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Afyon kartel mümessilleri 
son karar için müşterek bü
rodan bir heyeti Pariıe davet 
ettiler. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2871 SALI 6ŞUBAT1934 

•• •• 

Fransız meclisinde Stavisky 
için istizahlar başlıyor. Leh
Alman misakı Baltık devlet
lerinin aleyhine mi? 

• 

Tel: { 

• 

Müdür: 24318, Yaıı itleri müdürü: 21319, 
idare 'fe Matbaa : 24310. 

Amerika'nın 
Yeni kuruluşu Balkan misakı perşembe gunu ımza ediliyor 

Aıneri•·- h kuk • · • nı~Yat .. 
1 

...., u ı esaııye "e ıçti-
ııuıı u enıaımın nazannda dünya
Y aı.:' entereaan bir memleketi oldu. 
ile t le ~;ınanlara kadar Rusya üzeri· 
nıeril. 11 edilen merak ... alaka A· 
Acab • etrafında temerküz ediyor. 
lerinda tneni.anın birlqmiı devlet· 
li ne j ararlatacak olan devlet ıek
ltaııiı:ı~ca~tır? Ruıyanın tekli devlet 
ıni:yor •zınınde karar kılacağa benze
Fraıı; :'merilcanın yaptığı tecrübe 
Lı. d 

1~ •~kılabından evvel kurulan 
ı....,.;v.eu nereye ıötürecek? Cüm· 
z•- 111 R0oaevelt, yeni bir iktıaat ni· 
-•ının ı.. im • - r Yor c· . unı akta oldugunu aoy •• 

ıııai d •dılen yolun ••mu .. azeneli içti
:Verıl •vlete" doğru olduiunu aöyli· 
ilin :;r de "•r. Diğer devlet tekilleri· 
ıııeı. ";:1~a~enea.iz" olduğunu söyle· 
bıı t '.•uı Lır neticeye yaracak olan 
"icla:~f daha g\iç ka.bul edilir. Sonra 
llliı ~ lc:ıpitalizm", (kooııeratiflet· 
diy,

111
°"1et) , (diaipilnli deınokrası) 

biriı,· ~r de vardır. Herhalde fikirler 
llü2 ;""'• UYDıaz. Belki de vaziyet he 
"•lıtı •k~•zuh etmemittir. Şu muhak· 
lü b! .1 Aınerikada büyÜk ve ıümul· 
lt00~r •nlulap oluyor. Cümburreisi 
de ı.~•lt'in ikbaadi kalkınma teklin: 
ili bir """tlıyan hareketi, Amerikada ye. 
lir, devlet kurma ~de bitecek-

ı..!OO...velt'in geçen martta Ameri • 
soıır 11 11\ulcadderatını eline aldıktan 
lısad~ tiriıtiği tetebbüs memleketi ik· 
''*'Ilı 1 

"brandan kurtannak ve eski 
~~a. k~vutturmaktan ibaretti.Hoover 
"-di fej?lıii ire Amerikayı iktı
te ••it' •.~•le süriiklemiıti. Rooıevelt :k' röıa:• e ilctıaadi kalkınmaya doğ· 

,lı'&cli ~lcti, Herke.in nazarında 
~ t.,,.i nına da eski refah devri-

•iildi ~lınesinden bqka bir ıey 
b~ ı.ade. •rilcalılar ıeçen yaz oonu• 
ilı; 11'• ı,11 r R0oaevelt'in ıiriıtiği teteb· 

01 tı._di kj~arla baktılar ye belki de 
et I& "• ..\ a '?"'a hareketi m11Yaffak 

11 
1':vdi, .\:,•rı~anm uki refahı aYdet 

,:11döııeceı.ı"rilc.alılar eıki sistemleri • 
ı.aık'"• ra • erdı. Ancak bütün ı•Y • 
ı,1 ""ıı-.~";en,, Amerilı:aıun ikbaadi 
)ii.t•li d ·· ~ın edilemedi. Doların 
dıı. t '"'•de~· Fakat . ~ya _fiyatları 
Yiilc ·'"•ı i .ır laıun ıtçdere ıı bulun
bir lii ı.; ı..,'"der kütlesi o kadar bü· 
İçirı 1'> ııı,~. devede kulak kabilinden 
fııı ~ lra.dar"Ye.tinde idi. Sonra sanayi 
ı,1 'ıı,_l.:e lah •ıır ~abaya ı;nal oldu ki 
ı., • L L.,.ı 1.;,. b:"'ul edemıyen küçüle 
Ger' hiisler aı...., yıkıldı. Küçük 
>iiı.•t ribi k lk:ı: Dıeaai ıaati ve fazla 
) "• lcuvv a .•nına tedbirlerinin bü • 
0frdıtıı .,1 •• ~l~ı sanayi t..,..bbü•lerino · 
~ '1niu1111 ~C~rıı, kendileri için yıkını · 
11 .,•aı J.,h •rıra bağıra söylediler. Ce 
'~Liııl'" nson tarafından ıösterilen 

'adi le •ıı:e rağmen Amerikanın iktı 
1 .\ı,,,ri~hcınınaaı tahakkuk etıned' • 

1 •tı;.., F :tıar ıı:~ç harekete relir bir 1. mil 
ıl~dllli YiiJ.Üt ~l deklfa '!arelcete ıeldi." 

il :V '· ye ı ece erı ıneıafenj h 
"'°lc•li o•tur. llcbsadi kalkının n u 
lıaj, 1_ ftı'11Vaffak im a ha • 
lf ....,. ıi • · 0 aynı.,.. Ameri • 
~·ilmi Y .. ı, ik_tısadi ve hatli. ; tiınai 
~llııı "!"ı.da bır aakatbk old~iuna 
~ ara ba9laddar. Rao.evelt'in k l 
~-· a hareketi kurma hareketi' ka 

" 1 aldB ··eli fe• ~" 11 ıl; .. "'1un ıçın ·r ki Cüınburreiıi-
ııı..:es ıı artnuıtır. Dün iktısadi 

bıı İd·ll& çare arayan bir devlet ada. 
ı,ı '· Burü · • .. ı'''ıo. b. " yenı nızam kurmaya 
~·i,." ır Peygamber oldu. Rooıe • 
••i ı.;, :., 11\enıup olduğu fırkanın mu. 
llli;,bı"~'ff:"etıniılerdi ki Cümhurre
Celc' l.i le. olınaymca efk&rı umu • 
~t .... ,.~~•iilamel LuıuJe gele
lı:erıdil ~ırı.-..., R0cısevelt'in ve de • 
~I eıııı., ~ıı aleyhine dönecek ve 
<:ii111cJ L'~•İne d?ğacak. Vaziyet ta
tı'adi L ır def ..,. hır cereyan a1mı,ıır. 
""'" ulır...,, a "'Oosevelt burünkü ik· 
...... °11111 " meo•ur • · lı; Uf! •ııııa .. lcl •Yetinı muarı.zla· 
.~~ ı.:\ !<•ndr.I ilktmeğe muvaffak 
L '"'ltı u adireden k adımda memle-

•lcr,11 "'"tııiyeni urt~raınadı diye 
lııııu.,,. •ıııe:ı:. s n ••kılere dönmesi 
Ilı, , 1Yed k Ollra Ro0se 1 ı.. ~oııe.ı ~ ! itib ve t efkarı 
..._~ ı 'Yı k 1 anrıı ve pr ti"" . 
Glıı;'" "• h , il lanrnalcla id eı Jmı, 
lııı un11 •ita arttırnu.. aıne et • 
lııl Liiy;k Devlet idarea .ıı:~ ınuvaffak 
11 'l'&rı roliinü Rooae;:, e lllatbua. 
~let lre onu lcuU t kadar İyi 

._ı. 1: ,., •darıır ~·· .. 1 &rıınaıını h"I :: ~,. 1 .oru menıiıtir a· 1 en 
::tses;.;j"n erde büyük a · • tr ıni • 
~ ~ 11'.ıecliıe tevdi e Çtgı olan 
~-~~el Cazetecileri Be~::ı:den bir 
•tııı~ >.t.!17e bütçenin ınina v:v~. da
.A,··•ı. 11·· •len e.,,..el kendile . f~u-
11 ""'•r:ı~ ııtçe verildiğinin ~ nn.e ı:ı:ah 
•n "'• ,__ b e. •eaı .. .. lif •ld - ..... t uatırun Ciiınh &'\lrıu 

"'"l~ltı _;rı. ilham ve fikir! .urr, eiain. 
"Q "ıı a ıle b .. • er ı e ve "t 
ti11d te, l\f ı· utçeyı taa .. ip ettiğ' ı . ." 
L •le; ec llteki ve Me 1· ı Co°"' l' ıııu 1 cıı h. 
~olt•~'C&lı ~~:ı: &nna ıuamaktan b~·
~ '" \\ı ır fey kalmam ..,. f· 
• 'll•ile •ıinıton'daki 'I· "'~•e-
~ıı ·ı )ak d l&Zeteciler' 
~. 1 lı is;_ 1•rı. an tanıfbğı, bir ~og"uın 
~ •ıı ~. erıle • d • • • Qu. Sarıı • • çagır ıgı ve hepail 
~,.."n aö:vı.,::"' lllÜnasebetlerde bulune 
'iıi~ İle Afe~~~tedir. Cümhurreiai b~ 
>a ııı:~•n iiatU~~n Yed ~aiti fırka teı
~. "'l 1re e!' ogrudan doğru • 
~d;..111hafaz:Orarı umumiye ile tema
"ırı lı: İ Roa etmektedir. Bu sebep
•e;.; •lıılerj:vklt kadar Amerilcalıla. 

&'elrııed·~. ~:ı:a.nmıı bir Cümhur-
~1 "-tabii •&ı •ddıa edilebilir. 

tı b Aırıerik C .. h 
'-•ıl ~· •nıaafai ~ . um urreiai kazan 
'e.I,? J" hedef :ı: ıtiınat ve muhabbeti 
la ı,11d tle herke ".armnk İçin kullana· 
kl,fj

11
• lir. \re A::,n ~erak ettiği nok-
ı tayin ed erkıanın yeni devlet 

ccek olan amjf de bu-

Hariciye nazırlarıAtinada\ !Gazi Hz. 
merasimle karşılanacak kayseriyi 

Teşri/ ettiler 
Misakın hükmü beş sene mi olacak? 
Misak bir sulh aleti olduğuna göre, 
kimse aleyhine müteveccih olamaz 

Heyeti Vekilede müzakereler 
'.ANKARA, S 

(T elelonla) • ic
ra Vekilleri He
yeti bu alıfam top 
lanmıftır. G f!f 
valıte kadar de
vam eden bu top
lantıda bilha:ısa 
Belgratta parafe 
edilen Balkan 
misakının Anka. 
raya büdirilen 
metni üzerinde 
müzakere cere

M. Titiileako, Teıılik Rüıtü B. ııe Hamdullah Saphi 
Beyler bir arada • .. 

yan ettiği tahmin olunmaktadır. 1 
BELGRAT, 5 (A. A.) - Ha .. s Ajan. 

sı bildiriyor: 
Balkan miaakmı düu parafe eden dev· 

!etler Balkanların bugiinkü ara:ı:i vazi
yetini muhafazayı teahhüt etmektedir
ler. Misakın mukaddemeai ileride Bul
ıııristmıla Arnavutluğun da iltihakını 
kolaylqtıracak bir tarzda yuılmııtır. 

BELGRAT, 5 (A.A.) -Havas A· 
janaı muhabiri bildiriyor: 

Dün öğleden sonra taıvip edilen 
Balkan misakının müddeti, aöylendi • 
fine göre beı oene olacaktır. Yapılan 
tebliğde metin hakkında izahat Yeril 
memektedir. Siyasi mahafil, bu ihti • 

Y~t kaydını, misakı imza edenlerin, 
~~ dahil olması için kendisine 
ınuracaat edilecek olan Bulıariatana 
fr:arıı. dürüat hareket etmek endiıele· 
nyle izah etmektedir. 

Atinaya hareket 
ATINA, 5 (Milliyet) - Hariciye 

nazırı M. Ma:ıı:imos , dün Bqvekil M 
Çaldaris ile Belgraddan telefonla k~ 
nutarak, parafe edilen miaak hak • 
kında malUınat vermi§tir. M. Maıim0& 
misakın bu perıembe günü Atinada 
imzalanacağını da haber vermiıtir M 
Maximoa, k~n?isi~n, Tevfik Rüttıi B.' 
ve M. Y evlıç ıle bırlikte yann Atina· 
ya muvasalat edeceklerini bildirmit • 
tir. M. Titulesco rahatsız bulunduğu 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Burıa ma.laaLirimiz bildiri7orı Barsa Valiıl, Halk Fırlıaar, ffallte.,ı :Bel..ti•e Ti t 
Oı. R . 1 . • 1 k ·ı·" E . ' ~ Te care ~•• eq eri Ye lnr çok ımza.larla Burıa pe çı llll n•tilÜ•Unii a.i7aretlerin1n h' hab 
o)~ak TerUmlı olan •Öndet"diilm ha reamin altında fU ••br)ar 7'&&1]ı buJunma.lıı:~dır• ra•ı 
c.a~!'!i:,,nıı~k,_•ti~ ikbaecl:i kallanma ••••tında iım~ muyaffakı7etin •i.nonimi h.aJjni ala;., Ulu 
olarak, 4 -·~·~·;9~:•leai Mahrnut Cet&l Be1efend1 Ha.zt"etlerine talcdir •• ıükran habruı ... 

Celal Bey dün geldi 
Vekil Bey 

kuvvetli 
seyahatinden iyi 
intıbalarla döndü 

ve 

OzAümk satışını te~kilatlandırmak için son kararlar 
n arada verılecek - Celal Beyin beyanatı 

Bet senelilc ikb. 
sadi programın tat
bikatı dolayısile E
ıe mıntakasında ku
rulacak fabrikalar İ• 

le üzüm satıılarının 

teıkilatlandırılma11 

hakkında bir aya 
yakın zamandan be
ri tetkik seyahatin
de bulunan lktıııat 

'\t ekilimiz Celal B. 
diin öğleden sonra 
Bartın vapuru ile 
Mudanyadan ıebri· •• 
mize gelmiıtir. lktısat Vekılı ııapur rıhtıma yana,ırken göııertede. • 

Celi.J Bey ile yanında bulun • ı oğlu Faik, Ziraat Banka11 Umum Mü. 
makta olan lzmir meb'uıu Os· dürü Kemal Zaim, Hususi kalem müdü-
m_an Zade Hamdi, lktıaat vekileti rü Cahit ve Buraa Belediye reisi Beyler 
Tıcareti Hariciye müınesaillerinden Kurt (Devamı 6 mcı sahifede) 

dur, Roosevelt için ziraat ile sanayi 
araaında bir müvazene temin etmek 
;Jjni nizamın" en eaaalı hedefidir. 
b 0 arın kıYDıetini dütürerek rençberi 
k orcun yükünden bir dereceye kadar 
ur~armııtır, Şimdi fiatlan yükselt-

:ıege! zürra ıınıfına çalı§maaile mÜ· 

1 
enaaıp bir kartılık temin etmeğe ça· 
11.~or. Sermaye ile aiy arasında bir 
muvaze.n~ ~e Rooaevelt'in içtimai aa· 
!ilı,daS ıı:ırııtıği ehemmiyetli teıebbüs • 

·. onra ıervetin daha i.dilBne biı 
rkilde tevziini temin edecek tedbir
er~en bahsediliyor ki Soayalizmin bu 
eskı uındeaini tahakkuk ettirmek yo-
lunda Rooaevelt'in ne yapaca • .. k . gmı gor-
me cıdden enteresan olacaktır. Her 
~~ide Amerikanın büyük bir inkılap 
ıçınde olduğu mulıakkaktır. Ancak 

devlet ıekli, iktısat nizamı ne olursa 
olsun, Amerikanın demokrasiden ay. 
rdması beklenemez. Demokrasi Ame. 
rikalıların kemiklerine iılemiş bir i • 
nandır. Demokraainin bir zımaru da 
Rooievelti'n kendiaidir. Bu kadar 
prestij, bu kadar itimat, bu kadar 
muhabbet kazanını§ olduğu halde 
ne tahaı, ne de <1iyaseti itibarile de • 
mokrasiden aala ayrılmamııtır. Ame· 
rikada tekiller değitecek. Devlet bir 
takım yeni vazifeler alacak. lktısadi 
hareketler mürakabe edilecek. Fert • 
ler yeni mesuliyetler alacak. Ve belki 
de yeni bir niza".' . meydana gelecek. 
Fakat demokraaımn bu nizamda d 
rolü timdikinden daha az ehemm· ; 
li olacak değildir. ıye • 

Ahmet ŞOKRO 

Büyük Reis oradan 
Niğdeye geçtiler 

KAYSERi, 5 (A. A.) - Gazi Haz· 
retleri berabe~erindeki zevat ile bir
likte buı:ün sa.at on sekizi yirmi geçe 
Kayseriye muvasalat buyurmuılardır. 

MüfUiinileyh Hazretlerini lıartıla· 
ıruya vali. kolonlu kumandanı, C. H. 
F. vilayet idare heyeti reiıi sabah tre
ni ile Yerköy i•tasyonuna kadar rit
miılerdir. Gazi Hazretlerinin çoktan
beri mütehaaairi bulunan Kayseri hal
kı teırif haberini duydukları dakika· 

(Devamı 6 ne! sayıfada) 

'M. Voroşilof 
]aponyaya 
Ateş püskürüyor 
"Bu harp çok büyük ve 
ciddi bir harp olacakhr ,, 

'M. Voroşilofun izaliatı 
MOSKOVA, S (A.A.) -Tas Ajan 

sr bldiriyor: Komünist kongresinde 
M. Staline'in vermiı olduğu raporun 
müzakereai eanasmda. milli müdafaa 
komiseri M. Voroıilof, Sovyet Ruıya• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Kazım Pş. Hz. 
Meclis reisimiz bir müd
det şehrimizde kalacak 

Büyük Millet Meclisi reisi Ki:ı:mı pa· 
ı.. hazretleri dün öğleden sonra Tokat· 
Jıran oteline giderek bir müddet iılİ· 
rah~ "ftuiflerdir. Paıa Ha:ı:retleri "a• 
lıi elm ·)Jalimize cevaben Büyük Millet 
Meclisinin 934 bütçeıile metııul ol • 
mak üzere Ankaraya gittiklerini ve büt· 
çenin hazırlanmakta olduğunu söyle· 
mitler ve Balkan misakı hakkında §U 

beyanatta bulunmuılardır: 
- Balkan misakı hakkında cereyan 

eden müzakeratı ajans haberlerinden 
alıyoruz. Bu meselenin müıbet bir ıe
kilde neticelenmekte olduğu anlatılı • 
yor. Misakın ıekline ııelince; . bu da 
ancak neıredildikten sonra bellı ola • 
caktır.,, 

Kizım Pata huretleri , meclisin ta• 
tilinden bilistifade bir müddet ıebri· 
mizcle kalacaklar elµ-. 

Fazıl Ahmet 
Bey gitti 

___,.o-

Mütehassıs hey'et Peş
tede toplanacak 

T .. k • Cünıhuriyetinin iki sene. 
ur ıye . ı···ı den beri (Parlamentolar Bır ıgı ne 

iftirak ettiği ve kon 
feranıın bu aene ey
lul içinde lstanbulda 
toplanacağı mailim • 
dur. Madritte vaki 
olan aon içtimada 
(demografi) mesele
leri mevzuu bahsedil 
miı ve murahhaarmız 
Fazıl Ahmet Beyin 
mevcut nazariyelere 
aerdettiği itirazlar 
nazarı dikkate alına 
rak Türkiyenin de 
lıtiraki ile ıneaele • 
Din yeniden tetkiki i· F tuıl Ahmet il. 
çin mütehaı11slar • 
dan mürekkep bir komisyon teıkil o
lunmuı idi. Bu husustaki müzakereler 
ile ıalebe eden Türk (tezi) hakkında 
karilerimi:ı:e evvelce ınalUınat vermiı 
idik. Bu defa Pariate toplanan konfe
rans icra komtesi ( demoarafi) komi• 
yonuna dört aza intibap etıniı ve Fa· 
zıl Ahmet Bey bunlar meyanında bu• 
lunmU§tur. Diğer müteha111olar Baron 
(Szteraniyi) ile ıabık Yunan nazırla • 
rmdan M. (Milonas) ve Polonyalı M. 
(Dzieduszki) dir. Fazıl Ahmet Bey bi 
rinci komisyondaki meıaiaini ikmal el 
tikten sonra rene Peıtede toplanacak 
olan a.İyaaeti içtimaiye komisyonuna 
da ittirake davet olunmuıtur. Murah 
hasınuz dün ak§amki ekspresle Sirke
ciden hareekt etmiıtir. 

Büyük Hamit 
dün yeniden 

edebiyata doğdu 
7 İnci sahifede 

Maslak yolu için yeni 
tedbirler alınacak 

Mecliste dün hararetli münakaşalar 
oldu, Vali Bey izahat verdi 

Yol da imdadı sıhhi tertibatı, Belediye kon ~rol nokta
ları tesisi, kaza mes'ullerine karşı ıiddetli tedbirler 
alınması tekliflerine karşı Belediye ne düşünüyor? 

lıtanbul Şebir Meclisi dün aaat 15 
te toplandı. Dünkü içtima çok hararet
li oldu. Azadan Mehmet Ali Beyin son 
Maslak yolu faciası hakkında verdiği 
takrir, uzun münakaşalara yol açtı. 

Valil Bey izahat ııeriyor 
Takrir okunduktan sonra , Vali ve 

belediye reiıi Muhittin Bey aöz aldı. De· 
di ki: 

- Kaza ve bu ııibi hadiseler dün
yanın her yerinde maaleaef vu.kua ,.e .. 
len bir takım va:ı:İyetlerdir. Böyle her 
yaziyetten sonra, bilha.ııa inaan hayab 
ile alikadar olunca, akialeri fazlaca te
zahür eder. Bu bô.diıe hakkında, ebem· 
miyetile ınütenasip büyük bir baıaaai
yet ile tahkikat ve takibat yapılıyor. Ge· 
rek matbuat "e gerek ıifahi noktai na-

(Devaını 6 mcı sahifede) Muhittin B . .Mecliste lzahcıt veriyor 

Katil, çocuiu •• öldürdüiü lcarıaı, cinayetin olduiu e•. ~alil çocuia ltucaiında ifade ye
rirken, katil müddeiumumi ve pollı refakatınde kara.kola aiderlr:en .. 

Eli tabancalı katil Müddei
umuminin karşısında! 

adam cinayetini 
nasıl teslim oldu? 

