
Umumi M~clis · yarından 
itibaren Şubat tôplantılarına 
başlıyor. Bütçede bir milyon
luk açık kapatıldı. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT ... 

Bir Sovyet balonu 20 hı. 
küsur. metr.ey~ çıktı. İngiltere; 
Fransa ile Alman yanın ara
sını bulmak istiyor. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 
5;;;;;-z-; 

Stalin 'in nutku 
... ~:;;:•d İ~lıi~e lıeralıer diplomasi 
cli. Bu inı:ı~ loir. •nlulip meydan3 sel· 
li cloiurdu •p .!'~?' bir de .. let adamı neı· 
nelrnileı rn :. Bu7ii1ı lıarııten evvel bey
la bahaed',Una&eı.etlerdea açık bir liaan
ıi~ bir 

1 eıtıezdi. Diplomaıi, earanın• 
damı d rneılekti. Diplomat ve deYlet a• 

llltında aaak1'aat!arını bir takırn kliıeler 
rengiz b. larnaıa rnuvaffak olan eara
ha bey ır adarndı. Beyaza siyah, siya
""' bek der Ye herkesin buna inanma• 
devlet .

1
ler. T ernıil ellili devletin her 

I>aiın. 1 ~ d?ıt olduğundan bahseder. 
Y•tind nıkbı~ Ye her devletin hüanüni
harbe e~. ernın ıörünür. lıte dünyayı 
•daını 'brü~leyen diplomat ve de~let 
lıa ıiy hu tıptedir. Beyan beyaz, sıya· 
diye., ~ • doıta doıt, düımana düıman 
behel ~vlet adamları Sovyet Ruayanın 
b"flı tııılel hayata kanımasmdan sonra 
ı.,,,,.~j'r. Bunun içindir ki Sovyet d!.P· 
lorj ıı:;nın ve devlet adamlarının soz: 
lötiı,· 5tııa enteresandır. Fırka umumı 
ı.,,_; talin tarafından geçen gün söy
b.r~ :u.luk ta böyle samimiyeti ile te· 
ra Sov dıyo~. ~u nutku okuduktan ~on
ha 1· Yet lıderınin beyaza beyaz, sıya· 
d 'Yah d d' • .. k" eğHd· e ığıne inanmamak mum un 
hİİ)iikır. Stalin, Sovyet Rusyanın ~ç 
tıı~ııa devletten maada her devlet ıle 
Yor. ~.betlerini tanzim elliğini bildiri
dığ11\J Utıaaebetleri henüz normal olma .. 
lard açıkça ifade ettiji üç devlet ıun· 

... J 1 ·ı S · a.ponya, Almanya ve ngı tere. 
haJı~et lideri en ağır sözleri Japonya 
Sov da sarfetmektedir. Japonya ile 
r~ra ~t~ Rusya arasındaki münasebetle· 
iıı <!ddi surette ıslaba muhtaç., oldu
,;::: ~taret ellikten sonra Şarki Çin 
rn;;..:'ı. •ferlerinin aablmuı etrafındaki 
devı /relerin inlutamdan dolayı bu 
Staı~ 1 

J rneı'ül addetmektedir. Sonra 
••ncı-., •~nyanın Sovyet illihadı tara
~"'ıi.ı._~eklıf edilen misakı reddetmesini 
lltiı..,d bulmaktadır. Japonya Sovyet 
""'kte.İ~dan maada Çin'i de tehdit et
ll) Unc~r. Buna kartı Stalin Japonlara 
j• Alın,, aırın baılangıçlarında ltalya, 
karını ı,0~Y•nın dağınık vaziyette olma· 

•n •ey "!atıyor. Demek istiyor ki ya
rY•n,4,~ ';'>ak İstikbalde Çin de milli 
•t olacak •drak ederek kuvvetli bir dev

St·ı· lır. 
~ ır.ı· 

~lrnany0~n tikayet ettiği ikinci devlet 
l'k llrıtııntı;. Almanya ile Sovyet ittihah dava,, ".ı' .~ava, komünistlik, faıist
d ad, •eiirnı •~ıldir. Çünkü Sovyet itti
B etrıetı~rle ~t! kendi rejimine uymayan 
d u arada 'fıy, münaşebet tesis etmİitİ~. 
•r. Alınan •tist ltalyayı da aaymakta

nııı taksin/" bir aralık Sovyet Ru•ya
ray~ karf.'h1 teklif edecek kadar Rus
ın'e e:ure ·ih. ~~umet goslermiıtir. Sta

