakla beraber, on-

dan baıka bir çok husu•İ tabipler ve 
onların yamakları vardı. Üçüncü Mu
rat zamanında, 21 hususi tabipten 
baıka hekiın yamağı diye 41 Yahudi 
varmış. izzet Beyin kitabında, 1618 
tarihinde mevcut Yahudi hekimleri
nin isimlerini gösteren epeyce uzun 
bir de cetvel vardır. 

Daha Fatih zamanında Y akop İs· 
minde bir Yahudi hekimi kendisini 
padişaha beğendirerek ona hususi ta.
bip olmuıtu. Sonra dinini değiştire· 
rek hekimbaıı olmuıtur. Kendisini is
lim ha.lifeıi tanıttmnıt olan Birinci 
Selim Amman iaminde bir Yahudi he
kimi huıuıi tabip yapmıştır. Katolik 
papaları da bir taraftan Yahudilere 
hekimlik etmeği yasak etıniıler, bir 
taraftan da kendileri basta olunca 
Yahudi hekimlere baı vunnuılardı. 
Onun için lalim halifesinin sarayın
daki Y .. hudi hekimlerin çokluğuna 
ıaımamalıdır. 

Osmanlı paditahlan aarayında Ya 
hudi hekimlere çok rağbet gösteril
meai, bunlar harem tarafında hasta 
olanlara baktıkları vakit dedikodu 
çıkmaaına. daha az ihtimal bulunma· 
ıına hamledilebilir. ikinci Abdülha
mit, ziyadece çehre züğürdü olan bir 
hususi tabibini, bir aralık sürğüne 
gönderdiği zaman: 

- Onun gibi bir çirkin hekim bu
lunuz .. Diye emir vermiş olduğu riva
yet edilmiıti. Belki daha eıki padi
şahlann da Yahudi hekimlerdeki 
aex - apper in ''Haremihüm.ayun" da 
tes.iri az olacağına kanaatleri vardı •• 

• • * 
Hekimbaıılarnı mizaç an.la.makta 

uıtalıklarından fÜphe edilemezae de 
hekimbatılık mevkii iliın cihetinden 
derin olınağa delalet edemez. Hekim
baıılar arasında bir kitap yazarak 
ismini tanıhnıf olanlar pek çok değil
dir. 

Kanuni Süleymanın öldüğünü haf 
talarca ıaklıyarak, asker arasında 
heyecan çıkmadan oğlunun yetiıme
ıini temin ebniı olan Bedrettin man· 
zum hekimlik kitapları yazmakla ta
nınmııtır. Bu Türk hekimi meşhur J. 
talyan hekimi Fracaıtor ile ayni zaman· 
da yafı<mııtır. Bula.ırk hastalıkların 
tohumlan olduğunu daha on altıncı 
asırda epeyce tahmin etmiı olan o 
büyük hekim de manzum hekimlik ki 
taplan yazmağa merak etmİfti. Bed· 
rettin padİfahın maiyetinde Viyana· 
ya kadar gittiği vakit ltalyan heki
~i'!' şöh_~.~ni .. öğrenmİ§, belki de ken 
dıaıle g~rut~Uf ve onun gibi, ayni 
mevzu uzerıne, manzum hekim ki.ta
bı yazmağa heveı etmiı olduğuna ih
timal verilebilir. 

lki!'c.i Selim~? bekimbaşm Nidai 
Efendının de Turkçe yazılmıt bir kaç 
kitabı vardır. 

Hekimbaşılardan bir kaçı da, Av
rupadan nüfuz etıneğe başlryan yeni 
hekimliğe dütmanlıklarile tarihte 
nam bırakmıılardır. ikinci Muıtafa 
zı<manında Hekimbatı, Hristiyanlık· 
tan yahut Yahudilikten dönm.üt Nuh 
Efendi, 1703 tarihinde bir ferman ile, 
nn kökünü kazımağa memur olmut· 
tu. 

Birçok hekimbatrlarm da reçete 
mecmuaları vardır. Bu mecmualarda 
belki kendilerini eıer aahibi olaro.k 
tanıtmağa yarardı. 

Eıki Hekimbatıların en malılmat
lısı ve en faydalısı şüphesiz ikinci 
Mahmudun Hekimbaşısı Muıtafa Bch 
ç-;t E!endi olmuştur. Kendisinin garp 
dılle~ınden çevrilmit bir çok eserleri 
?ldug_?- gibi Avrupa tedrisi usulünde 
ılk Turk Tıp mektebini de o tesiı et
mittir. Türk hekimliğinin mucidi sa
yılır. 

Başlalanın nezareti altında olmak 
la beraber, padişah sarayında yüksek 
bir ıne".ki a.ayılan hekimbatılığın bol· 
ca tahsıaatı da bulunduğundan bu 
mevkiin hekimler araaında. b~ çok 
hasede sebep olduğu da kolayca tah
min edilebilir. 

Dördüncü Muradın Hekimbaım 
ve bir kaç hekimlik kitabı müellifi 
Emir Çelebi böyle bir he.sede kurhı<n 
gitıniıtir. Tütün içmeii yasak etmit 
olan dördüncü Murat, keyif için afyon 
kullananlara kartı de. harp açmııtı. 
Padiıahın Hekinıbatısına sevgiaıııi 
çekemiyenler hekimin afyon kull.ın
dıiını müzevirlemiılerdi. Sert padi
tah kendi kurduğu kanuna riayet e· 
dilmesi lüzumunu, hekimbaıuına sev 

Milliyet'in edebi tefrikası: 5 

K AN LI S IR 
- Kötkte otururken bu istika- ı 

metten gelen bir silah sesi duyduk , 
dıprı fı:ladık·. Buraya kadar da 
ne kaçana, ne kovalıyana rastlaya. 
madık! 

Polis, elektrik cep fenerini yak. 
mıttı: 

-Etrafı arayalım .• Sade silah 
sesi olsaydı, çapkının, sarhotun bi
ri silah çekmit, derdim. Fakat a· 
kabinde bir feryat ta koptu. . 

- Biz de duyduk, polis efend1, 
dedim. 

Polis, elektrik fenerini yerlere 
tutarak yü~•üyordu: 

- Nokta, buraya yakın.. Sonra 
kulaklarım da pek yanılmaz! 

Uç ki,i, yanyana ilerliyorduk. 
Bağ yerinin sağı ilerisinde eski hah 
çavan kulübesinin yıkıntısı göze. 
çarpıyordu. Polis, bizden ayrıldı, 
taş yığınına doğru seğirtti, feneri
nin ışığı ile taşları taradı ve birden 
haykı •dı: 

-Burada .. 
Şakir Fazı! Beyle biribirımıze 

Yazan: Mahmut YESARi 

baktık, kısa bir tereddütten sonra 
kulübe harabesinin t&flarını ayak· 
!arımız, kayarak, sendeliyerek at
ladık. 

Taşların üzerinde, boylu boyuna 
uzanmıt bir insan vücuduna benzi. 
yen bir kabartı vaı•dı. Bu kabarık 
k":ra.ltının kenarına polis, çömel
mıştı. 

l"T b gı ıp aktım ve bakmamla sıç-
ray~~ ~oğrulmam bir oldu. Yerde 
sırtustu, devrilip Yalnııf olan Sırrı 
Nevresti. Sağ şakağından pıhtı pıh
tı kan akıyor, dudağının kenarın
dan kn'mızı bir salye sızıyordu. 
Gözleri açıktı; sanki gök yüzünde 
bir madalyon gibi parlıyan ate~ 
sarı aya bakıyordu. 

Şakir Fazı! Bey, hayretle sıçra
mıştı: 

- Bu, hiç aklımdan geçmemişti. 
Bakın, doktor, ya,ayor mu? 

Bir kurtun da benim beynimi 
delmişti: 

-Bilmem! 
- Doktor, muayene et, vakit 

Dayak! 
Cuma günkü Galatasaray • F e

ner maçı, feci surette yarıda kaldı. 
Sporcular, ters taraftan gayrete ge 
lip topa vuracakları tekmeyi, biri
birlerinin beline indirdiler. Alkıt· 
lamak için kalkan eller, arkada! 
suratına indi. 
Şa ,a fa ... sesleri yerine küfürle 

karıtık yaygaralar ititildi. Hasılı, 
spor sahası, muharebe meydanına 
döndü. 

Bu misli görülmemit maçta ha
zır bulunan bir futbol meraklısı 
genç dün bana tiki.yet etti: 

- Ezeli Fener • Galatasaray re
kabetini bu derecelere kadar ge
tirmeği anlamam doğrusu.. Gittiği
me gideceğime pi9man oldum! 

Ben gülerek: 
- Aldırma .. Dedim, hunlar ola

ğan feylerdir ... 
itimatsızlıkla batını salladı: 
-Olağan feylerden olsa da, ol-

d h .. ' maması a a ıy1 .... 

- O kadar ince eleyip sık do
kuma, dedim, dayak da spordan sa
yılır ... 

llave etti: 
-Hatta futbol maçına benzer 

tarafı çoktur ... 
- Ne noktadan? 
Güldü: 
- Malum ya, ikiıinde de galibi 

alkıtlarlar ! 
. - Ya, böyle galip mağlup bel

lı olmazsa ..• 

- O zaman ikisini 
lar ! .. 

de ayıplar-

M. SALA.HATTIN 

Kongreye davet 
U nkaparu Hilaliahmer Nahiye ıu • 

besi riyasetinden: 
Nahiye ıubemizin 934 seneıi umu· 

mi mecliıi martın birinci perıembe gÜ· 
nü aktamı saat 20 de C. H. F. Unka
panı semt ocağı binasında toplanacağın
dan şubemize yazılı azanın teırifteri ri
ca olunur. 

Ege gecesi 
8 Mart perteınbe günü Tokatlıyan sa· 

!onlarında lzmir Liıesinde yetiıenler ce 
miyeti tarafından lzmir ve Ege havalisi 
mahıulatmın lıtanbulda tanınmasını ve 
sürümünü temin etmek üzere bir Ege 
gecesi yapılmaktadır. 

Bu gecede Ege mahıulitı te,hir edile
cek, kuvvei gıdaiyeleri ve vücuda fayda
lan hillında sözler ıöyienecek, ıiirler O· 

kunacak, miaafirlere üzüm, incir, sünger 
ve lxmir sanayi eserleri (Jııllı ve sair~) 
tevzi edilecek, muhtelif mllli oyunlar ve 
Zeybek oyunlan oynanacaktır. 

Te~ekkür 
Karacaahmedin kara topraklarına gÖm· 

düğümüz hayatnnlzın taze çiçeği "El.1cl" 
imiz manevi varlığunızı da aldı, beraber 
götürdü. Bu büyük felakete hila inan
mak iıtemeyen biz, betbaht ana baba, bu 
nihayetsiz ve unutulmaz acnmza iıtirak 
ve al8.ka göıteren zevata karır minnetta .. 
rız, ancak bu hissimizi ayn ayn bild~rme· 
ğe yanm mevcudiyetimiz müsait değil
dir. Yavrumuzun cenazesinde bulunmak_ 
çiçek göndermek ıuretile bizi minnettar 
bırakan, telgrafla, mektupla bizi teıelli
ye çalıp.n pek muhterem zevata bu asil 
ve müıfik alikalarmdan dolayı ıükranla
rnnızın arzına muhterem gazetenizin 
deli.Jet buyunnaunı rica ediyoruz. 

Annesi Babası 
SERVER Sablll" SAMI 

Konser 
lıtanbul konservatuvarı ikinci m ... 

allimler konaerini bugÜn ıaat 16,30 da 
verecektir. ___ ,, ....... ---~--··--------
giıinden Üstün tutmut ve hekimin ku· 
tuıundaki dyonun hepsini zorla kcn 
dioine yedirerek onu öldürmüıtür. 

G. A. 

geçmesin .• 
Polisin mahzun sesini duyduk: 
- ölmüf .. Kur9unu yeryemez 

ölmüf .• 
Şakir Fazıl Bey, soğuk kanlılı

ğını takınmıttı: 
- Kim vurmut olabilir•? 
Polis, Sırrı Nevres'i şahsan tanı

yordu: 
- Hal!m Siret Beyin damadı, 

değil mi? 
Ben, kendimi toplayanııyordum, 

sersem sersem cevap veriyordum: 
- Evet .. Sırrı Nevres Bey .• 
Polis, fenerini, cesetin etrafına 

tutuyordu: 
-Acaba intihar mı? Silaha hen 

zer bir şey de görünmüyor! 
Doğrulmuttu; sert sert düdük 

çaldı: 
- Karakola haber verelim. 
Bahçenin dört tarafından akse

den ayak sesleri yaklaşıyordu; 
evv ıa bekçinin, sonra bir polisin 
daha sonra bir sivilin bize doğru 
ko,tuklarını gördüm. Acele acele 
konu,malar, emirler duyuyordum. 
Gözlerim bulanık, beynimin içi bu
lanıktı .. 

Bu, bir cinayet mi, yoksa bir in
tihar mı idi? 

Doktorluk vazifemi hatırladım. 
Hiç bir ümit olmasa bile, gene mu
ayene etmeği dü,ündüm, iğildim. 

.. ,. ... ~ . . : . ~~·'"-~':.,.. ,. ' - ı • v 1. 
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Muazzam sinema sanayiinin en müthiş eseri, milyonlara mal oran bir fılm 

DENİZAL Ti ARKADAŞLARI 
8. KELLERMAN'ın TÜNEL laimli meşb~r romanından olan FRANSIZCA SOZ_Ü harikulide filaı 

Pek yakında iPEK Sinemasında 

'.fUR~ SlNeMA.SINDA 
BARRYMORE 

Olmaz olmaz 
En debıetli rolllnd•: 

COŞKUN GÖNÜLLER 
Varlığındaki san'at debaaını, onun ruhuna o aıılamıttL •. Fakat 
k•ndi yarattıji"ı bu mahluk. ona itaat etmez bir mabut olmu•tu .. "On bef günde bir." 

bu oldu. Öteki mırıldanıyordu. 
(Uftadene göster )'.iizünü ayda bir 
olsun.) 

Kapı henüz kapanmıftı ki Cahit 
dönüp arkadatına: 

- Göreceksin on heJ gün bile 
beklemiyecek, belki salı, belki çar 
famba, nihayet perşembeye kadar 
mutlaka gelecektir. 

- Bu emniyet nereden geliyor 
kuzum. 

- Ben bilirim malımı. 
- Haydi öyle oh.un. Ayrıldılar. 
Ertesi gün pazar, iti yoktu. Bir 

ecnebi şirkette çalıftığı için hafta
da iki gün istirahat ediyordu. Ga
zeteleri, mecmuaları karı9tırdı. 
Öğleye kadar hemen hiç bir 9eyle 
meşgul olmadı. öğleden sonra 
tramvayla Beyoğluna kadar geldi. 
Bir iki gazete aldı. Ne vakittir si • 

Yarınki Salı 
akşamı 

ISTNBUL 
EFENDiSi 

Operetine 
ba,Ianacaktır 

Dr. 1 H SAN SAM 1-mıl 

Gonokok Aşısı 
Belıoğukluğu ve ihtili.tlanıta karşı 
pek tesirli ve taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189, 

(12831) 8()4 

nemaya gidememi9ti. Hava da ide !!!l•••ı••••••••••-
ta baharı andırıyor. Sinemaya git- D O K T O R 
mek iç'n hiçte iyi intihap edilmit Rusçuklu Hakkı 
bir gün degwil. Sinemalardan bı'rı" • 

Galataaaraydsı Kanzük eczahe.neai 
ne daldı. İçeri girdiği zaman ne 
f 1 • • h 1 karımnda Sahne ıokağında 3 numa-i mi göreceğını i e J." 1miyordu. 
S K • h ralı apartımanda 1 numara. 

alon tenha. ım u güzel havayı;!••••••••••••••• 
kasvetli, karanlık bir sinema salo
nunda P.ineklemekle geçirmeğe ra 
zı olur. 