Karısını öldüren 
nasıl yaptı, 

~~~-------~~~ 
Dün bir kadının hıyaneti bir kocayı katil yaph - · 

Hadise nasıl oldu? - Katilin itirafı - Ortada 
kalan çocuk - Hailevi bir sahne .. .! 

Jatanbul Cümhuriyet müddeiumu rinde bazı ilaveler, tashihler yaparak 
miıi Kenan Bey makamında oturmuf, arıyor, önündeki itlere dalmıt bir va· 
Iıtanbul Adliyenin günlük itlerini ted ziyette çalıııyordu. Odada kimse yok 
vir ediyor, bir takım enakı oku • tu. Saat ikiye geliyordu, neredeyse 
yor, kimisini imzalıyor, kimisinin ü:ı:e (Devamı 5 inci sahifede) 

ZAVALLI STAVISKY ! 
Kendi milletinin büyük kahra

manı olan Prençip ba1kasına bir 
harpın attı • 

Milletini, memleketini kurtardı 
ama dünya berbat oldu. 
Büyülr bir frank kahramanı olan 
Stavialry lialasına bir kurfUn yedi!. 

4 

Ortaklannı, kurtarıcılarını, efen
dilerini kurtardı ama .. 
Umalım ki berbat olan dünya

yı yenibaftan düzeltsin, eğer dü
Z:!ltirae •.• 

Bugün haksız olarak beynelmi
lel lıırsız denüen Stavisky, yarın 
beynelbeşer bir fazilet kahramanı 
olacaktır. 

Stavisky, efendilerinin hizme· 
tinde falsosuz deııam etseydi hiç 
bir mesele yoktu. 

Yahut fÖyle söyliyeyim: 
Staııisky'nin cebinde yirmi mil· 

yon olsaydı kalmına bir kurıun 
sılunağa hacet kalmadan gül gibi 
ycqayacaktı: On milyonunu feda 
etmek karfılığı olarak .. 

Harp sonu, insanlığı bu kadar 
bozmuftur. 

Harbi umuminin cephe gerisi ti
pi dünyadan elayak çekmedikçe; 

Bu tipin yetiştirdiği nesil herhan 

gi. bir beferi yumrukla ayılıp ken• 
dıne gelmedikçe; 

llkmektep programları değişme• 
dikçe; 

Ve demokrıui yeni bir disiplin, 
)leni bir kültür bulmadıkça; 

Staviskyler eksilmiyecektir. 
Staııiskyler çoğalacaktır. 
Staııiskylerin önüne geçilemiye-

cektir. 
Bunun içindir ki bir dağın ba

pnda kalasına bir karıan yiyen 
bir tek Staviskyye masam diyo
rum zavallı diyorum. • l . Stavisky re= etı .. 
Banu neye bir adamın göğsüne 
yafta yapıyoruz? 

Bir Staııisky rezaleti yoktur. 
Bugünkü beferiyet bir rezalet 

arıyor ve her bulduğu rezaletten 
hoşlanıyorsa, Stavisky'ye bakma· 
sınlar. Şu dönen yuvarlak dünya
ya baksınlar. Görecekleri sudur: 
Baştan basa bir psikoloji rezale-

• 1 • 
tı. 

Zaııallı Stavisky! 
Aka GONDOZ 

Not: Be{incisini yarın netredeceğiz. 
- Milliyet -



Milliyet'in tefrikası: 6 

Hayatı ve öDlYımıU 

Stavisky zabıta erkanı ile dost! - Rezalet baş gösterince eski 
dostlar meydanda yok - Stavisky'yi tanıyan bir tek kişi de 

yok mu? - Gazeteler ateş püskürürken - Allah insanı 
düsürmesin, Stavisky 600 milyondan 6 fran.k 

• kalmadan kaçıyor! • 
Bahaimize gelelim: Müzik ho

lün geni' locasında en önde zarif 
tuvaletile güzel Madam Aleksandr, 
onun arkasında bir meb'ua, Volon
te gazetesinin müdürü Mösyö Du· 
berry bir de polis müdiriyeti U• 

mumlyesi erk&nından bir zat o
turuyorlardı. Etraftan onları tema· 
ta eden bir çok kimselerin taha· 
detlerile de sabit olduğu üzere bu 
polis amiri muttasıl Madam Alek· 
sandr'a kompliman yapıp duruyol" 
du. 

O aktam zabıta mensubininden 
tiyatroda daba bafka ki.maeler de 
vardı. Bunlar meyanında polis mü· 
diriyeti umumiyesinde mühim tu· 
beler rüesasından bir kaç kiti, za· 
bıtanın kumar tubeıi memurların· 
dan on on iki kadar komiser ve 
bir hayli :zabıta müfettiti göze çar· 
pıyordu. 

Stavisky bunların hepsile az 
çok dosttur ve hepsini hafif birer 
ba, itaretile selamlamaktadır. 

Çok geçm~den felaket b&;J ~ös
terince bu ınsaıılarm hepıı bırer 
birer müatantik huzuruna çıktıkla· 
<ı zaman kendilerine sorulan suale 
hepsi ayni cevabı veriyor: "Stavis
ky isminde bir adam tanımıyo-
rum.,, 

Eski büyük elçilerden biri, Sta. 
visky'nin tirketlerinden birinde 
yüksek bir vazife ile çalqmış olan 
bir adam da matbuata .....Jrubulan 
beyanabnda ayni aözü söyliyor: 
"Staviıky'yi tanımıyorum!,, Hat. 
buki o, Stavisky'yi her gün görür· 

dü. b' . d 
Eski polis müdürlerinden m e 

ayni cevabı tekrar ediyor: "Stavis
ky'yi tanımıyorum!,, Şafılacak ~yl 
Halbuki bu polis müdürü, vazıfe
ıinden istifa edinciye kadar her 
gün Stavisky'yi görür, elini sıkar· 
dı. Hatta bundan fena halde müte
essir olan maiyeti memurlarından 
biri Stavisky'nin kim olduğu hak. 
kında kendisine bazı malWııat ver· 
dikten sonra müdür efendi artık 
vazifesi başında kalmıyacaiını 
hiuederek istifa etmitti. 

Staviıky bu sabık poliı müdürü· 
nü Volonte gazetesine eheDllDİyet. 
lice bir vazifeye yerlettinnişti. Bu 
müdürün bir de kardcti vardı ki 
zabıtada yüksek bir makam İf gal 
ederdi. Ve bir gün onu Pariain 
gizli fakat tık lokantalarından hi· 
rinde bat bllfll yemek yerlerken 
görmii,lerdi. Halbuki Stavisky re
zale i meydana çıktıktan sonra, o 
sabı · polis müdürü de, onun karde
•i de ayni sözleri söylemitlerdi: 
'"Staviıky'yi tanımıyorum!,, 

Nihayet rezalet meydana çıktı. 
Hadisat bir ekspres süratile yürü· 
dü. Staviıky kaçtı ve bütün bina 
çöktü· Bayonne bankası iti açığa 
vurduktan wnra o mahvolmuf, ar
tık her ~ey bitmi,ıi. 

Evet her şey bitmitti: Arbk ne 
dudaklarda o eski zafer tebesaüın
leri, ne Canneı'in ve Deauvilleı'in 
o parlak günleri, ne madamın ve 
mösyönün zerafet partisini kaza· 
nan otomobilleri, hiç bir te1 kal. 
mamıttr. 

Volonte gazetesinin müdürü de 
bir anda Staviaky'yi bırakmıttı. 
Şimdi kaçmaktan bafka çare 

yok. Bet altı yüz mil1on fraktan 
hiç bir ,ey kalmamıttı. Yahut ka). 
dıysa bile pek ehemmiyetsizdi. El· 
deki para ile kiııueyi ıabn almak 
kabil değildir. 

Kaçmak, hem süratle kaçmalı, 
lazım. 

Stavisky karumı ve çocu&unu pe 
resti• derecesinde seven bir adam 
dır, fakat o kadar çabık li.z:ımki 
bunları da bırakmak İcap ediyor 
ve filhakika Stavisky ilk hamlede 
tek batma kaçıyor. 

Polis derhal pefine takılıyor, a
rıyorlar, anyorlar, bulmak müm· 
kün değil. 

Gazeteler atef püskürüyor. Ar· 
tık bunların sütunlarında Mösyö 
Aleksandr'dan bahis yok,timdi ıa· 
dece Staviıky İsmi vardır. Stavis
ky, dolandırıcı, Staviıky •• Her gün 
gazetelerde yeni yeni havadisler 
çıkıyor, her gazete bir teriki cür. 
mün ismini veriyor. Bunların ba· 
•ında Liberte gazetesini görüyoruz. 
llk hücumu bu yapıyor, ötekiler de 
pe,i sıra yürüyorlar. 

Eski dostlardan ortada ki.mae 
kalmamıs, ayan azasından birinin 
oğlu ve Stavisky'nin en iyı mesai 
arkadatlarından biri olan bu zat 
bile şimdi Stavisky'yi unutmuftur. 

A ilah taksirahnı affetsin, insanlar 
böyledir. 

Hele gazetelerin yazdıkları, he
le büyük harflerle bat sayfanın 
üstünde çıkan maDfetler, bunlar 
görülecek fey ... 

Mesela Staviıky'nin eski adam
larından birinin gazeteıinde: 

Muli görülmemİf bir reuılet. 
SİTAVISKY 

Bir çek bü,.ük b.iın.a)'el•r• ..;J. olaa bu ada· 

mm teırkifl için dokat •1da on t.P. rapor ••· 

rit.iıtir. 

Baflıa bir gazetede: 
S t T A V t S K Y nin MOTHJŞ 

DOLANDIRICILI<'ıl 
Bayonne meb'uıu ve belediye re

m mazmınen tevlıil edilmiftir. 
Altı •aattea fada •ÜND bir latic:.aptaa 

aoıara mWtantiJr.. ha. meb"uaua Nhteklrlık. 

YeaaİIÜ tahrif, d.olaAdıncılılı::. enudpti aui.iatl

..at "CÜrÜmlerUe itl:t.anuaa karar ...-ermittir. 

Mösyö Clıautemps dün Mösyö 
Dalimier ile tekrar görüftü. 

Butü-n. öiltıcleo. ıonra kahine İçtima. etti; 

ba İçli.ma 

iati'faıu mu.Ltemeldr... Möa7Ö Ch.a.ııtempa per

ıeabe ıünii Meb'u•an meclieinde cereyan ed ... 

cek aiizakeratı n.au.rr dikkate alarak bbiae· 

de k.zı tadilit J'apaulıı:tır. 

Batka bir gazetede: 
llıi saatlik bir kabine içtimaın

dan sonra. 
DALIMIER iSTiF A ElTI. 

Hüll.ümot, Stavi•kJ' meıet .. iaiu İç 7ü..x.iiaii 

•• ufak noktalarına •arınc:aya kadar meyda· 

aa Ç'llkarmaia karat" 't'ermiıtir. 

Zabıta teıkilittaıa ulaJu, ceza mahkeme!• 

rin&. mü.rak.beı&. halk. t.asarruflanaıa h.imay .... 

al. bazı ın.ealolderi.n tefti.ti, h.iikWnet de•aİrİ 

un.dinde mücriaaan.e nüfas "Te miidaha1eleria 

m.•1 maluadile p.rlameatoya ban bın.u.a li· 
riluJ.an ••rilocektir, 

Bu batlıklar ve bir çok gazete
lerde muhtelif imzalarla intİflU' 
eden yazılar okunduktan sonra gö
rülür ki Stavisky rezaleti Fransa· 
da bir taraftan efkirı umumiyede 
büyük bir heyecan uyandırırken 
diğer taraftan bir çok insanlar bu 
na soğuk kanlı bir felsefe ile o
muz silkip gec;mitlerdir. O heye
can ile bu soğuk kanblığm ortası· 
nı aramak, açık ifade ile bunlann 
haddi vasatııini bulmak için efka· 
n umumiyenin nabzını yuklıya
cak olursak bunun bir hasta nabzı 
değil, normal bir adam nabzı ol~u· 
ğunu anlamakta güçlük çekmeyız. 
Çünkü Franaada siyasi ihtiraslar· 
dan uzak ve sikin bir hayat yata· 
yan namuslu insanlar hala ekseri
yeti t~kil etmektedirler- Bunlara 
göre bir Stavisky rezaleti ara ııra 
bq gösteren bir tifo salgınından~ 
bir veba hastalığından farklı de
ğildir. 

(Bilmedi) 

Uzak Şarkta 
Harp olursa .• 

Avrupa devletleri vaziyete 
seyirci kalabilirler m1? 

LONDRA, 5 (A.A.) - (Neva 
Chronic1e) gazetesi Mıınçaride inta 
edilen demiryollan ile yeni hava mey 
danlan ve Japonya harp ha:urbldan· 
nm tehlikelerinden baluetmektedir. 
Bu liberal ra:zete tunlan yazmakta.
dırı 

M. Hireta'nm uzlatıcı nutlnına ve 
aeviye1ere lı:al'!f Japonyanın düıünce
leri baklandaki dünyanın ıüphelerlni 
izale için yapılan diğer teıebbüslere 
rağmen Sovyetlerin, bir aiyaai mucize 
olmadıfı takdirde, hidiııelerin alaca.• 
ğı vaziyet hakkrnda hiç bir tereddüt· 
teri yoktur. 5oY}'et Rusya, Japonya 
beyanatlannı rarp devletlerinin röz. 
!erini kapamalı: için resmi bir iJü )'ÜZ 
liiliik niimuneıi gibiteli.ldü etmekte 
ve Japonyanın bütün lı:uvıretile, ini 
olarak ve evvelce iliJU harp etmeden 
kendisine hücum edeceğine kani bu· 
lunmalı:taclır. Böyle bir düıüııce yan • 
lq olabilir. Fakat Japonyanm siyaset 
•e ikbaadi miitlı:ülleriniıı yeni harbi 
tacil veya tehir huıuında müessir ola 
bilecefine dair nitaneler mevcuttur." 

Ja~o'!lar tarafından Mançuride in 
f~ edi~ tolan demiryollannm sev • 
lı:iil~.Yıt_ noktai nazarmdan ehemmi· 
yeto;ıı &os!erdikten aonra gazete fÖY • 
le hır netıceye varıyor: 

Büyük. devlı;tlo;r böyle bir harple 
meraklı bır se~cı vaziyetini daima 
muhafaza cdebı!eceklerini zannedi • 
yorlar ve ya böyle bir vaziyet almaia 
mı hazırlanıyorlar 7 Garp deırlet a • 
damlannm h udereceye kadar alda • 
nabilecelı:lerini tasavvur etmek güç • 
tür!' 

Amerikada bir senelik 
• 

ver~ı 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - 1933 

senesinde tabıil edilen vergi yekıinu 
2.090.957.279 dolardır ve 1932 den 
67-0 milyon dolar fazladır. 

~llllYET SALI 6 .ŞUBAl" 1934 

HARİCiHABERLER tll4 .',· •:J '· - . .. r ~ 

Fransada 
İstizahlar başlıyor 
Stavisky'den para alanla· 

nn listesi hazırlandı 
PARlS, 5 (A.A.) - Dünkü kabin.e 

içtimarnda Rhone nli ve belediye ret· 
ıi M. Villeyin iıtifa eden Seine vali ve 
belediye reisi M. Renard'm yerine ta• 
yin edilmesine karar verilmiştir. 

içtimadan aonra M. Daladier, fU be
yanatta bulumnuıtur: 

"HükUmetin otoritesi meı'uliyetini 
üzerinde taııyan baıvekil matbuat mÜ· 
nakaıalanna iıtirak ebnelı:ten kendini me 
netmektedir. Baıvekil sadece memle
kete karıı olan va:zifeıini yapmakla 
meıgul olmaktadır. StaYiakİ meııelesi 
ni tamaınile tenYİre Ye bundan ıonra 
timdiye kadar nki olan ziaf eıerleri
nin tekerrürüne kati)'en mani olmağa 
karar vemıit olan bat vekili hiç bir ma
ni durduranuyacalı:tır. 

Meclis açılınca Stui.ılü lbeııeleıi i· 
le meıııul olacak komisyon, tqelı:lı:ül • 
der etmez vazifesini yapabilmesi için 
1azmı bütün vesikalar ve Staviıkinin 
tediye ettiii bütün çek sahiplerin • .t U.. 
teıi kendiıine yeriJecelı:tir. 

lıtizahlar 
PARlS, 5 (A.A.) - Yamı mebu· 

tan mecliıinde umumi ıi,_..,t balı:Jmı. 
da büyük bir müzakere açılac:akbr. isim 
!erini kaydettirmiı istizah sahipleri pek 
çoktur, 

htizablar bir taraftan dün bükıimet· 
çe kararlaıbnlan idari deiiıildilder 
diğer taraftan kabinenin teıekkül tar• 
zı etrafında cenı)'an edecektir. 

istizah takriri verenlerin bepn aöz 
alacak oluna müzakere geç vakite ka· 
dar devam edecektir. 

Kabine ekseriyet alacalı 
PARIS, 5 (A.A.) - Yapılan bir çok 

görüımelerden anJaııldrima göre, ikin· 
ci Daladier kabinesinin mecliıte, ken
diıinden evvelki kabinenin ekııeriye
tine ııabip olacaiz ııörünüyordu. Bu 
ekaeriyette Fransa eoıyaliatleri, orto
dolular, radikal eoıyalistlerle bunla • 
ra yakın gruplar vardır. 
Eski pol:S müdürü Fasa gitmiyor 

PARIS, 5 (A.A.) - Dün Fas umu· 
mi valiliğine tayin edilen Ye bu vazİ· 
feyİ kabul ebniyen sabık polia müdü· 
rü M. Joan Chiappe kendiıine vedaa 
geİen sabık mesai arkadaılannın çoğu 
tarafından teveccüh ye muhabbet eser• 
)eri görmektedir. 

Ziyaretçiler arumda adli zabıta u
mum müdürü M. Xavier Guiebard gibi 
bir çok yiilaek memurlar bulunduğu gi· 
bi küçük memurlar da bulunmakta • 
dır. . 

Bu ziyaretlerden pek mütehauıa ve 
müteeHir olan M. Chiappe geçenlerde 

Baltık hükumetleri 
Endişe ediyor 
Leh • Alman misakında 
gizli anlaşmalar mı var? 

RiCA, S (A.A.) - Letoııya gaze· 
teleri ordu erkindıarp reisi ceneral Ma .. 
legesi'n Alman • Leh mi"""'! bak.~ın· 
da Latvipaiskjreivis gazeteaıne gon • 
derdiği makaleve . büyük bir mana ve 
değer vermektedir. 

Ceneral Malgeı bu yaz11mda bil • 
haaaa diyor ki: 

•·Biz Alman - .Leh misakıiıın yal • 
nız dıt Ye göste~iıli tarafına. bakıy? : 
ruz. Bu misakı ımza edenlerm bakikı 
niyetleri onun harici sa.fhasmın P.ÖS -
terdiği gibi ise miıaka iyi nazarile bak 
malı: li.zım gelir. Şimdilik biz bazı şÜp 
heler beslemek hakkına malik bulu -
nuyoruz. b' • 

"Almanya ile Lehistanm biri ınn 
den ayıran ehemmiyetli itilaflar bun• 
daıı ileriai için uzakla§bnlmıı iıe v~· 
dedilen tavizlerin ne gıbi teYlerden ı· 
baret olduğu eorulup arqtırdabilir. 

"Avnıpanın esas • teıkili.tmd":. .v~ 
hukuki vaziyetinde bır takun degııik 
likler hazırlanmakta olduğu zaııtım• 
da bulunmak için ciddi sebeplere ma
lik bulunuyoruz. 

"Yapılması diitiinülen bu ~eii!ik 
tiklerin kendi mukadderatımız uzerın 
de bir teair yapıp yapmıyaı:ağmı. g~ : 
receğiz. Bununla beraber ken~ımızı 
müdafaaya her ... akitten daha zıyade 
hazır bulunmall)'Jz." 

Ceneral Malges diğer Baltık dev • 
letlerile Letonya arastndaki teoanüt 
bağlannın lı:uvvetlendirilmeoini tavai 
ye etmif, onlann i.ıtildi.linin de tehli
ke lı:art11mda bulunduğunu aave eyle 
mit, Balbk devletleri arasındaki dip. 
1omatik mesai i§tirakinin bu dev !etle
rin orduları arasında da ada bir meaai 
iıtiraki vücude getirilmek •uretile art 
tmlma11 icap ettiğini kaydeylemiıtir. 
,_ 

aokaklarda yapılan nümayiılerde vuku. 
bulan ' Iıadiııelerden duyduğu teessür 
ve tee11üfü hazır bulunan gazetecile
re bildinniıtir. 

Arbedelerin önüne geçildi 
PARIS, 5 (A.A.) - Müfrit unıur· 

lar dün Of&ID büyük caddelerde nÜ· 
mayiıler yapmağa tetebbüı ebnitlerae 
de vaktile alman tedbirler sayesinde 
biç bir mühim hadiıe olmadan, yeni po 
liı müdürü M. Bonnefoy Sibour tara
fından bizzat idare edilen politler tara· 
fınclan derhal daiıtılmııtır. 

PARlS, S (A.A.) - Dün akşmnki 
tenhürat emaımda çoğu muYakkaten 
olmak üzere 75 kiti tevkif edilmİf • 
tir. 

M. Voroşilof ateş püskürüyor 
(Ba~ı 1 inci sahifede) .... 

nın milli müdafaatt halı:kmda mL ııııa 
ve uzun izahatta bulunmuıtur. M. Vo 
roşilof, tarihin komünist fırkanın 1 ~ 
inci kongreaini Soıyalizmin bir zafen 
teklinde kaydedeceğini aöyledikten 
aonra bir memleketin ihya ve iman İ· 
çin en büyük umur olan vahdetin Sov 
yet Ruayada temamiyle tahakkuk et• 
tirilmit olduğunu beyan ebnittir. 

M. V oroşilof, bundan sonra Sovyet 
Ruıyanm milli müdafaa bakımmdan 
vaziyetini etrafiyle izah ebniıtir. 

Muınaile)'h demi§ tir ki: 
"Sovyet Ruayanm ınüaellah lı:uYTOt· 

leri, tamami,.le memleketin inkiJafma 
tetabuk etmektedir.'' 

M. Voroıilof kızıl ordunun ıimdiki 
vaziyetiyle 1930 ııeneaindeki vaziye
tini mükayeae ederek fÖyle demiıtirı 

' 'Bugün ordunun teknik noktum • 
dan ıslahına müteallik bütün meııeleler 
halledilmiıtir. Hali hazn-da tamamen 
asri ve ihtiyacımıza ki.fi tanklara a&• 
bip bulunuyoruz. 

Geçen üç aene zarfında hava kuv 
vetlerimiz tanılaınu bir hale gelmif • 
tir. 

M. V orotilof, Sovyet Ruayanın Ka-. 
radeniz ile Baltık denizi ve hilha.ua 
Uzak Şark sahillerindeki müdafaa •• 
ııaitinin takviye edilmiı oldulunu aö:r· 
lemittir. 

M. V oroıilof, handan sonra aözü ıleniz 
kuvvetlerine nalı:elbnİftir. Mumaileyh 
delDİflİI' ki: 

''Son aeneler sarfında yalıus Bal • 
tık denizi ile Karadenüıdelı:i kuvvetle 
ı-imizi arttırmalı: Ye ku,,...etlendinııelı;. 
le ve ıimal mmtakaımda da müdafa& 
sız kalmamak İçin bir talanı gemileri 
mizi Beyazdetıiz Baltık denizi kanalı 
vasıtaoile timale naldetmekle kalma
dık, ayni zamanda dofrudan dofru • 
ya bir tecanize maruz kalmak ihti • 
maline binaen Uzak Şarkta deniz lı:uv 
vetleri vücuae ıretirdilı:. Şimdilik bu 
taze deniz lı:u,,...etlerinin aat'l'etiyle 
nıübahi olnuyacağımızı biliyoruz. 

M. Vorotiloff, bundan eonra kızıl 
ordunun lı:adrolan halı:lunda malUınat 
vermittir. Mumaileyh, mütealuben bu 
kadroların ne demek olduğunu izah i 
le demittir ki: 

''Bizim ordumuz teknik bir ordu • 
dur. Asri tekniği ile, alaka ite kabul 
ebniıtir. 

Uuık Şarkta 
Hatip bundan aonra uzak tarktalı:i 

hususi ordudan bahiıle demitıir ki: 
"Uzak ıarlı:taki huıuai ordumuzdan 

ve bu mmtalı:ada gafil avlanmamak 
için ne gibi teYlere teıebbüa etmiı ol· 
duğumuzdan bahsetmeden evırel •İze 
biraz Uzak arkta lı:omJUlarmuzdıın 
bahaetmek zarureti vardır. Japonya • 
nm buhrandan çıkmak için bir harp 
çıkarmalı: çarelerini &ramrf ve halen 
de aramakta bulunan batlıca meınle· 
ket olduğu, hali hazırda bütün dün • 
yaca anlatılmıı bir keyfiyettir. Japon 
ya, cihan piyasasmda harp malzeme. 
sinin ve harp sanayii için laznn ipti • 
dai maddelerin baılıca müıterisidır. 
Japonya ayni zamanda harbi ıiyaseten 
hazırlamak sabaaınd da büyük bir fa. 

aliyet sarfetmelı:te ve bu faaliyeti yal 
nız Japon adalanna münhasn- kalma 
yıp Çine de f&Dlİl bulunmaktadır. Bu 
ise çok •ahimdir. 

~ Harp .• 
Japon aılı:eri muharrirleri, Japoıı 

ilimleri, fabrikatörleri, siyaset adam· 
lan iki ııeneden beri Japonyanm Sov· 
yet Ruıyaya karı• harbetmesinin bir 
zanıret olduğundan balıııediyorlar ve 
bizim deniz manatıkımızm ve hatti 
bütün Siberyanm fetih Ye i.ıtili.oınm 
teferriiatmı o kadar açık bir liııanla 
tetkik eyliyorlar ki buna kal'1ı kulak 
lanıruzr tıkamamız Ye evvelce oldu • 
ğu veçhile komıumuza lı:arıı itimat 
beılememiz pek garip olur. 

Japonya, Mançuriye bilfiil hakim 
olmuştur. Japonya, resmi taahhütleri 
hllifma olarak yalnız Sovyet Rusya• 
nm §arki Çin demiryolu Üzerindeki 
menafiini temin etmemekle kalmıyor, 
bili.kit bütün çare ve vasıtalara baş 
vurarak bizim menfaatlerimizi ihlal 
etmeğe çalıııyor. 

Japonya, Rusyaya kartı harp yapıl 
maınu açıktan açığa isterken biz.i harp 
hazırlıldannda bulunmakla . ıth"!" 
ediyor. Hudutlarımızda ve ıehirlerı • 
mizdeki müdafaa tertibatımız, Japon 
lan kutkulandmyor. Filhalrka ye.,_i 
Mançuri ile hudntlarım.ız! 19"31 de Çın 
ile olan hudutlarımız gıbı mudafaattz 
kalmıı obaydı biç ıüphesiz komıula· 
nmızm daha ziyade hO§una ridecek· 
ti. Bütün cemilelı:irlığımıza rağmen 
hiç kimııenin bu ıııretle hOfUna ritmelı: 
istemeyiz.'' 

M. VOl'Ofilof, Japonyanın harp ha 
zırlıklannı taırir ebnit. Japonyanm 
tenılk ebnelı:te Qlduğ uaslı:eri ve iktı· 
sadi üsülharekeleri &ÖSlenDİf ve Ja • 
ponyanın ecnebi memleektlerden oatm 
almakta olduğu iptidai maddeler;n ne 
cibi ıeyler olduğunu ııöylemitıir. Mu· 
maileyh, tÖze devam ederek demittir 
ki: 

"Japonyanm 1930 oeneıind":_ 44~ 
mil:;ron yene baliğ olan harp bu tçcm 
hali hazırda 937 milyon yene çıkmRk 
tadır ki Japon devleti bütçesiniıı yiiz
de 54 i demektir. Harp sanayii, tanlt 
tayyan ve diğer harp malzemeleri in 
ıaatı 'uttlile inkitaf etmelı:tedır. Man 
çuri, yavat yavaı bir silah depoıu ha· 
tine gelmektedir. Oradaki Jaı><>n as -
keri kuvvetlerinin mikdarı, bu müata 
kil devletıı: hudutlau daiıilınd,;ki Ja. 
pou ln.an '"'"iin.n hinayeıi l!;t4 zaruri 
olan milı:c!arı. lıaddi.,tlen fazla &.§mrı 
tır. Diğer ~araftan )enı Man~uri hü
lı:ümeti de ordudan mevcudunu ve ıi· 
lablarmı mütemadiyen ıuttınnakta • 
dır. 

Çinde ve Mançuride olup biten 
fe)'ler lı:aqrsında bizim her lıalde ba· 
airetli olmamız, her ihtimale karşı ha 
zır bulunmamız Ye oralarda neler o
lup bittiğini dikkat ve teyal..lruz ile 
takip ve mukabil tedbirler almamız 
tabii idi. 

Türkiye - Rusya 
Türkiye ile olan münaııebctlerimiz 

en doatane ve en devamlı dostluklar
dandır. 

lran ~Jt. Afte"aniatan ile olan miiaa .. 

,. .•r---:' ~ 1?•1.l' . · ~ .. ' • 
Bursada azılı bir katil 

Havlucu Ahmet karısını öldürdü, iki za· 
bıf a memurile diğer iki kişiyi yaraladı 

BURSA, 5 (Telefonla) - Bu ııkfam burada tüyler ürpertici bir 
cinayet oldu: Havlucu Ahmet isminde biri meçhiil bir sebepten dola• 
yı relilıan Şahsine Hanımı pıçakla sol memesi üstünden yaralıyarak. 
öldürmüştür. Katü cinayeti mütealııp evden çıkaralı doğruca mizanog 
lu mahallesine giderek alırabalanndan arası açık olan dökmeci 30 yar 
'lannda lzet Elendi ile karısına ve evde mi8alir diğer bir fama hücum 
etmİf, kadını ve muafiri de yaraladıktan sonra polis lıaralıoluna gel· 
miftir. 

Havlucu Ahmet lıaralıol lıapısrndan İçeri girince polis muavini 
Hidayet Efendiye atef ederek lıomueri kolundan, polis Hayri Elendi· 
yi de sol memeli üstünden yaralaclılıtan sonra kaçmağa ba,Iamıf ve 
yolda tesadüf ettiği bir bekçiyi ele taşla omuzundan yaralamıştır· . 

Kaçmakta devam eden katil uıbıta memurları tarafından takıbe 
baflanmıf, kendi.inin lrgandi lıöprihü altına incliği göriilnıilf ve lıa· 
tile teslim olması i/ıtar edilmt,tir. Katil bir polu memurunun "teslim 
ol!,, ihtarına karfl pıçakla mukabele etmİf ve aralannda boğuşma ol· 
muştur. 

Neticede lıatü öldürülmüftür. Meseleye müddeüımwnilik VtıZlyel 
etmİftir. Tahkikat devam ediyor. 

Sabık Maliye Vekili Abdülhalik 
Beye yapılan ameliyatın neticesi 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Mustafa Abdül~alik Beyin sıhhati 
halılıında çıkan bazı ,ayialar ve bu meyanda amelıyahn hatalı yapıl• 
dığı ve ameliyat esnannda Alman profesörün bir lıaç defa bayıldığı 
gibi rivayetler tekzip olunmaktadır. 

Hastahane sertabibi Nüzhet Bey hastanın ıılı/uı.ti hakkında de
miftir lıi: 

- Abdülhalik Beye ameliyat muvallalııyetle yapıldı. Sıhhi ahva• 
li gayet iyi gitmektedir. Harareti tamamen düşmüıtür.,, 

Alman profesör de hastanın gözüne pansıman yaptığını, cerahale 
tuadül etmediğini veba neticeden çalı nikbin olduğunu ifade elmİf• 
tir. 

Maarif Vekilinin beyanatı 
ANKARA, 5 ( A. A.) - Son zamanlarda gazetelerde intifar e

den yeni tedrüat tctkilatına dair haberler henüz lıatiyet kesbetme
miş düşüncelerden ibarettir· Maarif Vekil,' bize bu huswıtalıi beyana• 
tında demiştir ki: 

"- Bütün bu haberler mevıimsiztlir. T elıarrür elmİf. bir fey yolı· 
tur. Henüz tetlıilı ediyor ve düyünüyoruz.,, 

Paramızın kıymetini korumak iç in 
ANKARA, 5 (A. A.) - Paramızın kıymetini koruma hakkında 

meri bulunan kararnamelerin tatbikini daha ziyade lıolaylQftuabilmelı 
ve kontrolünü daha iyi temin edebilmek için Maliye Vekaleti, bazı 
nolısanlan da telafi etmek fartile ayni euular dahilinde ve ayni hii· 
lıiimleri ihtiva etmek üzere yeni bir proje ihzarına baplam11llr. 

Posta ve Telgraf U. Müdürlüğü 
ANKARA, 5 (Telelonla)- lnhilôl Men Posta oe Telgraf Umum 

Müdürlüğüne Devlet Şurası Umumi kiitibi Edip Cemil Beyin tajiiil 
ihtimalinden bahsolunmalıtadır. 

Telıaütliiğünü talep eden Fahri Beyin ayni idarede ihtas edilecek 
mü,avirliğe getirileceği söyleniyor. 

Maliye mütehassısı geliyor 
'ANKARA, 5 (Tele/onla) -Celbi kararlQfan bir Frarıau: mali)ld 

mütehas•ısı hakkında Maliye Müstqarr Failı Bey dedi lıi: 
_Elimizde iki isim var. ônümüzdelıi günlerde brı uimlerden biri 

hakkında karar verilecek ve mütelıcısns celbedilecelıtir. 

Üç memura işten el çektirildi 
IZMIR, 5 (Milliyet) - Paket gümrüğünde müfettt,ler tarafındllrl 

yapılan tetkikat neticeıind e bir birinci, iki ikinci 11ru/ muayene me
muruna işten el felıtirümiıtir. Tahlıilıat devam etmektedir. •• 
U züm f iatlarının sukutuna karşı 

IZMIR, 5 (Milliyet) - Kuru meyva ihracatçılar Birliği Üe Ozünı 
Satıcılar Birliği borsada müflerelı bir içtima ya~caklard~r· T?plant~ 

da ÜZiim liatlerinin sukutuna lıarfı alınacak tedbırler tespıt edilecekti 
tir. 

ııebetlerimız de fena değildir. 
Anuplar doıtlannıı:zla olan müna· 

aebetlerimizi biliyonıunwı:. M. Staline, 
bunları mufassalan izah ettı. Fakat 
Uzak fark afakı bulutlarla örtülü ve 
orada her an bir harp fırtına11nın 
kopması muhtemeldir. Diplomatlan • 
miz bütün mesaisine rağmen timdiye 
kadar Japonyaya sulbün Sovyet Ru!. • 
yaya karşı yapılacak bir harbe mu • 