Yet lıder~ A;ilaf n ruhu da budur. Sov
:•Y•tıe Y"k lllaııların kendilerini medc
.. '"İYet u sek görmeleri dolayısile me· 
tı lel•ı.~<>ktasından kendilerinden aşa· 
et?'•k İıt~ ettıkleri hlavlara tahakküm 
lıgı tibi llıelerine karşı Japonlara yap. 
V~riy0., t•ne bir tarib misalile cevap 
llni Ylik Vak tile Romablar da, kendile
•derelc ;•k medeniyet sahibi telakki 
ldııu aha genç milletlere "barbar 
LaYet "~rrni4lerdi. Fakat bu barbarlar ni'. 
ter;11 o~a imparatorluğunu yıkarak 
:!iki .:ı;nı bir medeniyet kurdular. Şim 
barbar a_ııla~ ~ vaktiJe Romalıların 

•llPtuı-. u ıım.ıru verdikleri ırklara nıen· 

St.ı;n" . . b de I .... ın taru.ıne ıedef olan üçüncü. 
ili v et lnailtereclir. Bir defa lnailtere-

11 Sovyet emtiaaına kartı koyduğu 
::::t:aodan tikiyet ediyor. Gerçi bu 
~ ra~ kaldınlınııtır. Ancak bu tica
ı.~ .. t::ı'!.'datının ortada bırakbğı "tahız
''lldak· a devam ediyor Ye iki devlet ara• 
,..,., ıS., ":ıünasebetler üzerine tesir edi
~n.ı...,n S.," sonra Stalin lnııiltere ta
~ ~1ı .. "Yet Ruayaya karşı tevcih 

111 
11 ı...;;r~ı~" dan bahsediyor. Bun· 

lı .. °"'nidar .....:nu bildirdikten sonra 
ırı'::'nıa maruz b 

1 
söylüyor: "Rus yanın 

So unıı~u llııduğunu hiç bir za
le "Yet lide • Y12." 
.... ~~I müııa,,.,:';1 R~sYanın üç büyük dev
de ' • bilhassa •rınin aykırılığına mu· 
bil~~erle İyi :n sene zarfında diğer 
de 1 

1Yor. yeni u~sebet teıis ettiğini 
rne· .•tler arasınd rnunaıebete girişilen 
ha~ka Beliyor Amen. eh~ınmiyetlisi A
S., araaındakl .. erıka ile Sovyet itti· 
le ?•t lıaricj . nııınasebetlcrin ıadesini 
diy:lviç eden ı::~ı;:•~ni :•rnuvaffaluyet-s.,"· 8 ile olarak kayd;ı-
1.' ""•d• " L_d" •na az ehern • ı· ""aa..,. •se de F . mıyet ı olmıyan 
sicı;;"daıu .. ransa ıle Sovyet Ruıya 
ile .~. 811 cı':"S:':"yebet tlRerin &arnirnileııne-
L. ,;-<.,a usyanın L • · 
"ille ffftaaına Ye Kü ük l . - enııtan 
~. _ _de lecayijzü tanl d tala~ devlet-

---..,, e en nua.lu . 
loııra A lla çığır açrmıtır 1..: bu ~~· 'ni'- "'"1-ııp • • ..., n...,n .., de-- ~ 11ya11 manzarası•-~ So K•tınıttir. . _,,a. 
s•-ıı:~et Ruı• • · - . d"' -onı , anın ... arıcı HYasetind 

1 evlet1er., rn~aya taraftar ola~ 
•n teıııa ~arıı bır seneden beri görü 
ltıetinı11 it . Alınanyada Hitler ffüku • 
l>aya k.r 1ti~~ra ııelmeıi ve Sovyet Rua: 
~•İle t ır lıuıumet siyaseti takip 
tıırıd; sıaü''adığı çok defa ıöylenrniıtir 
}e.; ay n b!'nlan teyit ediyor. Sovyet 
..., ıiYase"~" dıyor ki: Sebep "Almanya. 
~~ı... ut': değişmiı olması ve bir za
l~z . anya'yı iıgaJ, Leningrad'a 
"ti ~ • &rriımit ve Baltık devletlerini 
~ ola.~uzun. Üsıülharekeıi haline getir
L~~'lanu ~skı Alınan imparatorluk po
""'e ba I atırlatan bir siyasetin tatbi. 