Localarda bir iki çjft, atık. ön
de üç hef haylaz mektep kaçağı. 
S ·nemanın bütün müşterisi bunlar
dan ibaret. Koltuklar bof, bomhof. 
Elektrikler söndü. Kısa, gü.zel bir 
dünya havadisi, sonra bilmem han 
gi yıldızın oynadığı (aldanmak) i
simli bir film •. Birinci kısmın so • 
nuna doğru iki karanlık gölge Ca
hide doğru ilerledi. Ve önünde o
na yakın koltuklara yerlettiler. Ca
hit, bu gelenlere dikkatle baktı. 
Karanlıkta ancak bu iki gölgeden 
birinin erkek, ötekinin kadın oldu 
ğunu farkdetti. Gölgeler Cahidi 
görmediler. Cahit: 

· - İki kumru daha diye mırıldan 
dı. 

Filmi seyretmeğe batladı. Film
de bir kadın bir erkeği aldatıyor -
du. 

Erkek müstağni, kadın talep • 
kar. Kadın temin ediyor. Sevd"_ği
ne inandırmak için ağlıyor, çırpı
nıyor. Erkek mü!tehzi ve bu ka
dın teminatının sıhhatine inan -
mıt gibidir. Fakat kadın daha er
kekten ayrılır ayrılmaz gözlerinin 
daha nemi kurumadan yolda rast 
geldiği bir delikanlı ile bir pasta
cıya girip oturuyorlar. Delikanlı, 
kıza kendisini uzun zamandanbe
ri uzaktan tanıdığını fakat bir tür 
lü cesaret ·edemediğini söyliyor. 
Kadın, delikanlının teminatına i
nanmıt gibidir. Delikanlı a~l! : 
yor. çırpınıyor. Nihayet kenduını 
dinç kavi erkek kolları araıına a· 
tr 'Or. Birinci kısmın sonu. 

- Elektrikler yandı. C_~it, ~za-
narak gayri ihtiyari ondek1lere 
baktı. Hayret. 

Kadın kendisin~ on beş ııün 
sonra söz veren kadındır. Elek • 

Sırrı Nevres'in cansız haşl!l.I el
lerim arasına alacaktım; polis, ma
ni oldu: 

- Doktor Bey, Müddeiumumi B. 
gelinceye kada~ cesetin caziyetini 
bozmıyalım. 

- Bozmadan muayene edece
ğim, dedim. 

Kalp, nabzı itlemiyordu, elleri 
soğuınağa batlamı,tı; ağızmın ke· 
narından sızan kanlP.• da pıhtılafı· 
yordu. Kurtun, tam sağ ,akaktan 
kafatasım delip beynin içinde 
saplanmı' kalmıf ! 

Mevtin, ani olduğuna e""linim. 
Eğer bu, bir intihar idise, cese· 

din ya elinde, yahut yakınında bir 
tabanca bulunması lazımdı. En ol
mıyacak, en akla uzak ihtimalleri 
de gözönünde tutmak mecburiye
tinde idik. Müntehirin, tetiği çek
tikten sonra ani bir tetehhüçle ko
lunu hareket ettirmiş ve bu hare
ketle sili.hin biraz uzağa düşmü' 
olmasını düşündük. Halbuki bu 
ihtimal de bop çıktı. 

Fazla aydınlık olmadığı için 
kurfunun açtığı yarayı dikkatle 
muayene edemiyordum· Kurşunun 
yakından veyahut uzaktan atıldığı, 
yara etrafındaki yanık izlerinden 
anlaşılabilirdi 

Vaziyet, intihardan ziyade cina
yete benziyordu. 
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trikler söndü. ikinci kısım batla
dı. Artık Cahit fılmi takip edemi
yor. Öndekilerin karanlıkta kıpır
dayan gölgelerini seyrediyordu. 

Kadının kolları erkeğin boynu
na dolandı. 

Ve Ca~i~ bir _an düşündü. !Şu 
kadın ded1 ızzetı nef!i pahasına 
nasıl ağlıyordu. Nasıl temin edi -
yordu ve ben nasıl kanmıttrm, 
diye düşündü. Tuhaftır, kendisine 
karşı lakayıt davrandığı halde şu 
gözünün önünde cereyan eden sah 
neye 'ahit olduktan sonra kadını 
sevmeğe hafladığını hissetti. Bu if 
böyledir... Sahip olduğumuz fe· 
ye karşı lakaydız. Kaybettiğimiz 
feye kartı ise ... lakamız artar. 

İfte Cahidin gözünün önünde 
biri temsili, biri hakiki iki sahne 
cereyan ediyor. ikisi de bu iddia
yı teyit eden birer hakikattir. 

Asıl meselenin bu tarafı mü • 
him değil. Karilerim demindenbe
ri dudak büktükleri meseledir. 
Yani tesadüfün harikuladeliğidir. 

Sinemalar, romanlar, hikaye • 
ler ekseriya böyle garip ve inanıl
mıyacak tesadüflerle doludur. O • 
kursunuz. Ve öyle bir yeri'ne ge
lirsiniz ki bili ihtiyar: 

- Eh. İtte hu olmaz dersiniz. 
Halbuki o s:zin (olmaz) dedi

ğiniz f~Y, hatta ekseriyetle olagan 
tey!erd~r •. Fakat günlük hayatın 
~asıt. ha?1selerint; uymadığı için 
sıze ımkansız gibı gelir. 

l,te bir hikaye ki ister inanı • 
ruz ister inanmayınız daha dün 
batımdan geçti. Her halde hika
yemin kahramanı Cah;din (Ben) 
olduğumu anlam19sınızdır. 

SEM 

Peki, bu cinayetin sebebi veya 
sebepleri ne olabilirdi? Acaba kıs
kançlık mı idi? Neşide ile Sırrı 
Nevres, sevişerek mşanlanmıflardı. 
Her genç ve bilhassa güzel kız gi
bi Ne,ideyi de istiyenler de olmuş
tu. Fakat arada hiç bir macera, a,k 
ve alaka dedik,,dusu çıkmamıştı. 
Ortada, sonu cinayete kadar vara
cak bir rekabet te yoktu! 

Bu sırrın anahtarını, meçhul 
küçük çocuğun mutpak kapısından 
hizmetçiye verdiği mektupta idi. 
Bütün düğümleri, o kağıt parçası 
çözecekti! • 

Fakat mektup nerede idi? Aca
ba hala maktulün cebinde mi idi? 
Yoksa Sırrı Nevres'in beynine kur
şunu sıkan el, esrarının anahtarım
da alıp kaçmış mı idi? 

• • • • • 
Karakoldan gelen komiser, ma

iyetindeki polislere ve bekçilere 
derhal emirlerler vermeğe başla
mıştı: 

- Müddeiumumiliğe telefonla 
haber verildi. Nöbetçi muavin hey, 
hemen gelecek ... Etrafı sıkı arayın, 
bir ip ucu.- bulmağa çalı,ın .. 

Polisler, bağın etrafına dağıldı· 
lar. Komiser, yalnız nokta polisini 
yanında koymuştu: 

- Salim Efendi, cesetin vaziyeti 
hozulmjam .. Kimseyi yaklaştırm'}-· 
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Bugünkü program 
lSTANBUL: 

18: Plik neıriyah 
18,30: Franaızca dera. 
19: Aj ... ns Te Eıref Şefik B ,tarafınd•0 

spor baklanda konferans 
19,30: Bedayii muailciye heyeti 
20,30: Münir Nurettin Bey t.rafuıdan kon~' 

(Mesut Cemil, Ruıen Ferit B. lerle Vccl~• 
H. refakatile). 

21,20: Ajana Ye borsa lıaber1eri. 
21,30: Necip Yalcup B. orkestrası. 

ANKARA: 
12,30 - 13,30: Gramofon. 
18: Alaturka. aa:ı, 
18,45: Dana musikisi. 
19,25: Alaturka aa.ıı:. 

20: Ajana haberleri. 
PAZARTESi 

V A R Ş O V A. 1415 m. 
17,20: Piyano refalıı:atile •tk ıarkıları. 11,40ı 

Ders. 17,SSı Trjo konseri. 18,15: Piyano k 011" 

seri. 18,50: Zirai müu.habe. 19: Konfer•0
'" 

19,20: Hafif kahTehane musi.k..isi. 20: Ertesi ,U· 
nün pro.-ramt. 20,05: Muhtelif aözler. 21,~: 
Polonyalı bestekirların kliaik eserlerinden lı. 01111 

aer. 22,15: Edehi bahialer. 22,30: Hafifi .,.,.,i· 
ki. 23· Plalr.. 23,20: Dana mwiki ... Müu.h•· 
be. - Dana nıusilciıi. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
14,30: SaJon orlceatraıı (Bela Bala.ıı:ı). ıs,30' 

Müıahabe. 17: Kadın ıati. 18: Konferaı11 •· 
18,30: Maria Kalman tarafından lceman koo.e: 
ri. 19: Almanca derı. 19,30: Sahibinirt SeP 
p)i.kları. 20: Müıahabe. 20,30: Operad.n 11••· 
len Verdi'nin "AIDA., operası. 23,15: ff•t"• 
haberler. 24,10: İm1'e Ma8'yari Siıan takll'P1' 

V l Y A N A. 507 m. 
18,20: Yeni aa~tki.rlardanı (Hedwis Tert• 

nik; Dr. Kari Hietler; Erich Meller). K.ooıel'· 
19,10: Tiyatro kritilı:fe1'İ. 19,30: Miiıahabe. 1'*~ 
Ders. 20: Aktüalite. 20,15: Radyo orkeıttııı•'· 
21,30: Halk konseri. 22,30: Son haberler. 22 SO· 
Bac:h'ın en meıhur piyano Te ora eıerleriodeı" 
lı::onıer. 23,20: J. Ho\;r:er radyo orkestrası 

B 0 K R E Ş, 364 n 1875 m. 
13: Borıa haberleri. - Plak. 14: Cünün hl'" 

berleri. 14, 15: Ha.lif plik muıilci.si. 18: Radr' 
orkeıtraıı. 19: Haberler, 19,15ı Radyo ork•'" 
lraıı. 20: Üniversite radyoau. 20,20: pJik. 

t•' 
20,45: Konferans. 21: Sarvaı kuartet takın'l1 ı;ı 
rafından oda "muaikiıi. 21,30: Konferans. 21,~ t 
Mm. Nla Roma. tarafından taranni (Opett 
parçalan). 22,15: Cerl'e• Manoliu tarafıııdı.JI 
Keman ıolo. 22,45: Haberler. 

B R E S L A U 316 m.: • 
17 Neı'eli muıiki, 18 Spor, seyahat •~••1' 

haberler, 18,15 Sduıhert'in tanınmayaıt t•'' 
kılarında.n bazıla.rı (piyano refakatile), 19 o~ 
lurn ne o1aun, 20 Her yerde kırlaniıçlar, :Zlr 
Sen.fonik halk konseri, 23.2() Vaterland ~1'~ 
veıınden n.a.klıen neı'eli. hafif musiki, 1 Siııe 
madan naklen ors lıtonaeri. 