reccah olacağını bir türlit anlatama• 
drk. Bu muharebe, Japon em!'o;rya • 
littleri için -de olmryacağr gıbı ko • 
lay da olmı)'acaktrr. Eğer böyle bir 
harp yapmak mecburiyetinde kala • 
cak olursak bu harp, bü:rük ve çok 
ciddi bir harp olacaktır. Bu harp, ..,. 
bebiyet verenlere pek pahalıya otura 
caktır. Batkalarınm zararın" çarça • 
buk iıtifade etmek ümidinde bulunan 
uzak lı:omıulanmız, bu ciheti rözönün 
de tutmalıdırlar. Japonya ıle yapıla· 
cak bir harbin bizim İçin çok mü,kül 
olmıyacağını aöylemek İıtiynnım. E
ğer Japon eınperyaliatleri aıl<eri bir 
maceraya karar verecek olurlaraa hiç 
ıüpbesiz pek ziyade hazır oldukları 
halde meydana gelecekler ve bütün · 
kuvvetlerini ortaya aıa,aklardır. 
Kızıl ordunun piftarmı teıkil eden 
Uzak flll'lı: ordumuzun düımıın topra 
imnzı istilaya kı)'am eylediği zaman 
onu Uzak ıark hudutlanmızda imha 
etmeğe muktedir bir hale 10kmak için 
ne yapblı:? Son ııeneler zarfında ıner• 
kezü komite, Uzak fark ile mütema. 
diyen mefgul olmuf •e halen de ol • 
maktadır. Bu mıntakadalü askeri kuv 
vetlerimizi tezyit ve takviye için az 
çok her teYİ yaptık. 
· Müsaadenizle size bu hususta ra • 

kamlar aöylemiyeceğim. Hudutlanmr• 
zı da bir nebze tahmi ettik. En mü • 
him aahalarda dütmanın kolaylıkla 
a§amıyacağı manialar vücude getirdik 
Lenin. 1922 !arilıinde Viladivostokun 

Posta ve telgraf umum mİİ" 
dürü tekaüde sevkedildi 

ANKARA, S (A.A.) - Poıta _,. 
telgraf müdürü Fahri Bey tekaüt!~ 
İltemit Te ba talebi vekilletçe 1ı:a1ıııl 
edilıniıtir. 

Yeni müdürü mnumi tayin ediliJı' 
)'e kadar umum müdürlük itleri nı,..
lini tarafından idare edilecektir. 

. lzmir valisi 
lZMIR. 5 (Mıni,.et) - lktısat •': 

kili Celal Beyle Buruya riden v.ı;ozi" 
Kiznn pa§& bucün avdet ebnittir• 

lngiJiz sefiri geliyor . 
ANKARA, 5 (Telefonla) - t..,;ıı;' 

sefiri bu akf&ID lataııbula hareket et 
mittir. 

yarım metre kar 
KOTAHYA, 5 (A.A.) - Altın~~ 

nahiyeainin Tomoynar lı:iiyüne •e cıflİf 
rına yanın metre kar yağdıijın,!11n ı:' 
gid;, CÜcll!Şmi,tir. 

Japonlar tarafından tahliyesin~e~ ~ 
ra söylemit olduğu nutkunda ıoY " 
mitti: ıı-1 

''Viladivostok çok uzaklarda, fil b_ı 
ne de olıa bizim fehrimizdir" f 11 p- • 
de bize ait olan bu tebri her oelll'" • 
hasına olurssa olaun müdafaa ':. ,,.. 
ğe mecbur olduğumuz gibi biit~ jptİ 
bil manatıkımıızı, ıimali sasba1•~1' • 
zi, kamçatkamızı, hülisa uzak t" ;:; • 

k• - h ..... ta ı topragımızın er zerreıını 
1 

t• ' 
dafaa mecburiyetinde bulunD'0 J~ .. ~ 
yız. Ve müdafaa edeceğiz v\Je JI 
farkımızı yalnız müdafaa etıne h"' 
kalmıyacağız bize karşı açılaca~\ • 
hanS?i bir harpte galip gelecr:rı ' 



, 

[Fl:LElaiJ 
Spor disiplini bahsi 

Geçenlerde Taksim ıahasında ya
t•lan bir futbol maçını müteakıp ~a-
~e tecavüz ebnitlerdi. Ben hada -

leyı duyduğum gün müteessir olmuf• 
1~ ama, daha hadiıeden evvel bu 
•utunlarda hakemlerin himaye edil • 
llıele · h k t'"I" ğ' rı ve akem kararlarının a ı ı· 
jdhakkında uzunca bir yazı yazmıt 

0 ulum İçin ayni ıözleri bir daha tek 
~~ra lüzum gönnemittiın. Bu fena ha· 

1 '"' •Por edebiyatında bazı tezahür • 
ı::.~akb~p oldu. Bir taraftan idman 
A. •1 ı .'kinci reiai Halit Beyefendi 
._, ıabeYuniz bu babıite ıiddetli bir ya 
ilk yazarak ıporda terbiye ve itaatin 
Yit Ullıde olduğunu bir kere daha te• 

I> ederken, diğer taraftan Abidin 
aver 1

LY d d""nkü ·· h · tt (B" oe e u cum urıye e 
"e "h •Por Yaruı) iımile oyunculara 
hi d •keınlere tecavüz edilmeai aley• 
danı.· et bir Yaz111 intitar etti. Bu yazı· 

ı ee "'fb' itti.-aı, llu ıslerine ben de tamatne!' 
•Jni ederim. Zaten dediğim . ~ibı 
Yal •erden ben de şikayet etnıııtım. 
leş.:~di~ubterem meılektatımla bir : 
bu gıın bazı noktalar var. Evvela 
h•d~Por terbiyeıi sakatlığı göateren 
I)·~ •&eler Yalnız futbol de olmaktadır. 
•ıer b "b" illa. ."Porlarda hamdolaun u gı ı 
razı t h"" H tt" ga· rip ı.· eza urler yoktur. a a 

IOıı ır tesadüf eıeri olarak, Ankaı;a~a 
fuıı.:ı'"P.'lan Türkiye birinciliklerını~ 
lurp 1 fınal maçı eanasında hakemı 
Yam: anıışlar ve bu yüzden de maç 
A.tle . kalınııtı. Erteıi günü yapılan 
l'U.~~•nı birincilikleri eınasında da 
!"ıl ı,re ?00 metre birinciliğini kazan 
h;,; •r ırenci aırf • hatta kendi aley 

" olar k ' d"" • · · d;.ı. 1. a • geçit değiıtir ıgı ıçın 
dı ha •fye ettiler. Hiç aesini çıkarma· 

'So 0Yııunu büktü gitti. 
lı:ar 11

1 
Balkan güreşlerinde de birçok 

itir ar ar •erildi. Deiil dövmek hatta 
le~ eden bile olmadı. Gerek Türk, 

F' 
11 

Ye.banca .. 
diıı 0tholdekilere gelince; bu it ~bi· 
tec·ı ":•er Beyin gördüğü ve bazı ıda
le İ/11 laııettiği profeayonellik ruhi· 
~ ır lu2ııtınna neticeai değildir. E
de dıı ~Porun ve ıeyircinin nevinden 
~liip~t~ıı. b." badiaeler, bir taraftan 
11-ıita ~•<ın, azalarını hakemlere 
l!'ll da, •kb-~r etmemeleri, diğer taraf· 
ille har lup menfaatini korumak his· 
ta.ı,lil eket eden ve klüpçiilük bas • 
l'~ıı • .ı:,,ro.ıuı olanların nuntaka he -
!1»lıı •• • bu ıibi tecavüz hareketle• 
lalıfif •alarma mini ohnalan nya 
dır: ıı:,::ıel~j yüzünden aıkla§Dl_akta 
:tıdiıı 1) hır de geçenelrde bızzat 
ı.· •tıııe t"•r Beyin (Hakemler ha • 
ı.ı""''••i 'ı.:r ,.m~? neden bunların bü-

t )'1,"-ıl t .•dır?) diye yazdığı ten • 
\""uıııı ,:.-. •nzimam eder ve batta 
l~bl'1.p11.';.'tezlere kadar müracaat • 
d aıl "tua hakem kararlarına kar
b o. lliifıı, . ~ular •e klüpler bakkm-
t~" ti;,ıalimaline kalkılırsa netice 

1 ger "1ii jlabilir mi?. 
,r.~ı.,..:ıc ~· •r hakemin • hatti hak-
•iı, ... :.. ıle • verdiği bir kararın 

•tııı. -;"Tetethı.ı h k .. 
le b' llin aiiır b" ve a eme tecavuz 
,.~ ır tey Ya ır tey olduğunu ve böy 
......, llıliınk" Panı cezadan kurtarma • 
•tııa. da ·· j1' olınadıiım bilir ,.. aza
l. ltt., 

1 
oy e anlatıraa çıt bile çıkmaz. 

liiPler Porda diıiplin denilen ıey 
~lı:ted? •e azaya bu ruhu •erebil • 
;ı t..rb. ır. Bu her feyden ev.el bir tab 
e ~. !'e_ nıe.eleai, ondan aon.ra vazi .. 
~ • 1 lı1U itidir. Araııra bizim 
~"ıle~ler~dt; mii§a.he~e edilen keıme 
lıl\d bu ıhtisa1ı ve bıtaraflı"- 'hm 1 en •ık N a•u ı a 
. "." rub • ar. • zaman sporda ada • 
•ıııı art~ bo;ı:ul'!r ve ne zaman •P<>rcu 
lıfıııı ~ ~ır nızam İti olmaktan çık
llıitıi:ı: tlrurue derhal itaat.iz "" ü. 
...... 0 ur. O zaınan da böyle hi.di
t~ tekerrüre baılar. Bunun önüne 
il.~ ek için ne demir pençeli bir bat 
ı..-. ~e tethİf lazımdır. Buna gençler~ 
;"'<lc~lme b • af ' '''••iıı z .:'e atar bir nazımın ıpor 
"'°'lirı': duzen vermekte olduğu ka
~ler ~ ve.rmekten baıka çare yotkur, 
~··~ •kıkaten iıe çare bulmak isti
.,:~"' ;~jJla ıebebini ke,fetmek en 
bi) o. .'l'o.~ l>r. iddia edildiği gibi tam 
hep"'':':<!• b··Profeıyooellik ıpor ter • 
gibi o..,.><lı"Y\e çatlakbk •ermeye ae 
re,,;/11 Çok' P tıtiltere ve Avuıturya 
le..; Üı b~.IQ~ •ofeıyonel takım •e ida· 
LQlci lı d"'°llıel .ıııı;.nıleketlerde hakem 
lo.rd d aı,tıııle erı lazım gelirdi. Hal • 
"'net· ır. At-a"' en •onsuz itaat ora • 
tıı"'ı 1 lnıı:il;~ "i,nal takımının evvelki 
lGp . 1l'aplı~ ".!'•aını kazandığı za· 
f"J ı e • 1 tolun b • 1 llıi d hpıldı • h ance çıkmış bir 
lıaı- ururke gıb akkındaki ıinema 

"•ııı 1. " u g ... ııı,,, d '<ararınm .. o .. u &aymıt olan 
o. b Puruzailz kalmı ı 

llnun tnİsalidir. § o 

l-J FELEK 

r. lıtaa~~kevi kongreleri 
~- •ıi diiıı ul Halkevi ıpor tııb . 

ı lııerk akıam ıaat 17 30 d e11 kon 
J.•1~ ko e~ salonunda Y~pılm a lialke
~'c f..._ı~le reiai Fethi Bey ;~br. Ev. 

Ot tıı Yet raporunu ok &ene • 
~a.ıı 1o'°.:""niyetle karıı1=:t;;;· Ra
~~ da;.. ok gelecek iki senelik' fa· 1~un t r "e .. "nan programa d . a ıye. 
•Qh) llıut l 1 aır aza f. 
li ·• ar h .. a ea armı ıerdetm. 1 ı-
ı-:· .ll'Po~•nü ıuretle kabuJ e:th;; ve 

l'ı h •rın okunmasını ·· f -
~•çiltıı .•fi ile Yeni komite j:~eakıp 
il •ıııaı "V.j neticede F etbi zeİ.; a~ına 
Ilı •yıe; 1 

1 ~an Atir ve m.;allinı 'R ~mi 
lı~i l'&rdeçılnıi~lerdir. yarın da içeti_et 

'• 'llıtub "k · -eaı ongreaı yapılacak 

s··ı 
u eynıan Emin Paşa 

1 ""' vefat etti 
~! tur~ 5 (Telefonla) - Dev 
ıııi" .J>'fa b•a~ından Dr. Süleyman E
<l~jir· Cen~gu~ •aat on birde vefat et 
llıUıı:ı~caı.tır s"~,· yarın merasimle kal 
iat;ii. 1 harpt 11 "Yınan Emin Paşa u • 
lir.._.:"de lıuı: garp cepheai aıhhiye re 
ç;ıııı etnı;1 ,, nn"'· latikli.I harbine iı 
l\i ideden evı, e) evlet turasına aza se .. 
~Q,;re •tın;~ k•keri Sıhhiye reisliği 
ii;i~d u. l\ferhurıı 'l;'.~"ı!li bir doktoru • 

e de bul a ı arar heyeti reis 
11nnıu§.tu. 

-~-~- ,_--;_ -·--: - -- - ... 
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• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Bir Türk-Yunan 
Şirketi 

Atina ticaret mümessili
mize vaki olan bir teklif 

Türkiye • Yunaniıtan araamdaki 
ticari münaaebatın inkifafına çalı§ 
mak ve iki taraf mahıullerini biribiri 
ne tanıtmak gayeaile bazı Yunan ta· 
cirleri, lzm.ir tacirlerile ''Türk - Yu • 
nan ithalat ve ihracat Anonim ıirke • 
ti" iınvanlı bir tirket kurmak için Ati 
na Ticaret mümeıailimiz Halil Mitat 
Beye müracaat etmiılerdir. Şirketin 
merkezi lzmirde olacaktır. Şirkete ea 
ki Yunan lktısat ve milli nazırı M. 
Kaatopuloı ile kardeıleri de dahildir. 
Şirketin, memleketimizden mühim mik 
darda hayvan aatın alacağı haber ve 
rilmektedir. 

Temdit edilen modus vivendiler 
Japonya ile aramızdaki Modua Vi

vendinin meriyeti 15 gün teındit e • 
dilmit ve bu müddet evvelki gün bi
terek üç ay daha uzatılmıtşır. ltalya 
ile aramızda mevcut modua vivendi 
müddetinin de 7 ıubattan itibaren üç 
ay uzatıluağı haber alınınııtır. Bu 
huauıta henüz gümrüklere resmi teb
ligat vaki olmamııtır. 

Buğday, arpa, tiftik, yapağı 
1 Ağuatostan 21 kanunuaaniye ka • 

dar ıehrimizde 1261 ton buğday, 
3436 ton arpa, 3197 ton tiftik, 2954 
ton yapağı ihraç edilmiıtir. Son haf. 
tanın buğday fiyatları 5 • 5,5 kurut 
arumdadır. 

Arpa fiyatlarında biraz yiikaelit 
vardır. 

Sanayide yeni hamleler 
Memleketimiz sanayii gün geçtik~ 

çe inkitaf etmektedir. Bu cümleden 
olarak Bakırköy bez fabrikaıında ye 
ni binalar yapılmaktadır. Gökauda 
kurulan İp fabrikası faaliyetini ge • 
ııitetmektedir. Bu fabrika civannda 
bir çuval fabrikalı kurulması mutuav 
Yerdir. Yerli kendirden çuval imali 
mümkün olabileceği bez fabrikaıı 

müdürü tarafından tetkik edilmit ve 
lktıaat vekili Celal Beye takdim edil
mek Üzere bir rapor hazırlanmııtır. 
Yakında latinyede bir cam fabrikuı 
Ye Haliçte bir glikoz fabrikaaı açıla, 
caktır. Huıusi bir tirketin de bir ço • 
rap fabrika1ı açmağa teşebbüs ettiği 
haber verilmektedir. Haliçte açılan 
demir boru fabrika11, faaliyetini ge • 
niıletmektedir. Karadeniz iıkelelerin 
den birinin de, bir un fabrikalı teaiai 
için makineler ıevkedilıniıtir •. 

Oda idare heyetinde 
Ticaret odaıı idare heyeti, dün 

haftalık toplantıımı yapmııtır. Bu İç· 
timada bazı §İrketlere ait münferit 
meaail ve odanın dahili iılerine müte 
aUik bususat göriiıülmüıtür. 

Yeni Zabıtaibelediya talimat
namesi ve esnaf 

yen! 2."1!•tai ~elediye talimatna • 
ke ~roJeaını tetkık için diin odada bir 
omıayon toplarunıı v • • h 

telif maddeleri hakk e P~Jenın mu 
nafın noktai n I ın~.a tuccar ve eı 
tülmüıtür. azar arı uzerinde ıörii· 

Yumurta kongresine hazırlık 
T 

.. ski~sunda 11 ktubatta toplanacak 
ur ye yumurta ongreıi . • • 

için Ticaret müdürr· ... n[ e •ttıralderı 
yumurta tacirle • ub~u, •tanbuldaki 

· • rme ll"er tnektu ön 
dermıştır. lkıısat vekaleti'! k P ır 
b. ·· ·ı .. e ongreye 
'~d~umı··~" gb~lndderildiğini Ticaret 

m?, ur '!gune 1 irıniıtir. V ekilet, 
m~easıl • ?l~ak nıüıavirlerinden 
HalUk Beyı ıntıhap etmiıtir. Haluk B. 
dün Samsuna aitnıek üzere tehrimize 
•elm.ittir. Konp-eden sonra Sa.maun • 
da tütün vaziyetini tetkik edecektir. 

Türkiye - lsviçre ticaret 
mukavelesi 

ROMA, S (A.A.) -Anadolu Ajan 
aının busuıi muhabiri bildiriyor: 

1 Şubatta Romada imzalanan Tür
kiye - laviçre ticaret mukavelesi ev • 
velce Zurih'te aktedilmiı olan kle
ring mukavelesiyle birlikte J 1 ıubat· 
ta ıneriyete girecektir. 

Türk-Bulgar ticaret muahedesi 
SOFY A, 5 (Milliyet) - Sobranye

nin 2 tubat tarihinde aktedilen beı 
dakikalık k11a celsesinde, 21 kanunu
evvel 1933 tarihinde Ankarada imza· 
lan:uı. Türk • Bulgar ticaret muabe • 
de~ını.n ~asdiki hakkındaki teklif kabul 
edılmııtir. 

Bafrada tutun satışları 
.. ~AFRA, (Milliyet) - Bu aene 

tütun satııları henüz hakiki bir pi 

~:Sa t.ulmamıttır. Geri Amerikan 
t . ı Amerikan kumpanyaları 
t on~a 

1 
almakta idiler ve aldıkları 

bonga arı da sevke batlanuşlardır 
tiu meyanda Nemli zade Mitat B 

carethan • d al ' K·· ı ·· ... ~sı e ıcı sıfatındadır. 
• oy ~ tütunlerini denk haline ge-
~rjegd çhalıııyor. Burada denk sa-

ş ~rdı a a fazla olur. inhisar ida 
resı e denk ı H 1 . h a ır. a en pıyasa 
m~ su) olarak 75 • 80 kuruıtur. 
Gormez mallar 20 kuruşa kadar 
satıldığı görülmektedir. 

Maarifte 

inzibat 
Meclisi 
lık tedrisat meclisi ne 

zaman toplanacak? 
lıtanbul ilk tedrisat inzıl>at mecli -

ıl.?de münhal bulunan bir azalık için 
dun mıntakalarda intihap yapılnuıtır. 

Mülhakatta da İntihap yapıldığın • 
dan, mekteplerden neticeler bir kaç gü
ne kadar celecek ve inzibat mecliıi a ... 
zaaı o 11akit taayyün edecektir. 

lktısadl ve içtimai ilimler 
enstitusü 

Hukuk fakültesine bağlı olarak te· 
ıiı edilen ikt11adi ve içtimai ilimler 
enstitüıü bazırlıklan ilmıaJ edilmi§tir. 
Enstitüde mart batında tedrisata baı· 
lanmaaı takarrür etmiıtir. 

Talebe cemiyeti kooperatifi 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti bir 

kooperatif tesisine karar venniıtir. Bu 
huıuıta hazırlıklara baılarunııtır. 

Kooperatif hukuk talebesine ucuz 
yemek, yurt, ve kitap tedarik edecek
tir. llk it olarak kooperatif bir lokan
ta açacaktır. 

Pallata 

DUkkAnda hırsız 
Çengelköyünde Halk caddesinde 29 

numaralı evde oturan lbrahimin dük • 
kanına Koço iıminde biri ırinnit ve 18 
lira çalıruısa da yakalanıruftır. 

Kaçakçı 
Evvelki aktaın Konya trenile gelip 

Haydarpaşa bagajına verilen 2 sandık 
ve bir denk içinde 346 adet köylü si
garaıı ~ö~~müı, memurlar bu eıya
nın aalıibıru beklemiıler ve nihayet 
dün sabah Derbentte oturan Cevat iı
mindeki kaçakçıyı ıigaraları alırken 
yakalamıılardır. 

Kaçak döviz 
Evvelki gün limannnızdan Selaruğe 

hareket etmek üzere bulunan Roman
ya bandıralı Prenaeı Marya vapuru 
yolcularından Yunanb Niko oğlu Hi
riıto efendinin üzerinde ıümrük mu
hafaza memurlan tarafından yapılan a
ramada müsaadesiz 25 liralık ecnebi 
dövizi bulunarak müsadere edilmiıtir. 

Kaçak çakmak 
Sirkecide konvanıiyonel kontrol me

murlarından Süleyman efendinin iiı • 
tü muhafaza memurlan tarafından a -
ranmıı ve yüz adet kaçak çakmak tqı 
bulunmuıtur. 

Suçlu ibtiıaa malıkemeıine aevke
dilmittir. 

Suruyu bırakan çobanlar 
Mezbahada keailmeai caiz olmayan 

Kızıl Karaman koyunlarından bir ıürü 
~endik taraflarına götürülmek üzere' 
iken Kadıköyünde çevrilmiıtir. Çoban
ları kaÇmt!tır. 

Çarpan otomobil 
l • Sirkeciden geçmekte olan hamal 
ı.t""" ıoför Zihni efendinin idareıinde

~139 numaralı otomobil çarpımı, 
hafıf ıurette yaralandığından ıoför ya
kalanmııtır. 

iki hırsız 
Belgratkapıda ahçı Ahmet efendinin 

hanesinden bir hafta evvel eıya çalan 
hınız zabıtaca aranmakta idi 

Yapılan tahkikatta bunları~ Ama • 
"'1t Şükrü ile Hüdai olduğu anlatılnu§ 
her ikisi de yakalanmı9tır. 

Mahkemelerde 

lnhl••rl•rda 

Afyon satışı 
Müzakereleri •• 
Kartel haricinden yenl 

teklifler vaki oldu 
Türkiye - Yugoıla-vya müıterek 

afyon satıı büroau ile bir müddettenbe
ri müzakeratta bulunan beynelmilel Kar. 
tel mümeuillerinden biri evvelki gün 
Almanyaya avdet etm.İftİr. 

Dün de uyuıturucu maddeler inbi-
1111'1 idareıinde 9ehrimizde kalan Kar· 
tel mümessillerinden ikiıile müzake· 
rata devam edilmittir. Kartel mümeuil
lerinden biri de dün akıam ıehrinıiz· 
den aynlnut ve Ali Sami Bey tarafın
dan teıyi edilmiıtir. 

Alıcı vaziyetinde bulunan Kartel he
yeti umum.iyeıinin ayın 13 ünde Pa
riste fevkalade içtimada müzakerat ne· 
ticesi mevzuu bahsedilecektir. 

Verilecek karara ğöre, müzakerata 
devam için satıcı vaziyetinde bulunan 
Türkiye • Yugoılavya Karteli mümes· 
ıilleri Parise davet olunacaktır. 

Böyle bir vaziyette müzakerata ge
ne lotanbulda devam edilmeıi Türk 
ve Yugoılav mümessilleri tarafından 
ileri aürülmüıtür. 

Diğer taraftan mütterek büroya, 
beynelmilel Kartele dahil olmıyan ba -
zı afyon müstabzeratı fahrikalan da mÜ· 
racaatla Almanya ve Franaada mÜ§· 
terek iki fabrika teıiıi teklif edilmit • 
tir. 

Beynelmilel Kartel mümeaaillerile 
müıbet bir anlatma iınkanı elde edi
lemezse bu teklifte bulunanlarla tema
sa ıririıilecektir. 

Ayarlık ölçüler 
Muhtelif belediyeler için Avrupaya 

ıunarlanan ayarlık ölçüler gelınitıir. 

Amerikalı mütehass•s 
Demiryollanmız hakkında hükil • 

mete bir rapor vennit olan Amerika
lı mütehaasıa M. Cbarlea Belle dün 
Ankaradan. tehrimize gelmiıtir. 

Fransız sefiri Paristen geldi 
Mezunen Pariıte bulunmakta olan 

Fransanın Ankara elçisi Mösyö Kamme
rer dün sabahki ekspreıle ıehrimize g~l
miıtir. Mösyö Kamınerer bh· kaç gü· 
ne kadar Ankaraya gidecektir. 

Liman şirketinin yeni 
tarifesi 

Liman tarife komiıyonu, perfembe 
günü toplanarak Liman Şirketi yeni ta
rifelerinin teıbitine devam edecektir. 
Liman Şirketinin Kuruçeıme antrepo
larına vapurdan antrepoya kadar nak
liyat icrasına karar verdiğini dünkü nüı 
hamızda yazmııtık. 

Aldığımız mütemmim malı'.imata gö
re, Liman Şirketi mukavelesi, vapur -
lardan antrepolara kadar nakliyatı tir· 
kete bir nzife olarak tahmil ebnekte
dir. 

Sirket, bu hak ve vazifeaini timdi
ye kadar istimal etmemiıtir. Son kara
n, yalmz kömür nakliyatının antrepo
larla vapurlar araaında k.endi vesaiti ta· 
rafından icra1ı merkezindedir. 

Tarife komiıyonu, bunu, ıirketin va· 
zifeıi mahiyetinde ırörerek kabul et • 
miıtir. Şirketin yalnız kömür nalıliya· 
tında değil, umumiyetle mukaveleıile 
teabit edilmiı olan bu İfİ yapmasının 
talep ve temini iıe, komiayonun vazi
fe ve ıalalıiyet cümlesi haricinde görül· 
mektedir. 

Hacı Omeri niçin öldürdü 
Şahitler hadisenin bütün tafsilatını 

mahkemede anlatıyorlar 
Om~~~k":!"da yolgeçen hanında Hacı 1 hakeme rapor celbi için baıka güne bı-

en oldurmekten ıu~•u Ha •1 kıl 
Om 

. • ,... san og u ra nuıtır. 
erın muhakemeaıne baılanmııtır. 
Da~.·~-~~~ nazaran Hasan oğlu Yangın tahkikatı ilerliyor 

Ömer oldurdugu Hacı Omerin arkada-
ııdır. Bir gün Hacı Omer handa yoğurt 
çu Mebmetten yoğurt alırken kavgaya 
tutuımuıtur. Bu kavga eınasmda Ha
san oğlu Omer Hacı Omere yardım mak 
ıadile müdahale etmiı ve yoğurtçu 
Mehmede çıkıımağa baılamııbr. Bu mü 
dabale kavganın büabütün ıiddetlenme
ıi.?İ .. mu~ip olmuı v-: neticede iı bıçağa 
dokulmut. Haıan oglu Ömer bıçağı ile 
yoğurtçu Mhınedi yaralamak iaterken 
bıçak arkadaıı Hacı Omere iıabet et • 
mit ve onu öldürınüıtür. 

Dünkü muhakemede yoğurtçu Meh
met davacı mevkiine gelmiı, fakat müd
deiumumi yoğurtçu Mehmedin bu İfle 
davacı olamıyacağmı ıöylediği için dı
tan çıkanlmııtır. 

Muhakemede dinlenen f&hitler kav
ganın naaıl baılayıp nasıl bittiğini an
latmışlardır. Suçlu Hasan oğlu Ömer 
19 yaıında olduğunu iddia etmiılir. Mu 
hakeme Hasan Oğlu Ömerin yatının 
ıorulması ve başka fabit ıretirilmeıi i
çin bet marta bırakılnıııtrr. 

Katil Arifin muhakemesi 
Büyükdcrede lspilandit palasta Meh

lika hannnı öldürmekten suçlu Arif 
beyin muhakemesine ağır ceza mahk 
~eıinde dev~ edilmiı, bu cinayetin ~
kıkabna vazıyet eden memu 1 da 
"k" · h" r ar n 1 Hı ıa ıt 1tfatile dinlenilnı · ı· M 1§ ır. U• 

Adliye yangını talıkikatile meıırul 
olan müıtantik Bedri ve müddeiumumi 
muavini Arif Beyler tahkikatı ikmal 
etmek üzeredirler. 

Yangın yerinde bir daha hafriyat 
yapılmasına karar verilmiıtir. ilk haf
riyatta çıkan kemiklerin odacı Mehmet 
ağaya ait olmadığı ve pek eıki zamana 
ait kemikler olduğu anlatılınıştrr. Tah· 
kikatın neticelenmesi odacı Mehmet a
ğanın kemiklerinin aranmasına bağlı • 
dır. 

Pomak ı u ;eyinin yatakları 
Hır11zlıktan maznun Pumak Hüae

yine yatalılık etmekten ve onu zabıta
nın eline geçınemeıi için saklamaktan 
ıuçlu Mediha Fitnat, Seher hanımlar
la Hasan, Omer, Necip, Muhittin ve 
Mustafa oğlu Hasan ismindeki tabular 
dün poliı tarafından müddeiumumiliğe 
teılim edilrniılerdir. 

Müddeiumumilik maznunları tahki
katın geniıletilmeıi talebile tekrar za
bıtaya iade etmiıtir. 

Esrar sattığı için 
Cağaloğlu civarında tütün bayiliği 

yapan Abdüt isminde biri, esrar aat· 
tığı anlatıldığından ıekizinci ihtisaı mah 
kemesince bir sene hapse, 200 lira pa .. 
ra cezasına mahkUm edilmİ$lir. 

Spor 

Fenerbahçeye 
Yerinde bir yardım 

Akay idaresi stat için 
iki bin lira verdi 

Memnuniyetle öğrendiğimize gÖ • 
re, Kadıköyündeki F enerbahçe atadı· 
nm fazla ıeyirci toplayacak mükem • 
mel bir hale getirilmeaini ıeyrüaefe:r
leri noktaıından çok faydalı gören 
Akay idaresi, F enerbahçe kulübüne 
2000 lira bir yardımda bulunmağı 
kararlaıtırmıştır. Filhakika latanbu • 
lun bu eski ıpor aahasının uzun müd. 
det muattal kaldıktan sonra Fener • 
bahçe kulübüne geçmeıile Kadıköy 
aemtinde İyi bir ıpor faaliyeti ba§la
mıı bulunmaktadır. Mühim maçlarda 
birçok kimaeler Kadıköy cihetine gi -
dip gelmektedirler. Akay idareıi, ye
ni tribünlerin ikmalinden sonra ve ge
lecek aene bu faaliyetin artacağına 
kani bulunmaktadır. 

Akay idaresinin ıporcu müdürü 
Cemil B. 2000 liraya mahsuben 1000 
lirayı dün Fener bahçe kulübüne tedi 
ye ettirmiştir. 

Bu yardımı hem §dıircilik ve hem 
de müeaaeaelerimizin sporcuları bima 
yeıi noktaımdan çok yerinde ve di • 
ğerlerine nümune olacak bir mahiyet· 
te görüyor, takdire §ayan buluyoruz. 

Kultur inkılabı 
Onivenite rektörü Profesör dok • 

tor Neıet Omer Bey, pertembe günü 
saat on sekizde, azasından bulundu
ğu Ate§ • Güne§ klübünde. Gazi Hz. 
nin onuncu yıldönümü nutuklarından 
mülhem olarak (kültür inkılabı) iıirn
Ji çok mühim bir konferans verecek· 
tir. 

Konferansa klübiin a.zaaı dostları 
ve aileleri davetli bulunın~ktadır • 
Jar. 

Faaliyet programının bu kamıma 
reiıleri Bolu mebusu Cevat Abbas B 
in ~0?f~anaile batlayan Ateı _ Güne~, 
bu •!<ine• konferanala da fikir alemin
deki hayırlı •e •adedici hizmet ve fa
aliyetlerini İnkitaf ettirmiı olmakta • 
dır. 

Birinci konferanıta olduğu gibi 
bu aefer de konferanatan aonra da • 
•etlilere dansb bir çay ziyafeti veri
lecektir. 

Lig maçları 
lıtanbul Futbol heyeti riyasetin • 

den: 
9-2-1934 cuma günü yapılacak rea 

mi liğ maçları: 
Takıim sahasmda, aaha komiseri 

Necmi Bey 
Beıiktaı • Beykoz aaat 11,30 B. ta

kımları. 
Kasnnpata • Topkapı aaat 13,15 ı 

inci takımları. 
Beıiktaı • Beykoz saat 15 1 inci ta 

kımlan. Hakem Kemal Halim Bey 
Fenerbahçe ıabaamda; saha komi· 

ıeri Fethi Tahıin Bey, 
Vefa • Kumkapı • lıtanbulspor B. 

talmnlan aaat 11. Hakem Mehmet Re
ıat Bey. 

Beylerbeyi • Hilal 1 inci ta kımlan. 
saat 12,45 hakem Adnan Bey 
Vefa-Kumkapı • latanbulıpor 1 in-

ci takımlan saat 12,45 hakem Cafer 
Bey. 

Beıiktaş (Şeref) ıabaaında ıaba 
komiaeri Nuri Bey 

latanbubpor • Süleymaniye saat 1 O 
l'enç takımlar hakem Sadi B. 

Fenerbabçe • Topkapı ıaat 11 genç 
takımları Hakem Emin Bey 

Atin ada Bulgar -Yunan maçı 
ATINA, (Milliyet) - Dün binler

ce halkın huzunında Bulgar. Yunan 
milli takımları araıında futbol maçı 
yapılmıttır. Yunan takımı 11fıra kartı 
birle Bulgarları mağlup etmiıtir. 

Yüzmede rekor 
KOPENHAG, 5 (A.A.) - Hollan 

dalı kadın yüzücü Villy Denouden bir 
dünya rekoru yapmıttrr. Yüzücü ka • 
dın, (Cravl) ile 100 yardayı 59 aani
ye 8,10 da yüzmüıtür. 

Evvelki rekor, 60 ıaniye ile Helen 
Madi!ıon'a aitti. 

Dimtri Efendinin yaphğı 
ihracat tetkik ediliyor 

Dimitri isminde bir ihracat taciri
nin takaı ıuretile yaptığı ihracatı tet
kik için Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
v~ diğer ~akadar vekaletler müfetti,Ie
rınden murekkep olmak üzere te§ekkül 
eden heyet, lstanbul gümrükleri ba _ 
müdürlüğünden bu iıe ait evrak dos:a
lannı alnuı ve tetkikata başlamıt • 
br. 

. Bu tetkikat neticesinde bazı kimse
lerın malümııtına müracaat edilmesine 
lüzum görüldüğü &nla§ılmaktadır. Tet· 
kikat ve tahkikata devam edilmekte • 
dir. 

Esnaf cemiyetleri 
federasyonu 

Mevcut eınaf' cemiyetlerinden 15 
nin müıterek bir büro teıkil etmiı ol
duktan malumdur. 

Bu büro haricinde kalan cemiyetler· 
den iıtigal mevzuları biribirine yakın 
olanlar da birlettirilerek müıterek bü
roya tedricen ilhak edilmektedirler. Bu 
vaziyet dahilinde bütün esnaf cemiyet
lerinin bir (Esnaf cemiyetleri federas