'-' · 'arnı. obn dı " ~ ~iÇ b" T 811 r. 
~'Y.'seıı.X, '"b~an Sovyet Rusya harici 
•ıı;ı.-,;;et" ır seneden beri takip ettiği 
~i b~n ~cbepleri bu derece açık ve 
.laliıı•iıı •r lıaanla İzah edilmi~ değildir. 

11nde ı.,. ~utluınu okumanın kari Üze-
h' ·•~tıg• b" • . 

ıu., d.. 1 ır ıntıba da Sovyet Rus-
~~••lığ1 ~nybe rnuv~enesindeki büyiik 
ı ' Ren;, :ıaı.:nelmılel münasebetlerde
eıter;.,den ı.ah'dır: Bütün dünya dev-

ıedılmeden bu siyaset 
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·sakın elgratta imzala ·aca" ı haberi mev 
sizdir. Be ratta s ilmesi ihti ali 

• m 

r, 

T evlik Rül}tü Bey Zafer muhribin de genç bahriye/ilerimizin elini 
- · aılrı yor 

Hariciye Vekilimiz bu 
sabah Köstencede •• 

Yeni sürprizler çıkacak mı? 
Romanya Kralı Hz. nin T cvfik Rüştü Beyi kabul 

edecekleri haber veriliyor 

• 
imza nerede 
Vene zaman? 
En son ve kat'i vaziyet 
ISTANBUL, 30 (A.A.) -Anadolu 

Ajansının mevsuk istihbaratına na%a 
ran Balkan misakının Belgratta imza
lanacaiiı havadisi mevsinısizdir. Bel
grat'ta misak hakkında etraflı muza· 
kereln- cereyan ettiltlen tonra bir met 
nin parafe edilmesi daha z.iyade ihti
mal dahilindedir. Bu metnin Bulga 
ristana da bildirileceği ve Türkiyenin 
Bulgar/sır tarafından da imza edile· 
bilecek bir formüle taraftar olacağı, 
ve bu hususta sarfı mesai edileceği 
anla§ılmaktadır. Maamafih Balkan • 
farda sulhün muhafazası ve hudutla
rın taarruzdan masuniyeti hususlann 
da dört devlet arasında ittifakı tam 
mevcuttur. Bu itibarla Belgrat müza
keratının müsbet aurette netice/ene • 
ceğinden fÜphe edilmemektedir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüıtii Bey 
dün sabah Ankaradan tehrimize aelmit 
ve öğleden sonra saat 14,20 de Zafer 
torpitoıile Köıtenceye hareket etmiı
tir. Vekil Bey Haydarpaıa istasyonun
da vali Muhittin Beyle belediye muavi
ni Hamit, muhtelit mübadele koıniıyo
nu Türk murahhas heyeti reiıi Şevki 
Beyler tarafından kar!ılanını§ ve bir 
müfreze polis tarafından seliimlanınıt· 
tır. 

Tevfik Rüştü Beye Hariciye vekale
ti umumi katiplik bürosu tefi Cent ve 
kalemi mahsus müdürü Refik Beyler re
fakat etmektedir. 

Vekil Bey Haydarpapdan lstanbu
la geçerek doğruca Tokatlıyan oteline 
gİtmiı ve iki saat kadar i&tirahat et· 
mittir. Vekil Bey vali Muhittin, Şevki 
ve Necmettin Sadık Beylerle birlikte 
otelde öğle yemeğini yedikten aonra 
Seyrisefain iakeleıine gitmitler ve ora
dan Ankara motörüne binerek, Dolma
bahçe Önünde iılim üzerinde beklemek
le olan ~afer torpitosuna gitıniılerdir. 
h" ~evfık Rüttü Bey torpitoda vali Mu-
ıttin, Necmettin Sadık ve Şevki ve 

rnuhtelit rnübadele komisyonu Türk mu
rahhası heyetinden Esat Beyler tarafın

(Devarnı 6 ıncı sahüedo) 

Müddeiumumi · ı · p d muavın erı ostane e adliyeye tahsis edilen kısımda iılerine 
baıla dılar. 

Müddeiumumilik yeni bi-
nada çalışmaya haşladı 

Postahane de galiba bütün ihtiyacı 
giderecek vaziyette değil.. 