Asrm umdeai " M1LL1YET " tit· 
~~~~~~~~~~~~/" 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Haric l'1' 

0.... L. K. L. JC. 
3 ayhiı t 4- s-
6 " :oır 7 so " --
~ ., 14- 2s;;,.-; 

c~ıen. eYr&k seri Teriime&.- Müdcl"; 
ıeçen nlit;balar 10 kuruıtor..- Caset• İ· 
matbaa7a ait lıler için. müdi.rl7et• '-: • 
racaat ~ilir. C.a:etemi.1: ili.ıılann ..,e• ııs 
liyetini kabul etnıez. 

Cesedin etrafına toplananları da 
gözden geçiriyordu: la 

- Rica ederim, burada ~az ti 
kalabalığa lüzum yok.. Tahkıka 
işkal etmeyiniz- . cf, 

Halim Siret Bey de orada 1 ~'. 
o, ne zaman gelmişti, bilmiyor~et· 
Yalnız o kadar şatkın ve h~r~ clıJ' 
sizdi ki saman mankenler gıbj ııa 
ruyordu. Komiter, onun ko u 
girdi, yumufak bir sesle: . kÔ'' 

- Misafirlerinizle birlık~e ı..J· 
ke teşrif buyurun, beyefendd· ııle' 
zum görüleceklerin, icap ~ e t1ıı· 
rin ifadeleri alınacak, ~aluına ıııe
rına müracaat edilecektır. Bu ktir· 
yanda, sizi de rahatsız edece ııt&' 
Fakat şimdi, lütfen b~r~d!"kdudi:fO' 
ym ... Teessürünüze ıştıra e efir 1 
rum, beyefendi. Elden ne g 
H "'km"" k h""kmü kader.. t u uaza,u ·re 

Diyordu. Sonra elile bana ışa 
etti: . uf11İ 

- Doktor Bey; Müdde:tıııkall' 
Bey gelinceye kadar bura a 
nız. Size ihtiyacımız o~ac:ak··Lakiıt 

Bu emre b?yun. egdıı?: kötke 
komiser, Halım Sıret Bey · ııııı,tl· 
göndermekte biraz geççe ka kal· 
Bizim bağ yerinde uzun zamakrı t1ii· 

.. h d nıerl'I a 
mamızdan şup e e en, .. k hali<'• 
şen kadın misafirler, koş 
bahçeye uğramışlardı. ıJi} 
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Balıkesir doğum evi Ergani madende bir gün Kandrada kurtlar bir 
çocuğu parçalıyorlardı 

Büyük kardeşi ocaktan aldığı alevli 

Mütevazı yirmi yatağı ile köylüye ve Yalnız demiryolu değil, bütün köyler
şehirliye yardımı dokunan bir müessese den de kasabaya şoseler uzanıyor 

ERGANi, (Milliyet) - Erga- tahsisata inzimam eden halkın 
ni, Eliziz - Diyarıbekir yolu üze- kuvvetli yardımı ile mükemmelen 
rinde büyük bakır madenlerinin tamir edilerek kırk sene evvelki 
bulunduğu sahada dağlar a;ıasın- haline getirilmittir. odunla zavallıyı kurtardı 

I<ANDRA, (Milliyet) - On 
tiindenberi burada kıt hükmünü 
~amen icra ediyor .. Etraf ve ci 
~lr tamamiyle bembeyaz.. iki üç 
~llardanberi köylüler bir fey sat
lııak veya almak için pazara bile 
Relemiyorlar. 

Yollar kapalı .. Kaza merkezine 
~?.k yakın bulunan bazı köylerden 
~oylüler pek çok zahmetle ve yol
tl çok vakit geçirerek buraya ge 
ebilmektedirler .. 

Kandra kaza merkezinin bulun 
d.1tğu yer, mevki itibariyle etraf ve 
tt'Vara nazaran daha alçak ve kuy 
~ bir mahalde bulunması dolayı
'1Yle hPr tarafta kar fazla miktar
da-yığılmıttır. 

Yo•lar bu yüzden kapalı bulun 
dıığundan hiç bir vesait itleme
lııektedir. Ve bu suretle 47 kilo
lııetre mesafede bulunan lzmit ile 
l>osta muhaberatı ancak telgraf 
)asıtasiyle mümkün i•e de mektup 
)e saire göndermek fimdilik müm 
~\in değildir. Havaların biraz da
ha. açılması beklenilmektedir. 

Akça Şehir civarında ve muh
telif mahallerde elliye yakın tel
~raf direği yıkılmıt bulunduğun
d;uı gerek Karasu ve gerekse Ak
Ç;ı. •ehirden hatların tamiri için tel 
~a.f çavufları yola çıkartılmıt ve 
"'andradan da yardımcı çavut is
lenilınittir. lzm't posta muhabera
~ının temini için posta otomobili 
1•1emediğinden dolayı, böyle müs
tesna zamanlarda eskidenberi ya
llı !dığı şekilde, yaya veya atlı bir 
:ostacı gönderilmek istenilmit ise 
e, kasabada bazı tanınmıt araba

\.ılar hayvanla gitmek üzere on bet 
.1t.a. gibi fazla bir para istedikleri J"n muvafık görülmemittir .. Kan-
_'a. Spor klübüne mensup gençle

hın de bulunduğu bir mecliste bu 
Usus mevzuu bahsedilmi' ve spo

r11n yalnız futbol oynamaktan iba 
~et ~lmadığı söylenilmittir. Bunun 
ltıerıne bu sözleri kendilerine ye
~~rem' yen sporcu bir kaç genç, bu 
'oıler altında kalmadıklarını iı
llat etmek ve postayı temin edebil 
lt:ıek için, tipinin yavatlaması ve 
t~vanın lodosa çevirmesi Üzerine 
tr hayvanla yola çıkmıtlardır. 

Maamalih yollarda gene fazla 
lııd 'ktarda kar mevcut bulunmakta 
ır. 

d Evvelce bildirildiği tekilde, kar 
,ln bir gün evvelki fırtına dolayı

;1Yle Kefken adası koyuna sığınan 

1ırtına ve suların cereyanı hasebi
' o geceleyin zincirlerini tarayıı.-
1'1t ve bilahare kopararak Cebeci 
~un hkelesi civarında kayalara 
;ııı~an Mi.sakı Milli .v~puru kar ile 
~tııden ha,lıyan tıp! ve fırtına
~· il. dolayı fazla miktarda hasara 
~llmıt ve gemi eski bulunması 
ltı layısiyle kısmen alt ve yan o
~.lı~ganları da parçalanmıttır. 14 
b~••den ibaret ibaret tayfasından 
~ kısmı Kandraya gelmitlerdir. 
r • tonluk kestane sepetçi çubuğu 
)iilt,lü b · r motör de sığınmak için 
d t\ıtmek istedi Ayva deresine gi
t etı:ıiyerek suların cereyanı ile ka 
aya diitmüttür. 

l l(andrada müstacel i,leri bu
,11ntı:ıasından dolayı, havanın lodo 
u' Çe'Virmeıi ve mülayimletıne•i 
,~erine Kandraya geleb'len 8 - 10 
b~a.tlik uzaktaki köyler ahalisinden 

1 tr iki kiti de yollarda fazla mik
~tda. kar bulunduğundan hahset
ke'ktedirler .. Ve bilhassa orman 
~ narlarında bulunan köylere ba
lı~ aç kUrtların ind; ği ve bir kaç ta
t I de karasığır hayvanını da par
~~ a~ıkları anlatılmıştır. Gene bu 
}\ ~lulerin anlattıklarına nazaran 
}\:ndra Şeyhler nahiyesine. tabi 
~it •ça. köyü ahalisinden Necıp ça-

•ıı .... v b" >i.i1t n l'\.ema\ ismindeki çocugu u 
hir tehlike geçirmittir. 

ııı· ~ad' ae fU tekilde cereyan et-
1ttır: 

t"i ~~s~a köyünde Necip Ça':1şun 
tııu 0 Yun yüksek bir mahallınde, 
ha. nferit vaziyette ve ormana da
lıel Ya.kın bulunmaktadır .. Evin se 
•ıı~:denberi kapısı önü.nde~ at 
~<lrd~a.n., ~:z:un tü?'lü. v•bı~. k.?pegı 
ta.Ilı · Tıpının kesıld gı gunun ak 
~~· ha.'Va karardığı başladığı za
k1trı ormandan öir kaç tane aç 
r11 •ai~km,, ve köyün içerio:ine doğ 

!( .. '.~mıtlardır. 
1ıı1 ,1a0Yun bir çok köpekleri havla

r Ve kaçab:lenler kaçmış ise 

de bir iki köpek bu sırada aç kurt
lar tarafından parçalanınıtlardır. 
Kurtlann bir kaçı Necip Çavutun 
evi ve bilhassa kapıaı önünde nö
bet mevkiinden uzaklatmıyarak 
havlamakta olan köpeği üzerine 
hücum etmiflerdir. Dıtarda ev kö
peğinin havlaması ve bilahara bir 
boğutmanın mevcudiyeti ev:n için 
den de ititilmit ise de fazla ehem
miyet verilmemittir. Bu sırada Ne 
cip Çavufun altı yatındaki oğlu 
Kemal pencereden dıtarrya bak
mıf ve küçüktenberi alt alta üst 
üste oynadığı çok sevgili zavallı 
köpeğinin kendisine benziyen bir 
çok hayvanlar tarafından fena 
halde sıkıttırıldığını görmütt'.ir. 

Bunun üzerine hemen kapıyı 
açmrt ve eline aldığı bir sopa ile 
zavallı arkadatını kurtarmak için 
çıplak ayakları ile karların üstüne 
basa basa ko~arak boğutma ma
halline gitmit ve köpeğe benziyen 
hayvanlara yani kurtlara epeyi so 
pa çalmıt iıe de hayvancağızı on
lann elinden kurtannağa muvaf
fak olamamıttır. Aç kurtlar zaval
lı köpeği parçalıyarak gene zaval
lı küçük Kemalin gözleri önünde 
ve ötelerine berilerine inen müte
madi sopa darbelerine aldırmıya
rak yemitlerdir. 

Aradan az bir müddet geçince 
dıtardan zavallı küçük Kemalin ıe 
si evden ititilmeğe hatlamıştır .• 
Bunun üzerine pencereden dışarı
ya bakan küçük Kemalin 17 yatın 
daki büyük ağabeyisi İsmail karde 
tin'n üzerine kurtların hücum et
tikleriqi ve yere yatırdıklarını ala 
ca karanlık içerisinde seçmit ve 
hemen ocakta yanan büyük odun
lardna bir tanesini alarak kardeti 
nin imdadına süratle yetişmİftir· 

Bu suretle hareket eden İsmail 
bir taraftan bağırmakla beraber, 
bir taraftan da alevli odunu salla
yarak kurtları korkutmut ve karde 
tini kurtarmış, eve almıttır. iki 
kardet eve giderken kurtların bir 
defa daha hücumlarına karuz kal
mıtlarsa da alevli odundan kork
tukları için fazla b:'r savlet gÖ<te
rememifler ve bilahara ormana 
doğru uazaklatmışlardır. 

Küçük Kemalin elbiseleri tama 
men yırtılmıf olmakla beraber vü
cudü de epeyi çizilmiş ve sıyrılmıf 
tır. Omuz batında biraz yarası var 
sa da ehemmiyetli olmadığı söyle
nilmektedir. Geç;'rdiği tehlikeye 
rağmen küçük Kemal: 

- Gavur gibi kafalarını uçur
duğu~un domuzları, Kasap Ah
metlerın Aytenin Ağası gibi koca 
boynuzlu dombay kadar köpeği
mi parçacık parçacık ditlediler 
de.. Kabarık kuyruğu ile yeftin a
yaklarını ortalıkta bıraktılar .. di
ye ağlıyormut .. 

Maamafih Kemal köpeğ:nin 
kocaman tüylü, muhteşem kuyru
ğunu bir hatıra olmak üzere yanın 
dan ayırmamaya batlamıt .. 

Bazı köy ihtiyarları, ertesi gü
nü hadise mahalline geldikleri za
man kurtlara ait ayak izlerinden 
istihraçlarına nazaran hayvanlar 
içerisinde azman ve ulu bir ku~ 
varmıf.. Binaenaleyh buraları hır 
defa daha kolaçan etmesi ihtimal 
dahilinde imiş .. Onun için köylüle 
rin silahlıları bu sürüyü bulup 
mutlaka avlamak ve bu suretle ye
niden vaki bir tecavüze mani ol
mak için ava çıkmıtlar ve bir 
kurt ini bulmutlarsa da ancak in
den kaçmak istiyen iki kurdu vur
mak mi.imkün olmuştur. in içeri~in 
de ayrıca bet yavru kurt bulmuş
larsa da, derileri alınamıyacak de 
recede küçük bulunmaları dolayı- · 
s;yle hemen orada öldürülmütler
dir. 

Yavruların bu suretle öldürül
düğü haberini işiten ve kurt azma 
nı köpek almak istiyen, kurt yavru 
su aramakta olan buralı bazı kim
seler pek müteessir olmuşlardır. 
Maamafih çocuğun kurtulduğuna 
herkes sevinmektedir. -·--Bir cinayet 

~DAJ'.AZ.ARI, 21 - Busı:ün pazar 
yerınde hır ctnayet oldu Fehim isminde 
biri Saniye hanım ismi~de birini omu· 
zundan bıçakla yaraladı. Fehim 25 
Saniye hanım 45 yaıındadır. Cinayeti~ 
sebebi henüz belli değildir. 

Fehim yakalanmıştır. Yaralı kadın 
da hastaneye kaldırılmıştır. 

Yukarıda ameliyat salonu, 
BALIKESiR, (Milliyet) - Vi

layetimizin mükemmel sıhhi te,ki
latı arasında hususi bir mevk:.i o
lan Balıke!ir doğum ve çocuk ba
kım evinin neler yapmakta oldu
ğunu ve faaliyetini ne dereceye ka
dar ilerlettiğini merak edenler ara
sındayım. 

Her gün bir çok köylü ve tehirli 
gebelerin, gebelifn ve doğumun 
en zor zamanlarında müracaat et
tikleri bu evi gezdikten ve esaslı 
malumat edindikten sonra, kanaat 
getirdim ki bu müeesese her türlü 
aenanm üstüne çıkmıftır. Bu eser 
de yüksek cümhuriyetin eseridir. 

Met'um saltanat devrinde köte
de bucakta sürüne sürüne ölüme 
mahkiinı ed'len ve nihayet pis ve 
ekseriya malUI bir acuzenin tükrü
ğünde tifai bir tılısım pe,inde bı
rakılan ha~ıta, zayıf, soluk, köylü 
ve hatta tehirli kıı.dınalrr bir gözö
nüne getiriniz.. Bu acı, yürekler 
paralayıcı tablo yanında bir de 
timdi iç'.nde her türlü asri teçhi
zata kavufmut mütehassısların e
lindeki temiz, mükemmel doğum. 
evlerini canlandıran tefkat, ilim 
dolu tabloya bakınız. Yalnız bu bü
yük fark Türk milletinin terakki
deki hızına kafi h'r misaldir. 

Evin geni• kapısından bahçeye 
giriyorum. Bugün ziyaret günüdür. 
Bir çok köylü ve tehirli kadınlar 
bir mabette imitler gibi ses .. iz ses
s:Z çıkıyorlar ve giriyorlar. 

Müessesenin başhekimini soru
yorum, bir hem,ire beni bekleme 
odasına alıyor, bir gölge gibi ha
ber vermiye gidiyor. Pek az bir za
man sonra Ahmet Halit Beyle kar
'' karşıyayım. Kendis'ni mefgul 
etmekten korkuyorum, onun fikri 
şüphe yok hastalarında.. Fakat 
maksadımı anlatıyorum. Beni dik
katle dinledikten sonra nezaketle 
diyor ki: "Çalışıyoruz ve bu, vazi
femizdir.,, 

Ve anlatıyor: 
- Burası, diğer sekiz muhtelif 

vilayette mevcut olan emsali gibi 
doğrudan doğruya Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekaleti tarafından 
tesis ve bütün masrafı gene bu ve
kalet tarafından deruhte edilen do
ğum evleri memleket sıhhati ve nü
fus siyaseti için en iyi temeldir. 

Müessesemizde onu doğum va
kalarına, onu da hasta çocuklara 
ait olmak üzere y:rmi yatakla ça
lıtıyoruz. Fakat müracaatin çoklu-