yonu) tetkil etmeleri tasavvur edilmek
tedir. Bu husuota tetkikatta bulunul
maktadır. 
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Mağdurları müdafaa 
edelim! 

Allah vücutlarına zeval verme
sin, gölğelerini üstümüzden eksik 
etmesin: 

Meğer Beyoğlu mmtakasında 
ki eczacılarımız bir teıekkül tesis 
etmeğe kalkıtmı•lar. Hem de ne 
letkilat .. Toptancıları tetkik eden 
hafiye tetkilatı mı iatersiniz, nam
larına hükfunetle temaslar eden 
avukatlar mı arzu edersiniz, heı>
ıi varmıf, hepd mevcutmuf. Mak
sat, ecza fiatlerini muhafaza et
mekmif. Bu maksat, fazla dükkan 
kirası verip fazla elektrik sarfet• 
tikleri gibi çok makul ve o nisbet
te mantıki sebeplere intinat et· 
mekte İmif. 

Evet, evet, bu noktada onlar, 

yerden göğe kadar haklıdır~ar ve 
bu noktada kabahat yerden göğe 
kadar bizdedir. Çünkü onlar; lı
tanbulun hücra semtlerinde dük
kan tutmak istedikleri halde, biz, 

"vücutlarınız nimet, mevcudiyet

leriniz hayır ve berekettir" diye

rek onları zorla, kollarından sü

rükleye sürükleye bu noktalara 

getirdik, onları yaka paça, ite ka· 

ka Taksime, İstiklal caddelerinde

ki mağazalara tıktık. Bizim bu 

takairimiz yüzünden bugüne ka
dar ziyan ettiler. Artık bıçak ke
miğe dayandı, ne yapsınlar, ne et
sinler? .. 

Sonra bizim hatamız bununla 
kaha ne isene ... Hepsini, "vitrin

lerinizi binlerce mum'uk ampul

lerle tenvir ediniz!" Diye zavallı
ları sıkboğaz ettik. Onların can 

evlerine bıçak dayadık. Bu yüz

den o muhteşem camekanlar, bi

zim namımıza her gece binlerce 

mumluk elektriklerle tenvir edili

yor, Ve elektrik ziyasının tiddeti 
geçenlerin gözlerini kama9tırıyor, 

caddeyi projektör gibi aydınlatı
yor. Bu itibarla onlar, yalnız ilaç 

satarak sıhhatlerimize hizmet el· 
mekle kalmıyorlar, caddelerimizi 
de tenvir ederek hizmetlerinden, 

himmetlerinden Belediyeyi de 

müstefit kılıyorlar, Biz, bu iki ta· 
raflı lütfün, bu iki taraflı abfetin 

borcunu nasıl ödeyeceğiz, tükran· 
farını nasıl eda edeceğiz? 

Sonra merhamet etmeli: Za

vallılar ekmek paralarını zor doğ
rultuyorlar. Adeta bizim için fise
bilillah çalıtıyorlar. 

Bakınız, Taksim meydanında 
henüz bir çok arsalar var ki her 
biri birer altı yedi katlı apartnnaJ\

lar istiyor, her biri birer akarla fen. 

lenmeğe teşne bulunuyor. Onları 
kim şenlendirecek? 

Onlar ecza fiatlerini mu-

hafaza etmek istiyorlarsa bu 

bot arsalara aparbmanlar yaptıra 
rak tehri imar gibi pek ülvi bir 
maksat ıçın ...... 

Hayır, hayır! Bu mağdur ecza· 

cılarımıza, bu minnetsiz velini
metlerimize kartı biraz mun if, 
biraz hak perest olalım! 
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1 BUDA'NIN RUHU Yazan: 

G. A. 1 l 
Milliyet, geçen gün Yeni Delhi' 

den gelen 30 lkincikanun tarihli bir 
telgrafı yazıyordu: insan kalıbında 
Budanın ruhu aranıyormuı, onun yer 
yüzünde vekili olan Dalai Lama'nı? 
bir an evvel tekrar insan kalıbına gı
rerek tecelli etmesi için, Tibet'in her 
tarafında dualar okunuyormuş .. 

. Gazeteyi okuyanlardan bir ç~ğu, 
meşhur ''Ruhun tenasübü" nazarıy': .. 
ıinin Buda dininde bala devam ettı· 
ğini gösteren bu telgrafı oku~uklan 
vakit belki tebeuüm etmişlerdır .. '( a
kıa bizim, bu yirminci asırda, cıı~
den ayrı bir ruh bulunduğunu bıle 
kabul edemiyen zihniyetimizle, o ru .. 
bun kalıptan kalıba girdiğine inanan
lar bulunduğunu duyunca bu saflığa 
kArşı tebeaaüm etmemek kabil değil
dir. 

Fakat unutmamalıyız ki, Buda 
Saka Türklerinden, yani bizi~ ITkı
mızdandır (Türk Tarihi Tetkık Ce· 
miyetinin kitabı. C. 1 S. 76). Ten~
ıüh nazariyesini Buda icat etme.mı§ 
olaa bile onu kendi felsefesine al_m•?· 
tır. Hint tarihi hakkında en yem hır 
kitap, Evolution de l'Humanite ~o!
lekaiyonunun 26 ıncı numaralı cıl~ı, 
bu nazariyenin Hindiıtana Malazıa 
,.e Polinezia'dan yahut Sumerlerden 
ve Dravitlerden gelmiş olmaaı ihti
malini kabul etmektedir. Sumerlerin 
de Türk oldukları malfundur. 

Tenasüh nazariyesi, bizim timdi• 
ki zihniyetimize göre, bir efaane ol
sa da tarihte, bir medeniyetin takip 
ettiii yolu aramak için, bi~e reh~er
lik etmek kıymeti vardır. Bır hakikat 
ayrı ayrı yerlerde ?el ki 0ke~fed~lebil~. 
Fakat bir efaanenın bırbırlerıle mu
naaebeti olmıyan ayn ayn memleket
lerde ayni tekilde uydurulmuş olma
s11nı fikir güç kabul eder. Bunun için, 
ayni efaanenin batka batka memle
ketlerin halkı ara11nda yayılmış ol· 
duğu görülünce, o memleketler ara
ıında medeniyetçe bir münasebet bu
lunduğuna bir delil olur. 

Tenaalıh nazariyeai, yahut efaa;. 
neai, §Üpheaiz, inaanlarm hayat so
nunda büabütün yok olmağı isteme· 
melerinden çıkmıştır. Fakat bütün in· 
aanlara ,amil o~an bu korkudan mut
laka ayni efsanenin çık:maıı lizon 
gelmez. Bazıları bu nazariyenin, her 
medeniyetin, her dinin ilk zamanla
rında mevcut olduğunu iddia eder
ler. Böyle olsaydı, tenasüh nazariye
ainin bütün inaanlarda tabü bir fikir 
olmaaı ve gene bütün insanlarda bili 
devam etmeai lazım gelirdi. Halbuki 
!;yle olmadığını görüyoruz. Şu halde 
tenaaüh nazariyesinin bütün insanlar
da şamil tabii bir fikir olduğunu dü
JÜnmekten ise, onun bir medeniyetin 
mahıulü olduğunu ve o nazariye han
gi memleketlerin medeniyet' erinde 
ııörülüyorsa o memleketlerin bu efsa
neyi çıkaran medeniyetle münasebet• 
le bulunduğunu kabul etmek akla 
daha mü\ayim celir. 

* * * 
Bu nazariyenin ilkin hangi memle

kette, hangi medeniyet içinde çıkb
ğını bilmiyorsak ta, bildiğimiz mede
niyetler arasında onu tanıyan en es
ki kavim eaki Mıaırlılardır. Eski Yu
nan tarihçileri nazariyenin icadmı da 
eski Mmrlılara atfederler. Fakat on.
lardanberi, eaki Mıaırlılann da me
deniyetin baılangıcını başka yerden 

. aldıklanna dair deliller bulunduğun
dan bu nazariyenin icadmı da Mıaır· 
lılara atfetmekte acele e-emek la
zımdır. 

Eski Mısırlıların itikadm.a cöre, 
bir inaanm ruhu bayatmm •onunda 

· hemen bir hayvan kalıbına girer, on· 
dan sonra da, yer yüzünde, deniz İ· 
çinde ve havada yafayan bütün hay
vanların kalıplarına girer ve böylece 
- üç bin yıl - bir kalıptan batka 
bir kalıba girdikten. sonra tekrar in
san teklinde ııörünür. Mıaırlılann t 
rihine göre üç bin yıl pek le uzun b~ 
o:aman sayılamıyacağından, her Mı
~ırlırun öldükten sonra gene Mıaırlı 
ınsa~ olarak dünyaya gelmeıi için 
vaktı olabilirdi. Bununla beraber in
san ~alıbından sonra hayvan ka'lıbı
na gırmek galiba bazılarının pek ıe 
hoşlarına gitmediğinden, eski Mıaır
~!ar~~ .bir kere inan olarak ölünce, 

d
!ç
1 
olmıyen ilahlar arasma kabul e

ı ın k .. 
e ıçın mahıus duaları vardı. 

E~~i Yunan Feylesofu Fisagur'un 
tenasu~ nazariyeıini kabul ederek o
bu genıtl.etti~i methurdur. Filozofun 

u nazanyeyı Mraırdan ııetir" d. •. 
d ·ı· H 1111 za.n-ne ı ır. albuki h . b .1 • 

çi Herodot'un k' -;r reyı ı en tanh
ki y d avlınce bu efsane ea-

unan a daha Fiaaarur"dan evvel 

halk arasında yayılmıştı. Bu da eaki 
Yunan medeniyetinin tenasüh efsa· 
neıini çıkaran medeniyetle mü.nase
batta olduğuna bir delildir. Fılozo
fun hizmeti başka bir medeniyetten 
gelen efsaneyi daha güzelleştirmek 
ve eıki Mısırhlar gibi inaan ruhunu~ 
her hangi bir hayvan ruhuna da gı
rebileceğini kabul edeceği yerde ruh 
ile kalıp arasında - musikide oldu
ğu gibi - bir ahenk bulunmaaı lüzu
munu ileriye aürm.ek ol:muıtur. Efsa
ne böyle güzelleşince onu Eflatun 
Filozof ta kendi felsefesine almıttır. 
Fakat bu filozofun en büyük hüneri 
- kendisinin kurmuş olduğu meş

hur aşk nazariyesinde olduğu gibi -
yalanı güzel göstermek olduğu için, 
tenasüh efıaneıine kendisinin inandığı 
şüphelidir. 

Tenasüh efaaneai Y abudilerin Ba
bil'deki esaretlerinden aonra onların 
·itikatları araaına girdiği gibi, diğer 
taraftan eaki Yunan filezofları vası
tasile Hristiyanlar arasına bile gir
mittir. Hatta on dokuzuncu asır için
de iki Fransız filezofu bu efsaneyi 
ciddi olarak münakaşa etmişlerdir. 
Bunlardan Charles F ourier kurduğu 
''Devletçilik'' nazariyesine ruhun e• 
bedi olduğu ve tenaaüh ettiği fikrini 
eaaı tutmuıtur. 

• • • 
Her halde bu efaanenin en güzel 

ve en genit ıekli Hindiıtandadır. O
rada bir insan ölünce rubu - esaa 
Mıaırda olduğu gibi - mutlaka bir 
hayvan şekline girmez. Hemen tek
rar inaan olarak doğabileceği gibi, 

hayvan da olabilir, nebat, ~es.ela bir 
çiçek te olabilir. Şu halde hır ınsanın 
bir hayattan sonra tekrar iııHn ola
bilmesi için öyle binlerce yıl beklen
meıine de lüzum yoktur. 

Hindistanda en ziyade hoşa giden 
§eylerden biri büyük adamların tari
hi yazıldığı vakit - bu tenasüh na
zariyeainden dolayı - o adamın ha§• 
ka bir hayatının da yazılmasıdır. 

Meseli. Buda ile ayni zamanda 
yaşamış olan büyük Hint hekimi Ci-
vaka bir yaşayışında ıokak süpürücü
ıü iken, aonradan anası olan kadın da 
bir manastırda rahibedir. Manastır
da rahibelerden biri hasta olduğu va
kit hekim çağırmak için aüpürğeciyi 
gönderir. Onun için süpürğeci başka 
bir hayatmda hekim olmağa niyet e
der ... Aradan bir kaç milyon sene ge
çer. Bu sefer bir erkek manastınnda 
bir Brahman pek sevdiği bir çiçeğini 
her sabah - yüz inek sütü içmif -
bir ineğin sütü ile sular. Bir sabah hu 
çiçeğin içinden bir kız ço.cuk meyda
na çıkar. Kız büyüyünce güzelliğin· 
den Atk rahibeıi olur. Yedi padişah 
ona talip çıkar. Aralannda, Bimbisa
ra adındaki padişah hile ile gÜzel 
kızı ötekilerin elinden alır. Bu kız 
evvelki hayatında manastır rahibesi 
olan kadındır. Paditahla münasebe
tinden doğan çocuk ta, o vakit hekim 
çağırmağa ıönderdiği aüpürücü Civa• 
ka'dır. 

Bu sefer ıehzade olan eski sÜpÜ· 
rücü, büyük hekim olup ta, töhret 
bulunca zalim bir padiıah kendiıini 
çağırtır. Fakat hekim bu padişahın 
zulmünden korkarak gitmekte tered
düt eder. Buda'ya danıfır. Buda §Öy .. 
le cevap verir: 

''Sen de, ben de evvelki yatayışla
rımızın birinde, sen cisim hastalıkla
rını, ben ruh hastalıklarını tedavi et· 
mefe yemin etmiştik. O padiıah za,. 
linı olsa da aen ona gitmeğe, yeminin
den dolayı, mecbunun. Korkma git, 
ıen onun ciamini tedavi ettikten aon
ra ben de onun ruhundaki zulüm has
talığım tedavi edeceğim!" 

Ne mutlu Hintlilere ki, tenasühe 
itikatlan sayesinde, ölümü diifünerek 
gam çekmiyorlar. Sokakları süpüren 
bir bahtsız, altı milyon yıl sonra da 
olsa, bir gün büyük bir hekim olabi
leceğini düıünerek teselli buluyor 1 

Onun için Buda'nm ruhunu arayan 
Tibet'lilere de gülmemeliyiz, iki bin 
bet yüz yıl evvel kendilerine sükün 
ve seli.met öğretmiı olan bir büyük 
adamın gene insan olarak ııeleceğini 
ümit edebildiklerinden dolayı ·onlara 
gıpta etmeliyiz. 

G. A. 

Bir kadının 24 saat/ık hayatı 
Yazan Stelan Zweig 

o hali, o kumar salonunda, binler
ce yabancı insanın gözü önünde 
uğradığım hakareti dütündükçe 
damarlarımda kanımın donduğunu 
hissediyordum. Kalp, fikir, his, ıs· 
tırap dediğimiz bu parlak kelime
lerin ihtiva ettiği mefhumlar ne 
aciz, ne se~il ve alçak feylermİf ki 
en kuvvetlı zamanlarında bile inli. 
yen ve itkence çeken bir vücudu 
kıramıyorlar, bir et yığınını parça
la_y~ıyorlar. Bunu . dütündükçe 
hala dehsetten kendımi alamıyo
rum. Evet, kalp, fikir, his, ıstırap 
adı verdiğimiz kuvvetler son had
lerine geldikleri zaman bir ,ey yap 
mağa muktedir olabilselerdi kanın 
artık adamlarda cevelan etmemesi 

' 

Tercüme eden: l•mail MOŞTAK 
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i~ı~nın yıldırım çarpmıf bir ağaç 
f;!k. >:•kılması lıizımgelirdi. Hal
k 1

• •tle ben, damarlarımda gene 
anan dolatıyor, itte ben ölmedim 

yatıyorum .•• 

Gerçi ıstırap vücudumun bütün 
azuını kınp geçirmitti; fakat bu 
ancak o darbe müddetine münha
sır kalmıftı. Kumar salonundan ka
çıp o tahta kanape üstüne düttü
ğüm zaman nefesim durmuf, ölü. 
mün müjdecisi bir şehvet zevkile 
her tarafı sarmıştı· Fakat dedim 
ya, her ıstırap korkak ve alcaktır: 
Y atamak arzusunun kuvveti önün
de geri çekilmiyecek hiç bir ıstırap 
yoktur. Ölüm arzusunun fikrimiz. 
deki mevkii yafamak arzusunun 

~tilLLIYET SALI 6 ŞUBAT 1934 

Kartpostal 
F ürüzan, karısı Süheyla öldükten 

sonra tam altı sene evlenmedi. Vazife• 
si dolgunca maaılı idi. Kendisi mukte• 
sitti. Epice para biriktinnitti• Annesi 
Emine Hanım oğlunu evlendirmek isti
yor, ıurada burada kız arıyordu. Artık 
gelininin matemi çoktan bitmişti. Son
ra Süheyla biraz hırçın olduğundan 
oğlunun )'.Üzünü de güldürmemiıti. 

Fürüzan on beı, on altı ya,ında bir 
genç kız almak sevdaaında idı. Halbu
ki talihine hep dul kadınlar ve yahut 
yaıı geçkin kızlar çıkıyordu. Yaşı otuz 
beti geçmiı, kırka merdiven dayamış 
Pürüzana da öyle kolay kolay mini mi· 
ni körpe bir kız zor talip olurdu. Bu
nun için iki ıenedir münaıip bir ıey bu
lunamadı. Çocuk mizaçlı olduğu için 
takaklarına kır düımeaine rağmen ken
dini hala genç aatan adam muhakkak 
genç bir kız bulmayınca evlenmemek
te İnat ediyor, annesinin ıararJarına kar 
tı mütemadiyen: 

- Sen kanşma .. Alacağun kızı ben 
kendim bulacağım .. Arayan m~vlaaını 
da bulur, belasını da .. Diyerek ihtiyar 
kadının ağzını kapatıyordu. 

Fürüzanın acaba tasarladığı bir fik
ri, peylediği birisi mi vardı? 

Bu yakınlarda fikrine mülayim ge -
len Şefika ile gizliden gizliye me1&ul 
olduğundan kanaatinde onun için faz • 
la ıırar ediyor, anasına bu ıt:ıbepten göğ
sünü gere gere kafa tutuyordu. 

Şefika, sokaldarına yeni taıınan mü
tekait Hasan Efendinin biricik kızıydı. 
Göztepe lisesine gidiyordu. Lacivert 
kostümü, ayni renkte çift ıırmalı mek
tep kasketi ona ne kadar çok yaraıı • 
yordu. ilk evvel babasile ahbap olmuı, 
a~amcağızın sofuluğundan bilistifade 
bır kaç defa bayramı, kandili bahane e
derek anneaile evlerine gitmiıler, genç 
kıza bu ıuretle yakınlaımak fırsatını 
elde etrniıti. Daba sonralan kızın sa
bahleyin mektebe gitmek için evden 
çıkına aaatlerini kollamağa başladı. Sa
at yedide kalkıp giyinerek p<>ncerede 
bekledi. Kız dışan çıkınca o da: "ls
·tanbula gidiyorum., diye Şefikanın pe
tinden koıtu. Ve yolda istasyona ka
dar ona refakat etti; fakat bu yol ar
kadatlıklarıru Fürüzan anneainden, Şe
hir yolunu düıürüp henüz il~nr ;ı~k ,.. 
lika babasından gizli tutuyordu. Kıza 
dememişti. Onun kudretten onduıcıi 
ı.arı ıaçlarıru, iri etli yüzünü, açık ke,.- ... 
tane rengi altın rengi gözlerini, çok se
viyordu. Ne yapmalıydı? Bu meseleyi 
ruıneıine açmalıydı. Ya kızın babası 
razı olmazsa. Anneıi çok mutaassıp bir 
kadındı. Kızın babası da bet vakit na
mazında pek dindar, sert bir -adama 
benziyordu. Sevdaları ya bu eski ka
falı adamların taaasbuna dckunur da: 

- Siz biribirinizi sevdiniz, komtu
luk arasında böyle şey olur mu? Biri
birinize kötü gözle bakmağa utanınadı
nız mı? 

Diyecek olurlar da işi bozarlarsa, 
ne yapardı?. 

Hem daha kızın bu husustaki fikri
ni de bilmiyordu. Haaan Efendinin, ilk 
müracaatta: 

- Yahu babası yerinde adamsın .. 
Benim kızım daha on betinde bir mek -
tep çocuğu.. Ne münasebet .. Diye red
dedeceğini tevehhüm ederek kendi ken
dine çileden çıkıyordu. 

Kuruntu, veaveae adamcağızı p .. 
tırtmı,, geceleri uykularım kaçırtmağa 
baılamııtı. Her gün Irat oluyor, elbi
selerini ütületiyor, ellerine kremler sü-

.. " b ruyor, unutma eni,. eıanslarile koku .. 
!anıyor, iki günde bir ayakkaplarını 
boya!Jyordu. Bir gün: 

- Ne olursa olıun .• Kız, benim ken
diaini sevdiğimi biliyor, biraz açılma
lıyım, hem baba11na meseleyi ima et
mek suretile.. Diye karar verdi. Bir 
gece annesini alarak Hasan efendilere 
gitti. Adam yatar namazını kılıyordu. 
Emine Hanım köte minderine, oğhı da 
kıza yakın bir ıandalyeye yerleıtiler .. 
Kahvelerini içecekleri ıırada kan, ko
ca ihtiyar komıu misafirleri de geldi. 

Şuradan buradan sohbet ettiler. Bir a
ralık ihtiyar komıu hanımın gözü, kö
ıedeki battaniyesi gayri muntazam ör
tülmüt karyolaya ve küçük maıanın üı 
tündeki aynanın kenarma sokulmuı bir 
genç kız fotoğrafına ilitti. Bir Emine 
hanıma, bir de Hasan efendinin yüzü -
ne manalı manalı baktı: 

- Hasan efendi bu kadar senedir 
bekar yaııyoraun. E vlensene .• 

Şefika kıznn sana iyi bakanuyor, e-

vücudumuzdaki kuvvetine nispet
le çok zayıftır. 

Hissiyatım bu derece ezildikten 
sonra nasıl oldu da yerimden kal
kabildim bunu ben bile izah ede
miyordum. Ne yapacağımı ben de 
bilmiyordum, fakat herhalde ken· 
dimi toplıyarak o kanapeden kalk
mıttını. O aralık yol çantalanmın 
istaıyonda olduğunu hatırladım. 
Artılı: kafamın içinde, bir tek sa· 
dece gitmek, bu mel'un ve cehen
nemi binadan uzaklqmak !. Etra
fımdakilere aldırmıyarak istasyo • 
na kottum; Parise illc tre-
nin kaçta hareket ede-
ceğini sordum. Şimendifer memu
ru: "Saat onda!,, dedi. Etyalanmı 
kaydettirerek furgona gönderttim· 

Saat onda! Dün geceki o kor
kunç hadisenin batladığı dakika
dan itibaren tam 24 saat sonra ••• 
En garip hislerin yıkıcı fırtı
nalarile dolu olan bu yirmi dört sa
at öyle bir feydir ki kalbim bunun 

vinin hali nedir, bekarlıktan bala u -
aanmadın mı? Kızım ıu kimin fotoğra· 
fı maşallah ne de güzel .• 

O 11rada Şefika dizinin üstüne koy
duğu bir tarih kitabının yapraklarını 
çevirmekle meşgul oluyordu. Fürüzan 
da oturduğu sandalyenin yanına bat
ka bir •andalye çekmit Üzerine kül tab
lasını koymuştu. Aklınca: 

- Bu sandalye bo,, yan yana o -
turamayınca iıte ben böyle kül oluyo
rum. Manasında mütemadiyen tablaya 
cigarasının küllerini silkeliyordu. Kızı 
ve babası bunun farkına varmıılardı. 
Birisi tebeısüm ediyor, öteki kızgın kız
gm bakıyordu. 

Komşu kadının fotoğraftan bahset • 
mesi üzerine kız hemen aynaya koftu. 
Reımi eline aldı: 

- Arkadatım buna fazla retüı edil
mit fotoğraf dedi amma beni aldatmış. 
Bakın güzel, boyalı amma üstünde dam
gası var. Bu bir kartpostal .• 

Bu sözleri müteakip bir kahkaha at
tı Reami odadakilerin hepsi ellerine 
aldılar, evirip çevirdiler. Hakikaten 
bu, boyalı bir genç kız resmini tasvir 
eden bir kartpostaldı. 

O gece ayrılırlarken Fürüzan Şefi
kanın elini fazla manalı sıkb ve baba11-
na fazla hürmet göıterdi. 

* * • 
iki üç gün sonra Fürüzanın an -

neıi izdivaç meselesini Hasan efendi
ye açtı. Adam evvela kızının mektebe 
gittiğinden, yaşının küçük, henüz da
ha on alb olduğunu ileri sürerek bir 
çok itirazlarda bulundıysa da bin lira 
ağırlık vermek ıartile kızı Fürüzan 
Beye vermeğİ kabul etti. Ana, oğul, 
müşavere ettiler. Bir hafta sonra dul 
erkek bin bet yüz lira sarfedilen mükem
mel bir düğünden sonra emeline nail 
olmuıtu. 

Fürüzan gövey girdiği gece zevce
sini daha fazla sevdi; fakat ertesi gün 
yatakta gözlerini açıp yastıkta şefi. 
kanın baıına ve yüzüne dikkatle ba -
kınca gözleri karardı. Acaba yanlış mı 
görüyordu. Sevgiliainin yüzü çizgiler 
içinde idi. Saçlannda tek tük ak var
dı. Burnunun deliklerinden genit geniı 
nefes alan bu kız kart bir kadına ben
ziyordu. 

iki hafta evvelki kartpostal hadise
ıini dütündü. Kafaaına ıimdi dank 
etmişti. Bu gülünç iymayı .o ~an 
anlamamıı, kendisile alay edılmı§ ve 
mükemmel aldatrlmı§h• 

Buna rağmen Şefika çok kurnazdı. 
Gündüzleri mükemmel bir makyajla 
on altı yaşında görünüyor, türlü cilve.. 
!erle genç kızlardan ziyade kocaaını o
yalıyordu. Kızın babası, evlendikleri· 
nin haftasında ortadan kayboldu. Bu
nu müteakip Şefikarun Hasan efendi
nin metreıi olduğu ve Fürüzanın ar
zuaunu ve parasım sezdiğinden böyle 
bir oyun oynadığı, otuz yatındaki met 
reıinin Göztepe lisesile, mekteple hiç 
bir alakası bulunınadığı, mektepli kı
yafetlerinin tantajdan ibaret olduğu 
anlaııldı. Kurnaz kadın Fürüzana ya • 
pıtmııtı. Onu avcunun içinde limon 
gibi aıkryor, mütemadiyen paralarını 
sızdırıyordu. 

Şefika kaynanasile aık sık kavga edi
yor, Emine Hanım ona vakit vakit fÖY· 
le haykırıyordu: 

- Seni postal seni, çocuğumu kan• 
dırdırı, faka baatırdın ha.. Seni kart 
postal seni.. O. N. 

irtihal 
Selanik etrafından Konya defter· 

dan merhum Hacı Celil Beyi~ hare• 
mi, Konya mebuıu Tahsin 8~rn btekr>·-

. D• h --Lat relll la 1 
zeaı, ıvanı mu •~ 

·ı t · komisyon uazaaından 
vergı er emyız ,,. .. d.. .. ... 
Cemal, esbak emlak mu uru u~unıı-
. Ömer Lütfi Etfal haatahanesı aer
:~bibi merhuıı'.ı Şevket Celal, inhisar
lar idaresi memurlarından Hikmet 
ve Tayyare cemiyeti müfettitelrinden 
Kemal Beylerin valdeleri Tekeli oğlu 
ahfadından Hacı Kerime Rabia Ha· 
nım vefat etmiıtir. 

Cenazesi bugün (aalı günü) saat 
11 de ArnaTIItköyünde iakele civarın
daki yal111ndan kaldırılarak Rumeli 
hisarında aile mezarlığına defnedile· 
cektir. Merhume çok hasenatperve.-, 
zahide, aaliha bir hanımefendi idi. 
Cenabı hak gariki rahmet eylesin. 

yüzünden ebediyen kırılmıttır. 
Gitmek, gitmek, gitmek! Bu söz 

titrek darbelerle hisiyabmı -tok
maklıyordu. 

Gitmek, gitmek, gitmek! Şakak
larımda damarlarımın her vurUfu 
bu kelimeyi bir kama gibi kafamın 
içine yerlettiriyordu Bu tehirden 
uazk,hatti kendimden uzak kaç

mak, memlekete dönmek, çoluğu
mun çocuğumun yanına gitmek, es
ki hayatıma, asıl hayatıma kavuf
mak ! 

O geceyi trende geçirdim, sabah. 
erken Parise geldim. Bir istasyon
dan öteki istasyona geçerek batka 

trenle (Baulogne)e, oradan vapu· 
ra athyarak (Douvrea) tarikile 
{Londres)ye. buradan da oğlu
mun yanına gittim. Bütün bunlar 
hiç zihnimi yormaksızın, hiç bir fey 
dü,ünmeksizin, bir kut süratile 
kırk sekiz saat içinde oluyordu. 
Bu 48 saat zarfında ne bir kelime 

, 
__________ ımıl ______ ı:ımm _____________ .... ~ 

En gbzel b .r ses D E N N 1 s K 1 N G 
ilahi bir musiki 

THELMA TODD: Sinema 
kahkahadan bayıltacak 

MAUREL 

yıldızlarının en güzeli insanı 
derecede komik rollerde: 

ve HARDY 
Tamamen Fransızca siSılü büyük 

İPEK ŞEYTAN 
KARDEŞ 

filminde perşem
be matinelerden 

itibaren Sinemaaında 

ELHAMRA sinemasında: Perşembe matinel~rden itibaren 

DOKTOR MORO'nun ADASI 
Fransızca sözlü Duhuliy'l 30 kuruştur. [13013] J 

Bu perıembı akşamı SARAY (Eski G!orya) da .... 

Meıkur V rneciikli Kazanova'nın bı:yatını ve aık 
maceralarını musavver 

KAZANOVA 
filminin ilk iraeıidir. Bu film mevaımın an mükiııa 

ve en mlltenevri sahneli filmidir. O ınıyanlar: 
iV.AN MOSJOUKİNE v· JEANNE BOITEL (13015\ 

Bugünkü Program 
ANKARA: 

12.30 Gramofon. 

18 Orkestra: Hende( OuYerture Heroique 

Auber Fantezie Le domino noire, Al· 
beniz Prelude. 

18,45 Alaturka ıaz. 
20 Ajan• haberleri. 

V A R Ş O V A. 1412 m. 

17.SS Oda muıilr:iıi, 18,50 Zirai müıahabe, 

19 Konferanı, 19,20 Muu.lıabe, 19,.35 Hafif 

muıiki, 20 Muhtelif sösler 21,05 Popüler Seo· 
fonik lc.o•ıeri, 22,lS Hafif musiki, 23 Plak 
ile tasanni. 23.ıs Dan• musikisi, 24 Musaba· 
be, 24,07 Danı musikisi. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 

18 Büdapeıte mua.il..i heyetinin konseri, 19,25 
Plilc, 20,30 Sab Kraliçesi isimli opera tem•İ.· 

li Peıt• operasınd•n, Müteakiben Sis•n muıi· 
kisi, 

B 0 K R E Ş 364 m.: 

13 Haberler, pl&k, haberler , plik, 18 Motoi 
orke•lrası, hafif musiki, 19 Haberler, 19,JS Or 

ke•lr•nın devanu • 20 Ders, 20,20 Plik 20,45 
Konferan•, 21 Melle Dorothy Hnmpere1• 

ı.rfından taıanni, 21,20 Senfonik konser, 22 
Harici ıjr•ıete dair konferans, 22,45 Haber• 
ler, 

V 1 Y A. N A 507 m.ı 

18,20 Kon•er, 19,10 Müsahabe, 19135 Ders, 
..20 Aktüalite, 20,25 Müsahabe, 20,35 Fran"E 
Lis"Et'in. eserlerinden mürekkep L:on•er .. 21,40 

Eırufteine Melodie (Müıahaka neıri1atr), 

21,50 Hayali cin. 'Ve peri bik.i~yeleri , 22,20 

Son haberler, 22,40 Ak,am konser Radyo or· 

keıtraaı, Joaef Hol:Eer. 

B R E S L A U 316 m.: 

17 H..fif musiki, 18,30 Müsahabe, 18,50 

Müıkülpesentlere söre teda-.i, 19,10 Zirai 

müıahabe, 19,10 Cenç ne olacak, 19,30 Ak· 

tüalite , 19,45 Ertesi günün. proıranu, 20,21 

Günün luı.a luı.herleri, 21 110 Konferans, 21,10 

Y aıaınak baldo için bir •ene mücadele, 21,20 

21,30 Skeç, 23 SoQ. haberler. 23ıJS Dans mu•1· 

kisi. 

lSTANBUL BELEDlYESl 
Ş e h i r T i y I' t r " « 11 

Bu aktaın 

saat 19.30 da 

LOKOS HAYAT 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal Re,it 

Beyler 
635 

FAKİR 
TALEBE 

• (13017J,J 

İhtira ilanı 
"Müıelles teklinde çadır bezi,, ıJ 

kında istihsal olunan 2 T / Sani 192'' 
rih ve 416 numaralı ihtira ~atı bu~ 
mevkii fiile korunak Üzre ahara de~ 
rağ veya icar edileceğinden talip ~ 
lann Galata'da, Çinili Rıhtnn Hanııı" 
Robert F erri'ye müracatlan ilan olııl'f 

(130,!.!v 

Her tip lambalar İmalinde uzuıı .ı 
tecrübesi bulunan Genç bir narı eb~ 
limbalan 

MÜTEHASSISI 
Türkiyede hizmet anyor. Narı ebf' 

lambalan imali için tesisat icra ve iılf 
ıi huıuıunda melekesi ve mevaddı; 
tidaiye piyasasında malumatı ,.ar 
Makineler imal ve montajında ek•"'I: 
ler tedarik edebilir. Tekliflerin "f:· I 
M. 4030,, rumuzu tahtında zirdekİ J 
reae gönderilmeai: 

Tudor Advertiıing Services 
Ltd. Brettenham 
House Landon W. C. 2 (129s6) 