Mahkcme!er ve Adliye teşkilatı nasıl çalışacak? 
Adliye dairesinin Postane bina11na ı Dün de postaneye ikinci, üçüncü, 

~kli .. d.~varn e!'?ek~edir. Müddium.umi_· d.ördüncü: beıi~ci, altıncı, yedinci iı-
lık butun teıkılab ıle, Levazım daıre11, !intak daırelerı nakledilmiftir. llimat 
Sulh ceza mahkemeleri ve J inci istin- (Devamı 6 mci sahifede) 
tak dairesi dün Postane binasmda ça• 
lıpııışlardır. 

-~~d.~e~.umumi posta ve telgraf bat· 
~ııdur~un. odasını itgal etmiştir. J in
~ ve 2 ıncı tetkik büroları bitişik oda
Müda ç_alıtma~~adırlar. Levazım dairesi 
d ddeıumumdık oda1ı kar§ısındaki o-

Maarif Vekili 
Ankaraya döndü 

• afha yerletrnittir. Sultanahmet 2 inci 

d'". -:eza mahkemesi ve ı inci istintak Vekil Bey şehrimizde bir 
aıresı ba "d" . 

dulda d'mı u ur muavınlerinin otur- çok notlar almış bulunuyor 
.. ~';'.'"~rı';".:"o;a~a~rı~ı~·,:a:al:..:::e~tm.:::.!i'~le:r~d~ir~ .......... ...,.I 
İzah d'I · -~ Maarif Vekili Hikmet Bey dün ak 
IU 

eh 1 emıyor. Sovyet Rusya dünya· 
n e em · ır d şamki trenle Ankaraya dönmü,tür. 

le b ;;nye 1 evletlerinden ekserisi- Vekil Beyle birlikte vekalet müdürii .1.,8 u ut komşusudur, yahut ta çok 

eh
y emmnd~n r~bı~aları vardır4 Bu derece umumileri, umumi müfettişler de An 

ıyetlı bır devletin yakın zamanla- karaya gitmiflerdir. Vekil Bey fehri. 
~a kadar garbi Avrupada ihmal edilmesi mizde bulunduğu müddet zarfında 

arp.ten beri devarn eden siyasi karar- yaptığı tetkikat hakkında bir çok not 
sızlkı?'I n en miihim sebeplerinden birini lar almıştır. Vekil Bey §ehrimizdek' 
tef ı etmiştir. tetkikatı netice~ini Ankarada, orl; 

Ahmet ŞÜKRÜ (Devamı 6 ıncı sahifcd~) 

Maliye Vekili 
Abdülhalik B.e gözünden 
yeni bir ameliyat yapılacak 

Vekil Bey iatirahata muhtaç 
olduğundan çekilmek istedi 

ANKARA 30 (Telefonla) - Ma
liye Vekili Abdülhalik Bey gözünden 
rahatsızdır. Bu defa 
da Viyanada am~Iİ· 
Y• t gören gözüne de 
ğil diğer gözüne ame 
liyat yapılması el -
zem görülmüıtür. A
meliyatın perfembe 
aünü "icrası mukar .. 
rerdir. Geçen ameli -
yatı yapa.n profesör 
Hindiıtanda bulun • 
duğundıuı Abdülha -
Jik Bey tekrar Viya
naya ııitmekteıue a
meliyatı burada yap 
bnnai.ı l.ercih etmİf· 
tir. Abdülhalik Be -
ye ameliyattan aon
ra bir müddet le lıti- Abdülhalilı B. 
rahat etmeai ta.valye 
edildiğinden kendiai Maliye Tekillifin 

(Devamı 11 mcı sahifede) 

• 

ır 

Daladier kabineyi yaptı 
Yeni Fransız Başv"ekili Hariciye 

nazırlığını da Üz-erine aldı 
PAR1S, 30. A.A. - Daladiye 

kabinesini fU suretle tetkil etı:ı:;it
tir: M. Daladier ,. batvckil ve hari· 
ciye; M. Penancier, adliye; M. 
Frot, dahiliye; M. Pietri, Maliye 
ve bütçe; Miralay Fabry, Harbi. 
ye; M. Queille, ziraat; M. Cot, 
hava; M. de Jouvenel, deniz atın 
Fransa itleri; M. Mistler, ticaret; 
M. Bortod, milli talim ve terbiye; 
M. de Chappedelaine, bahriye as
keriye; M. Guy la Chamber, tica
reti bahriye; M. Ducos, tekaüy İf· 
!eri; M. Bernier, P. T.T.; M. Lis
bonne, sıhhat itleri; M. ".'aladier, 
Meıal; M. Praganon, Nafıa.. '. 