gv u yüzünden doğum kısmı ekseri-

' . ya on bet yatağı geçıyor. 
Müessede yalnız doğum vakaları 

ve kadın hastalıkları ile metgulüz. 
Ayrıca mütehassıs bir çocuk has
talıkları doktorumuz var, buna ait 
dairemiz ayrıdır. 

Müessesenin hemşire, hastabakı
cı ve müstahdemini müsaittir. Şim
di müesseseyi görebilirsiniz." 

Ve gezmiye başlıyoruz. Müesse
senin methali zaten ilk fikri veri-

aşağıda ihzar odası .• 
yor. Burada sonuna kadar bir te
mizlik, beyazlık ve intizam var. Bil 
tün eşya, malzeme bilen ve uğra
tan ellerin. ' tahidid 'r. Her yeni kı
sımda bu temizlik ve intizam insa
nı hayran bırakıyor. Ameliyathane 
en asri teçhizata maliktir. Doğum 
odaları, hasta çocuklara mahsus 
küçük zarif bölmeler hep beyaz 
renklere bürünmüt, temizlik ve sü
kun iç'nde bize takdir ve hutu his
si telkin ediyor. Ücretli bir çok has 
tahanelerden daha mükemmel bir 
yerde bulunduğuma şüphe yok. 
Bu binanın içinde neler yapıldığı
na, ne ince bir emek Earfedildiği
ne vakıf olmak iç;n binanın dıt ta
rafının harap manzarasını görmek 
yeter. Halit Beyin yorulmak bil
mez mesaisi neticesinde elde edi
len bu güzel neticeden dolayı onu 
ne kadar tebrik etsek gene azdır. 

Bu arada çocuğu kucağında bir 
genç ananın yatağında mes'ut ve 
mütebessim uzandığını, büyük bir 
tehlike atlatmıt olan diğer bir yat
lı ananın neler hissettiklerini sor
dum. Genç ana, yavrusunu okpya
rak gülüyordu: 

da 3000 e yakın nüfuFlu bir 'kasa- Kasabanın Elaziz ve Diyarıbe
badır. Ergani etrafında bir hayli kir yolları ile kesilmiş olan otomo 
dağ, bahçeler bulunması dolayıai- bil yolu üzer: ndeki muazzam köp
le latif manzaralar arzeder. Bura- rü muhasebei hususiyeden 7000 li
ya Ergani madeni ve yahut yalnız ra kadar para sarfile tamir ve inşa 
Maden ismi de verilmektedir. edilmittir. Dicleye dökülen Mih

Devletin Ergani madeni için rap deresinin her iki yamacında 
ihtiyar ettiği fedakarlığı görüp iti . vaki kasabayı yekdiğerine rapte
ten efkarı umumiyeye mahalli hü- den Mihrap dere üzerindeki 15 
kumet'nin de bu fedakiirlıkla bir- metre uzunluğunda kirgir köprü 
likte takdire tayan bir surette çalıf belediyece lazımı gibi tamir ve 
makta olduğunu bildirmeği bir va- tecdit edilmittir. 
zife addederek a,ağıya yazıyorum. Köprünün her iki başı icabına 

Erganiye geldiği andan itiba- göre açılarak tanzim edilmektedir. 
ren yaptığı pek büyük hizmet ve Şehrin çarşısı içerisinden geçerek 
gösterdiği faaliyetler '.le kendisini Bakır madeni şirketine giden yol 
muhitine pek çabuk sevdiren kıy- tanzim ve icap eden mahaller is
metli idarecilerden Maden Kayma timlak edilerek maden suyu üzerir 
kamı Mehmet Ali Bey son bir sene deki iki beton köprü yapılarak ve 
zarfında Erganide bir çok yenilik- yolun tarafeyni düzelttirilerek ıs-
ler vücude getirm'•tir. lah edilmektedir. 

Tarihin Ergani maden tehir ve Pek dik olması dolayısile ma-
kazası hakkındaki hatasını söyle- den sahasına çıkmakta mütkillit 
meğe hacet yoktur. Ancak made- çeken otomobiller az zaman sonra 
nin yapılıf tarzı ve muhitine naza- bu yoldan kolaylıkla geçecekler
ran mevkii çok fena intihap edil- dir. lntasındanberi yanına teker
mif ve fimdiye kadar bir çok ~Ü- lekli vesait çıkmıyan hükômet ko
sait fırsatlar zuhurunda bu vazıye nağına doğru umumi yoldan acı
tin tashihi mümkün iken Osmanlı lan cadde üzerinden ilk defa oİa
idare!Jİ tarafından maalesef düfü- rak Ordu müfettiti Ali Sait Paşa
nülmemit ve fırsatlar kaçınlmıt ol nm otomobilleri çıkını' ve müşari
duğu için Maden taliin:.n gayri ta- nüleyh hükumet konağını ziyaret 
bii cereyanına tabi olarak timdiki etmişlerdir. 931 sene!•İnde beledi
mevkiinin vaziyeti .tabi'yesinden ye ile müşterek bir mütetebbis ta
azami istifade ederek Ergani ba- rafından inşasına başlanılmıt olan 
kır madeni tirketinin ve şimendi,. otel binası 933 senesi bidayetinde 
fer hattı inşaat kısımlarının faali- ikmal edilerek on bet odalı bir mi 
yetiyle başbaşa olarak inkişaf et- safirhane hazırlanmıf ve binanın 
meğe başlamı,tır. Bu müessesatta temettüatmdan olarak mükemmel 
intaat yükseldikçe kasabada ve bir gazino ile on dükkan •ehir çar 
kazanın her tarafında imarat art- şısına ilave edilmiştir. Bu bina bi
maktadır. 932 senesi n:hayetlerine rinci senede 2000 lira icar temin 
kadar kaza dahilinde asayiti umu etmittir . 
miyeye tesir eden vakalar eksik Vaziyetin gayri müsait olması
değildi. Kazanın mesuliyeti idariye na rağmen tehrin lağım tertibatı 
sini Kaymakam Mehmet Ali Bey ikmal edilmiştir. Methal ve mah· 
deruhte · ettiği andan itibaren reç yolları tanzim edilmekte, istim 
~enelerdenberi mahkum ve maz- la.ki icap eden yerlerin muamelesi 
nun olarak dolaşan altı terir tuttu ikmal edildikçe tatbikat sahasına 
rulup adliyeye verilerek bunlara geçilmektedir. 
ait kayıtlar kapatılmıttır • 934 ve 935 seneleri içinde tehir 

- Halit Beye ve 
minnettarım, dedi. 

Zabıtanın malik olduğu kud- su yollarının ıslahı için tertibat a• 
ret faal:yete getirilmek suretile lınmıttır. Şehrin elektrikle tenviri 
derdest edilmemit bir kaç vaka fa de bir gün meselesidir. Maden 
ili kalmamıf, bir sene evvel gece 934 mali senesine Gazi Hazretleri 
yolculuğu ve otomobil seyri mem- nin heykellerini kucaklamıt ve si
nu olan Maden kazasının bugün nesine basmıt olarak ırirecektir. 
her noktasında her zaman için em Vali Tevfik Sırrı Beyin pek ye • 
niyetle gezilebilecek vaziyet hasıl rinde ve zamanında vaki tetebbüa 
olmuttur. Bu husus 933 senesi mar lerile vücude getirilmeye hatlan
tına kadar üç ay zarfında ikmal e- mıt olan Köylü yardım bankası 
dilmittir. Bundan sonra kazanın i- namına Maden kazası köylerinden 
mar ve inkişaf vaziyeti başlıyarak sandık namına ekilen 800 liralık 
evvelemirde muhabere ve telefon zahire nakte tebdil edilerek Elizi:ı: 
hususatı tanzim ve temin edilmif, lktısat Bankasına teıiim edilmlt

hastahaneye kasabanın hükumet konağı ile be- tir. Bu sene zarfında bu miktar bin 

İhtiyar hasta soluk çehresine ir~ 
di bir canlılık vermişti: 

- Oğlum, devlete Allah zeval 
verme5İn, ölümden kurtcldum, di,. 
yordu. 

Halit Bey çıı.lıtma odasında bü
yük defterleri karıttırıyordu, bir 
takım notlar çıkardı ve: 

- Lutfen beraber tetkik edelim, 
dedi. 

Müessesenin teeaaüıünden beri 
iki sene geçmittir. Bu devrede bu 
bakım evinin yaptığı itlerin neler 
olduğunu göreceğiz. Ayaktan mü
racaat eden gebe ve hasta kadınla
rın muayenesi 3964, tabii veya arı
zalı doğumlar, ihtilatları hasebile 
yatırılarak tedavi edilen hastalar 
587 dir. 

Bunlann 269 una doğum ameli
yatı veya nisai ameliyat yapılm17-
tır. 

Çocuk hastalıkları mütehassuı 
bu müessesede 8 aydır çalıtıyor, a
yakta tedavi ed:.Jen hasta çocuklar 
1126, müessesede yatırılarak teda
vi edilen ha~ta çocuklar 6. 

Bu rakamlar cümhuriyet devrin
de bu ana ve yavru hamisi müesse
seden ne dereceye kadar istifade 
edildiğine delildir. Bu hakikati ve 
memnuniyeti mucip neticeyi bizzat 
tetkik etmit bulunuyorum. Öz yur
dun her köşe~inde bu müessesele
r in kurulmasına ne kadar büyük 
bir ihtiyaç var. Sıhhiye Vekaleti 
bu müesseseleri kurarak memleke
te en büyük hizmeti yapmıttır. 

Dilsizler ne yapacaklardı? 
KARŞIYAKA 25 - 171nİr zabıta11 

lstanbuldan bura;a gelmİi olan iki dil-

lediye binıı.tmdan ve bir kaç tirket lirayı tecavüz edecektir. Şimendi· 
binalarından batka seçilemiyen fer yolu intaatı dolay11iyle etrafa 
tehir binalarının kısmı azamı ha- açılan yollar civar köylere raptedi 
dana ettirilerek kasaba beyaza bü- !erek hattın ikmaline bütün köyler 
rünmüt ve çarfı civannda asri bir araba ve otomobil yolu ile kaza 
umumi abdesane yaptırılmıf, dar merkezine raptedilmit olacaktır. 
olan kasaba sahasının icap eden Hususi muhasebe idaresince Bakır 
yerleri istimlak edilerek dü~eltti- tirketine haspellüzum devredilen 
rilmek suretiyle pazar yerlerı mey binalara mukabil tirket tarafm
dana getirilmiptir. dan otuz bin lira sarfiyle asri bir 

Kırk sene evvel yapılmıt olup ilkmektep bina11 in9a edilmittir. 
bu güne kadar tamir görmiyen hü Bu mektebe levazımı tedri•iye te
kumet konağı Maliyenin verdiği darikile ittigal edilmektedir. 

Ergani hükumet konağı, köşede Kaymakam Mehmet Ali Bey .. 

siz ile diğer beş arkadaşlarını tevkif et-
mi~tir. . . . ... 

Bu yedi dilsizin lzmır dılsı~ ve sagır-
lar müessesesi müdürü Necatı Kemal 
Bey hakkında fena niyetler beslemek-

te olduklarından ve bu fena fikirlerini 
tatbik için lstanbuldan buraya geldik
lerinden şüphe edilmektedir. Hepsi ne
zaret altına alınmıştır. Tahkikat yapı
lıyor. 
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Artist berberin elinde kadın saçları 
Bir kaç sene evvel genç kızları 

mız arasında bir salğın halinde 

te:adüf ettiğimiz kazılmış ense 

modası çok tükür gene modanın 
selim bir zevke rücuu ile ortadan 

kalktı. Bu mav'mtrak enselerden 
yorulan modanın sahhar eli, kü-

çük, zarif, başları ha.,.<a bir ,ekle 
irca etti ve günün birinde bir ka
nun çıkararak, kadına en güzel ta 
bii ziyneti olan saçını iade etti. 

Bittabi şapkalarda saçların bu 
günkü halinde göstermesi icap e

den zarafet ve cazibeyi tamamlı

yacak hale ifrağ edebilir. Bidayet 
te modistraların ekzantrik fantezi 

!eri zannedilen bu şapkalara gün 
geçtikçe gözlerimiz alıştı ve bu 
fapkalar da saçlarının biçimine 
bir tekamül göstererek bugünkü 
haHerine geldiler. iyi bir sosla ha 
lığı yemek nası l mümkün olursa, 
iri bir şapka ile de bir çok saçlar, 
bu kış gözlerimizi okşadı. 

Fakat şimdi saçlar gene uza
makta devam ediyor, bakalım büs 
bütün uzayacak mı, yoksa bugün
kü halini mi muhafaza edecek. 
Her halde bu yaz taçlara göre or
taya çıkarılacak şapkaları merak 
ediyoruz. 

Yukarda bu aene Londra balolanndan birinde nazarı dikkati celbeden ve 500 
lngil~ lira mükafat alan aaç tuvaletle rinden biri, 11ağda ve solda artist iradın 

bert.erinin elin• mutiane tealim edıl miı kadın baılannda iki tahavvül .. 

I 
I 
f 

... 

Bahar şapkaları 
Biz baharın geldiğini ekseriya 

hiç farkına varmadan fapkalardan 
anlarız. Bir sabah itimize giderken 
yolda genç bir kadının batında 
şapka nazarı dikkatimizi celp eder 
ve anlarız ki bahara girmitiz. Ba
han haber veren ilk çiçekler gibi, 
bu fapkalar da böyledir. 

Moda, bu kıt fapkaların arkaya 
atılmasını tecrübe etti ve öyle an
latılıyor ki önümüzdeki aylarda 
fapkaları hep enseye doğru atıl
mıt göreceğiz. Bir gözü kapayan 
eski b'çim timdi değifiyor, sima 
bütün bütün meydana çıkıyor, bu. 
na muakbil ense kapanıyor, alın 
üzerinde aaçlardan aranjlar ... 

Şimdi kadın berberlerine yeni 
bir mefguliyet çıktı demektir. An
cak bu sene bahar şapkalarında 
vualet kullananları da göreceğiz. 
Bilhassa fötr ve hasır fapkaların 
revaçta olacağını tahmin ediyoruz. 

Renklere gelince, evvelemirde 
siyah-. Çünkü bu renk diğer bütün 
renklerle kolayca imtizaç edebili
yor. Tatlı maviye doğru temayül 
de vardır. 

:Açık maron yünlü tayör Öğleden sonra giymek için ipek bejden 
maron kadife garnitürlü rop 

- .~ 

Tarihi roman: 69 

Günesin Oğlu 
Dedi.. Batıkuşu Mer&S.'nın adını 

duyunca sevincinden ne söyliyece
ğini tatırmıfb. 

- Bora' dan ne çabuk bezdi? 
Diyerek, yanyana yü:ii.düler ve 

çadırdan içeriye girdiler. 

Hitay: . -· 
- Ben sana onu getırecegıme 

söz vermiftim. itte sözümde duru· 
yorum .. 

Dedi ve yerde serili bir kaplan 
postunun üstüne oturdu. Konuşma
ğa batladılar: 

- Beni Sertelli'den kovdukları 
için, Bo:a ile karşılaşsam elini ö
peceğim ... 

- Yeni hayatından çok mem
nunsun demek .. ! 

- Binlerce insanın başına geçip 
koyun sürüsü gibi gütmek ne zevk
li if ... 

- Fıratlıları da elde edebildin 
mi? 

-Reislerine elçi gönderdim. 
Bugün yarın müspet bir cevap gele
ceğini umuyorum. 

Yau.ı.: lskender FAHREDDiN 

- Suriyeye gideceğini söyliyor
lar .. ! 