~~~~~~~~~~-#"' 
IHTIRA lLANl 

" Sefein dümeni " hftkkında iatih.,ı; 
lunan 10 T. Sani 1927 tarih ve stl ~ ~ 
numaralı ihtira beratı bu kere ~~fi 
füle korunak üzre ahara devrüferalı ~ 
ya icar edileceğinden talip oJaııl f!I 
Galata' da Çinili Rıhtım Hanında 

bert F erı-i'ye müracaatları ilan ol".,":~ 
(12713) 11":; 

aiııi1~ı 
Asrın umdesi " MiLLiYET "j 
ABONE ÜCRETLERi; 

Türkiye için HarUj-1 
L. K. L. / 

3 ayhiı 4 - 8 
6 n , . r 7 50 14 / 

12 ,, 14 - 28 ; 

Gelen. eYralr. seri 'l'erilmez..- M3ı 
aeçen nüshalar 10 kuruıtur.- C..'l:e-ı 
matbaaya ait itler İçin müdiriyet•_.,,ıt 
racaat ec:lilir. Ca&etemia illaluıo. r.rr 
liyetini kabul etmea.. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunınayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu ı 4887. 636 

konuttum, ne bir dakika oyudum ·-mı-, ne varsa onlardan aıyt;l~ 
ne de ağzıma bir lokma koydum'. için de banyo almağa muht~ ;/, 
Trenin dönen tekerleklerinden Banyodan sonra sürüklenıf'C ~ 
kır seki:ı: sat hep bu sözü i'itiyor- odama çekildim ve yatağıın• ~ 
dum: rek bir laf parçası gibi, bir ~~tl / 

Gitmek, gitmek, gitmek!... uykusile on iki yahut on do 1 f 
Nihayet oğlumun sayfiyeıine at ouyudum, Ne ondan ev-"~'V' 

geldim. Hiç kimsenin beklemediği de ondan sonra ömrümde lı ~ 
bu ziyaret herkesi tela,a dütilrmüt- dar uyuduğumu hatırlaııı1>'0 '' 
tü: Halimde, nazarlarımda, mu- Bu uyku bana bir tabuta u:~11e"ı/ 
hakkak, öyle bir teY vardı ki ruhu- yahut ölmek ne olduğunu oS' 
mun ıstıraplarını anlatıyordu. Oğ- tir. • J~ 

Çoluğum cocuğum tel•.-~ 
lum beni kucaklamak için ilerledi, mü,Ierdi, ben onlarda bir haf

11 
~ 

Ben biliihtiyar geri çekildim: Du- enditesi uyandırmıttım. fa. kıJde". 
daklanm artık kirlenmitti, ben bu e ·.fi 

endife, bu tefkat beni iyı .• ır, 
dudaklarla ona dokunmağa ta- d • d dıı • "' ·~ 
hammül edemezdim. Sorulan sual- yer e muztarıp e iyor ' ıJ'..; 

yordum; onların bana gö5te 1111·. 
)erin hiç birine cevap vermedim, ri hürmetten, ikramdan ıılıJ ~ıiJ~ 
sadece bana bir banyo hazırlama· dum; Haykırmak, onların >' ııı;'f 
tarını söyledim. Temizlenmeğe ih- kar9ı "bilseni:ı: ben çılgın v-; pİ~ijl 
tiyacım vardı. sız bir ihtiras uğuruna h~pİ~ f 

Yolun kirlerinden sarfı nazar ne kadar hiyanet ettim, ketti~) 
o fena adamın, o kumar müptela· ne derece unuttum ve te~ fll,Jı 
sının sevdasından vücudumda kal· (Bıt 



ı 

Yeni rekorlar hazırlanırken 
- -

" ' 'BERNARD V. 4'' tayyare sinin önden görünüıü 

t Bernard" müessisleri kara arkasına dümen takımlarını tası
;YYarelerinin sürat rekorunu yan kuyruk; ön tarafına da moto-
dtanaaya almak için "V. 4" tipi ru hamil bulunan batlık takılmıt· 

Ye Yen' b' . al • tır. r l ır tayyare ım etmıt· 
ır. 

tek (!(ara tayyarelerinin son sürat 

ko oru 490,8 kilometredir. Bu re
ıi ':"1 Aınerikalı inşaiye mühendi-
Pı ot "W d il' k · · 1 · •· hir e e ' endı ıma etbgı 

ko tayyare ile teıiı etmi,ti. Bu re
kor deniz tayyarelerinin süral re

ko~ndan çok küçüktür. Deniz re
tek 

11 
682,078 kilometredir ve bu 

•is oru ltalyalı pilot "Angello" te-
etıı:ıi,tir). 

İd l\1iihendiı pilot "Doumere"in 
ilre • 

ı,11 ta••nde tecrübelerine başlanan 
i•tirJ~a~e "Schneider" kupasına 
la.ıı •çın 1928 de planları yapı
ı:ıo~~!9~9 .d~ ~nşa edilen "H. V. 
ltıit ttı nızcııının karaya çevril-

0delidir. 

Tyy ARENIN T ARiFi 
k l\aııat 
•n11ı t · - Bir blok te,kil eden 

'-rnarnen at'iaçtan yapılmıt-

Gövde. - Beyzi maktah olan 
gövde, her biri iki,er lonjeranlı, 
tulani iki kitilik olup harici kısım 
lan kaplama tahtası ile kaplanmıt 
tır. 

Dümen takımı. - Kanatçıklar 
madenidir. Ufki takım yekpare
dir. f5t ikamet dümeni ile sabit f&
kuli satıh ta dahil olduğu halde 
cümlesi kaplama tahtasile örtül. 
mü,tür. 

İnit takımı. - 200 milimetre 
seyirli amortisörleri init takımı
nın tekerlekleri frenli ve balon 
lastiklidir. 

Motor. - Motör, "W" teklin
de 18 silindirli 1000 beygirlik bir 

"Hispano • Suiza" olup dokuz kar 

buratörle beslenmektedir. 

Evsafına gelince: Çalı,ma re• 
jimi: 2400 devir; kutru dahili 150 
M. M.; tuli seyir: 170 M. M.; U• 

mumi silendre: 54 desimetre mi
kabı; hacım nispeti: 1 O; su göm
leklerinin hacını: 54 desimetre 
mikabı; yağ normal tazyilu: 3,5 
kilogram; benzin istihlaki mahsu
sası: 225 gram; yağ iftihlaki mah 
susası: 8 gram; bo' iken ve per
vane göbeği olmadan sikleti 615 
kilogram; motor uzunluğu: 1,643 
metre; motor genişliği: 1,33 met
re; motor yüksekliği: 1,151 met
re. 

Tayyarenin umumi vasıfları. -
Kanat boyu: 7,500 metre; tafıyıcı 
satıh: 12 metre murabbaı; yüklü 

iken umumi sikleti: 1900 kilo
gram. 

Kıaa haberler 

;. li ,~bancalı katil Müddeiuınuınilikte 
·-~"arı il! l ıncı sahifede) ıi!' Efe~dinin pantalonunun arka ce
d\ 1( "e .._8~":kaınının Üzerinde du • bıne dogru kıvrıldı ve orada bir- fey 
dı, 1 eıılltı 8 ~ki)'i vuracaktı. Bu an• tuttu ve evveli bir tabancanın aap•-
"'- Çet' eyın oda k d 1 ~ 
c'"'l'" '>'e aoı l'I aının apm açıl· sonra a par ak namluau göründü ve 
Cİiııılı "~•"tllıı b7: e k~sketini çıkar • bu namlunun ölüm saçan ağzı bir an.
l'ııtı> ""1>'et rn "ddg~rdıyan girdi ve da Cümhuriyet müddeiumumisinin d ~- lı" U eıuınuın· · · h •iııltı 11~etle e "ild' .. ••ının uzu• göğoüne doğru teveccüh etti. Sarar-
~"l>iah""ıai bu :ard: Cumhuriyet müd- mak aıraar Kenan Beye gelmiıti. Bun 
Qll "rıe k d •Yanı tanıyordu d h kkı d ard .. lO! htdib a roauna dahil b 1 • a a a v ı ve masasının uze • 

tıç ı.· ıan Hasip Efe d' .u unan rinde duran bir gazetede Burdur va• )•ı •r n:ıe n 1 •ıınind ı· · · · ~ ltıiidd . rnurdu. Araırra Cünıh ~ uının cınayetten sonra alınmıı resmi 
ltı '• lı,p. huınumisinin huzuru llrı• • cesedinin resmi • görülüyordu. Fakat 
tıj~ftııı q

1

J~r~neye dair muaıne~:ı.;'.ı • Cümhuriyet müddeiumumisi sararma 
le <>da)' . u. Kenan Bey Has. e dı. O sanki böyle göğsüne tevcih edil 
aı~f •ltiğ": ır•rdiğini ve Önünde :P ~· mit namlulara ahıkınmıı gibi bir va
tı llil, •nı görünce tetkik eva • ziyetle ve bütün aoğuk kanlılığı ile 
iç~ h,ı.ı~"•aktan gözlerini aırr:~İ.kte duruyor, karımndaki adamın elinin 
t~11 \ıe)'~ g!'ne hapishane)'e ait b' ?• ve parmaklarının hareketlerini göz • 
•or••ldiğ• lı.ır tezkere İmzalatmak" .. lf leri ile takip ediyordu. Bu titreyen el 
lı,1~ li,~~ ttmin etmiıti. Fakat j;e tuttuğu tabancayı idareden aciz bir 

ı. "lılt ıp fendinin halinde b'" V":ziyette idi. Tabancanın namlusu °"'• L 'VA)'dı• ır b k tıı., "'"'et' • · 1~ no taya müteveccih bulunmuyor, 
İ~r" .._,ı.1:~~ tutan ıol eli titriyor y :u~emadiyen sallanıyordu. Bir kaç 
l,,;z"zd"tı j,ır1 • '":~ elinin parmakla;: aıuye •onra titrek el uzandı. Namlu 
"" .fıı-1,lb. •rıbırıne çarpıyordu. G" !,":!'d";{!'th ve tabanca... Cümhuriyet 
ı,,~'teıt., :•• baçl":n dimdik olmu1 bo~ d .~ .. eıumumisinin masaaınm Üzerine 
"°•<1 "l"llııı~ enzı ıapsarı idi. Dudak. la';\,": ;>b~".ra külçeleımiı kuru dudak 

il: f ve çatlamııtı. Kenan B. rın ırı ırınden ayrıldı ve o dudakla 
......_ ~ arasından bir yarım cümle fırladı: 

h li-.· • "'" H · - Be f İt ıp Efend'aaıp Ef., ne iıtivor n? çeleım' Ykuendi ben ... O kadar. Kül-
ı...,~;j>'ler aö 1 • gene hareketsiz kaldı Yapıırn'ı~ b ru dudaklarına biribirine 
lcı:l'ıı dtltıak ~.~":ı<;k için dudaklarını' h. Ciiını,' .•ık abir •es duyulmamıı " 
l>ıtııı lldaı.ı e '· Fakat onlar, o • karı•aınd.::;;•Yet '?üddeiumumisi hali 
11,ll •t "e ı.··İr •anki biribirlerine ya. ni takip ed' gardiyanın. hareketleri-
~t~~ltılldı ~ çb:e."';'i~ti. On lan kıp.,.. ticesini bekıfor, ~u garıp vaziyetin ne 
~atı, '1,adi>'en t.;•bırınden a)'ıramadı. E ıyor u. 
''di'l(q>'nun 

1 
re)'.,n sağ elini kımıl ya;;jnn?';~ ~en? .. diye bir istifham 

~~ı,;., "~•n n.. •otar ,Bibi hareket et- görüldü· GP 'd.Bu )'ardımın da tesiri 
1 •tı Çık"ll• "">"ar akıp Efendinin İnı· lan cümİ .•~ •)'an Efendi )'arım ka-
• <>lıııı "rac.ıı.ğ, ı ce etinin iç cebin • müşkü!at~:•nı l(~~mf"ladı. Fakat ne 
~•it bi,"~ı. Saıı=~~&~ntıftı. Halbuki öy nı kıpırdat;." ı u çe ~tmit dudakları • 

lla.r-.L ıgı Yerden g · · . ın yor, soylemek için ceL 
'"'elle ı. 1 ene tıı. rı nefsedıyordu ve a' det · ı · d .,.. 8 kııı- bu sağ el Ha- ~ . . a ın ıyor u: 

- en dıye ınliyordu. Ben ıreldiın 

STRATOSFER MÜCADELESİ 
Stratosferi tanımak için alimler 

arasında adeta bir rekabet başla
mıştı. Bugün birisi her tehlikeyi 
göze alarak 16000 metreye yükse
liyor; yarın bir diğeri ölümü istih
kar ederek 18000 metreye çıkıyor; 
ve Stratosfer mücedelesi her gün 
biraz daha ilim haline kazançla 
devam edip gidiyordu. 

Havacılığı ve ilim müesseseleri 
ileride bulunan memleketlerin her 
biri bu şerefli mücadelenin nihai 
zaferini kendi tarihine geçirmek i
çin hiç bir fedakarlıktan kaçınma· 
ğı istemiyor .. 

Rus topraklarında dört gün ev
vel vukua gelen hava faciası itte 

bu ilim müc3.delesinin acı bir saf
hasını teşkil etmektedir. 

Bu facianın muhtasar şeklini 
hep biliyoruz. 

"30 sabahı Moskovadan hava
lanan "Oasoavikkim,, Sovyet stra· 
tosfer balonu iki buçuk saatte 
20600 metreye yükselmif .. Oradan 
dönütte hava anaforlarına kapı
larak sepet kopmuf, yere düterek 
rakiplerile beraber parçalanmıf .. ,, 

Hayatları ile beraber isimlerini
de göklerin yüksekliklerinde bıra
kan bu ilim adamlarının hatırası 
karfısmda iğilmemek ve onları ye. 
tittiren milleti takdir etmemeJs 
mümkün müdür? .. 

Yukarıdaki (A) iıaretli re8İm, Farman fabrikalarında meydana getirilen 
Str:: !osfer tayyaresini göstermektedir. 70 metre murabbaırula ta~ıyıcı satha 
mal k bulunan bu tayyarenin metre murabb~na isbat eden siklet 36 kilo • 
gra •ndır. Haııa kaçırmıyan pilot kabini, tamamen göııde içine gömülmüı bu· 
lun->n, bir üstüııanedir. Tayyarenin m otörü tarafından iıletilen bir kompre • 
sör bu üıtüuani kabinaya taz;yikle ha ııa ııerilmektedir. Tayyarede üç kom • 
pre<Ör meııcut olup, motör pervanesi uçUfla deiiıtirilebilen bir hatueye ma· 
likıir. Yukarıda (B) iıaretli resim, Alman fabrikalarından (Yunkera)in 
meydana getirdiği bir Stratosfer tayy aresuni göıtermektedir. Bu tayyarenin 
motörü 800 beygirliktir. 

caktır. Tayyare M. 1. • A. Mollison 
namına lıııa edilmektedir. 

iNiŞ MOŞIRESI. - Amerikada 
"Traııacontinental and Western air'' 
mühendisleri geceleri ve sisli hava• 
larda tayyarelerin iniılerini kolayla§ 
tiran yeni bir mÜ§ire meydana getir 
mitlerdir. Bu ilet, sun'i ufkun sol ta.
rafına takılan ve üzerinde iki 111"& 

ziyadar noktaları bulunan, basit bir 
kadrandan ibarettir. Biri ufki, di/ieri 
ıakuli olan hu iki sıranın üzerinde 
tayyarenin ınevkiine göre vaziyet •· 
lan iki ibre vardır. 

KAYBOLAN TA YY ARECILER.
Şimale doğru uçtuktan aonra kendile
rinden bir daha haber abnamamq o
lan kanadalı tayyareciler "F ort • Har 
risaon" civarında bulunmuılardır. 

YENi BiR MOTOR. - "Renault'' 

ve aize teslim oluyorum iıte ... 
- Neden. 
- Çünkü katilim ben ... = 8~~ i.~.'.u'nı ··ıd·· d" B . . o ur um. 

!' ıtıraf ne ırüç feymi§ yarabbi! .. 
Bu ane kadar tamamen "t b'• 
1 • gayrı a ıı o-
an gardryan yavaı yavq tabiiliğine 

avdete baıladı. Benzine k ld' 
T'tr • b" d an ge ı. '. emeaı ır an e durdu ve kül ele 
mı§ ~uru dudakları biribirinden !yn~ 
hp soylemeye bqladı .. Söyledik e a ı 
lıyor ve açıldıkça tabiiletiyordu ç ç 

. -. Karımı öldürdüm ben be;efen. 
~· d.'yor~u. Onunla yedi aenedir ev • 
lıydık. Bır de çocuğumuz var. Fakat 
~un.!' rağmen öldürdüm ve öldürur 
oldurmez ko§a koıa size geldim. t1 • 
t-; tabancamı ve nefsimi aize tevdi e
dıyorum. 

- Neden yaptın bu iıi7 •. - ....... . 
. 7'" Söl'.lesene, . neden yaptın 

bu ıtı Habıp Efendr, ıen cahil bir a • 
dam değilsin?. 

- Oldu iıte Beyefendi... Oldu bir 
İ§ ••• 

Cümhuriyet müddeiwnumisi bir zi
le bastı, giren odacıya: 

- Polis çağır emrini verdi. Polis 
Ahmet Efendi İçeri girdi ve müddei· 
umuminin parmağı ile iıaret ettiği ta 
bancaya baktı. Müddeiumumi: 

- Onu alınız ve bana Sadun Beyi 
gönderiniz emrini verdi. 

Sadun Bey o gün nöbetçi müddeiu
mumi muavinlerindendi. 

Müddeiumuminin yanına girdiği za 
man Kenan Bey Hasip Efendiye muh. 
telif sualler sormakla meıguldü. Sa. 
dun Bey gelince: 

- Bu efendi, karısını öldürın" 
geldi teslim oldu ve ileti curunı" ;. )Uf, 
t b t d . . o an a ancasını ev ı ettı. Taban r 
Ahmet Efendidedir, Hazırlık ~a ht'?k1 

tına haalavmız dedi ve gene .. a.. 'd a 
onun e-

fabrikalarında yıldız ıeklinde 9 silin 
dirli bir motor meydana getirilmiıtir. 
154 M. M. Kutru dahiliye; 176 M. M. 
tuli seyre malik bulunan bu motorun 
ıilendreai 29,5 litredir. Motorun taka 
ti 575 beygir; sikleti 395 kilogram• 
dır. 

YENi BiR KOMPRESOR. - "RA· 
teau" 2 vitesli, anülmerkez çalıımalı 
yeni bir kompreaör imal etmiıtir. 

Bu kompreaör bir ağır yağ moto
runa tahıiı edilecektir. 

YENi BiR ALMAN TAYYARE· 
Si. - Münihli bir Alman küçük bir 
tayyare imal etmiıtir. 9,85 metre kil• 
nat boyunda, 5,40 gövde uzunluğun. 
da olan bu tayyarenin Üç saatlik uçu
ıuna lazım gelen benzin ile sikleti 
160 kilogramdır. 

ki evrakı tetkike baıladı. . . -
Cümburiyet müddeiumumiıinin ma 

kamında bu vak'a cereyan ederken, 
Sultanahmette Firuzağa camiinin için 
deki evlerden birisinden de feryatl\lr 
yükseliyor ... 

- Y elitin a doatlar... Oldürdüler 
tazeyi ...• Kıydılar biçareye .. diy<> hay 
kıran kadmlaı Alemdar kara.koluna 
doğru koıuyor, rutgeldik!eri poli•u 
yakaeına yapıfıp ... 

- Hu ... Ayol, Naimeyi öldürdüler .. 
~~':v":" İçinde yatıp duruyor diye 
onu grttıkçe kalabalıklatan bir eve 
götürme.k iıtiyorlardı. Bu ev hapisha 
ne gardıyanlarından Hasip Efendinin 
evi idi ve kapının önü bir ande mah
feri bir hal almııtı. Her ağızdan bir 
aeı çıkıyordu: 

- _Gözile gönnüı, elile yakalamıt. 
çekrn19, vunnu1 ... 

- Bir otomobile atlamıı, Kırklare• 
!ine kaçını§ ... 

- Polise gitmiı, teılim olmua ... 
Polis karakolunda da bir baıka te

lif görülüyor, serkomiaer birkaç po
lisi çağınyor, 

- Çabuk Haaip Efendinin evine 
koıun, kanımı öldürmüı emrini veri. 
Yor, 

Telefonla da müddeium•ıımiliği ara 
yıp: 

- Bir cinayet var, tı.bibi adli ve 
nöbetçi müddeiumumi beyler teırif bu 
yurıunlar diye haber veriyordu. 

Bu esnada da nöbetçi müddeiumu• 
ai Sadun, tabibi adl,i Enver Beylerle 
poliı Necati Efendinin muhafazası· 
na tevdi edilmiı olan Hasip Efendi 
Alemdar karakolnna doğru ilerileyor 
lardı. 

• • • 
Haaip Efendi Hapishanede gardi • 

yanlık eden 35 ya9larında, vazifesi • 
ne \ıe aileıine merbut bir adamdır. 
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Sis ve karanlığı yenmek • • 
ıçın 

Soldaki ruim 150 •antimetre (kutru) aynalı ııe 200 amper cereyanlı bir 
ışıldağı gösteriyor. Sağdaki re&im "Panama'' kanalında gemilere takip ede • 
cekleri istikameti ııercn bir optiği gösteriyor. 

Bir zamanlar hava nakliyatı- [ 
nın yalnız gündüzleri yapılması 
ve her gurupta tayyarelerin ko
naklaması bu nakliyata en büyük 
darbeyi indiriyordu. 

Bu gün, yirmi dört saatlik ha
va faaliyetlerile, uzun mesafeler 
üzerinde, tayyare gayri kabili bir 
vaziyet almıt bulunuyor. 

Tayyarelerin gece seferlerini 
temin etmek pek kolay olmaınıt
tır. Bu hususta bir çok mütkülle· 
rin halli, bir çok masrafların ihti
yarı lazım gelmittir. 

Bu mütküller ve bu masraflar 
hep tenvirata taalluk etmittir: 
Meydanların en muvafık bir tekil 
de aydınlatılması; uçuf yollarının 
itaretlenmesi hep bu mütküllerin 
ve masrafların müvellitleri olmut
tur. 