MüslefBilar: M. Martınaud • 
Deplat, batvekilet; M. Patenoter, 
nıilli iktisat ve turizm;, M. Andre
Marie, hariciye; M. Jean Herard, 
dahiliye; M. Maxence Bibie, deniz ı . •, • 
-.ırı Fransa; M. Douasain, teknik "' 
talim; M. Bardon, Milli talim ve 1 M. Daladier 

} ,,.ı.;,, ~ Gü,.J -•ti.,; M. Lwg&•, bedeni rub;y,, 

Belçika ticaret heyeti dün 
temaslarda bulundu 

.. 

Yeni lnıtiliz sefiri Percy Loraine 
Cenapları 

Yeni İngiliz 
Sefiri geldi 

-o--

Sir Percy Loraine mem~ 
leketimizden takdir 

ve sitayişle bahsediyor 
lngilterenin yeni Ankara sefiri Sir 

~ercy Loraine dün sabahki ekıpresle 
tehrimize gelmit istasyonda sefaret ve 
konsoloshane erki.nı tarafından karı•· 
lanmııtır. Sefir bu aktam An.karaya ci
decektir. 

Sir Percy Loraine dün aazetecilere 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Burdur valisi 
Makamında 
Şehit edildi 
Katil bir makinist muavı

nidir. Cezasını buldu 

Mühen 3 lımail B. le bir 
odacı da şehit edilmişlerdir 

ANKARA, 30 (A.A.) - Bugün sa
at 10 da vilayet makamına &elen Bur
dur valiıi Hazım Bey nafianın silindi
rinde makinist muavini iken vazifeain .. 
den çıkarılan Burdurlu Murat oğlu A
dil isminde bir §&hıs tarafından maka
mında rüvelverle ıehit edilmiıtir. Katil 
o sırada kotan odacı Mehmet ve nafia 

(Devamı 7 inci sahüede) 

Adliye Vekili 
-o-

s. Şükrü B. perşembe g~nü 
Viyanadan hareket edıyor 

Viyanada tedavi altında bu.~u -
nan Adliye vekili Saraçoğlu Şuk • 

ŞUKRVBEY 

rü Bey tamamen 
iyileşmiftir. Mu -
maileyh perşem
be günü Viyana
dan lstanbula mü 
teveccihen hare -
ket edecektir. Sa 
raçoğlu Şükrü B. 
in İstanbul Adli
yesinin yeni vazi 
yetini tetkik et -
mek üzere birkaç 
gün ,ehrimizde 
kalacağı umu] -
maktadır. 

iki memleketin mütekabil alış veriş 
imkanları tetkik ediliyor 

Belçika Ticaret heyeti Ticaret odasında •••• 
Evvelki akıam şehrimize aeldiğini nalla bulunmuıtur: 

yazdığımız Belçika ticaret ve sanayi _ Maksadımız, ztyaret ettiğimiz 
erbabından mürekkep heyet dünden i- memleketlerle harp dolayr•ile azalmış 
tibaren §ehrimiz tüccar ve sanayi er- olan ticari münaıebatrmrzı arttırmak im 
babı ile temaslarına baılamıılardır. He· kanlarını araıtınnalcbr. lstanbula gel· 
yet fU zevattan mürekkeptir: mezden evvel uğradığımız memleket-

Belçika ticaret odaları milli fede- ]erdeki temaslarımızdan mucibi mem-
raıyonu birjnci reis vekili ve Anvers nuniyet neticeler elde ettik. 
Ticaret ve Sanayi odası reiıi Mösyö Türkiyeye de büyük ümitlerle ge-
Alfred Martougint Mösyö Martougin liyoruz. Harikalar vücuda getirmit olan 
ayni zamanda beynelmilel çikolata fab- ve timdiye kadar mütemadi surette ti-
rikaları federasyonu reiıidir. Belçika cari münaaeballa bulunduğurnuz mem-
Ticaret ve Sanayi odalan milli federas- leketinizi bu seyahattan ihmal edemez-
yonu katibi umumisi Albert Bou_rgaud, dik. 
maden mühendioi Mösyö Frederıc Gob- Öyle zannediyoruz ki Türk ticari 
be, Belçika şeker sanayii mütehessı.~ı mahafili de bize müzaheret edecek ve 
Mösyö Pierre Baudoin, menıucat mu~ İıtediğimiz malllmatı vereceklerdir. 
tehassısı Mö.syö Franz Chardon, sana- Çarşamba gününe kadar burada kalR-
yi erbabından ve mebu• M. Joseph cağız. Ve temaslarımızdan elde edece-
ch d ğimiz neticeyı' bir rapor ile hükumeti· ar on. . . d 