Batıkutu aç kurt gibi gözlerini 
açtı: 

- Nerden duydun? 
-· - Ur'da herkesin ağzında.· 
- Bo:a bu haberi ititince ne 

yaptı? 

- Hiç .. Dudağını büktü. 
-. Dudağını mı büktü? Benim 

Surtyeye gideceğime inanmıyor 
mu? 

- Onun Suriyede gözü yokmus: 
"Biraz da Batıkuşu dolatsın .. Ze~-

. 1 1 d' gın o sun.,, ıyormuf. 

Batıkuşu sinsi bir av köpeği gibi 
ditlerini göstererek sırıttı: 

- Elbette zengin olacağım .. Hat 
ta Kral Otaser'in tacını bile giye
ceğim. 

Çoban kızı, Batıkusu'nu kudurt· 
maktan hoşlanıyordu. 

- ( Oşaser) in tacı çok kımetli 
imiş diyorlar ama, ben üstündeki 
ta.,la:, göz kan~tıracck kadar 1 
parlak !!Örmedim .. 

Dedi. Batıkuşu tekrar gözlerini 
açarak: 

- Ne diyorsun? Dedi, Suriye 
Kralının meşhur tacını ıen nerde 
gördün? 

Hitay soğuk kanlılığını muhafa
za ederek cevap verdi: 

- (Bora)nm Ur'daki evinde .. 
Batık~u yarı inanır, yarı inan

maz bir tavırla diJlerini gıcırdata
rak güldü: 

- Rüyada ~önnüt olmalısın, 
Hitay ! ( Otaser) in tacı, bütün dün
yanın gözünü kamaştıran bir ha
zinedir. Ben onu mutlaka elde ede
ceğim. 

Çoban kızı biraz daha ciddi gö
ründü: 

- Ben yalan söylemesini bil
mem ... Kavuşmak istediğin tacı 
gözlerimle gördüm: Elmas ve ze
bercetlerle süslenmiş bi ı- yığın altın 
parça~ ı. Bana dünyanın hazineleri
ni veneler, onu ba~nna geçir-
mem •.• 

Batıkuşu, çoban kızının yanına 
oturdu: 

- O halde G:ineş'in oğlunu bi
ran evvel gebertmeliyim .. Söyle 
bakayım, bu taç o yaban kartalının 
eline nasıl geçmif.? 

Hitay, Kral o,aser'in Batıkuşu' 
na gönderd i ği tacın Bom'nın eline 
na:ıl geçtiğini anlattıktan sonra: 

Şehir gençliği 
Komitesi?! 

(Başı 1 inci sahifede) •ki• 
Gene Tramvay tirketine göre, 1 

ci hadise de §udur: • 
Bundan bir müddet evvel J•". 

bir genç yolcu Tünel turnikesi uı• ·ı 
rinden biletsiz olarak geçmek isteıııı 
ve memura da: 

- Ben talebe cemiyeti rcioiyİJll• 
p.:ıra veremem.,, demi§ ve daha b3ı1 

tehdit yollu ıözler ıarfetrni§tir. 
O . ·t kt"" ı·· - ·· T rn••f nıversı e re or ugu, ra u· 

ıirketinden gelen tehdit mektubu ' 
retini ve tezkereyi fakültelere taıııf. 
etmiıtir. Fakülteler hadise etrafı• 
tahkikat yapmaktadırlar. Oniver•İ 1~ 
rektörlüğü Milli Türk Talebe Birl!i~ 
nin de ma)Umatma müracaat etııııı 
tir. Talebe birliği bu husuıtaki ce"'.': 
hını Üniversite rektörlüğüne vef1Jlll 

tir. Zabıta da, diğer taraftan ıir1«1j 
tehdit mektubunu yollayan meÇhU 
ıahsı aramaktadır. Milli Türk Tal!b' 
birliğinde yapbğımız tahkikata gor' 
bu tehdit mektubu ve diğer iki hi\ 
dise ile Talebe Birliği ali.kadar dei1 .i 
dir. Milli Türk Talebe birliği alelô 1~ iki zabıta vakasmm Tramvay tiri« 

1 

. l' 
tarafından rektörlüğe bildirilmesin• 
essürle karıılamııtır. . 

T 1 b B. l" .. . . h b•' a e e ır ıgı vazıyetsn vazı , 

Sinema stüdyolarındaki yıldızlar, Ballerin heyetleri, figüranlar if 
haricindeki bazı zamanlarını biraz da okuyup öğrenmeğe tahsis edi
yorlar. Kendi 1ahsi okumak ihtiyaçları haricinde, bir de stüdyolarda 
!;altfanlann, !;alı1tıkları müessese sahiplerinin istedikleri bügilerle de 
müsehhez olmaları Uizımgeliyor.Onun i!;in stüdyolarda bunlara mah

sus dershaneler- açılmııtır. Yukarıdaki resim bir stüdyo dershanesinde 
kız artistlere verilen tarihi tabii dersinden alınmı1tır. 

tekilde Tramvay §irketine bildirilrtı• 
sini \'e Türk Talebe birliğinin hiç 
bir vakit böyle adi vakalarla uğrat"'!" 
yacağıru anlatmasını Üniveraite rel< • 
törlüğünden rica etmiıtir. 
~------o-----~~--

Himınet pehlivan 
(Başl 1 inci sahifede) 

re§ yapamıyacağıru göatermiıtir. 

Aşk ve kıskançlık 
Hal böyle ollunca iı baıka ııo~· 

tadan tutulmuıtur. Himmet gibi bil' 
güreıçinin bu ıekilde spor hayatıJ': 
dan çekilmeainden mütevellit ıah•' 
bir zararın ne olacağı etraftan tD' 
ruşturulmuı ve Avrupa federaıyoP' 
lannın fikirleri de alındıktan ..,,,,.• 
bu miktar bir milyon lira olarak teY 
bit ediJmi,tir. Bunun üzerine d•"' 
ikame edilmiıtir. 

Kıskançlık, :ı.tkın göze görünen 
bir delili midir? Çoklarımız fÖyle 
dütünürüz: 

- Beni kıskanıyor, demek ki se
viyor. 

lnaanlara o kadar göz yaşı ve 
kan döktüren bir kıskançlık aşkın 
bqka tekilde bir ifadesi midir? 

Kıskançlık olmadan sevmek 
mümkün değil mi? Hiç fÜphesiz • 

Tanıdığınız ilk kadına sorsanız 
hiç fÜphesiz alacağınız cevap fU· 
dur: 

- lnaan sever de kıskanmaz mı? 
Ağır başlı bir ı?rkeğe sorsanız, 

vereceği cevap hafifçe deği,ebilir: 

- Kıskançlık her zaman atkın 
bir delili addedilemez. Fakat kıs
kanmadan da sevmek güç şey .. 

Demek ki bu noktadan kıskanç
lığı ikiye ayırmak lazıgeliyor: Er
kek kıskançlığı, kadm kıskançlığı. 

Bazıları kıskançlığı atk ile değil, 
izzetinefis ile tarif etmek lazımgel
diğini söylerler. O halde kıskanç
lık atktan tamamile ayrılıyor de
mektir. 

Hepimiz çok karı kocalar tanı
rız ki, senelerden beri bir çatı al
tında yatarlar. Ateşli hislerinin ilk 
alevleri aönmüttür. Hatta artık bi
ri~irlerine yabancı gibidirler. Er
kek sadece aile gemisinin dilmen
cisidir· Yemek masrafı, evin kira
sını, vergileri, karısının elbise vesa
ire masraflarını öder. Kadın mut
pağa, çamaşıra, evin temizliğine 
bakar. 

Eğer bu karı koca bidayette se
vişmitlerae, artık aralarında atk 
bir daha gelmemek üzere veda 
edip gitmittir. 

Şimdi kim idd'a ~~e~~ir .ki, iç
lerinden herhangi bırı dıgerıne kar 
fi ihanete kalksa, ihanete uğrayan 
anında kıskançlık göstermesin? 
Hem de ne nıüthiş kıskançlık! 

Demek ki kıskançlıkla aşk ara-

_Fakat, Güneş'in oğlu bu tacı 
hiç benimsemedi ve tehir muhafı
zına: "Bir tarafa atıver, dursun!,, 
dedi. O vakit herkes anladı ki, Bo
ra sahiden yurdunun yükselmesi 
için çahtıyorlarmış.. Elmaslar ve 
zebercetlerle süslenmİf altın taçlar
da gözü yokmuş. 

Batıkusu hiddetinden yerinde o-
tu:ıamıyo~du. ; 

Yumruklarını sıkarak çadırın 
içinde dolatmağa batladı: 

- Beklediğim taç ayağıma gel
miş .. O halde evvela Ur tehrine 
baskın yapacağım. 

Hitay: 

- Acele etme, dedi, önce Mer
sa'yı kurtaralım. Ondan sonra Ur'u 
basar ve Bora' dan öç alırsın! 

• • • Aradan bir gün geçmitti. 
Batıkuşu Ur ~ehrine baskın yap

mağa hazırlanıyordu. 
Hitay bir gün sonra Ur sınırına 

dönecek ve oraya gelecek olan 
(Mersa) yı alıp Batıkuşu'na getir
dikten ;onra, tekrar Türk akıncı
la ; ~nın yanına dönecekti. 

Batıkuşu'nu böyle aldatmıştı .. 
Çapulcuların çolak reisi Mersa' -

ya kavuştuktan sonra, onu Fıratlı
lara götürecek ve buna karşılık o
larak ta Fuatlılardan yardım isti
yecekti. 

sında ilk görünen zah'.ri münase
bet pek te yerinde değil.. Atksız 
kıskançlık ta oluyor. 

- O Benim kocamdır, kimseye 
el sürdürmem, hele biri yan bakam. 

Bunu söyliyen kadın, kıskançlık
tan mı aöyliyor? Elbette! Eşhası 
bir aksederseniz, vaziyet gene bir
dir. 

it buraya kadar gelince, inaanı 
bir dütünce alıyor, muhakkak kıs
kançlığın olduğu kadar, sevdanın 
da bin bir türlü 'ekli var. 

Fakat bu bin bir türlü fdcil mu
hakkak iki umumi sınıfa ayrılabi
lir: Maddi ve ciıhani kukançlık, 
fikri ve manevi kıskançlık. 

Bir erkeği seven, fakat erkek ta
rafından sevilmiyen bir kadın ta
savvur ediniz. Yahut beraber otur
masınlar, aralarında mesafe bulun
sun, sadece fikri münasebetleri 
vardır. Mesela kadın edebiyat me
raklısıdır, erkek kuvvetli bir edip
tir. Kadın yazılarını severek oku
yor. Bu kadının maddi ve cismani 
cihetten erkeği kıskanması abes o
lur. Fikri münasebtlerini mektuplar 
la temin ett:klerini kabul edelim. 
Bu kadın eğer bu hislerine karşı 
mukabele görmezse, mutlaka mu&· 
tarip olur. Mukabele görürse için
de temiz bir saadet duyar. Her iki 
cihette de bu kadın, edibin haya
tında gelip geçen kadınları maddi 
ve cismani taraftan kıskanabilir 
mi? Kısa b:r tesadüf ikisini de bir
lettirir ve cismani raünasebetleri 
oluna, o zaman kadın sevdiği erke
ğin kolundan geçen kadınları dütü 
nür ve ıstırap duyar· Edip ondan 
sonra bir daha avdet etmemek ü
zere uzakla,sa bil?, mektuplar de
vam ettiğine göre artık bu kadında 
manevi kıskançlık başlamı,tır. Çün 

H . ıı·· ımmet gerek kuvvet, gerek 
biliyeti bedeniye itibarile kendioiP' 
fevkalade ümit bedenen bir güre!' 
çimiz idi. 

Himmetin ağır ıikletler araaıııd• 
birinci derecede muvaffak olabilrtıe
•İDe biç bir mani yoktu . • Boyu, si~· 
Jeti, kuvveti, zeka11, kabiliyeti J«P' 
diıine Türk güreı aleminde çok p•~· 
lak bir mevki verıniıti. Himıne1'.J' 
sol kolunun kmlması Türk gÜre§ •· 
lemini haklı bir kedere düşürdü. il~ 
sakatlığın tedavisi için federa•Y0

J' ·p• 
Himmeti derhal Alman haıtanetl .. 
yatırdı. Fakat kendisinin tikiyetİ. "; 
zerine yapılan muayenede koluP ı1 f 
1 dı - k "ki · b' " b·rı"pe I<•· o ma gı ve em1 erın ırı ı 

namadığı anlaıılmıştır. ;/ ....... - ....... .....-----
kü edibin zevklerine uygun :ı:e•:; 
te, zekasına uygun zekada ba' . 
bir meçhul kadının çıkıp onu J<e~ 
disinden çalmasından korka~,ı 
zaman mektuplar veyahut ınül 

1
,. 

lar aeyrekle,ecektir ve kadın te .
1
• 

likeyi hissedince - ki her feyi ~11' 
seder - manevi bir kıskançlık lı~ 
lıyacaktır. 

ı•· Karı kocaya gelince, kadınıll b· 
b .• b' h' · k' l k il ,e ıı ır ıssın sev ı e ocasını ıı~· 

)erini araması, mektupların• 'j·~· 
ması, telefon muhavereler:ni ·ıiı? 
katle dinlemesi neye atfedilelı• ııı•· 
Eğer kocasından şüphesi var5' 0Jı· 
azallah .. Artık o aileden hayıf >',,fi 
tur. Kıskançlık denilen hastşl1~1J; 
mikrobu bir defa girdi mi, 11r 
tedavisi kabil değildir. 1e 

Kadın fedakar, mefn, cesur çır 
mütehammil olmadıkça kıskll11 

ğı en sonu11da aileyi yıkar. 

al 
·--Ç b k " . . ebelll' 

- F ıratlılardan iki bin atlı - o an ızı, yapacagı ışın 0ııı.· 
sam kardır. Fazla adama ihtiya- miyetini anlayordu. Muvaf~~11fs.' 
cım yok. Başımdaki kalabalığı mayıp ta ele geçerse, kendı kllJıl''. 
güçlükle besleyebiliyorum. Fak~t, sı~ı koparaca~l~~ı muhal< 1'eııJ• 
Fnatlılar erzak cihetinden zengın- Hıtay her şeyı goze almıştı· 
dir .• Gelirken yiyeceklerini de bir- kendine: d ııtııfl 
likte getirirler .. Boğazlarını düşün- - Hainin kafasını ~~~-ar ;.,,. 
mem· sonra, yakalansam da uzuloı u jfe 

Diyordu. Diyordu- O aktam BatılcUf 
Hitay, Batıkutu'nun çadırının beraber yemek yiyorlardı. hotl11ıı: 

yanında ufak bir çadırda yatıyor- Batıkuşu kartal etinden Jllll Jıı' 
du.. Bir gün içinde herkese kendi- madığı halde, o gün adamlar e tiif' 
ni aevdinnişti. O gün aktama ka- kartal yavrusu vurdurtmuş v 
dar Batıku'u ile beraber dolaştı.. !erini yoldurarak kızartınıştı~tl'' 
Tepenin yamaçlarında tavşan ve Kartal eti büyük kanatl;. .. ,J<fef 
karakııt avladılar .. Uzun boylu ko- rın en lezetliıidi.. Fakat, biç fe', 
nuttular. kartal etini hele yavrusuf t "ı1ı 

Hitay, çapulcuların reisini iyice mezlerdi. Orta Asy~dan . :;riııd1 
kandırmıt ve avlamıftı. Bu işi öm- !arına inen Türklerın reıs J11IP il t 
ründe ilk defa yapıyordu. Çoban biri, yolda bir kartal ),~.v~.sk )<1111'. 
kızı o yafa kadar ne köyündeki tında ölmüş ve kar~.al ~yııt""ne ı;e' 

ak ··ı·· un usu komtularına, ne de yayladaki ço- !arını açar o un fı 
ban arkad °'şiarına yalan söyleme- mi,ti. • )<llrl~ 
mi,, kimseyi aldatmamıştı. Türkler o vakitten ~e . ı haYilş~ 

Çoban kızı kendi yurdunda doğ- mukaddes ve faydalı hır k n 11e ti 
ruluk örneg"i olmu•tu. Batıku•u'nu diye tanunışlar, ne uçar e )llrdı· 

T T k atmamış I< .,,e• 
avlamağa çaiışırken, yurt kaygusu yuvasında ona 0

• • ·ı · ere , 
onu teselli ediyor ve yapaca~ı işi Hitay kartal etını hı ınıY 
yurdunun selameti için faydalı gö- mişti. ·· ı··yordU· ,, 

Batıkuşu içinden gu u .ııı11g 
rüyordu. konu. 

Hitay, bu katı yürekli ve duygu- Yemekten sonra, 
suz adamın başını ne yapıp yapa- başlaını,lardı: 
cak, bir iki ı;ıün icinde koparacak- gatıku,u: 
tı. 
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lıılııhkemeler'ııl• 

Karar verildi 