Meydanlarında ve hava yolla
rında en teferrüatlı tesisatı mey
dana getirmi, olan memleket A
merikadır. Amerikan meydanla-· 
rmda İstimal edilen ıtıldak ve fe
nerlerin her biri milyonlarca mum 
kudretindedir. 

Ana meydanlarda kullanılan 
fenerler ekseriya çift büzmeli o
lup devvardır. 91 santimetre kut
runda olan bu fenerlerin bir büz
mesinden gelen ziyanın kudreti 
bir milyon sekiz yüz bin mumu 
bulur. 

Bu fenerlerin makeseleri yok
tur. 

Çift huzmeli, makinesi.z fe?;r· 
!er kadar taammüm etmı• dıger 
bir fener daha vardır. 56 santi· 
metre kutrunda olan ve dakikada 
altı devir ile çalıtan bu fener on 
saniyede bir beyaz bir ziya ver
mekte ve tayyareden bakıldığı za
man bu ziya saat yelkuvanlarımn 
cihetinde devretmektedir. 

56 santimetrelik fenerler ha
zan imdat meydanlarında kulla· 
inılmaktadır. Ancak, o zaman 
bunlar dakikada iki devirle çalıt
tınlmakta ve otuz saniyede bir 
- o da kırmızı - ziya huzmesi 
vermekte ve saat yelkuvanlarının 
aksi cihetine döndürülmektedir
ler. 

Makeseli olan bu fenerlerin 
kudreti bir milyon altı yüz bin 

Karııı Naime Hanımla yedi seneden· ı 
beri evlidir. Bir de küçük çocuklan 
vardır. Haıip Efendi vazifesi icabı her 
gece evine gelememekte Genç karm• 
nı çocuğile beraber yalnız bırakrn":k 
mecburiyetinde kalmaktadır. Hasıp 
Efendi bir aralık kanımdan ıüphe • 
lenmiı, onu takip etmiı ve Çartıiçin· 
de esnaflık yapan Bekir Çavuı ismin· 
de bir adamla konuımakta olduğunu 
öğrenince ıüpheleri büsbütün artmıf 
ve karısını Bekir Çavuıla görüımek • 
ten menetmittir . 

Fakat Naime Hanımın bu memnu
İyete rağmen arasıra Bekir Çavuıu 
ziyaret etmekte olduğunu duymu1 ve 
kendi•ine kat'i olarak tenbihlerde hu 
lunmuıtur. Söylenildiğine göre Naime 
Hanım hatt~ bir ~alık evden bile 
kaçını§ ve bırkaç gun Bekir Çavuıla 
beraber _kalmıtıır. Maamafih bu fayi. 
a?ın dogru olup olmadığı Sadun Be
yın. yapmakta olduğu tahkikat neti • 
ceaınde anlatılacaktır. 

Yalnız muhakkak olan cihet Nai
me Hanımın kocasının tenbiblerine ve 
ısrarlarına rfmen Bekir Çavu 1 .. 

.. § a go • 
ruım~e devam ebniı olmasıdır. Ma • 
aınafi~ ~u ciheti söyliyen gene Hasip 
Efendıdır. Hasip Efendinin nöbetçi 
müddeiumumisine anlattıklarına na • 
zaran dün öğle yemeği eanaarnda ka-
rısından gene Bekir Çavutla temasla· 
nnı keımesini rica etmit, Naime Ha .. 
nrm da kocasının bu ricaıına tatmin· 
kir cevaplar vereceği yerde: 

- Ne yapayım?. Seni ıevmiyorum 
artık, onu seviyorum, tatlı canımdan 
vazgeçerim, ondan vazgeçmem de • 
mİ§tir. 

lıte bu cümleler Hasip E!e!'dinin 
kanını tepesine sıçratmaya kafı gel .. 
mit Hasip Efendi arka cebinde bulu· 
nU: tabancasını çekip karııı Naime 
Hanımın göğsüne tevcih etmit ve a .. 
teılemiıtir. Çıkan kurıunlardan ikiıi 

mumdur. 
Amerikalılar bu 56 santimetre 

lik fenerleri itaret servislerinde 
de kullanmaktadırlar. Bu servis İ· 
çin yüzlerine perde kanatalrı takıl 
makta ve takatları sekiz milyon 
muma çıkarılmaktadır. 

Küçük meydanlarda sabit be
yaz fenerler iıtimalini tercih eden 
Amerikalılar hazan bunları itaret 
için de kullanmaktadırlar. O za
man bunlar her on ıaniyede bir 
veya yirmi saniyede iki harf verir 
ler. 

İnit ışıldaklarına gelince: 
Meydanda kullanılan init ışıldak
ları makeselerinin cam veya ma
den oluşuna göre 61 veya 64 san
timetreliktir. Bunlarla meydanın 
her tarafına ayni tiddette tenvir 
edilmek için, ya meydan merke
zinde guruplanmıt olarak veya 
meydan muhitinde, yetmİf beter 
metre fasıla ile, dizilmit olarak 
istimal ederler. 
· Meydanların tenvirat tesisatı 

bundan ibaret değildir. Hangar 
ve saire gibi uçuf manialarım her 
an tenvir etmeğe mahsus 180 dere 
c~ zaviyeli yüz ila beş yüz vatlık 
küçük fenerler; meydanların hu
dutlarını tayin için sabit veya mil
teharrik ziyadar mahrutlar var 
dır. 

800 milyon mum kudretinıle olan ~'! 
qıldak bugüne kadar meydana getın• 
len eılerinin en lıuvvetliıidir. Bu ıııl • 
dak 150 kilometreden görülmektedir. 

Naime Hannnın göğsünden girmiı, 
ve sırtında kalnuı, kadın derhal öl • 
müıtür. 

Cinayeti müteakıp Hasip Efendi 
aorık ka";lıhğını hiç' kaybetme.den ço 
cugunu elınden tutmuı, ev saluplerinf 
aeslenmiı: 

.-. - ~n Naimeyi öldürdüm. Gidip 
~uddeı~umi Beye teılim olacağım. 
aız çocuga bakınız, deınit ve çocuğu· 
nu ve aahlplerine bırakıp sokağa fır. 
laınııtır. Hasip Efendi evden çıkınca 
Sultanahmede gitmiı, bir otomobile 
atlaınıı ve doğruca müddeiumumilik 
dairesinin yeni taıındığı poatahane bi 
naaına gelmiş, evveli poata ıalonuna 
girmib Kırklarelinde bulunan anneıi • 
ne bir mektup yazıp vak'ayı tafıilitı 
ile anlatmıt ve lıtanbula gelip çocu
ğunu almasını rica etmif, sonra da iiıt 
kata çıkıp doğru müddeiumumi Ke • 
nan Beyin odasına girmiı ve yukarıda 
anlattığımız ıekilde teslim olmuıtur. 

Haaip Efendi müddeiumuıniden ço 
cuğunun himayesini ve balalmaaını ri 
ca etmiı, 

- Biz onu Darülicezeye tevdi e 4 

der, güzelce baktırmz. denildiği za • 
man ailamıf, buna razı olmamıt 

- Kırklarelinde annem var •ona 
teslim ediniz demiqir. ' 

- Peki, paran varsa Kırklareline 
gönderelim denilmiı, Haıip Efendi 
pantalonunun cebinden birkaç kuruı 
ufak para çıkarıp göstermib 

. -;- Bund3n baıka on param yok de
mıştır. 

Tabibi adli Enver Bey Naime Ha • 
rumın cesedini muayene ve ölümü at .. 
lan kurıunların intaç ettiğini tesbit 
etmi~tir. Fakat kurtunlar içeride kal. 
dığı için bunlar çıkanfmak Üzere ce• 
sedin Morga nakline lüzum göater • 
mittir. 

Tahkikata vaz"ıyet ed- nöbetçi 
(Lütfen aahifevi ce1riT:niw\ 
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~:~~~n~ sa!a?a~U İÇ~~av~::.!,~~~~~~~~~n~~- \ 
zarlar tebarüz ediyor. Hadiac kadar tenabi kadar ıeni! yollar yapmak ikti-
§ayanı teessür olan !ey de, mes'uliye- darında değiliz. Keza Bahri Muhitle • 
tin bir tarafta aranması ve yanlıt fikir· rin ortasında geıniler çarpıtıyor. 
ler tebellür etmesine meydan verilmeıİ· Kazalara karp müsbet teıebbüıleri-
dir. miz var. Kanuni tedbirler alacağız. Ye· 

Yapılan neıriyatta kabahat yolun İ· kaletle temastayız. Yapılan kazalarda 
ki tarafındaki ağaçlarda , yolun darlğın· mes'uliyetler, sebep olanların yanlanna 
ela, belediyenin tedbir almadığında kar kalmıyacaktır. Bu ıibilere en ağır 
toplanıyor. Halbuki bendenizin sene • cezalan tatbik için salibiyet alacağız. 
lft'denberi bu mevzu üzerinde yaptı • Son kazada müMdemeyi maddeten te•· 
iım tetkikatta, kabahat ıoförlerde ol • bit etmek imkan11z ıibidir. Çünkü o-
duğu ve mevcut talimatnamenin tatbi- tobüste müMdemeyi isbat eden en U· 

katında ...Utlıldar meydana geldiği nok hık bir iz bile yoktur. Malum olduğu 
taamdadır. üzere otobüıün içinde bulunanlara bir 

Maslak yolu be! metre değildir. As- teY olmamı,tır. Dııan atılanlar maa~.e· 
falt kısmı bet metredir. iki kenan i- sef feci akibete uğramı,Jardır. Oto'-u-
le birlikte yedi metredir. Şehir harici sün içindekiler, bir otomobilin kendile-
yollar bet metreden fazla değildir• Daba rine çarptıjıru dahi hiuetmedıklerıni 
ıeni! yapabilmek için mali vaziyeti • söylemektedirler. 
miz müMit değildir. Maamafih yedi met- Kar,ıclan ıelen otomobil ışıklannı 
re yol dar değildir. Bir otobüsün ge- söndürmemi,tir. Halbuki söndürmesi li 
Dİ!liği 2,30 metredir. iki araba yanya· zımdır. Talimatname bunu §İddetle me-
na gelince 4,60 metre ıeniılik teıkil neder. Maamafilı bu kazanın asıl sebep· 
ederler. Bu da yol için fazla değildir. !erini ve mes'uliyetlerini biz burada 
Arada 2,40 metre bir mewe kalır bu· tetkik edecek vaziyette değiliz. Adliye 
raclan ela bir otomobil ferah ferah ge- tahkikatı hadiacyi tenvir edecektir. 
çebilir. Çünkü bir otomobilin genitliii Yalnız !UDU söyliyeyim ki sebep bel<;· 
1,80 metredir. diye nizamtına riayetsizlik ve dikkatlız• 

Ağaçlara gelince: Otobüsler için bun· liktir. Bizim tedbirlerimize ait olacak 
lara çarpmağa lüzum yoktur. Çünkü yol bir hata yoktur. 
ı;eniıtir. Ağaçlan kesmiyoruz. Bilakis Senihi Beyin noktai nazarı 
ağaçlamak fayclalıclır. 

Maamaf"ıh ağaçları yolun kenarın· Yali Beyin izahatından sonra aza· 
daki hendeğin öbür tarafına dikece • elan Şoförler Cemiyeti reisi Senihi Bey 
• · söz aldı. Dedi ki: gız. 1 k 

Geçen sene bu yol üzerine hususi - Belediyece alınan tedbir er no • 
memurlar ikame ederek tetkikat yap • sandır. Memurlar talimab iyi tatbik 
tırdık. Yirnıi dört Mat zarfında Mas • edemiyorlar. Bir kısım ~ör!~ ehli • 
lak yolundan (1500) araba geçiyor. Bu· yetsizdir. Seyriisefer vazıfesıru yapa· 
rada, ıenede iki üç vak'a oluyor. Bun- mıyor, çünkü kadrosu nok~dır. Bu-
lann mes'uliyetini yola ve ağaçlara gün bu vazife 20 memurun eline bırakıl· 
tahmil etmek doğru olamaz. Bizim yap· mı,ıır. Evvelce 80 memur vardı. 60 
tığnnız istatistiğe göre kazalar en çok memuru kaymakamlar başka vazifeler· 
ğeniı ve tehlikesiz olan yerlerde vukua de çalı,tınyorlar. Otobiisle"!n süratle-
gelmektedir. Mesela Beyazıt meydanı, rini tahdit için ragülitör aleti ko"'?.uftu. 
Y cıilköy, Fatih, Lileli, Taksim, Har· Otobüsler 35 kilometreden fazla surat. 
biye, Köprüüstü, Beyoğlu, Dolmabahçe le gideıniyecelderdi. Halbuki , kazalar 
caddeleri en çok kaza olan yerlerdir. oluyor ve bunun aksini isbat edıyor. Ben 
Hatta biri geçen sene benim baJıına ce seyrÜsefer idaresi ~ me~but 
geldi. Arkamızdan gelen bir araba Üs• müstakil bir merkez olarak ıdare edilme· 
tümüze bindirdi. Geçtiğim.iz yol Tak· lidir. Sürati tahdit için de motör ı~· 
Iİm • Harbiye caddesi idi iki burası ma· Jetli memurlar ihdas etmeli, ellerın· 
IUın olduğu üzere geniıtir. de kronometre olan ve sürati tayin e-

Şu halde müMdemelerin sebebi yol debilen müfettiıler tayin edilmelidir. 
darlığı değildir. Size !UDU da söyli· Şoförlük mesleğinin tasfiyesi zamanı 
yeyİm: Tehlikeli n dar olan yollarda ıelıniıtir. Bunlann hususi hayatları, 
hiç kaza olmamııbr. Altıncı dairenin 11cıuen, sıhhaueri , haleti ruhiyeleri i· 
arkasından dola,an dar yolda, banka • yice tetkik olunmalıdır. Bu mesele i-
lardan Karaköye inen dar yolda hiç bir le yalandan me,aul ve alakadar iki bu· 
kaza ka dedilmemi tir. susi tetekkül vardır. Biri Şoförler C... 

Gö.Jlüyor ki ~ollar geniıleclikçe miyeti, diğeri Şoför mektebi... Beledi-
müsademeler artacaktır. Çünkü genİ§ ye h'itfen ve tenezzülen bu teıekküller· 
yollarda ıoförler dikkatlerini kaybedi· le teıriki mesai etmelidir.,. 
yorlar, alabildiklerine arabayı sürüyor· Bundan sonra Litife Bekir hanım 
lar. Müsademelerin ba!ka sebepleri var- Maslak yolunda muhtelif fasılalarla be-
dır lediye memurlan bulundurulması la· 

0

Gazetelerde okudum. Ilô tayyare zım geldiğini söyledi. 

müddeiumumisi Sadun Bey de dün 
gece geç vakte kadar vak'ayı gören • 
Jeri ,,.. al&kadarlan telbit ile me!aul 
olmuıtur. 

• • • 
Diier bir muharririmizia J'aptJiw W,. 

kikata nazaran öldürülen k•dmm ismi 
Hüsniye hanımdır ve Haaip efend.iniq 
nikahı altında değildir. 
Ha:ıip efendi ile Hüsniye lıarum ye. 

di sene evvel İmam nilrilu ile evlen• 
mitlerdir. Bir çoeuldan olmiiftür. Fa· 
kat daimi geçimsizlik yüzünden bun • 
dan bir ay kadar ene! birilıirlerinden 
muhakeme kanrile ayrılmıılardır. 

Hüsniye hanım Huip efendiden 
aynlınca beraber oturduklan Çağaloğ· 
lnnclaki evden c:ılmıq, Bekir ÇaYUıun 
Samatyada tnttuğu eve gitJDiıtir. 

Fakat Huip efendi Hüsniye hanı· 
mı aramq, bulmuı, tekrar ~ 
rica etmİf Te onu k-ulan ~ e
fendinin Firuzağa nmiincleki ~ ge
tİrmeğe muyaffak oinmttar. Dun Ha
sip efendi bu evde Hiiaaiye ha-: 

- Bir çocuğumuz var, ,..,. ı..n .... 
Jım, beraber yqıyalım diye yalvarnııı, 
Hüsniye hanım iac hamı imkan ynk. 
Biz artık biribirimizle yaııyamayız. E. 
oasen ben Bekir ÇaVUfu senyorum, o
da beni seviyor demi1o müteeuir olan 
Huip efendi : 

:-: ~.ü~~re ben acnaiz yaııyamam, 
seru oldururum tehdidi ı.ar,mnda ka· 
lmca da : 

- Bir teY yapanıa:um, clemiıtir. 
Bu son cümle biter bitmez de Huip 
efendinin attığı kur!wılarla ölmiiftür. 

Emniyet müdürlüğü bu cinayet hak· 
in?~ ınatbuata aynen !U raporu ver· 
mqtir: 

"Firuzağa eamii terifi avlusunda 
ı? n~ evde oturan sarcliyan Ha· 
11p ef"!'cli Z41Teeai Hüsniye h11J111111 ta· 
· ~ ~e katledip tabanca ile kendisi 
muddeiumıımiliğe teslim olmn,tur. ,, 

-- --
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Muhittin B. itirazalra cevap 
veriyor. 

Müteakiben Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Bey bu itirazlara cenp ve
rerek dedi ki: 

- Seyriisefer kadrosu hiç bir vakit 
80 memura çıkmamııtır. Azami kadro 
36 idi. Bu adede iıaret memurlan da 
dahildir. 

Şimdi itaret memurlan kaymakam. 
Iar tarahndan tayin ediliyor. Seyrijıe
fer iıleri için ıene 20 kadar memur kul· 
larulıyor. Binaenaleyh eski ve yeni kad· 
ro ara11nda bariz bir fark yoktur• 
Fakat muhakkak ki kadro dardır. Fa· 
kat bu bütçe meselesidir. Maat mesele
oidir. Bugün ayın beti olduğu halde 
henüz. memurlarımızın maaıını vereme
dik. Aym on betine kadar 1D8af vere· 
miyeceğiz. Maa, vermek imkimm kay
beden bir müesseseden yeniden ID88f 
tahsis etmeıini beklemek ne dereeeye 
kadar doiru olur? .• 

Maslakta yeai bir karakol ihdas e
diyoruz. Kendi müesseselerimizde ça1ı. 
f&D porlerde diploma anyoruz. Fakat 
hususi müesacıelerde ehliyetnameli toför 
kullanıyor. Maamafih istikametimiz dip 
!omalı ıoförlere doğrudur. Yeni zabı
tai belediye talimatnamesinde bu me
sele o.azan dikkate alınacaktır.,. 

Bundan sonra Adalı Avni Bey söz 
alarak dedi ki: 

- Bundan yedi sene evvel vali be· 
yin himmetile Maslak yolu oldu. Bu 
yol Boğazı ıehre bağlayan yegane yol· 
dur. Bu yol oldu, fakat ölüm yolu ol· 
du. Bir günde 1500 arab. geçtiği ma
kam tarafından söylenen bu yolda, alm
mıt kat'i, müsmir hiç bir tedbir ıöre
ıniyorum. Boğazla !ehri vadeden bu 
tehlikeli yolda, her lıanııi bir kaza VU· 

kuunda imdadı sıhhi istiyerek hiç bir 
n11ta yoktur. Şehirde, bu kadar faz. 
la vesaiti nakliye geçen yol yoktur. 

Bir haleti ruhiyeyi burada arzede
ceğim: Geçen aktam ıece yan11 arka· 

Güneşin Oğlu 
Ulun hatunun gözleri Ya.-rdı: 
- Mersi çok güzel bir kız diyor

lar. • • Doğru mu? 
_ Ben ömrümde bu kadar gü. 

zel ve insanı kendine çekici, ken

dine bağlayıcı bir kız görmedim. 
Gençliğimde böyle zarif bir tavus 

kutu elime geçseydi, kimseyi din· 
lemeden alıp evime götürürdüm. 

- Evlenirdin demek..?! 
Aıu gülümsedi: 

- Evlenmesem Tanri bile aptal

l;ğıga , .. ardı. Bir delikanlı, Mer

ai'dan daha güzel bir kız bulabilir 

mi? 
- Yabancılığı üzerinde konu-

9uyoruz. Türk olduğunu bilsem, 
oğlumun rahatlığı için, ben de yer
le9melerine yardım ederdim. Ah, 
onu bir defa dünya gözile görebil
seydim. 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

Ulun hatunun gözlerini 
kim açıyor 

Bora ertesi günü akşama kadar 
dönmemitti. 

Ulun hatun gibi, bütün şehir 
halkı Günet'in oğlunu bekliyordu. 

Bora acaba Meraa'yı buldu mu? 
Herkes merak ve aabırşızlıkla 

biribirine ayni suali soruyordu. 
(Sertelli) lilerin ileri gelenleri 

Bora'nın (Fırat İncisi) ile evlen
mesini istiyorlardı. Hatta kurultayı 
bile kendi fikir ve arzularına çe
virmislerdir. 

- Bora, Mersa'yı bulup getirir
se, onunla evlenmesi için kurultay
dan karar alacağız. Bora dertlenir
se yurduna faydalı olamaz. Bir di-
4i için, koskoca yurdu kimseye ba
&ıtlayamayız. 

Diyorlardı. 
Bora, Mersa iie evlendikten 
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da!larla bir araba ile Beyoğluna çıkı· 
yorduk. Yanımızdan son süratle diğer 
bir araba geçti. Orada bir de memur 
vardı. Memur efendi bu ıüratle alaka· 
dar olmadı. Kenarda duran bir otomo
bille alikaclar oldu, niçin kenarda dur· 
duğunu suruyordu. 

lkiıi de vazifedir. Fakat hangisi mÜ· ı 
him olduğunu tayin etmek meselesi da
ha mühimdir. Kaza yapanlar hakkın· / 
da tedhi, edici tedbirler almalıyız. Sı· ) 
kı tedbirler almakla iktifa etmemeliyiz. 
V atandaı hayabnın ehemmiyetle mü
tenasip tedbirler almahyız. 

J.tinye ile Hamidiyeköyü arasında 
üç muhtelif noktada üç belediye memu
runun bulunması ve bu noktalann 
telefonla biribirlerine merbut olmasını 
iatiyorum. Vali Beyden bu hususta 
derhal faaliyete ıeçilmesini rica ede
rim. Eğer tahsisat lizmısa heyeti ali· 
yeden istensin, beraber göriİ§elim. Bu 
biricik yolun emniyetini temin edemez· 
sek, bizim için ayıp olmaktan fazla bir 
vaziyet ha11l olur.,, 

Müteakiben söz alan Galip Bahtiyar 
Bey yollann satıhlarınm fazla müdev· 
ver yapıldığını, binaenaleyh arabalann 
merkezi sikleti kaybetmemek için daİrna 
ortadan gittiklerini, iki yanlardan gİt· / 
mediklerini, bunun da müsademelere IC· 

bep olduğunu söyledi. 

SeyrüaeleT zabıtasının vaziyeti 
Bu münak•ıalardan sonra Vali ve 

Belediye reisi Muhittin Bey tekrar ıöz 
alarak yapılan itirazlara cev•p vereli ve 
dedi ki: 

- Seyriisefer ıulıemiz faaldir. Me· 
murlarnruz vazifelerini yapıyorlar. Ka
zayı müteakip kaçan otomobil derhal 
bulunmuıtur. Seyrijacfer vaziyete ta • 
mamen hikim bulunuyor. Tekrar ede
yim: Yakında daba !iddetli kanuni ted
birler alacajız. Size kazalar hakkın
da bir iıtatistik okuyayım: 1929 sene
sinde lstanbulda 80 müsademe, 1930 
da 184, ı931 de 97, 1932 de 92, 1933 
sene•inde de 72 müsademe olmu,tur. 
Görülüyor ki otomobil kazalan alınan 
tedbir sayesinde gittikçe azalıyor. Son 
bir sene içinde vukua gelen 72 kazadan 
Yalnız ikiai Maslak yolunda olmu,tur. 
Y olcla kabahat yoktur. Bu yol çok 
uzun ve tehir haricidir. Mevcut dar 
kadromıızla azami gayret Mrfederek 
tedbir alıyoruz. Allabm clajı olan Mas
lak yolunda daha fazla memur bulun
durmak, ıe,kilit yapmak imkansızdır. 
Biraz evvel de söylediğim gibi burada 
yalnız bir karakol ihdas ediyoruz.,, 

Avni Bey müCTİ:mi yakalaclı 
Bunun üzerine Adalı Avni bey beye

eanla blkb. Ye yüksek sesle dedi 
ki: 

- Şu uzum münakaıaclan hasd et· 
tiğim kanaat çok mühimdir. Ben mücri
mi yakalamı! bulunuyorum. Kabahat 
ne yolda, ne toförde, ne darlıkta, ne 
ağaçtadır. Biricik yolun bili allabın 
dağı olarak kalmasındadır. Yedi yd 
evvel allahın dajı, !İmdi en cüzel bir 
yol olan burada belediyenin aözij, be· 
lediyenin yumruğu bikim olmalıdır. Ar· 
bk bu yol allahm dağı olmaktan çık· 
sın; benim emniyetle ıeçebileceğim bir 
yol olsun.. Bunu vali beyden ia!iyonım, 
bu yolda imdadı uhhi teıiMtı ile bele
diye kuvvetinin hikim olmaaını iste • 1 

rim." 
Vali Muhittin Bey derhal cevap ver· 

eli. Gülerek: 1 
- imdadı sıhhi ister, dedi, Maltepe, 

T opkapı, Y e,ilköy yollan da imdadı sıh
hi ister. Fakat ıunu hatırlatınm: Ka
dıköy ciheti için lazım olan bir imda • 
dı llhhi otomobili tahsisatını, bütçeyi 
yaparken Avni bey ile birlikte çıkar· 
dık. Ben Kadıköy ciheti için imdadı sıh 
hi otomobili de istiyorum. Ne buyurur
lar? Bütçemizin hali malUındur.,, 

Senihi Bey teklUi tekrarlıyor 
Yali beyin bu sözleri üzerine meclis

te plüımeler oldu. Bundan sonra Seni
bi bey tekliflerini tekrarladı: 

- Bizim teklifler hava gitnlesin, de-
di. Bir kronometre, bir motösildetli me• 
mur kafidir. Mesele otobüslerin sürat-
lerini tahdit etmektir. • 
Ayşe Remzi Hanımın bir ilşcuı 

Ayte Remzi hanım otobüsler hak • 
kmclaki §İkiyetin seyrüsefer idaresinde 
clinJenmediğini, memurlarla toförlerin 
ıakalattıiı-·, beraber oturup dgara iç
tiklerini ıl.ı '~di. 

Doktor Hulusi Bey !oförlerin sıhbi 
muayenelerine çok dikkat edilmesini, 
yanlarına birer de muavin verilmesini 
söyledi. 

Muhittin Bey tekrar söz aldı. Muavin 
verilmesi doğru olamıyacajım söyle • 
dikten sonra dedi ki: 

- Bugünkü miizalı:ere zabıtlannı 
imza edemem. Çünkü bazı aza kontrol 
hiç 7oktur, dediler. Bu fikre i.ıtirak e· 

sonra, sıra ileri gelenlere gelecek
ti. Onların evlerinde bir tutsak 
vardı. Göçebe kızlan Sertelli'ler· 
den biraz daha esmer olmakla be
raber, çok sevimli ve erkekleri çi· 
leden çıkarıcı mahlllklardı. Çöller· 
de çok dolattıkları için, şehirliler· 
den biraz daha yanık çehreli ve 
esmer vücudlu oluyorlardı. Fakat 
bu esmerlik onların güzeliğini ve 
cazibesini artırıyordu. 

Bu sırada Ulun hatun gözlerinin 
açılması için eski Asulara haber 
gönderiyor, ilaçlar yaptınyor, bot 
durmuyordu. 

Ulun hatun yeni bir beveı ve 
meraka dütm\ijtü: 

Acaba Mersa sahiden herkesin 
dediği kadar güzel miydi? 

Onu bir defa dünya gözile gÖ· 
rebilseydi •• 

Türk kabileleri arasında Körlük 
hadisesi ilk defa Ulun hatunla ta
nınmıftı. Bundan evvel hiç kimse 
körlüğün ne olduğunu bilmiyordu. 
Eğer halktan birinin gözleri kör 
olsaydı, Tanrının gazabına uğra. 
mı' diye belki de yurdundan ve o
cağından uzaklqtırılır, ve met'um 

·--------------~*'\! 
Gazi Hz. 

(Başı 1 inci sahifede) 
dan itib:ıren akın akın istasyon yok 
nu tutınuı ve istasyon binasını, istas· 
yon meydanını, istasyon methaı1ı. 

ki.milen denilecek bir tekiJde kapla· 
mı,Iardı. Şehir baıtan baıa donatı!· 
mı1o elektrik tenviratı ile de süslen· 
mitti. Trenin muvasalatına anbear 
intizar eden halk Büyük R.Ui candar 
ve yürekten kopan ve dakikalarlt 
devam eden ıürekli allcıtlar ile "Y af< 
Gazi!,, sadaları ile karırlamıftır. Gazi 
Hazretleri trenden inince istikbaline 
kofBDlara güleryüz ile iltifat eylernir 
ve halkın çok heyecanlı tezahüratı &· 

ra11nda otomobillerine binerek istir· 
hat buyunnak üzere vali konağını teı· 
rif etmiılerdir. Şereflerine muazzar. 
bir feneralayr tertip olunmuttur. 
Halk vilayet konağı önünden samim: 
heyecan ve tezahürat ile akın akın 

geçmektedir. 
Gazi Hz. Tayyare 

F abrikaaını gezci il er 
KAYSERi, S (A. A.) - Reisi

cümhur Hazretleri, istirahat buyur· 
duldan vali konağı önünden geçen fe
ner alayının acvinçli ve heyecanlı le· 
zahüratı kar§ısında balkona çıkarak 

gösterilen bağlılıktan dolayı mütefıas· 
sis olduk'anru beyan buyunnnılar· 
dır. Halk balkona çıkan büyük kurta· 
ncmm !iddetle alkıılamıttır. 

Gazi Hazretleri bugün saat 13 te 
tayyare fobrikasmı ve Tal as Nabiye 
merkezini gezdikten sonra Kayseriyc 
dönmüılerdir. 

Kayseride Honat Hatun medreac
sinde tesis edilen müzeyi gezmiıler 
n müzedeki Hitit eserlerini birer bi· 
rer tetkik buyunrak li.mnııelen iza. 
bab almqlardır. Eserler arasında Hi
tit imparatorluğuna ait muahede ve 
tuğraları, Hitit cengaveri heykeli ve 
tabletleri ile çoğu Kayseri civanndıı.
ki Gültepeden çıkarılmı! olan Hitit 
ilirmı ve Selçukiler zamanında ya. 
pılını, bulunan Honat Hatun türbesi· 
nin kaide ve türbe kısmım pek ziya
de takdir buyurmuılardır. 

Reisicümbur Hazretleri müzeden 
çıktıklan zaman oraya toplanan bin· 
!erce halk k~nclilerini feykaJide teza· 
hüratla kar§damıt ve alkı!hımıttir· 

Gazi Hazretleri müzeden sonra ınİ· 
mar Sinan caıniini gezmitlerdir. 

Reisicümhur HazretJeri Vali Beyin 
ümran sahasında Kayıeride vücuda 
getirdikleri eserleri takdir ve kendi· 
!erine iltifat buyurmu,lardır. 

Mü,arünileyh Hazretleri bugün 
sat ıs te hallan coşkun ve candan 
tezahürab ve alkıılan arasında Niğ

deye hareket buyurmu§)ardır. 
• • • 

ANKARA, 5 (Telefonla} - Gazi 
Hazretlerinin Niğdeyi teırif ettikleri
ne dair buraya maliimat gelmiıtir. 

demem. Azami kontrol ve ceza tatbik 
ediliyor. 

Bundan sonra, bu husustaki müza. 
kere kafi ıörüldü. 

Takrir sahibi Mehmet Ali Bey Mu
hittin Beyin izahatından tenevvür et• 
tiğini, bu izahatın tatınin edici oldu· 
ğunu, Dahiliye vekaletinin de bn me· 
acle ile alakadar oluıunun mucibi menı• 
nuniyet bulunduğunu söyledi. 

Ye be! dakika teneffüs için celse la· 
til edildi. 

Birinci celaede yapılan temennile • 
rin makamca nazarı dikkate alınma11 

m~vafık bulundu. Bundan sonra muh· 
telif dairelerden ıelen mazbatalar oku· 
narak ait olduklan encümenlere havale 
edildi. Perıembe günü t~ toplamı. 
mak üzere içtimaa geç yakit nihayet "''"" 
rildi. 
Otobüs şoförleri evli mi olacak? 

Dünkü Akıarn guetesi otobüs ıo· 
förlerinin muhakkak evli olmaları Iazım 
geleceğine dair belediyenin bir karar 
verdiğini yuıyordu. Belediye reisi 
muavini Hamit bey bize, böyle bir ka· 
rar olmadığını söylemittir• 

insan diye kimse yardımına kot· 
mazdı. Fakat, Ulun hatun akıllı 
bir kadındı •• O, gözlerinin neden 
kapandığını biliyordu ve bu bilgi· 
sini hem sehrin ihtiyarlarına, hem 
de kurult~y azalanna birer birer 
anlatm19tı. 

Ulun hatun bir gece fazla ke-
derlenmif, sabahleyin kalktığı za
man sinir gevşekliğinden gözleri 
dumanlı görmeğe baflamıftı. Bu 
hastalık kendisinde birdenbire 
ilerlediği için, o Tanriden ziyade 
hutalığın vehametinden ve 'idde
tinden korkuyordu· O güne kadar 
yapılan ilaçlardan bir fayda gör· 
memifti. 

Sertelli civarında oturan ihtiyar 
ve görgülü Asulardan biri, çoktan 
beri gözleri görmiyen ceylaruna 
bir ilaç yapmıt, hayvancağızın 
gözleri bir günde açılıvermi9ti. 

Asunun bacakları tutmıyordu. 
Kötürümdü .. Yaşı elliyi geçkindi. 
Orta Asyadan Fırat kıyılarına ilk 
defa göç eden kabilelerle beraber 
gel mi, ti· 

Ulun hatuna, bu Aıunun ceyla
nının gözünü açtğmı aöylemi9lerdi. 

Bora'nın anası adamlarını gön-

... 
E 

Celal Bey ge di • 
ı ı (Başı 1 inci sahifede) 1 hakkında aldığı malıimattan da ~ 

dün sabah saat on birde Mudanyadan nun olmuıtur. 
Vapurcular Şirketine ait olan Bartın va .. • , • 
puru ile hareket etmişlerdir. Mudanya mutarekesının bıı 

cil 

Vekil Bey, posta vapurunu tercih et· 
mİf, yeni tetekkü1" ait olan bu vapuru 
teftiı ederek vapurda bulunan ıirket mÜ· 
dürlerinden Ruıen Beyden izahat almış 
ve kendisine tqekkür etıniıtir. 

Bartın vapuru, tarifesi mucibince, Ar· 
mutlu'ya uğrıllll!ıtır. Halk burada Celal 
Beyi tezahüratla J<arıdamııtır. 

Bartın vapuru. biraz teahbürle, öğle
den soma saat bet buçukta limannnıu 
ıelıniı Ye Tophanedeki nbtıma yanaı· 
mııtır. 

Burada Vekil Bey, Yali ve beledi
ye reisi Muhittin, Bolu mebusu Cevat 
Abbas, Tayyare cemiyeti reisi Rize me 
busu Fuat, Alpullu §eker ıirketi mü • 
dürü Hayri, lı Bankası lstanbul şu • 
besi müdürü Yusuf Ziya, Deniz Tica
ret müdürü Müfit Necdet, Liman tir· 
keti müdürü Hamdi, mmtaka ticaret 
müdürü Muhsin, yüksek ticaret mek· 
tehi müdürü Hüsnü, Sanayi müdürü 
Refik, Tahlisiye müdürü Necmettin, 
Ticaret ve iktıqt Alemine mensup bir 
çok zevat ve vekil beyin dostları ta• 
rafından isikbal edilmiftir. 

Bir polis müfrezesi reami seli.mı 
ifa etıniştir, 

Celal Bey, kartılamağa gelen zat· 
lann ayn ayrı ellerini sıkarak hatır· 
lannı sormuş ve çok iyi intibalarla 
döndüğünü söylemitıir. Vekil Bey va· 
purdan çıktıktan sonra \atirahat için 
doğnıca ikametgihlanna gitmiıtir. 

Celôl Beyin beyanatı 

Vekil Bey seyahatleri münasebeti• 
le dün bir muharririmizin vaki olan 
suallerine kartılık olarak kısaca de • 
mittir ki: 
"- Tetkik seyalıatinden çok mem 

nun olarak dönüyorum. Hemen her ta 
rafta halkın müstahftlın ve tücca
nn teıkiliitlı bir hale gelmek ile bil • 
lıa.ua satıı kooperatifleri kurmalc İçin 
temennilerde bulunduğunu gördüm. 
Bu meseleler ile ciddi bir .urette i,ıi.
gal beklenilen laideleri lıerlıalde v. 
rebilecektir. Bu yoldaki kanaatlerim 
seyahatlerimdeki müfahedelerimfe de 
tee~t etmİf bulunuyor." 

Celôl Beyin raporu 
Celil Bey burada iki veya Üç gÜn 

kalacaktır. Hususi iılerile meıgul ola 
cak ve bazı tetkikatta bulunacaktır. 
Tetkik aeyahati netayicini Ankaraya 
ıider gitmez tesbit ederek seyahatinin 
belli bD.§lı maksadı olan üzüm satıı • 
larmı teıkilatlandırmak hususu hak • 
kmda kat'i şekli kararlqtıracaktır. 
Bu tekil hiikümetçe tetkik edilerek ka 
tiyet kesbettikten sonra mümkün mer 
tebe Miratle tetkilitın ha:urlıklarma 
baılanacaktır. 

Tütüncle iskonto ve ukarta 
Vekil Bey lzminle üzüm, incir sah§ 

larmı tetı.ik etmit. tütünün iıkonto ve 
iakarta meselelerile me,gul olmU§tur. 
Akhiıarda da bu meseleyi tetkik et • 
mittir. Bunun haricinde her gittiği 
yerde yapılacak itleri tetkik etıniı, 
Mendires havzasında yapılacak olan 
(kendir • çuval) fabrikası hakkında 
tetkikatta bulunmuıtur. Burada Sü • 
mer Bank müdür muavini Ilhami Na
fiz Bey İzahat vermiı, Vekil Bey ÇU• 

valm maliyet fiyatları hakkında ma
lıimat almıtlır. Bunada Karacabey ha 
raaında Merinos koyunları yetiıtiril • 
mesi f8rtlan Te bnnlann inkitaf ve 
taammümü imkanları, arttınlma11 
hakkında malı'.imat almıqır. 

Bursada İpek fıl&tür ve meıuucat 
fabrikatörlerinin temennilerini dini 
miti~. Burada ıun'i İpek, Merinos ipdr 
fab~kalan kurualcaktır. Seyahatteki 
tetkikat eaııasmda bilhaua üzüm sa • 
b§larınm teıkilatlandınbnuı üzerin
d~ .durulmuıtur. incir satıtmm da teı 
~atlandırılma11 muhtemeldir. Vekil 

Y bugün Deniz ticaret müdürlüğün 
de meıgul olacaktır. 

Celôl Bey doğduğu köyde 
Celal Bey Bur ... dan dönerken Gem 

liie gittiii Takit doğmuı bulundnğu 
Umur köyüne de uğramı,tır. Celil Be 
yin köyü ziyareti hemferilerini çok se 
vindirmiı, Köylüler Mmimi tezahürler 
de bulunmuşlardır. Celal Bey, hakkın 
da gÖ.terilen muhabbetten çok müte• 
huaia olmuı, köylülerle uzun uzadı· 
ya gÖl'Ü§mÜ§tiir. 

Celil, Bey, Bursa, Gemlik ve Mu • 
danyadaki umumi iktısadi vaziyet 

derdi ve kötürüm Aıuyu kucakla 
evine getirtti. 

İhtiyar ve kötürüm Asu, Ulun 
hatunun yanına geldiği zaman 
ortalık kararmı9tı. ' 

Ulun hatun sordu: 

- Ceylanın kör gözlerini açan 
senin gibi görgülü bir adam, benim 
gözlerimi de kolayca açabilecek 
mi? 

Dizleri tutmıyan ihtiyar Ulun 
hatunu bu halde görünce içi 11zla
mı9b. 

Ulun hatun kabilenin en temiz 
yürekli, en akıllı bir kadını idi. 

(Günet) in karısı neden Tannnın 
gazabına uğramıttı? 

ihtiyar Asu her felaketin Tann
dan geldiğine, dertlilerin Tanrı· 
dan ceza gördükleri için ıstırap 
çektiklerine kaildi .• Yanına oturdu· 
Koynundan bir ilaç çıkını çıkardı. 

- Gözlerini kolayca açlp aça· 
mıyacağmı bilmem. Çünkü bu 
ilaçları timdiye kadar hiç bir in
aanda denemedim. Ceylanımın 
gözleri bu ilaçlarla açıldı •• Umanm 
ki ıen de yakında tekrar diliıYavı 
görürsün! 

hatırası 
Mudanyada, Türk tarihinin seYİ'!, 

li bir dönüm noktasını teıkil eden -~ 
tarekenin imzalandığı tarihi binaııı' 
salonunda Celal Beyin riyasetinde b~ 
İçtima yapılmı§tır. Zeytin müstahsiOr 
rile ihracatçıların iıtiralc ettiği bu i!' 
timada bilvesile bu tarihi binada "!!" 
tarekenin imzalandığı salonun o ~ 

1 kii halile muhafazası mevzuu bab 
· muıtur. 

Celil Bey, bu masa Üzerine P~ 
bir levha knnularak bu levhaya ~ 
kü taribiıı yazılmasını, salonun ,,,)' 
teklinde muhafazasını yerinde bııl ' 
muı ve mütarekenin imzalandığı !ı•' 
lemin de mebus bir zatta o'duğu!'"' 
hediyesi için de bu zat nezdinde t• ' 
vauutta bulunacağını vadetıniıtir. 

Sanayi erbabının istedikleri 
Şehrimiz sanayicileri, teıviki s• : 

nayi kanununun 5 • 41 inci maddel•~ 
mucibinde yeni yapılan muafiyet li•~ 
telerinde tadilat yapılması ve aan•r 
erbabına kredi açacak bir mües..,.., 11 

mini için Vekil Beyefendiye müra.,.. 
ata karar vermi,lerdir. ipek tüccar' 
ları da Vekil Beyden bazı temenniY'" 
ta karar Termiılerdir. 

Celal E ey Mudanyada .. 
MUDANYA, (Hususi muhabiri'. 

mizden) - Bütün seyahati imtid• 
dınca büyük tezahüratla ve yolu ii~; 
tüne rastlayan sahalar iktıaadi va:ı> 
yelleri ve dilekleri hakkında temeO; 
niyata veya teıekküre gelmiş köyl• 
ve tehirli gruplarla karıı' atan iki!~ 
sat vekili Mehmut Celal Beyefend11' 
de himil olan posta vapuru bugÜfl; 
at ackizde Umannnıza gelmiıtir. 
polis ve bir askeri müfreze ve HaJlı<; 
vi muzikası baılannda gençlik te~ 
ltı, !ehir ve civar köylerden ge1..,.. 

kesif bir halk tabakası, tam iok,ıı 
karırsına rastlayan Cümhuriyet ,..af 
danım doldurmakta ve Kaymalı; 
Halk fırkası, ve belediye reisleri, 1'~ 
caret odası reisi ve askeri kıtaat "1' (il 
mandam gibi zevat iskele üzerinde ıf 
lunmakta idi. iskeleye yanaıan vaP , 
run halkı seli.mlamak için fasılalı t1' 
dükleri, halkın §İddetli alkıılarile ~ 
tılandı. Mahmut Celil Beye ıeya~: 
müddetince kendiaine refakat eıı; 
bulunan lzmir mebusu Osman :o•; 
Hamdi Bey, lktıMt vekiletin_d , 
Kurtoğlu Faik Bey, vekalet husu••~ 
lem müdürü Cahit Bey ve Ziraat b ·ı 
kası umum müdürü Zaim, muaıJleli ~ 
müdürü Ismail Hakkı, 1§ Bankası 'il' 
düranmdan Mahmut Beylerden ~~ 
ka, Mudanyaya kadar l9fyie ge"'; 
olan Bursa valisi Zeynelabidin il'~ 
Bursa Halk fırkan reiıi Dr. Sadi, S 
ıa belediye reisi Hayrettin ve ~ 
lik namına da bir heyet refakat e , 
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te idi. Vapur salonunda istikbal :,. 
denleri kabul eden Celil Bey, rrıe , 
simsiz ve külfetsiz bir halde ve ~ 
yerek ıehre iadei ziyareti arzu e~ , 
!erinden askeri müfreze, polis rrı -~ 
rezeai, ve ıı:eaçlik teıkilib milli "'.':ı ~. 
lar &Öyliyerek dağıldılar ve vekil~~ l"• 

yanındaki zevat ile birlikte bük~ 1• 
ve belediye ve tehirler arası yolile ..... du 
boyunca toplarunıı olan halkı selY t0 
laya seliimlaya Cümburiyet Halk f~ ı •• 
ıı ıubesine geldi. Esas içtima Mu"'f lıa 
ya mütarekesinin imza edildiği t~ •i~ 
bina olan bu yerde tertip e~ilJllll, lia 
Şehir, tüccar ve mWıtahsiller na t 
muhtelif temenniyat burada " •i 
ıa edildi. Mudanya 20 mil aiirat /,, ı 
gemi alarak lıtanbulla Mudanya f b, 
smda itletmek, istandardizasynn'!sl el 
mal ve bu baptaki hükümler tat':"· t 
baılanmı§ olan zeytin istihsal v• ~ 
racatıru ve zeytinyağcılığıru rast'; 
esas ve teıekküllerle inkiıaf etti~ 
ve Mudanyayı Bursa ve IstaıJı V 
yal~z ticari değil, ayni zamand• ıi' · 
aayfıye ve gezinti !ebri haline ıe "' 
mek için muhtelif dileklerde bul~ "• 
maklad1T. Buna ve Gemlikten ~ ~· 
heyetler Mudanyadan dönmüşl~ :. 
Vekil Beyefendi maiyetindeki 1 
ile birlikte bngiin 11 de limaııırrı'' lı 

ır 

'· 

hareket etmitıir. ~ 

1 ~' htiyar Asu üç gündür re!''· ,; 
vinde Ulun hatunun gözlerJ.111 

mağa savatıyordu. ,e" 
Hatuncağıza dünyayı gö•te 

ğini umuyordu. • 
Ulun hatun, bir sabah: ,._ı,f 
- Bugün gözlerimde bir ,ır 

lik var •• Kartımda uçu9an g~lıı f 
hissediyorum. Acaba gözlerıJll 
vat yavat açılıyor mu? 

Demitti. ti~ 
Asu umudunu keımemittİ· ııel 

hatunun gözleri açılacağın• 
di de inanıyordu. 

Bora hala meydanda yo1'ı;;,p' 
Meraa'yı aramak için, b~, ! 

uzun zamana ihtiyaç mı v fi 
Gıanet1in oğlu, ıihirbaS~ 

ettiği yerlerde Meraa'yı bul der 
ca Sertelli'ye dönmesi lazrP' J 
miydi? ..• ~ 

Sihirbazın yıldızlardan or.;,; 
ği dağlık, Sertelli'nin iki ~ ,ı;ıı4 
ğmda, gidip gelmesi bıt 
mümkün olan bir yerdi. . do"6 

Bora'nm üç gündenberı Jıeıı"~I 
yifi hem anasını, hem de 

1
,) 

ni seven şehir halkını JJl4: 
heyecana dü,ürmüştü. 
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Balkan misakı 
• 
1rnza ediliyor 
eih ti (Ba .ı 1 inci sahifede) 

e e ancal'I: Yarm gelebilecektir. 

ATI Atinada hazırlık 
lıük· N,A, 5 (Milliyet) - Yunan 
Yük 'B~tı Yük:ıek misafirleri için (bü
:tıı·latt"'tanya) otelinde daireler ha • 
ler rn .~rınış~ır. Hükümet dost devlet
rner ~e•sıllerine büyük bir istikbal 

aıttni y 1 • 
tir. T hrn' apı !"""'na karar vermıı -
P•rt•:.be •n .. e~.ıldiğine göre, misak 
İrnza d'( gun';' Hariciye nezaretinde 

e 1 ecektır. 
M. Cald ·,. b ATIN- arısın eyanatı 

Parafe e A, .~. (~il'iyet) - Misakın 
P.1. M . dıldıgını gece Hariciye nazırı 
diaeni:ı<ı~oıta~ öğrenen Başvekil, ha 
beyanat~ •brnrnıyeti hakkında atideki 

_ P.1~ olunmuştur: 
hudutt •sak, İştirak eden devletlerin 
ılır. Bu"':"'• ernniyet altına koymakta 
l'ek AV:.,.., ırerek Balkanlarda, ge • 
lloktaa l"da. ıulhüu kuvvetlenmesi 
•ak bi;n jn hlÜhim bir hidiıedir. Mi
":itn.., .. i" "· aleti olduğuna göre, hiç 
lılıdaf •:vlııne gizli bir makıadı iı • 
l'arıızlı ~lıııetııektedir. Umumi bir ka
tiğ; tu i•n \'e ıttırabızlığın devam et 
inesi rn 'lral&rda miaakm parafe edil
di Batı. ••ut bir hadiae teşkil eder. Şim 
lanı b' an lni'letleri araımda da aai· 

•reın· A. ~•rnand nı1et havaaı esiyor. J"U 
lktıaadi ~ rni~~k Balkanlarda ~a!i v~ 
!•fnıda f e dıger münaıebetlerın inki· 
ınu, ol aydalı bir anlatma esaaı koy 
Batka ~Yor. Yunan efkarı umumiyeıi 
•ut hu ~ •r~a ve Yunan hudutlarmda 
lnenı11u ~ııı eden misakı büyiilı: bir 
lıııı tuhllt:Vetle karıılamatkadır. Misa· 
tiııe ı..: Yunaniatanın harici aiyaae-

l.{ Ç llalile tetabuk etmektedir. 
le nib aldariı, beyanatına şu aözler

-.. !,Yet "ermiıtir. .. ,,,. . . 
"'"Utlll'k ınuıı ki Bulgariıtan da, Ar· 
r~ı, •d ta pek yakında miaaka ifti· 
lı~, a11ıh9!'elı:ferdir. Gene pek eminim 
bır kk'İ.ı &evenler, miıakı pek müsait 
lif 1 e luırtılayacaklardır. 

Afj11izeloı1'a malumat verildi 
l>er.,.er ~A, S (Milliyet) - Teralı.k.i
'kaıar r ~rluı reiai M. Kafandariı fır • 
~r•:va:"leti Araımda misak etrafında 
~ rneı. eden müzakereleri mufaual 

"''••loaa tuph'tla. Ciritte bulunan M. Ve -
1 dı-: ti' /\f ·-ş r. 

1• >-l'ıN"hcıleletin vaziyeti 
t':'"'•ta r~ S (Milliyet) Aldığını ma• 
aİ' haı...,:••! !"uhalefetin, M. Çalda
... ~~iı ., .. •~nın harici aiyaaetine kartı 
-:ı ~ ... zı:tet, M. Venizeloıun vere 

ıı11Q11 Ptan IOnra anlaşılacaktır. 
A.l'tN{ll2etelerinin mütalealan 

:t•tı, Pa 5 (A.A.) - Gazeteler Bel 
~"1be 1~fe ed.ilen ve eelecek per
ll •ırı tara Atinada dört hariciye 
ı,~l.an 11/n:_~an imza edilecek olan 
d ,...,tli l,':"oUDJn akdini umimi ve 
ır.Ca.. il' IUrette karıılamalı.ta • 

.... t •teıeo- b • 
eh •aadii.fl \. il mısakın açıktan açı• 
ed 

0tlııııi:reıı., ır nıahiyette olduğunu 
te;n de•letıe ~ydetmekte, onu imza 
t'l de\'letı ,{' Balkanlı obruyan di· 
t; ' fakat B j olan budutlarn>ı de • 
ı11(lı hudııtt kanlardaki kendi müt-
~ğun11 afllıt nıüdafaaya mecbur 
, toiya Y&:tınaktadır. 
'Sıı.llıü ra~eteaiı diyor ki: 

~o.(, ter &a:ıılıun temeller üıtüne kur 
ıı: lııiaaktlı~iğinj kavnyan dört devlet 
1 doku Ullzalaımakla umumi aut • 
1 • lat,d· llac:ak )'ardımlannın haldoy. 
••." ır edileceğine kani bulunuyor-

l>ro • • 
lı.ı•uıı ·~ razetesi Bulgariatanın y Ar 
•1•r .,..,.ur_un da bu misaka i•triake k 
il ılikt·• .. • ea 
n"Yor. ennı gonnek dileğinde bu 

d l\athiın · • 
1 ~dtt Ya erını ga.zete•i, tümul hu ... 
ı""•n b lnı:z. Balka~lara münhasır hu
't-cf U bUaaktakı madde ve hüküm 
llaı~I\ bahaederek yazdığı bir yazıda 
•in ı:n miıakmı imza eden devlette'. 
lııyQI\ &rruz maksadı ı:-özeten bir koa
~·ıı..ıı de~il, fakat bir nıüdafaa bloku 
"" ettılderi • k d d' G •i., l>\i"'kın nı • ay e ıyor. azete 
·~'iit'ıt.a İ onu ımza eden devletle
b;ı~l~iı>n ar haricindeki ihtilaflara 
d~ta,~' ı.,ı:ı,""tmalarını ~cap ettirile 
l'oaı.,r~;~~ ı.,~da neşredilen dediko-

t"'i il1. lı ve doğru olmadıfını 
ll $cı k.. ediyor. 

ra.ı.,tt.c~ l.okarnoa11 
ı.,,.. ,e•ı, Baıı.: S (A.A.) - ''Politika'' 

•z an · "fi 'Yot-: ııuaakı hakkında tun 

b"'• .. ~b 8 il( •zı A •lkaıılılarındı d" tu 
11.. •d """'1p d r.,, uı -

llt fi~İltleri B. evletlerinin ka • 
~~Ilı., ı, talıakk lkanlarda tesa • 
~•ıı İtif arbi lal. ilk Yolundadır. Avru 

""'• l""en tark-"foı."' vardı. Bugün • 
'•ııı il ar " ı o arnoau d d 
l'İİt '!'•lı:ı ııa~ mazideki ~var ır. 
t kıy0 ~ nıbaJet . IUr ve 
.ı "'Ia,.)' • • unaniıtan R vernııılerdir. 
•ıı a ıii.ın, • ?manya ve y 

'-ıı l'olu ha 11 ve emnıyete doğ ~ 
iıı .'n "• • zırlamıılardır B ru rı 
• tııar '"'Yeti ne olacak 7 B• ulgariı. 
• .ı .... ,. • u aey· · 

il "•lı• 'Yetınde kalarak ....,, ve 
b~"'•ia :"'ı:ideki tehlikeli Ve bir ke 
ı.: ... ta 9!ebbüı ederek B:r'"':' oy. 

j{' lı,.~ dö.t >'apj'' olur. Böyle ı.!-;"atı~ 
ıel "'ı{"tleri ~-~n devletinin birı:te. · 
·I' 11111 •I.ıy 1 ;-rtnmda Peıinen b • trnıı 

ıı,., '-riıı .. ~•;zli~e mahkumdur. B'tİa'k-" 
~'t•j;'lh Un "'•;aka girerse, Yarımadı., 
•lı;ııc· eı ede•u; arından biri olarak 

l~~ lıer 1 nokı ~ılecektir. Bize ırelin e' ll111 ley; )' a.ı nazarın tahakkuku . c~, 
ç••ell•tiıtan•~t.ık ve yapacağız, z~:' " •ı·· . •çın Ye • ı· ' "•t "' rnisaı. gane se ameUi lıaI 
~'nd llo.ıı..,n a. tlahil olmak te,kit e-

ı .J •;".' .ı\~tı.ı lnı~akının netice•eri ya ... 
i" 'llı.,~.tö,ter Pa ı."'Yaıeti Üzerinde ken 

"'" 
1Yeıı A ece tir. Balkanların artık 

~""'klaı:rupkanın yanardağı olmak 
.,11 ıaaı. l'" ea tır. 
\· ı "'"' "rkiy . A ıy• arı alt enın vrupa hudutla 
••ı.ı; larajn e •n~ almaktadır. Ve T;u.. 

"(~. •cruıde devam edebile • 
''~ ...... . . 101 !'••tan V • 
~1)'tıt• 1•.Ya:set: e~_ızeloısuz bir Ve ... •e. ı ~~ •ne don .. .. T 

:l!i}'fıt' ·:"~"-n alt mu~tur. ama ... 
~i· ~o~ ••tikra.r 'ka blm~ış. ve dahili 

l'iı • "Ya b ~ .. es etmı. lır. 
t1ı11d,~ ";ko.:..n i'i.~/onesko ile tilmi

" llb 
1 

lihar d~ 1b~i? muzaffer olu 
•o.ı,..,a Ya ılır. 

>'• ırefuace, biz de Bal 

MiLLiYET SALI 6 ŞUBAT 1934 
( 1 

Tarihi tefrikamız: 22 

1 Napolyon • • 
ımparatorıçe Jozefin'i 

nasıl sevdi? 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yman: PAUL REBAUX. TercümeeJen:H.TAHSIN 

1806 MUHAREBESİ 
Jena 13 lkincite,rin 1806 
1,lerim yolunda gidiyor. Sıhha 

hm gayet iyidir. Hareketimdenbe
ri oldukça 9i9manladım. Günde, 
hayvanla, araba ile yürüyerek bir 
çok yol katediyorum. Yorğunluk 
bana iyi geliyor. Saat sekizde ya· 
byor, gece yaruı kalkıyorum. Dü-

• fÜnüyorum ki, bu saat r.en daha 
yatmıf bile değilsin. Bütün kalbi
mi sana gönderiyorum. 

Jena 15 lkincite,rin 1806 
Azizem, dün büyük bir zafer 

kazandım. Dütman yüz elli bin ki
tiden ibaretti. Yirıni binini esir et 
tim. Bin top ve bayrak iğtinam et
tik. iki gündenberi açık havada 
ordu kunnut bulunuyorwn. Senin 
de uhhatta daim olmanı ve bana 
kartı muhabbetinin bakasını te
menni ederim. Hortans Mayansta 
iae benim tarafımdan kendisini 
öp. 

Berlin 1 lkinci.tefrin 1806 
Talleyrand geldi ve daima ağ. 

lamakta olduğunu söyledi, azi. 
zem. istediğin nedir? Kızın ve kı. 
zırun çocuk!arı yanındadır. Sana 
muntıızaman yazıyorum. Bunlar. 
dan mes'ut ve bahtiyar olman icap 
eder. 

Burada fevkalade bir hava var. 
Henüz bütün kırlara bir damla 
yağmur bile dü9memiftİr. Sıhha
tim iyidir ve her •ey yolunda gidi 
yor. Allabaısmarladık aziz Joze
fin, cümleye selamlar. 

Polonya 10 Birincikônun 1806 
Gönderdiğin halıyı bir zabit 

getirdi; biraz kısa ve dar görünü
yor. Bununlaberaber sana fevka· 
iade mütefekkirim.Kalbi muhabbet 
ve arzularımı gönderirim. Hortan 
sı Stefanivi ve Napolyonu muhab
betle kucaldanm. 

VarfOva 16 lkinciluinun 1801 

Azizem Jozefin, ne için bu ka
dar göz y-.ı döküyor, mustarip o
luyorsun. Eğer bana kendini da
ha ziyade revdirmek istivoraıın 
seciye sahibi ve yüksek ruhlu ol
mağa çalıf.. Karımın mukadder&· 
tımdan fÜphe ettiğini dütündükçe 
utamyoruın. 