--·--

Postane binasının temamen 
adliyeye tahsisi kararlaştı 

Po&lahane binasının tamamen adliye· 
Ye tahsisi kat'iyetle takarrür ebniştir. 
Postahane için Sirkeci istasyonu karşı· 
11n~aki büyük arsaya yeni bir bina ya
Pılacaktır. Bu bina paket po•tabanesini 
de ihtiva edecek bir sekildc inşa edile-
cektır. • 

Yeni binaıun İnşasına kadar lstan· 
huı postalıaneıi müna•İP bir başka bi
llaya , ihtimalki şimdiki paket postaha.
hesinin bulunduğu yere, yahut ta güm .. 
l'Ük dairesinin alt kat salonuna taşına· 
<aktır. 

Telgrafhane yeni binanın inşası ik .. 
inal edilinceye kadar şimdiki yerinde 
rani adliyece i~zal edilen po•tahanede 
•alacaktır. 

Bir sene sonra yeni bina yapılınca 
telgrafhane de nakledilecektir. Telgraf· 
ha.nenin şimdi nakledilememcsinin se .. 
hebi muha ere tesisatının bozulmasının 
Ve yeniden tesi~inin pek büyük mali 
fedakarlık iktihamını muci;ı olmasıdır. 

~1uhabere tesisatının yeniden yapıl .. 
!nası fedakarlığı mucip olmakla beraber 
•oa.ıı tekilde değil de muvakkat bir şe· 
kilde nakli de muhaberatta intizamsız· 
lığı mucip olacağından ıebekenin yeni 
Yapılacak binaya esaslı ıekilde nakle
dilinceye kadar olduğu yerde kalması 
daha muvafık bulunmuştur. 

Postahane başka bir binaya nakledil
dikten sonra ıimdiki posta gişelerinin 
bulunduğu salon İcra dairesine tahsis 
tdilecek ve icra dairesi yeni binaya an4 

<ak bundan sonra getirilecektir. 

Serserilerle mücadele 
1 ıtanbul zabıta11 köprü albnda, çeş -

nıe yalaklarında, harabelerde, metruk 
bodrum ve mahzenlerde yatan serıeri
ltrle esaslı ve devamlı bir mücadele ha
lindedir. 

Bilhassa bunlardan sabıkalı olan et· 
ha, derhal yakalanarak adliyeye tevdi 
•dilmekte ve haklarında kanuni takibat 
Yapılmaktadır. 

Dün de bu güruhtan ve sirkat maz· 
l'lunJanndan Mehmet, Naıri, Kemal, Gi
rip Ömer ve Remzi isminde beş kişi 
daha yakalanmıı adliyeye tevdi edilmiı
ltrdir. 

Müddeiumumilik bu hırsızlık maz. 
tıunlarını istintak dairesine tevdi etmiı
tir. 

Temyiz azalıkları 
. . Münhal bulunan temyiz azalıkları 
•çın temyizce tertip edilen alt1ıar nam· 
2•tlik dört listeden lstanbuldan nam· 
2 •t ııösterilen hakimlerden birinci ceza B İ.&i. V a.ııf ve ikinci ceza reiıi Himit 

d~yl ler •ekaJetçe temyiz azalığma tayin 
e ı mitlerdir. 

b Her ilü ~iıün yerine hali İçtimada 
ulunan adliye intihap encümenince ye .. 

nileri tayin edilinceye kadar birinci ce • 
>a mahkemesine azadan Ertuğrul Sait 
lıey, ikinci ceza mahkemesine de Hay
dar Naki Bey vekalet edeceklerdir. 

Ağ.r ceza reiai Aziz ve T ali.t Bey. 
ltrin temyiz azalıklarına tayinleri ta • 
haJckuk etnıemiıtir. 

Hakimiyeti Milliye aleyhine 
bir dava 

l _Orhon isimli mecmuanın muhan·ir .. 
•rınden Muallim Nihal Bey tarafından 

<'\nkarada çıkan Hakimiyeti Milliye ga
~eteıi neşriyat müdürü Naıit Hakkı B. 
-leyhine bir "Netir suretile hakaret,. 
ıl..vası ikame edilmittir. 

1
_. Nihal Bey ayrıca hakaretamiz lelik
"' ettiği yazıyı yazan Ahmet Muhip 
lley aleyhine de dava açmııbr. Müd
~iumumilik bu yeni davayi birinci ce-

nıalıkemeıine ıevketınittir. 

>.ı Muhakemeye Naşit Hakkı ve Ahmet 
d' ltlıip Beylere tebligat yapıldığ. tak
lrde gelecek hafta başlanacaktu-. 

Ampul hırsızı 
~ Çefme meydanın.laki bir kahveden 
I Vla ve elektrik ampulü çalmaktan suç
{ Cemal ve Ahmedin muhakemeleri 
•n ilanal edilmiştir. 

d 4nıaı ve Ahınedin ıuçları aabit ol
•iiıı için iddia makamı tarafından ce-

Q,). " • ·ı . ı.., ~n .. ırılmaları ıate~ıı mı~, ~uhakeme 
rar te!lıimi için talik edılnuıtir • 

Limon kaçakçı'ığı 
~ Limon kaçakçılığından m.aznun Di
lı •nıandi, J\foçaki, Ali,, ve Arif efe~dil.er 
t''ll.ltındaki davaya dun devam edilmış. 
ti;: Bugün onat 14 te karar verilecek-

ea~ka güne kaldı 
il Bunda., bir müddet evvel Osmanlı 
ı...1"kasrııda bir kasaya konulul'ken ya. 
lıak'nan eroinlerin suçlusu olar!-1' mu-
1 . •nıcleri vörülen Kaldran, Hıkmet ve 
~>.tt•' o .. d d d-ı ~i . 4 n dava!ô.\rına dun ~ ev~rn c ı -

tıı Htt. Mu.1>akeme başka bir giıne kal-

~.~~~~~-~-
· Halkevleri 

'•r·Bursa, Adana, r.Jeraş, Milas, Kay • 
tr::O ve Di) arıbckil'den ~ld~ğu:?ı::'. tel • 
'•la"""~ lıalkevlcri yılJoın~ '~'.'.'.un. eı;ı· 
ril..:: hır surette tes'it edildıg-ı bildı-

ktcıdir. 

"•ıu ~Or'lyal -
Yeni adam 

'f e,.· Ad llq s l rım'ın 9 uncu sayısı da çıktı. 
leli :~tıla bi~ çok ilim ve aanat ma!<ale'' ;.ı:~Ya l..ilgi ve kültür haberler:Ie kı· 
ti~. 1

" ve tenkitle .. vard:r. Tavsiye ede· 
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Sporcuların kavgası 
Kabahat yalnız meydanı boş bulanlarda 

değil, meydanı boş bırakanlardadır 
iş dediğimzi gibi oluyor; lçtimalaı· 

başladı ..• 
Futbol heyeti evvelki akşam geç vakit 

fevkalide olarak içtima etnllş ve Fener
bahçe • Galatasaray hadisesi müsebbip· 
!erini şiddetle tecziyeye karar vermiş ..• 

Şimdiye kadar sert, tekmeci, favulcü 
ve her maçta mesele çıkarmağa müsteit 
futbolcülere, bu futbolcülere karşı lakayt 
davranan hakemlere her türlü müsame
hayı göster-en bir he°Yetin ilk İ§İ müstac~l 
ve fevkalade bir İçtima yaparak teczİyt! 
kararları vermek o.;.cağJ belli idi. Orta· 
da nıeı'Ul aranrrken, futbol heyetin~n va
ziyet ve mevkii icabı atik davranarak or· 
taya mes'üller atmak suretilc kendi ır.es'
uliye.tini unutturmak istemesi bir idare
cilik taktikinden ba~ka bir şey değildir. 

Fı.-'!bol heyeti bu fevltaliıde içtimalannı 
ve müstacel kararlarını ıimdiye kadar biı· 
kaç kere meydana koyahilıeydi lazım
gelen tedbirleri alabilseydi şimdi hiç kim 
senin böyle çirkin bi~ hadise ile meşgul 
olma•ma mahal kalmazdL 

Futbolümüzün, nihayet cuma günü u· 
çılan bu yarasını biz ve bizim gibi bir 
çok kim•eler de mevsim başından beri 
hemen her lik maçında görüyordu. Nite
kim ''OS.mpiyat,, mecmuasının son sayı .. 
ıına arkada<ım Zeki Rıza ile mü~tereken 
yazdığım "Tekmeci futbolcüler" başlıklı 
yazıda bu nevi futbolcüleri, Avrupadaki 
!iddetli te.!birlere rağmen bizde bunlar" 
müsameha edildiğini, bu halin Türk fut
bolünde yara te;lril ettiğini etrafile tahlil 
etmiıtik. 

Mevsim b.fla~andan beri futbol oa· 
halarmda dolaşan futınarun evvelden ve 
bütün açıldığı ile hissedilerek yazılmı1 
bulunan bu yazt, mukadder hadisenin cık
ttğı bir zamanda intİ§ar etti. Bu yazıyı, 
böyle bir boranın er geç kopacağ·nı his· 
sedemiyen veya etfği halde ehemmiyet 
vermiyen fııtbol heyetinin bir defa daha 
dikkatle okumasını tavsiyeyi lüzumlu gö
rerek "Olimpiyat., mecrnuas;ndan ayn~n 
iktibas ediyoruz: 

"Bugijnkü yazımızla, futbolün en mÜ· 
him yarasına dokunacağız. 

A~<Lğımıx tip, aeneden seneye faızua 
tehlıkeoiz bir tekme indiren veya hiç bir 
kasıt ve fena niyet beı'ernekaizin binde 
bir faul yapan futbolcüler tipi değ'ldir. 
Eıasen böyleleri bu kabilden bir hali. iı· 
)edikleri zııman berkeaten fazla mahcubi
yet ve ıstırap duyarlar. 

Bizim nefter vurmak istediğimiz yara, 
faul yapmayı ve bilhassa tekme atmayı 
san' at ve itiyat haline getirmi§ futbolcü · 
!erdir. 

Bunlara en çok; oyun kabiliyetleri az 
ve bu kabiJiyetıizEk'el·İ yüzünden i.ciz 
ayni zammda da korkak futbolcüler aı·a· 
ımcla tesadüf edilir. Fakat bunlar, kendi
lerinden daha iri ve daha sert oyunculara 
rastladıktan zaman kedi yavruau haline 
gelirler. Bu, onların hılkatlerindeki kor· 
kaklıktan ileri gelmektedir. 

Bunlarm baıhca karakteristik vaHFla
rı; nasıl tekme atacaklar.nı, nasıl sahat· 
laınaya çalııacaklarını oyundan evvel: 
na11l tekme atbklarıru ve nasıl sakatladık 
lannı oyundan sonra arkadaşlarına an'a ~ .. 
mağa bayılm11landır. Bu izahatı verirken 
büyük bir maharet ve cesaret göste:rmi§ 
gibi gurur duyarlar. 

Bu nevi oyuncular dünyanın her tara· 
fında yetitmit ve görülmüştür. Lakin •· 
hnan yerinde tedbirler, tiddctli cezalar 
s~ycısinde bugü.~ Avrupanın hemen hiç 
bır tarafında böylo mütemadiyen kasti 
tekme atan, sakatlamak için oyuncu ko
valıyan futbolcüye tesadüf edilmez olmuş 
tur. Tesadüf edilse bile Pannakla aavı· 
!acak kadar azdır. Bunlar da, yukarıda 
aöylediğimiz tedbirler ve cezalar saye•in
de çok kısa bir zamanda futbol aleminden 
yok edilmekted:rlcr. 

Bunun b5yle olmasını, Avrupad•ki 
spor teşkilatının böyle futbolcülere karjı 
merhametsiz, hakemlerin amansız davr..tn 
maıına medyunuz. 

Milli takımımızın iıtirak ettiği 1924 
Paris Olimpiyatlarında gördüğümüz bir 
hadi•e daha o zamanlardan itibaren Av
rupa 'hakemlerinin ka~ti t~~e .:Ve fa ula 
na•d müsaıneha etınedıklerını gosterme
ğe kafi bir delildir: 

1924 Olimpiyadında Çekoslovakya -
lsviçre maçı oynanırken, o zamanki 
Slavya ile Çek milli takımınm yıldızı o· 
lan ve Türk sporcuları tarafından da çok 
sevilen meı.Jıur Çapek, sırf lsviçre kaJ.,. 
ciıini sakatlamak kastilo: ileri atılmıf ve 
çok tehlikeli olabilecek bir tekme savur
mu,tu. Bereket versin ki bu tekme boşa 
gitmiş, zavallı lsviçre kaleciai büyük bir 
tehlike savuşturmuştu. Fakat daha çıkı· 
şında Çapek'in kasti ve tehlikeli bir faul 
yapacağını hemen anlıyan hakem dü)ük 
çalmış, tekme boşa gituği halde de bu 
meıhur oyuncuyu derhal sabadan çık,r.,
rak Çek milli takımını on kiti bırakmı,b. 
. Bize gelince; maalesef biz hali bu işe 
layık o1duğu ehemmiyeti vermiyoruz ve 
yelıut verir gibi göründüğümüz halde la· 
2.~gclen tedbirleri alamıyoruz, icap et
tıgı kadar şiddetli davranamıyoruz. 

~izde. hala bu gibi futbolcülere tesadüf 
e~ı.m~sı sırf ıpor fenni heyetlerinin ted
bırlerındcki noksanlık hakemlerimizden 
bir çoğunun müıamehalarındaki fazlalık 
yüz~ndendir. Halbuki yazmıızın batında 
da ış.~r.~t etıigimiz gibi futbol maçların· 
da gorulen bu &norm;<! hareketler Türk 
futbolünün terakkiıi için Türk futbolüne 
ııözleri okşıyaıı bir teknik ve incelik gi. 
rcbilmcıi için en büyük manidir. 

Kı .. ti tekme ve faul menkabelerlni bal
landıra ballandıra anlatanları arkadaşları 
ayıplasa ve hatta terılese; fenni heyetfor 
bazı ağır kayıt ve ıaı1larla müspet tedbiı·· 

ler bulsa; hakemler hatıra gönüle bakmı
yarak hatta yerini bulmamış kasti tekme· 
leri icap ettiği tekilde cezalandırsa veya 
cezalandırırken kctrarıızlık göstermese; 
Türk futbolü pek kısa bir zımıand> "n 
büyük ve tehlikeli yarasından kat'iyen 
kurtulmuı olur. 

Bu yaranın kapanması ise. terakki ve 
tekemmül yolunun açılmasıdır.,, 

Haşarı olduğunu bildiğimiz bir ço"U· 
ğun eline bir kahve fincanı veririz: k.!tar. 
Aldınnayız, tutar eline 1::.ir çay finca':lı 
verjriz: onu da kırar. Li.kayt kalır el ,jc 
bir surahi verirjz: onu da kırar. Hoşn:örü~ 
rüz ve hu sefer eline kıymetli bir vil.Zo ve .. 
ririz, bunu d" kırdığı zaman kendi müsa
ır.ehalarımızı hiç düşüruneden çocuğu bir 
iyice dövmeğe kalkarız. işte futbol heye
ti de bu vaziyettedir. 

Futbolcülerde kabahat yok değil, var, 
var ama meydanı bot buluyorlar da !>u 
iıleri yapıyorlar. .. Meydanı boı bırakan· 
lann mes'uliyette hisseleri yok mu? .. 

Mevsim batından beri kasıt kasıt üstü
ne faullü, tekmeli oyruyan futbolcii:er 
var: Hakem, bunların oyunda ka!mallna 
müsaade ediyor, heyet cezalandmruyot. 
Zayıf, mütereddit hakemler var: Heyot 
bunlara en mühim maçların idaresini. ~e· 
riyor. Hakeme itiraz eden ve bu yüzden 
sahadan çıkarılan futbolcüler var: Bun· 
laı·ın müteakıp maçta oynamamalan 15.
zımgelirken hatırlı biri klübe mensuptur 
diye li.alettayin bir maçta oynamaması 
kabul ediliyor. Evvelki haftanın maçları· 
nı tehir için hakem ve takımların •allda 
bulunmaıına lüzum ııörmeden maçlan te
hir eden heyet, aon maçı berbat bir saha
da oynatmalı; için hak"'° ve takımları!) 
sabaya ııelmesini lüzumlu görüyor. Stad· 
yom hınca hmç dolduktan sonra hangi 
hakem maçı tehir edebilir? 

Hangi birisini •ayalım? 
Biz, bütün sporculara bikim bir n\a .. 

kam obak: 
Birinci derecede: mütese'ail müsame .. 

halan dolayıaile futbol heyetini; 

ikinci derecede: kar:ırsız, mütereddit 
davranan hakemleri 

Üçüncü derecede: Futbolcülerini iti
dale alıstıramıyan klüpleri ve ç'rkin ha· 
diıelerl; klüplerini ut.andıran futbolcüle
ri tecziye ederdik. 

Fakat bunu yRpacak, acımadan kolunu 
keoecek kabadayı nerede? 

Sadun GALiP 

Ne cezalar verildi? 
Evvelki akıam mıntakada mmtaka 

reisi İbrahim a.~emal ve ..._..c.-ıte-ı ..... , ..... .ıi 
ikinci reisi Halit Beylerin itlirakile ya· 
pılan içtimada F enerbahçe • Galatasa
ray hi.diıeıi oebebi olarak görülen fut
bolcular hakkında şu kararlar verilmiı· 
tir: F enerbahçeden Zeki, ve Semih, Ga
lataıaraydan Müalib, Danyal ve Raıib 
baclise ile alakadar görülmemiılerdir. 

F enerbahçeden Hüaamettin , Galata• 
sarayın lngiliz antrenörüne yumruk al· 
tığından müebbeden, Fenerden Fikret, 
Galataoaraydan Tevfik kavgaya önayak 
olduklarından altı§&r ay, diğer futbol • 
culara ikişer ay boykot verilmiıtir. 

Bu cezalar klüpler vasıtasile cezalı
lara tebliğ edilmiıtir. 

Dün bu hususta kendiıile ııörüşen 
gazetecilere futbol heyeti reisi Necmi 
Bey "Biz cezaları tesbit ve tebliğ ettik. 
Lik maçları devam edecektir., demi§· 
tir. 

Diğer taraftan Zeki Bey de hadise 
ve cezalar hakkında demektedir ki: 

- Bu gibi hallerin önüne geçmek j. 
çin yalnız futbolculara. ceza vermek ki
fayet etmez ve biç bır zaman bu gibi 
cezalarla bi.diselerin önüne geçilemez. 
Hakemlerin her maçta hadise akabında 
hadiseye sebep olanları çıkarmaması 
liızımdrr. Hüsamın antrenörü olduğu 
kadar Nihadın da Cevadın 60 yaşında-

' ki baba11nı dövmeai §&Y81U teeaaüf hal
lerdir . ., 

Teblig'er 
lSTANBUL, 25 (A.A.) - lstanbul 

mıntakası futbol heyeti riyasetinden: 

Cuma günü Takıim stadında iki ta
kım arasında hadis olan müessif vak'a 
dolayısile heyetimizce ittihaz edilen ka
rarlar arasında maçı idare eden hake
m.İn tecziyesi hususunda mevzuu bahis 
ve mevcut olduğu hakkında bazı gezete
lerde fıkralar görülmüıtür. Tamamen 
&'ayri varit olan ve heyetimizin mukar. 
reratına izafeten çıkarılan bu ıayiayi tek 
zip eyleriz. 

ISTANBUL, 25 {A.A.) - latanbul 
mıntakası futbol heyeti riyasetinden: 

?.3- 2 - 934 tarihinde Taksirıı sta • 
dında yapılan Galatasaray • Fenerbah
çe birinci takımları müsabakası eınaıın .. 
da tahaddüs eden hadisede methaldar 
görülen Fenerbahçe takımından (Hüıa
mettin, Fikret , Cevat, Yaşar, Retat, 
Esat, Süleyman, Lebip, Muzaffer) ve Ga 
latasaray takımından (Tevfik, Avni, 
Lıitfi, Kadri , Nihat, lbrahim, Necdet, 
Fazıl) Beyler hakkında heyetimizce it. 
tihıv. edilen ceza teemmül kararları 
25 • 2 • 934 tarihinde mensup olduk
ları klüp riya1etleri vasıtasile kendi nam 
lanna tebliğ edilmiıtir. Alakadarların 
klüplerine mii.racaat ederek tebliğname• 
lerini almalarını ve dermeyan edecekle
ri itirazları varsa ittifak ni:z:amnameıi 
mucibince bet gün zarfında yani 3 • 3 • 
934 cumartesi günü nihayet saat 17 ye 
kadar rruntaka merkezine tevdi elmit ol
malarını ve bu tarihten ıonra yapılacak 
itira:z)arın mesmu olmayacajuu. bu su
retle de ilanen t~bliğ eyleriz. 

B•lk•n h•b•rler'I 1 
Arnavutluk para istiyor 

SOFY A, 25 (Milliyet) - Tirandan 
l>ildriiliyor: halya ile Arnavutluk a • 
rasındaki gerginlik devam etmekte • 
dir. Arnavutluk hükıimetinin şiddetle 
paraya ihtiYacı vardır. İtalya ise ar .. 
tık para vennemektedir. Arnavutluk 
hükümeti harici bir iatikraz akdini dü 
§Ürunektedir. 

5 bin talebe greve hazırlanıyor 
SOFY A, 25 (Milliyet) - Sof ya 

On:veniter.i hukuk ve edebiyat fakül- \ 
lesi talebesi büyük bir grev ilan ebnek 
için propagandalartna §iddetle devam 
etmektedirler. lıntihan usullerinin de
ği§tİrilme•i için yapılacak olan bu gre 
ve beş bini mütecaviz talebenin İştirak 
edeceği tahmin ediliyor. 

Müebbet küreğe mahkOm oldu 
ATINA, 25 - Ceçen sene Selanik

te firari Arnavut riiesasından Pri§tİ
neli Hasan Beyi öldüren Arnavudun 
muhakemesi bitmi§, kendisi müebbet 
küreğe mahkCun edilrniıtir. 

Yunan iktısat nazırı 
BERLIN, 25 (A.A.) - Yunanistan 

iktısat nazın M. Peımazoğlu, dün Ber .. 
!inden Varşovaya hareket etrniıtir. 

Ecnebi şirketlerindeki 
Türk memurlar 

ISTANBUL, 25 (A.A.) - "Türki
yede bulunan ecnebi şirketler Türk 
memur ve müstahdem birliği,, namil~ 

bir letekkül vücuda getirilmi~ ve mua· 
melesi vilayetçe ikmal edilmitti.•. 

Bu birlik, aıağtda iaimleıi yazıh o
lan zevat tarafından teıkil ve lesi• edil
miıtir: 

C:anka Komerçiyale'den Münif, Leid 
Triyeıtina vapur acentaıından Nadir, 
eaki sporculamna:dan ve Sokoni • Va
kum kumpanyasından Hasan Ki.mil, Ho
landa •apur acentaamdan Arifi, Baker 
ticarethanesinden Saliilıattin ve Leııle 
fabrikasından Sami Beyler. 

Teıekkülün maksadı, memleketimiz
de ecnebi tirketlerde bulunaO: Tiirk 
unsurunu bir araya toplamak ve ihti • 
yaçlarile yakmdan alakadar olmaktır. 

Yeni model Allegro~ 
OJr veyi iki yGdG blç•kl:eUI 
e~ela taı• aiirtmck ve 
~hu tcayıı Oı.r.rlndeıt 

nc;lmuk tıureUylc Wler. 
~yl ııraı olabllmdf • 
l(;ln hukeaclu.tmchr. 00 

MOhlm tekemm11la\, ~ 
Heryerdc Uhht. 

Umumi actntalan; 

Bwktıar4 Ganltnkln •• Ş.. 
~, • Gabt•· stanııW 

\llf/.j/) 

Balya_ Karaydın 
Madenlerini 
Kiralama ve 

işletme Türk Ano 
nim Şirketi 

Hissedarana ilan 
Ticaret kanununun 361 nci maddeai ve 

nizamnamei dalıilinin 47 nci maddeıile 
mevatldı müteakibesi ahkimına tevıikan 
BALYA • KARA YDlı~ MADENLERi
Ni KiRALAMA ve iŞLETME Tül'k A· 
nonim Şirketinin hi11edaran heyeti umu· 
miyeoi Martın 20 nci Salı günü saat 14,5 
da Şirketin Galata'da Merkez Rıhtmı Ha
nı ikinci katındaki merkezi idaresin~e 
sureti atiyede akdi içtima3 davet olunur. 

1 - Meclisi idare ile Murakıp raporu
nun dinlenmeııri, 1933 sene..i hesabatın•n 
tasdiki ve mezkiir sene netayicine dair 
Meclisi ldareniia teklifi hakkında ittihazı 
karar, 

2 - Mecliai idare azasının tebrivei 
zimmeti, 

3 - Mecliai idare tarafından tayin olu
nan azaların tayinlerinin tasdiki, 

4 - Meclisi idareye ita olunacak hak
la huzur mdı:danrun tesbiti, 

5 - 1934 senesi için bir murakıp tayi
ni ve ita olunacalıc ücretinin tespiti, 

6 - Şirketin idlll'ei umumiyeı'nin ted
viri ile mükellef Meclioi idare azalarile 
müdüre verilecek ücretin teıbiti için Mec
lisi idareye selahiyet itaat, 

7 - Cerck şaluen kendi namlarına v~ 
gerekse sair ı;rketlerin · Mecli •i 1 d>re a
zası yahut müdürü sıfatile ,irketle akdi 
muamele hususunda Meclisi idare azala
rma müsa..,de veribn~si, 

işbu içtimada b'zzat ve bilvekale hazır 
bulunmağı arzu eden biasedsran Ticaret 

1 
kanununun 371 nci maddesi mucjbince 
malik oldukları •enedatı yevmi içtima· 
dan laakal bir hafta evel lıtanbul'da Şir
ketin merkezi idaresine ve Paria'te PE
NARROY A Şirketine (12 Place Ven· 
dôme) tevdi etmeleri liizrmdır. 

Şirket, hiaaedarana içtima için dübuli
ye varakaları ita edecek ve içtimada ha
zır bulunmıyacaklara dllhi icabeden "ılC• 
kaJetname nümunelerini taleplerinde e
mirlerine amade bulunduracaktır. 

Hiasedarandan her biri heyeti umumi
yeye dahil diğ.,.. bir zabı tevkil edebilir. 
Hisse aenedatının tevdi olunduğuna dair 
ınüeısesatı maliye tarafından muta veıi .. 
kalar içtimat umumide haz1r bulunmak 
Üzre mevdu bisae senedatı gibi kabul <'· 

lunacaktR'. 
İstanbul, 24 Şubat 1934 

(13704) 
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~•· lstanbul Be~ç:ka Kolonisi Bel _i - l ra!ı nuiteveffa 1 inci 
Albert'in istirahati ruhu İçin 27 Şubat 1934 salı günü snat 1C 
buçukta "Saint · Esprit" kilisesinde bir ruhani matem ayini 
yaptıracaktır. 

Papanın mümessili Monsenyör Margotti cenapları büyük 
ayinin ruhani reisliğini ifa edecektir. 

Belçikanm Türkiye Sefiri Uniforma ile bu merasime riva
set eyleyecektir. 

Zata mahsus davetname g ··nderilmiyecektir. 

Sümer.Bank 
Umumi Miidüriyetindenı 
Bankamız ve müessesatı Muhasebe servislerinde İs· 

tihdam edilmek iizere imtihan ile on iki memur alına
caktır. İmtihana iştirak İçi.1 laakal Lise mezuiıu bulun
mak ve Askerlik hizmetinı ifa etmiş olmak ve otuz yaşı
iu mütecaviz bulunmamak şarttır. 

Kabul edilecek memurlara tahsis edilecek maaş 
asgari 80 liradan İptidar eder. Aynı derecede muvaf
fak olanlar arasında Ali mektep mezunlarile Banka ve 
sair müessesatta tecrübe görmüş olanlar ve ecnebi lisan
lardan bir veya ikisine vakıf olanlar tercih ve bu evsafı 
haiz olanlara iktidarları nisbetinde maaş tahsis edilecek
tir. 

İmtihan 20 Mart 934 Salı saat dokuzda Ankara ve 
İstanbulda aynı zamanda icra edileceğinden talip olanla
rın imtihan programını ve sair şartları anlamak ve isim· 
lerini kayıt ettirmek üzere nihayet 17 Mart 934 akşa
mına kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğün memurin 
şubesine ve İstanbul' da Galata'daki Bankamız Şubesine 
müracaatları ilan olunur. (837) 1087 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesine göre 25 tükrük hokkası 5 sürme otu-
rak 10 oturak ve 10 ördek satın alınacağından 28/2. 934 
Çarşamba gÜnü saat 15 den 16 ya kadar yapılacak. Pazarlığa 
girmek İçin İsteklilerin nümuneyİ görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için mezki'ır giinün muayyen saatinde ko-
misyonumuza müracaatları. (897) 

JnhiRarlsr U. Müdürlü~ünden 1 
Paşabahçe fabrikasında vücuda getirilecek Yangın sön

dürme tesisatına muktazi levazım aleni münakasa ile sabn a· 
lınacaktır. Taliplerin liste ve şartnameyi gördükten sonra 
münakasaya iştirak etmek üzere (o/o 7 ,5) teminatlarile bera· 
her (14/3/934) Çarşamba günü saat (14) de Galata'da A-
lım Satı mKomisyonuna müracaatları. (&31) 

Satılık Emlak 
(ihale bedelinin o/0 50 si ikraza kalbolunabilir) 

Emniyet Sandığından: 
Mevkii Nevi Eski No. 

Erenköyde Sahrayice- Büyükbahçeli 
ditte Orta caddede. Kö!!k 
Emirganda Boyacıköy Bahçe ve ahır 
caddesinde. 
lçerenköyünde Ha-
mam sokağında 
Çakmakçılarda Valde 
hanında 
Beylerbeyinde Ha
vuzbaşında 

Maa ahır ev 

Oda 

Maa bahçe köşk 

Apartonan 
Maa dükkan ev 

2 

39 

29 

8-8 

119 
45-45 

Yeni No 
58 

24/ 26 

61 

39 

25/27 

l~l 
41/43 

Ortaköyde Dereboyunda 
Fındıklıda Perizathatun 

mahallesinde Dolmabah
çe caddesinde Set üstünde 

Yukarıda mevkileri yazılı emlak 1 mart 934 tarihine mü
sadif perşembe günü saat on dörtten on altıya kadar Sandık 
binasında açık arttırma ile satı~acaktır. Alm1>k istiyenler o/o 10 
pey akçesile müracaat etmelidir. (874) 

Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 
Esaa mukavelenamesi mahalli kanunlarına göre tanzim edilerek usulen tescili 

iatenen ve merkezi Paris'te bulunan Er. ı::rans~. tabüyetli ve 120,000,COO Fra~k 
sermayeli Fransız-x Aaire .. F':""ce anonim §ırketinın. vekalete. veril~n iıtidası tetkik 
edilerek muvafdı: görülmuştur. Bu evrak arasındalu UIDIBll ı vekaletnameye goı e 
Türkiye umumi vekili şirket .nam'na .. y .. pa~ğı itlerden doğacak dnalarda • hütü.n 
mahkemelerde dava eden, edilen v.o uçuncu şahıs ıdatlarile hazır buluıınıağa selı
hiyettar olmak üzre tayin olunan Mösyö Pontie Mariüs • Pontier Mariüs efenoidie. 
Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun gÖrülmüı olmakla iliın olunur. 

(1"'f;"'C:\ 

.j ~ .... '\_ .. _ • • • • ; .: ... ·.. • •. ' • ' •,. • :. 

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

584 

GözHekimi
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassl5 
(Bibıali) Ankara caddeli No. 60 

632 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan ba9ka günlerde saat 
1 (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 

Divanyolu No. 118. Kabina tele-

1 
fon : 22398. Kı,lık ikametgah 

Telefon 42519 



• 
ISTANBUL 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 satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