Daima aiiladığından bana bah
sediyorlar. Bunun ne çirkin oldu-

kan iatildilinin geçilmez kaleıi ve Bal 
kan aulbiinüu en emin zammı olmak. 
la iftihar edeceğiz. 

Fransadan görü, 
PARIS, S (A.A.) - Havas Ajanaı 

bildiriyor: Dahili siyaset ve Chiappe 
mesele•irun çıkardığı münakaşalarla 
fevkalade metgul olan Franaız mat • 
buatı Balkan maiakırun imzası hak '"' 
~ında pek o kadar uzun t~f9i);.tt"\ hn .. 
0';"~Ybor. Soayaliıt de Populaire ga• 
~e .~·ıu •tmakaleıinde di k'. 

Balkan m· k , . yor ı. 
günkü aiyaıi ••ahı ş~b~b cezirenin bu-
d ••.. Çeresını pk kd 
egı§tırmıyor Ç" k" e o a ar • unuBı • 'l Amavutlum•- - k u ganatan ı e 

.. -. •ult avemet• . . k 
kadar kırmanııttır M erıru pe o 

• aaınaf'b 'aakm ayni zamanda hem bir ad 1
• tmı .. 

b d b ·· k" emı ecavuz em e ugun u hudut! k • 
teminat misak.ıdır B arın aa erı 

al b• de • b" b' • • ~ IUretle tadilat ey ın ruı ı ır ••tikrar hutl 1 mut demektir. o • 
Aayai bir inzivaya ,. k'ld' . 

d·ım· 1 T" ki ~e ı •iı zanne-! '~ ~. an ur Ye Yavaı yavaı faal 
b'! b'?yu~ Avrupa devleti olmaktadır. 
Turlı.iyenın yanında Sovyet Ruayarun 
da bulunduğunu unutmıyalım. Sovyet 
Ruıyanın reçen aene Londradaki ro • 
lü hatırlardadır. Buna mukabil evvel· 
ce Balkan misakına müaait gözüken 
ltalya bunun aleyhinde tiddetle mü
cadelede bulunmuftur. Bulgariıbınm 
tereddüdü ve nihayet miaaka girmek 
ten imlinaını ltalyanın nüfuzunda ara 
malıdır. 

Belgrattan hareket 
BELGRAT, S (A. ~) - Türk.iye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyle M. 
Maluimos bu aabalı Belgrattan Atinaya 
ha• ''<et etmiıler ve iıtaıyonda M. Yev• 
tiç ile Hariciye Nezareti yüksek memur
ları tarafmclan tC§yi edilmiılerdir. 
Belgrat gazeteleri ne diyorlar? 
BELGRAT, S (A. A.) - Bu aabah 

çıka,. bütün gazeteler Balkan antant mİ• 
•~nnı akdine dair uzun mekaleler talı· 
Ilı etıniılerdir • 
. V reme gazeteai, dört Balkan devleti, 

;•tasi "e arazi statükoyu mütekabilen 
e. eff.ül. etmekte ve yalnız arazi tama• 
nayetını d "I · egı , a:vnı zamanda İınza eden 
:::~kl~ketlerin iktııadi it beraberliğini 
d a a ar eden bütün meselelerin hallin· 
.: ~"~·~ kalımı oldukları için, hadi-
ıun tarilıı ela • • • bil \'e i emnuyetinı lıaıaa ka,..t 

dan 'bc;re~ "::;ektedir. Dört devlet bun
ce!kl.,.. !ee b r "!'97i birliği teıkil ede
kiırı l u bırlık ona hücum eden 

V o uraa olıun müdafaa edilecekti·r 
reme • •- • leylıine ' !°'18

"''.' hiç bir mernleket a-
kis diğ ... mBteveccih obnadığmı ve bila
ka İltihak .,"J~ devletlerinin de miaa-

ebilecelderini bildiriy-B .. k -.. BÖKi,f!f gazeteleri memnun 
Balkan ~Ş, 5 (A. A.) - Gazeteler 

·- "'.'18kının tahakkukundaıı dola
yı ~uttefıkan memnuniyet izhar etmek
tedirler. 

ğunu taaııvvur edemezsin. Biraz 
daha kuvvetli olmanı emrediyo
rum. Eğer ağlamakta devam ede
cek oluraan cesarebizliğine ve se
ciyesizliğine hükmedeceğim. Ben 
korkakları sevmem. imparatoriçe 
daima kuvvetli bir kalbe malik ol
malıdır. Allahaısmarladık, do .. 
tum, seni seviyorum ve görmeği 
fevkalade arzu ediyorum. Mes'ut 
ve memnun olmağa çalıf. 

Eylau sabahın saat iiçü 9 Şubca 
1801 

Azizem, dün büyük bir harp 
geçirdik ve zafer bende kaldı. Fa
kat çok a'.ker kaybettim. Düşma• 
mmın bizden fazla olan zayiab 
beni müteıel'i etmeğe kafi gelmi· 
yor. Ne ise, pek ziyade yorğun ol
duğum halde sana bu bir kaç ke
limeyi bizzat yazıyorum. Bununla 
da sıbhatimin iyi olduğunu ve se
ni sevdiğimi ıöylemek istiyon,.m. 

Eylau 15 Subat 1801 
Azizem, hala Eylau' da bulunu 

yorum. Şehir ölü ve mecruhlar:a 
örtülmüttür. Burada bir Nisan ayı 
ılıklığı var. Her tarafta karlar eri· 
yor. Sıhhatim iyidir. Sakin ve nete
li olmağa çalı•, sevgilim. 

Polonya, Friedlantl 18 Nisan 
1807 

T eeuürle haber alıyoruın ki, 
aıına yazdığım mektuplatdan muz
tarip oluyorsun. Daima olduğu gi
bi küçük kafan birdenbire hiddet
lenmekte ve mükedder olmakta. 
dır. Ne iıe bahsi kapayalım. 

Burada hava açıldı. Ümit ede
rim ki, böyle devam edecektir. Ni 
hayet ilkbahar ba,ladı demekt:r. 
Çiçeklerin görünmesi ve yerlerin 
otların büyümesi için daha biraz 
zamana ihtiyaç var • 

Friedland 15 Haziran 1801 
Azizem artık bir kaç kelime 

yazabileceğim. Çünkü fevkalade 
yorğunum, Kaç gündenberidir. A
çık havada kalmak mecburiyetin· 
de bulunmuştum. Friedland mu
harebesi Marengo muharebesi ka
dar methur olacaktır. Tekmil Rus 
ordusu bozulmuftur. 25 Rus cene
rali esir, mecruh ve ölü düşmüt
tür. Rus muhafız ordusu tamami
le mahvedilmittir. Binaenaleyh 
endi,eye lüzum yok, memnun ol, 
azizem Jozefin. Ben ata biniyo-
rum. 

Pilsit 25 Haziran 1801 
iki gözüm, imparator Alek

sandr'la görü~tüm. Kendisinden 
pek ziyade memnun oldum. iyi ve 
genç imparator ilk nazarda zanne 
dild:ğinden fazla zeki olduğu an
l~ılıyor. Sıhhatine fazlaca düt
kun. Her gün, Prusya kralı gibi 
o da akfam yemeğine bana geli
yor. Prusya kralicesi benimle ye
meğe kaldı. Kocasına karşı daha 
bazı mü~aadekarlıklarda bulun
mamı i~temitse de, göriit nokta
mı muhafaza ile bu arzusunu na
zikane reddettim. Fakat polit:ka 
kavai.linden de hiç ayrılmadım. 

Allahat!·marladık, azizem. Se. 
ni sevdiğimi tekrar eder ve me .. 
ut olmam temenni eylerim. 

Vağraın 1 Haziran 1801 
San~ ·bu bir kaç kelimeyi yeni za. 

ferlerımden haber vermek için 
yazıyorum. Dütman orduau boz
guna uğrayarak kaçmaktadır. La
sal maktul düfmüftür. Benim de 
zararım oldukça mühimdir. Fakat 
zafer kati ve tamdır, Güneften 
yandım. Dün yorğunluktan biraz 
rahatsızdım. Allahaısmarladık a. 
zizem, seni muhabbetle kart~la. 
rım. Hortansa selam. 

Schanbrunn 26 Ağustos 1807 
Malmezon'dan yazı1mış mek

tubunu aldon. Bana sıhhatin ye
rinde, her zaman taze ve güzel ol
duğunu söylediler. Limonluklar 
vaai bahçeler uzakta olanları ıa: 
na unutturuyor. 

Eugene'nin ıuıadetiı 
Jozefinin oğlu Eugene 16 İkin

ci.kanun 1806 da Bavyeralı pren. 
ses Öğüsta Ameli ile evlendi. 

iyi kalpli, harekatında sadeliği 
seven, azametten tamamile nefret 
eden, herkesle iyi geçinmesini bi • 
len, musikiye oldukça li.tina bu 
Fransız prensi ancak yirmi dört 
ya9ında idi. Gençliği kendisine 
batkaca bir kıymet veriyordu. J. 
talya krallık naipliğine tayin edil. 
mitti, Napo)yon kendisini pek zi. 
yade sever ve "Eugene kendi ya. 
fındaki delikanlılara nümune ola. 
bilecek bir şekilde devleti temsil 
ebnesini bilir" derdi. 

Bitmedi 

83 üne basan Hamit edehi-·
1

1V' APORCULU 

d' •• e d d .., d ' TURK ANONiM ŞiRKETi yata un yenı en og u. ısr!~~~~~~1~1~!:'iı~~~ 1 
•••••••• 

Htimidin yepyeni bir şiiri 

Hamit günü nasıl tes'it edildi, 
Büyük Şair neler söylüyor? 

Zulmeti şep, yegane heuırazım, 
Olacaktır çıkınca avhmı. 
Ufku mahşerde suru israfil.. . . . . . . . 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER

ŞEMBE, CUMA günleri aaat 
9.30 te Tophane rıhtmı;ndan BAR· 
TIN vapuru kalkar. Gidit ve dönüş
te mutat iskelelere uğrar. 

• Büyük §&ir, Abdüllıak Himit Bey, aek· 
aen üçüncü yaıma baatı. Feyziati mekte
binin salonunda dün onu bir çiçek gibi 
terütaze görenler, bu eğilmemit kametin, 
bu burutmamıı alom, bu tebessümü kay
bolmayan yüzii'll aek•en üç bahar gör
d.:iğünc inanmak iıtemiyorlardı. Ben 
bir aralık yanma sokularak: 

Semavata bakiberser çıkarak, ıemavat 
ile beraber indiğini anlatmak için ele di· 
yor ki: 

DOK TOK 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzülı eczahaneai 
kart11mda Sahne aoluıtmda 3 numa· 

ralı aparhmand11 1 numara. 
- Beyefendi. diye aordum, bu kutlu• 

laınalar her ıene bir Y"! daha ihtiyarla
d.ğmızı yüzüniize vımnak gibi olmuyor 
mu? 

Büyük f&İrİn, aandım ki, bu soruıuma 
canı aılalacak. Bilikia lıoıuna gitti. Ve 
cevap olarak dedi ki: 

- Benim yqnn yoktur! 
Sonra gülerek ilive etti: 
- Artık yq aa}'llmam beni- Kuru

dum. Kuru oldum. 
CaketiDin yal<aama düıen monoldu, 

ona debiaı için verilmiı bir madalya ıi· 
bi parhyord1L 

Mektep müdiirii, Hıfzı Tevfik B. bü
yük tairin kartıunda qildi: 

- Efendim.. Filorinıılı Nazım Bey, te
lefon etti. Beynine kan hücum ettiği 
için baıtahane1e luıld.rmıılar. Merasim· 
de bulun.-dığı ~ özür ıliliyor • 

Abdülhak H&mit Bey, aamimi bir te
e11ür ıröaterdi: 

- Vah, vah. • Geçmİf olıun. Ne oldu 
zavallıya. •• 

Hıfzı Tevfik Bey devam etti: 
- Galiba bir ıeyler de Yazm.Jt·- Te

lefonda okumak İltedi. Pek azuu zapte
debildim. 

Abdülhak Himit Bey, yavaıça; hatti 
biraz sıkılarak: 

- O yaz:dıiı f"Ylere liixwn yok.. diye 
bileli. 

Bu arada Erc:üınent Ekrem Bey, yak
laıtı, babadoatu fAİrÜı büyük bir hürmet· 
le elini öptü. Himit, Ercüment Ekrem'e 
hafifçe l.İtem etti: 

- Nuılımız bakalan. , Görmeyeli 
epeyce val', değil mi? 

Artık yavat yanı büyijk aalonda top· 
Jantı başlamırtı. Abdüllıak H8mit Bey, 
Lüıyen Hanımla lıımail Müıtak Beyin 
ortaaında, ilerledi. Salon, alkıı aeılerile 
çm çın öterken en ön ııradaki yerine o
turdu. 

Morıoklunu ıö.Aine yerleıtirerek, bek· 
· ledi. 

Abdii!bak Hamit cünii baıl.ıyordu. Per 
de afır ağır açıldı. 
• Feyziatj Müdürü Hrm Tevfik Bey, 
temiz türkçea.ile büyijk Himidin küçük 
bir tarifini yaptıktan ıonra IÖzünü ıöyle 
bitirdi: 
~Ne t.ahtiyanz ki büyük Gazi'nin aa

nru büyÜk Himit'le beraber yqıyoruzl,, 
Alkıı dık.ilrıılarca aiirdü. 
Hıfzı Tevfik Bey, bundan aonra, 

Sami Paıa zade Sezai Beyin bir mektu· 
bunu okudu. Sezai Bey, Hamidin yıldö· 
nümünde bulunan.dığı için teeuürleri· 
ni bildirirkeo fÖyle diyordu: 

"Kutuplarda olsam ben Himid'in ya
nındayon!.,. 

Bu IÖz de yeni bir allat frbnaama Ye-
l.İle oldıL • . • 

Hıfzı Tevfik Beyin sahnedeki yerını 
Hüseyin Siret Bey almıttL Edebiyatı ce
diderıin Lyrique şairi Y unuı Emre'yi an• 
!atıyordu. Bu eski halk pirinin, bayii 1 

aleminde kendiaıine: 1 
- Dur oğlum.. Sana bir nefes edeyim 

de, aık ile yanıp döne döne vaaıh ilillilh 
olasın! 

Dediğini kaydederken, güm .diı:e bir 
§ey patladı ve akabinde kuvvetlı hır ışık 
dalgaaı ırözlerirnizi ~ıtadı. ı 

Dinleyicilr araamda bir ıea> 
_ Yunua Emre Hazretleri göründü 1 

ealiba... • • '-d 
Siret Bey, Hamide ıelıncıye ... ar ta-

nıdığı bütün pirleri ıı:raladıktan ıonra, 
çok haklı olarak Hamidi. ~unl~n be~ 
ıinden üıtün bulduğunu ılan etti ve aoz
lerini bitirirken ı 

- Tabiatı külliyeden aonra, en aiya
de mahıuldar olan, Hamiılin tabiatidir, 
dedi. 1 

lamail Müıtak Bey, aııhnecle Abdül- ı 
hak Hamide kart• hepimizin içimizde 
.aldadığımız ve meydana Ylll'Ul'ken an
latmakta güçlük çektiğimüı hayranlık 
bil.İni ifade etınelr.te yüksek bir kudret 
cöıterdi. ı 

Abdülhak Himit için aöylenmedik 
söz kalmadıiuu zannederdik. Halbuki 
Müftalı; Beyden yepyeni l:ıir "Himitna· J 

me" dinledik. 
Müıtak Bey, !»ize Hamidi, ude anlat· 

madı. Okudu ela. • Hem Ö)"le bir parça
ımı okudu ki aletini küller altmda sak
layan büyük f&İr, gözlerimizin önünde 
dipdiri yeniden canlandı. Kim demit ki 
H&mit ihtiyarladı? Kim demi.t ki Hamit ı 
yazamıyor?. 

Herkes imanını taze1eain. Büyük Ha· 
midin kalbi 83 yqmda ela genç kalmak 1 
mucİzeıini cöaterdi. 

l,te en yeni ~ri: Gadup b.ir tUr• 
Şairin müaaadeıini alarak bazı parça• 

larıru buraya reçiriyorum: 

Seneler var ki yazmadım bir §ey, 
Hadisat i§lcındcte peyderpef . 
Yeter, insan kanile yazmak ıçın, 
Yiyerek sanki .bi~ köpek na'ş!, 
Olmu~um birbehimeden \'abşı, 
Mütcrakkıp. kudurmak azmak için .. 

. . . 
Develer kini, bende kini adem .• 
Hayyclerden zehirlidir handem, 
Olurum ağlayınca. bir timsah! 

Bize Hindl~ 
0

deıni.zlerlnddu bin bir eı· 
ran terennüm edell büyük tairin hakkı 
yok mu? Bakınız ne diyor: 

Ben ki tufanı yolda§ım sanırım, 
Bahri ummanı gözyaşım sanırnn, 
Ve o bahrin i~inde bir selı\ı •. hl 

• • • 

O kadar çarpmışım ki eflAke, 
Bilirim kainat iner hake, 
Beni biruh edince Azrail ı .. 

Hele ıu parçası ne giizel: 
Bulmuşum tesliyet bu vadide, 
Ne saadet ki hali piride 
Şaribilleyli venneharıın ben ... 

Hala §ftİrİn genç'..iiiruie ıiipbea.i olan
lar varsa t.avıiye ederim ımıu iyice oku· 
ıunlar: 

Bugün olsam da bir cihandlde 
Değilim şimdilik hazandide 
Karlar altında nevbahamn ben 1 

Görmeyenler yüzümle gözlerimi, 
Okuyorken benim bu sözlerimi, 
Ne kadar genç İmi§ yazan derler ... 

Anlayanlarsa maneviyctiınl, 
Halka ilin için hüviyetimi, 
Okut Allah için ezan derler! 

Gadup tairin nihayet ıükunu avdet e-
diyor: 

Gadabım geçti, sakinim timdi, 
Yok canım. ben litife ettlmdi, 
Mest idim, önce. şimdi bihuş um 1 

Ne mutlu böyle ilıtiyarl.ığa.. Ve ne 
mutlu böyle ihtiyara! 

Sekten üçüne baaan Abdülhak Ha• 
mit dün, Feyziati aalonlarında edebi
yat i!emiDde yenlden doğdu! 

M. SALAHADDiN 

Balkan haberleri 

Yunanistan da 
Belediye intihabı 
Selanikte halk ve polis 
arasında çarpışma oldu 
ATlNA, (Milliyet) - Belediye in· 

tlbabatı için fırkalar araamdaki mü • 
cadele tiddetle hüküm aürmektedir. 
Selanikten gelen haberlere ıröre, dün 
orada milli ittihat menıqplan ile mu• 
balefete mensup bazı lı.imaeelr cad • 
delerde geçit rellDİ yapmak ıuretile 
tezahüratta bulunmak için topl•IUIU§· 
lar ve tezahüre mini olmak İlteyen 
poliılerle çarpıtmıılardır. Çarpqma • 
da zabıta memurları, jandarma ve 
ıüvari müfrezeleri ile takviye edilmiı 
tir. Her iki taraftan birçok yaralı 
vardır. 

Yugoslavyada diktatörlok mu? 
SOFY A, S (Milliyet) - Belerattaa 

bildiriliyor: Muhalifler, Yqoalavyada 
yeni bir aıkeri diktatörlük hazırlandı· 
imı ileri ıiirmektedirler. ldclialarma 
göre bunun Nfmda ceneral Neviç bu
lqnacakta. 

Bu pyialar bük\ımet mahafilince 
kat'i olarak tekzip edilmektedir. 

..... ı ............ =-.. . 
üenizyolları 

iŞLETMESi 
Aeenteleri ı Kara.köy Köpriibap 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürclanade 
Haa Tel. 22740 

lzmir sür' at yolu 
KONYA vapuru 6 Şubat 

SALI 11 de Galata nhbmın -
dan kalkacak doğru lzimr' e ııi -
decek ve dönecektir· (548) 

744 

Trabzondenizyolu 
ANKARA vapuru 6 Şubat 

SALI 20 de Galata Rıhtımın· 
dan kalkacak. Giditte Zongul • 
dak, lnebolu, Sinop, Samı~n. 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebır, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun· 
lara iliyeten Sürınene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (549) 

TRABZON 
sür'at yolu 

745 

CUMHURiYET vapuru s 
Şubat PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi. 
dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönüşte bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Pulataneye uğrayacak· 
tır. (583) 
~--~~--------~----~~ 934 Senesi nihayetine kadar 
yalnız idaremizce vapur itletile
cek olan Ayvalık ve Bartın hat· 
!arı kahve ocakları pazrlıkla ta
liplerine verilecektir. Pazarlık 
7/Şubat/934 Çartamba günü sa
at On dört buçukta levazım 
tefliğinde yapıl:"caktır. Taliple
rin yüz lira temınat akçeııyle 
birlikte müracaatları. ( 550) 

746 

t>Jl 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut fabrikaları 

ihtiyacı için qağıda yazılı mal 
zeme ayrı ayn münakasaya ko· 
nulmuştur. Münakasaya işti 
rak etmek isteyenler şartna· 

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

Kilo 
83000 

100000 
1000 
1000 
2250 

Oleom 
Küherçi'e 
Hanuzı klonna 
Sud Kostik 
Mükelles Soda 

679 

\....,!üncü kolordu ilanlar!:] 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatın· 

dan 50,000 metre çantalık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur • ihalesi 21-2-934 çar 
ıamba günü saat 15 tedir. Ta 
liplerin nümune ve şartnameyi 
gönnek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplariyle Ankara 
da M. M.V. Sa. Al. Ko.na mü· 
racaatları. (3473) (493) 

6&l • • • 
M. M. V. Sa. Al. Ko. danı 

Yerli fabrikalar mamulatın· 
dan 20,000 adet kilim kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 22-2-934 perşem 
be günü saat 15 tedir. Talip 

lerin nümune ve ıartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
rninat mektuplariyle Ankara· 
da M. M. V. Sa. Al. Ko. na mil 

racatlan • (3472) ( 494) 
687 

-------------------------- -İstanbul Asliye mah· 
kemesi üçüncü hukuk 
dairesinden: 

Ortaköyde ilkele caddesinde Ortakö1 
palu 8 No. cLı mukim Mahmure Hanı. 
mın cnukadd- Mart/929 tarihinde 
929/664 No. lu dosya ile koca11 Tokat. 
ta Rctadiye lıazaııında Muaakkafat Ka· 
tibi o!..p Zonruldakta Gümrük nıüfet· 
tiıi Ziya Beyin nezdinde mukim Ha.arı 
Bahri Efendi aleyhine fena muamele va 
ıeçimaixliğe müsteniden açlıiı bopnnuı 
davsı nııımaileybin ikametıiJunm meçhu· 
llyetine ınebni ilanen tebliğat ifau ıu· 
retile rıyabında tahkikatı ikmal edilen eY• 
rakı dava karar ittihazı için mahkemeye 
tevdi edilerek 406 ıncı madde mucibince 
müddaaleybe ilinen gıyap kararı tebliği 
için mahkemeleri 30/12/933 Tarihine t · 
lik edilmit 3 • 4/12/933 Tarihinde vu
kubulan Aclliye yanırmında mezkur doa
ya diğer dosyalar meyanında yannuı ol. 
duğumlan bu kerre mumaileyha Mahmu. 
re Hanım 16/12/933 tarihinde ve 2367 

1 No. lu kanunun meriyetinden mukaddeıı 
dosyanın yeniden teaiıirıi ba arzuhal ta. 
lep eylemiı ve bu huıuaa ait tecdit arzu· 
hali mumaileyh Haaan Bahri Efendinin , 
ikametgi.hınm meçhuliyetine mebni teb. 
lii edilememiı ve ilinen tebliğat ifası 
tenıip kılınarak tarafların istimaı ve de
lailin toplanması için 15/ 2/934 Perten· 
be günü saat 14 de tayin ve arzuhal ıu· 
reti ve davet varakau mahkeme divan· 
haneaine talik kılmmış olduğundan müd. 
daaleyhin yevm ve vakti ml!zkurda latan 
bul Aıliye mahkemesi ü~üncü hukuk da 
İreıinde: bizzat bulunması veya tarafın· 
dan musadd~k bir vekil göndermesi aksl 
talcdirdc hakkında gıyaben ınuamele if• 
kılınacağı tebl;ğ makamına k.Um olmalı 

ü:.erc itan olunur. ( 12995) 
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5 Buçuk 
liraya 

·. Tam takım elbise 
SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
lstanbul: Bahçekap1 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınamla Komisyonundan: 

Satın alınacak aşağıda cins ve mıktan yazılı iki ka
Jem eşyanın pazarlığı hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
yapılacağından isteklilerin ıartname ve numuneyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa girmek için mezkUr günün muay
yen saatlerinde ilk teminat makbuzlarile Komisyonumuza 
müracaatları. (506) · 
Hıktan Cinai Tarihi Günü 

270 çift Çizme 21-2-934 Çarııamba 
370 ,, yemeni 21-2-934 ,, 

Saati 
15-16 
16-17 

694 

1 

MILLIYET SALI 6 ŞUBAT 1934 

Münakasa ilanı 
-

Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 
İçme Suyu Komisyoaundan: 
Ankara Şehri su isale işleri için font su borusu, hususi 

parçalar ve su saatleri mübayaası kapalı zarf usulile 24-12-
933 tarihinden itibaren iki ay müddetle münakasaya ko
nulmuştur. 

Münakasa 24-2-934 tarihinde saat 15 te Ankara'da İş 
Hanmm dördüncü katında İçme Suyu Komisyonu Dairei 
mahıuıaıında icra lalınacaktır. Taliplerin aranılan 'Yesaik ve 
muvakkat teminat bu hususta şartnamede izahedilen tarz ve 
mıktarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartnameleri Ko
misyondan 2 Lira bedel mukabilinde alabilirler. (7132) 

665 

' lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Keşif bedeli 663 lira 95 kuru§ olan köprülü medresesi 

kapı ve pencerelerinin demire tahvili pazarlıkla yaptırılacak
tır. Talip olanlar keşif evralanı görmek ve şeraiti anlamak 
üzere her gün, pazarlığa girmek için de 99 lira 60 kuruşluk 
teminat akçesi makbuzu veya mektubu ile 8/ 2/ 934 Perşem
be günü saat onbeııe kadar Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmelidirler. (590) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre kapalı zarf münakasasi
le satın alınacak "16747" çift yerli sarı kundura münakasası 
26/ 2/ 934 Pazartesi günü saat 15 de yapılacağından İsteklile
rin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münaka
saya girmek için ilk teminat makbuzile beraber mezkUr gü
nün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatları. (514) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre satın alınması mukar
rer (67500) takım lasa kol ve bacak çamaııırın kapalı zuf 
münakasası 21Şubat934 çar§anıba günü saat (15) de yapı· 
lacağmdan isteklilerin nümuneyi ve evsafile şartnamesini 
görmek üzere her gün ve münakasay girmek için mezkUr gÜ 
nün muayyen saatinde teminat makbuzu ve teklifnamelerile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. (389) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

688 

325 Roda muhtelif burğatada Halat : Kapalı zarfla 
21 Şubat 934 Çarşamba ıaat 14 te . 

1750 metre Beyaz yazlık kumaş : Aleni münakasa ile 
21 Şubat 934 saat 15 te. 

Yukarda cins ve rnıktarı yazılı halatlarla beyaz yazlık 
kumaşla~ münakaaasc hizalarında yazılı gün ve saatlerde ya
pılacağından münakasalarma İştirak edeceklerin yevmi 
mezkUrda, şartnamesini görmek isteyenlerinde her gün Ka
ıımpaşa da kain komisyona müracaatları. ( 460) 

e 

f 

,Hakiki, sal, ka!i tesirli ASPTRİN, EB marka• 
aını la~ır. Aljrıları çabuk ve emniyetle gider
·mek için başvuraca!lınız deva, dünyada 
meşhur.,. 'il~ »müstahzarı olmalıdır. 

'fsrarla tJlSPİR • 
2 ve 20 komprim e ll Jıı am ba!ajıa rda bu lunur. 

........::~ 

12942 

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

584 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 4 Uncu keşide 11 Şubat 1934 tedlr. 

Büyük ikramiye 25.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
646 

Sahlık Saç 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçılan satılıktır. isteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 

683 

Umumi Nefriyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Divrik icra 
Memurluğundan: 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak oartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Kaıabadan Yilan kirkaıı -'• s.Jlı" 
beye .,..fayri teıllmet 330 U.. ile ııerııJ! 
ıönler için foıiz ve maanfa borçha laJ;. 
bu ün kapanl yavuz ıinan ayezman d 

deılnde 309 no. da mukim Dl~ 
tuiut koyunden alemdar ofullanncl"' 
Ali Riza efendinin bu koyde ipetildl •: 
mabçu~. 13 .•det 110 Ura ldymetlnd• ı;I 
heue ıtibtırile 4 heueai borca m.,plı 
açık artinna ıuretile lııllmüzayede .. ı~· 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin. tamamım gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 647 

UL YA F Ri 
Ano 

maktadir. 15 mart 934 tarihincle pert~ 
be günü ıaat de lhalei kati1•1 

icra kılınacağinclan tıı4ip olanlarla lflı~ 
iayri mankule .ıaı.acı... vena ibaled~ 
evvel clivrigi icra daheslne muracaat e 
meleri ve aksi takdirde mlinı.caatl,...ı rıl-', 
zar( dıkkata alinamayacafı nan ol~ 
nur. (130072/ 

BONO 
Mllbadil, Yurtluk, Haı:iııe ·J 

Balıkpaıar 6 lıtanbul urraf 'V .,1 

-------(12649)66• 

A 1 

Fabrikamızda çıkarılmağa batlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz t~arihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere lier isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolamnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s landıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon şekeri birden alanlara vagon batma beş lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak aipar işler bedelin yüzde yirmisi pe§in ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en u bet vagon sipariş ederek bedelinin temamını pe§İn ödeyenler vagon baııma beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ! , 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Valaf Han. No. 40-30. Telgraf 6t5 