· ~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş 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 şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gö nderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş va gon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

Holantse 
Bank-tlni N.V. 

ı&abık Bahrısefit Felemenk 
ilan kası 
1 
~stanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 
1 
ıert. Kasalar icarı 

UMU Mi MOODALDK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Bueno& Alrea,

1 

İstanbul, Alo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 
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-··lstanbul Dahili Ticaret 
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Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Kabın Nev'i 

Adet 
,, 

Bağ 
Adet 
Sandık 
Adet 
Çuval 
Adet 
Sandık 

" Adet 
Sanruk 
Paket 
Sanruk 
Adet 
Sandık 
Balya 

Bağ J 
Paket 
Adet 

,, 1 

" Sandık 

" Bağ 
Bağ 
Sandık 

Bağ 
Balya 
Çuval 

Eşyanın cinsi 
Müstamel Kamyon şaşesi 

,. ,, Tekerleği 
,, ,, Edevatı 

Kırık Kamyon tekerleği 
Söğüt kömürü 
Müstamel otomobil 
Antimuvan madeni 
Köhne Otomobil 
Motör .. 
Ceviz kütüğü 
Rala 
Pamuk döşemelik parçaları 
Bo§ tahta sandık 
Demir araba yayı 
Boş nıaden suyu şişesi 
Köhne müstamel çul parçaları 
Galvanizli demir tel 
M•• l k A lb' "k""h ,, ustame as erı e ıae o ne 
Demir pulluk 
Demir kasa 

'' ,, 
Müstamel boş şişe 
Demir otomobil yedek aksamı 

,, ,, yayı • iki adet • 
,, ,, çanıurluğu 

ipten mamul başlık dizgİn, ken
dir, orak ipi, çengel sakızI 
Boş küfe 
Müstamel boş çuval 
Lastik parçalaraı 

Yukarda muharrer eşya Dahili Ticaret Gümrüğü Satı§ 
Komisyonunca açık arttırma suretile satılacaktır. Taliplerin 
satış günü olan 10-3-934 cumartesi ve 12-3-934 paartesi gÜn 
leri saat l ,5 te l\~üdüriyet Satış Komisyonuna müracaatları i
lan olunur. (808) 1043 

Satılık Sığır Gübresi 
Karaağaç Müessesatından: 

Mezbaha ve Paymahalli ahırlarında bir sene zarfında 
hasıl olacak yalnız sığır gübresi şartnamesi mucibince kapa 
lı zarfla yirmi gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Mu
kavele müddeti 18-3-934 tarihinden itibaren bir senedir. Ta 
lip olanlar teklif edecekleri fia tm yüzde yedi buçuğu nisbetin 
de pey akçesini mektup veya makbuz suretinde teklifname 
}erine leffedecekler, ve ihale günü teklifname ile birlikte ve· 
receklerdir. lhale 11 Mart 934 Pazar günü saat 14 le Karaa 
ğaç Müessesatı Müdüriyetinde icra edilecektir. isteyenler şart 
nameyi görmek için Müdüriyet Kalemine müracaat edebi
lirler. (770) 1062 

(stanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Zabita memurları için pazarlıkla yaptırılacak elbisele

rin ihale gunü 27-2-934 salı gÜ~Üne tehi~ edilmiştir. 
Taliplerin Ankarada Emnıy~t lşlerı Umum.Müdürlü

ğünde münakasa Komisyonuna muracaat etmelerı. (878) 
1120 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
Tekaüt, yetim ve dulların Haziran, Temmuz ve Ağustos 

934 maaşatmın iskontosu Mal Müdürlükleri tarafından Mart 
Maaşının tediyesinde başlanıldığı günden itibaren yapılaca
ğından O tarihten evvel müracaat edilmemesi rica olunur. 

(895) 

Ne zaman civciv çıkarmalı 
ne yedirmeli 

va nasıl buyotmeli? 
Cafer ı; alır! Beyin bu llç ıuale cevap 

veren r11imli mühim e1ari çıktı. 
Müvezzilerdeıı arayınız 

Fiatı S kuruştur 
(13360) Akıam Kitaphane1i 

' 3 üncü kolordu ilanlar!'] 

Bursa Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Bursa Askeri Lise talebeleri 
ihtiyacı için almacak yüz adet 1 

kaputun pazarlığı 5/ Mar/ 934 l 
pazartesı günü öğleden sonra · 
saat l3de Bursa Fırka Satınal
ma Komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de belli vaktinde 
birinci teminatları ile birlikte 
Komisyona müracaatları. 843 

Ilıca -iskele -Pala
mutluk Demiryo

lu T. A. Şirketi 
Hi11edarana ilan 

Ticaret kanununun 361 nd maddes'lle 
nİzamnamei dab.ilinin 23 ncü maddeli :ıh
kimrna tevfikan Ilıca· iskele - Palamut
luk Dem.iryolu Türk Anonim Şirketinin 
hiıseclımuı heyeti umumiyesi mevaddı a· 
tiyenin müzakereıi zımnında ıelecek ıeh· 
Tİ Marbn 24 ncü Cumarteıi ıünü saat 
15 de Şirketin Galata'da Merkez Rıhhm 
Hanında kain merkezi idaresinde aureti 
adiyede akdi içtimaa davet olunur. 

1 - Mecliıi idare raporu ile MurakllJ , . 
raporunun dinlenmesi, 

2 - 1933 seneai heaabatının tasdiki, 
mezkur ıenei muamele netayicine dair 
Mec!W idarenin teklifi hakkında ittihazı 
karar ve Meclisi idarenin tebriyeti ziın. 
meli, 

3 - Meclisi fdareden çıkan azaların 
yerine diğerlerinin tayini yahut tekrar 
intihapları, 

4 - Meclisi idare azalanna ita olw1a
cak hal<kı huzur mıkdarırun tayin ve tes· 
biti, 

5 - 1934 senesi için birmuralup tayini 
ile tediye olunacak ücret mıkdannın 
tesbiti, 

L&aka! onbef hiSAe senedine malik o· 
lup iıbu içtimada bilasale ve bilvek:ile 
hazır bulunacak zevat Ticat"et kanununun 
371 nai maddesi mucibince malik olduk· 
lan senetleri yevmi içtimadan laakal bir 
hafta evvel lstanbul'da Şirketin merkezi
ne tevdi ebneleri lazımdır. 

Hisse senedi tevdiini mübeyyin mücs .. 
ıeıatı maliye tarafından muta vesikalu 
hİ1$e senedi makamında kabul olunur. 

(13705) 

Üsküdar 2 nci S. Hcıkutr mahkemeıin· 
den: 

Samsunda selihiye mahallesinde 6 No. 
lu hanede mukim iken rnisafireten berayı 
tedavi bulunduğu Üsküdarda imrehorda 
134 NO. lu hemşiresi Mediha hanımın 
hanesinde 12/ 4/ 933 tarihinde vefat eden 
Nigar hanımdan alacak ve borç iddiasın
da bulunanların beyanat ve iddialan:u 
bildirmek Üzre bir mah zarfında Üsküdar 
ikinci Sulh Hukuk hakimliğine müracaat 
eylemeleri ve aksi halde alacaklıların mi· 
ras haricinde vereseden bir ta]epde bu

lunmak haklanndan feragat etmif addo-
lunacakları ilan olunur. (13720) 
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Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacıltk T. A. Ş. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fatanbııl 

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

Türkiye lı Eankaaı tarafmdan teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegine Türk Sigoı-ta Şirke. 
tidlr. Ttirkiyenin her tarahnda (20() il geçe·ıı acentalanmıı hepal Türktür. Tür• 
kiyenln en mühim mtieaseselerinJn vebankalarınıa sigortalanaı icra etmekteıllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle )apar. Hasar vukuunda zararları s11r'al ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
't : . . ' . : ' ·. : ' 1 
.J . . .:. . ,. . 1 , - 1 •• 

TEPEBAŞI 

Asrımızın en ıık ve en temiz otelidir. 
Kalorifer asaHör ve her odasında sıcak, soğuk ıu ve hususi ba~!olu 
odalaril• 'muhterem mllşterilerinin istirahatini temin eder. Dugün 
ve ziyafeti •r icin müzeyyen 1alonları vardır. Fiatlar ehvendir. 

Telefon: 41262 - Mlldllriyet • 13494 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundanı 
Mecmu ağırlığı 

46200 Kilo: 

• • 

300 Adet Deınir Potrel 0,18X0,082 
"beherinin boyu 7 metre" 

1200 ,, Deınir Potrel 0,18X0,082 
"beherinin boyu 1, 70 metre" 44880 ,, : 

3 Mart 
934 Cu-

450 " Köşebent 0,05X0,05X0,008 : martesi 
"beherinin boyu 1,10 metre" 2880 ,, : günü saat 

196 ,, "U" demiri evsafı şartname- : 10 da ka-
de yazılı " beherinin boyu : palı zarf 
7 metre " : usulile 

98 ,, Köşebent demiri 1 O Met· ) 
relik ) 

. . E.vsaf'ı 
Şartna- : 
mede 
yazılı 

98 
98 

5000 
3500 
1000 

,, "U" demir « 0,20 boyunda » ) 
,, "U" demir « 0,40 boyunda » ) 

: 
• • 

Kilo Bronz tel 
Adet lzolator 

: 

" 
D .. un·· .. : ,, eınırı uz ,, 

: 3 Mart 934 cumarte
si günü saat 14 te 
kapalı zarf usulile. ,. ,, Deveboynu 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceateleri ı Kara.ı.öy Koprilı..,r 
Tel 42362 - Sirkeci Muür.ı-de 

H .. Tel. 22740 

lzmir sür' at yolu 
KONYA vapuru 26 Şubat 
PAZARTESİ 16 da Galata 
rıhbmından kalkacak doğru İz· 
mir'e gidecek ve dönecektir. 

1121 (884) 
~------------....; .... .;... 
İskenderiye yolu 
İZMİR vapuru 27 Şubat 

SALI 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğru İzmir, Pi· 
re, lskenderiyeye gidecek 11e r 
dönecektir. ( 885) U2t -

Bartın yolu 
BURSA vapuru 26 Şubat 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (887) 

1123 

Trabzon yolu 

700 
49 

1480 

ANKARA vapuru 27 Şubııt 
SALI 20 de Galata rıhhmındaJI 
kalkacak. Giditte Zonguldak, f: 
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa G!' 
resun, Vakfıkebir, Trabzon, Jti• 
ze'ye. Dönütte bunlara ila11eteJJ 
Sürmene, Ordu'ya uğrayaca)I;· 
tır. (886) 

" "iki taraflı " : 
Adet 18 Sfm alt kutrunda ah- : 4Mart 934 Pazar gÜ· t" 

şap direk "meşeden " : nü saat 10 da kapalı __________ ı_ ....... 
490 ,, Meşe lata t,10X0,05X0,015 : zarf usul.ile. Jatanbul 4 ÜncU 

Yukarıda cins ve ınıktarları yazılı malzeme hizaların· 1 
daki tarih ve saatlerde lzınitte kumandanlık satınalma ko- cra memurlu .. 
misyonunda kapalı zarf usulile münakasaya vazedileceğin- .,, 
den taliplerin musaddak şart'lameleri lstanbulda Deniz Sa- gundan: . 
tınalma komisyonu ile lzınitte kumandanlık satınalma ko· Tamamına Sekizbin yüz yirmi dört 1 ~'. 
misyonundan alarak mezkur gün ve saatlerde işbu malzeme ra ~ıymet takdir edilen Beyoğlunda fJ.."ıı 

seyın ağa mahallesinin kalyoncu kuJlug 
için biçilen fiatm yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat temi_n_at cadde&inde eski 1 mükerrer; yeni 22 "": 

l 1- maral ·· k d ·· ·ı taO akçelerile birlikte mezkUr komisyona müracaat arı ı an ,_,_ . ı mu~tere uvarı muştemı _,.,.1a 
867 Kargır hanenin tamamı açık artı<µtıı•• 

olunur. ( 658) kon~l~uş olup 15.3.~34 t'!"ihinde ıar934 mesı dıvanhaneye l..ıik edılerek 31.3. ı 1 
tarihine mür.~dif Cumartesi günü saa~ -a 
den 16 ya kadar lstanbul dördüne? '·~ 
daireıinde satılacaktır. Artırmaya ıtt? ~· Akay işletme Müdürlüğünden: 

(2500) lki bin beş yüz kuruşa kadar asli maaş al~ ~e~
let memurlarına verilmekte olan Karneler baklandaki hukum 

(Bilumum muvazzaf Hükumet ve B~lediye me~urlarına 
tarifelerde gösterilen yarım ücretler üzerınden Fotogra~ . A
bonöman Karneleri verilir) şeklinde ve l/Ma.r!/ 934 ta:ıhın
den itibaren tatbik olunmak üzere 16 • ncı Tarıfe Komısyonu 
tarafından tadil ve Vekaleti Celilecede tasdik buyurulmuş-
tur. Keyfiyet ilan olunur. (892) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

51,5 ton yumaşak Simens Martel Çeliği: 27 Şubat 934 
Salı günü saat 14 te kapalı zarfla. 

51 5 ton Simens Marel çeliği kapalı zarfla münakasaya 
konuİmuştur. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de hizasında yazılı ~ünde Ka-
sımpaşada kain Deniz Levazım Satınalma Komısyonuna 
müracaatları. "(556) 763 

• · ·· d d' b k · t akçesı ıçın yuz e ye ı uçu termna ~ y 
!mır. müterakim vergi, belediye, v • ~-

• L J • • bedeli ıJ1 , 
careıı oorç uya aıttir. artırma jrı• 

h "k .. ''d tınişb•t. ammın ıymetinın yuz e ye alı'' 

bulduğu takdirde ihale yapıl~~:w l<•I• 
halde en son artıranın taahhiıdu teııı· 

k .. b ··daha ma uzere artırma on eş gun .. elif f'tt .. 
dit edilerek 15.4.934 tarihine ınusa ib•' 
zar günü ayni saatte en çok ~tıran:arıtl .. 
le edilecektir. 2004 numaralı ıcra ;po' 

~ 'd · tevfikan nunun 126 ncı mao esıne k dar· 
·ı d"" ala• · tek sahibi alacaklılar ı e ıger. . dab' 

!arın ve irtifak hakkı sahiplerııun ve 
. k 1 .. • dekı" hokların•d. , 

gayrı men u uzerın . I jd tll 

hususile faiz ve ma!iraf~ da~r 0
• an iiıt ;ç;rı

lannı evrakı müsbıtelerıle yırım ~ -.Iıf• 
b·ıd· !eri lat••·· •t de icra dairesine 1 ırme ~ . 'le sab• 

aksi halde hakları Tapu sıcıllerı sınd•~ 
d 1. · aylaşıt1a lı 

olmadıkça salış be e ırun P ·ye a ' dd . kanun• hariç kalıı·lar. işbu ma eı . ve datıa 
kamına göre hareket etınelerı . 933/ 
fazla malumat alıt1ak isteyeni•~" tiıt>İt<> 

·ı mLJrıl'e 
131 dosya numarası e me (13719) 
müracaatları ilin olunur. -
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