Heyet evvela Mısıra cıtrruş, ora an mize bildireceğiz. Bu tetkik seyahati-
Filiatinde' Telaviv'e S~ri~e ve ~er!"ta nin her veçhile faydalı olacağına kani· 
uğradıktan sonra şehrunıze ıelmıştır. iz. Çünkü geçen sene lakandinavya 

Heyet reiıi bulunan Mösyö Martou- memleketlerine yaptığımız bir seyahat 
gin dün misafir bulunduğu Perapalas neticesinde, bu memleketlerle ticari mü 
otelinde bizi kabul ederek şehrimize va- uasebatımız hayli inkişaf etınittir. 
ki olan ziyaretleri hakkında ıu beya- (Devamı 7 inci sahüede) 

Hayatı ve ölümü ile Fransız kabinesini deviren 
ve bütün dünyanın dikkat nazarlarını üzerine 
celbeden bu adamıı;ı hayat ve ölümünü, yap-

tığı itlerin bütün tafsilat ve iç yüzünü 

Yarın lPilliycı. neşre başlıyor 
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Tarihi tefrikamız: 16 
• 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası 
Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 

Napolyon kararını verdi 
Bir aileye mensup değildirler •• 
Napolyon: 
- Bence bunun hiç bir ehemmi

yeti yoktur. Demittir. 
Mesele üzerinde bir münak~ 

olmuf ve neticede, mecliste hazır 
bulunan protokol mütehasıslarmın 
mütalealarına müracaat edilmif, 
onlar da misal olarak Mari Döme
diçiyi ve Kraliçe Margrit'i zikret
mi,lerdir. 

Jozef bağırarak: 
- Kraliçe Margrit Mari Döme

diçinin eteğini taşıması icap eder
-di. 
Mütehassıs : 

- Mari Dömediçi Dördüncü Han 
~i'ye varisler dünyaya getirmitti. 
Binaenaleyh böyle bir hakka ma
lik olabilirdi. 

J ozef bu misalden memnun ola
n.k: 

- Filhakika Mari, valide olmak 
ftibarile her türlü tazime layıktı. 

Bu söz üzerine, Napolyon tid
detle kalkarak ve kardetine hita
hen: 

- Artık fazla oluyorsun, karımı 
t.ıhkir etmekten utanmıyor mu· 
~un? Jozefin eğer bana bir varis 
dunyaya getiremiyorsa bu ancak 
bir felaket telakki edilebilir. Fa
kat kendisini tahtiye ve tahkir et
mek için hiç kimseye bir hak bah
~edemez. Senin bu vaziyetin ter
biyeye mugayirdir. • Bu meclisin 
sonuna kadar sükutu muhafaza et
meni emrediyorum. Zaten bu da
kikadan itibaren karanını vermit 
bulunuyorum. Jozefin'in benimle 
beraber Notre - Dame kilisesinde 
dini merasimi yapılacak ve kadın
larınız verilecek emre, hiç ses çı
karmadan inkıyat edeceklerdir. 

Bu topluluğun sonunda, Jozef 
Almanyaya çekilmek müsaadesini 
imparatordan istedi. fmoaratorla 
ailesi efradı arasında ihtilaf on 
günden fazla bir zaman devam et
ti. Nihayet Jozef ve Luinin izzeti
nefsini korumuş olmak için tutulan 
zabıtnameye "kuyruğu ~ımak 
tabiri yerine "mantoyu tutmak" 
cümlesi konuldu. " 

Dini izdivaç 
Jozefin, büyük bir tereddütten 

ronra İmparatoru takdis etmeğe 
gelmeyi kabul etmit olan Papayı 
sabırsızlıkla ve biraz da korku ile 
bekliyordu. . 

İmparatoriçenin izdivaç merasi
mi dini bir fekilde akdedilmit de
gildi, lıiııaenaleyh Jozefin, kiliae 
k:waidiııe göre timdiye kadar müı
tefreşe olarak yasamı,tr. Papa ki
lisede dini bir tekilde batma taç 
giydirilmesine muvafakat edecek 
mi? 

Papa yedinci Pie 1804 te halkın 
l\ğlıvarak arabasını takip ettiı1i hal 
de Romadan h1'reket etmifti .. Tek
mil yol üstünde hıriatiyanlar diz
çökmüf onun kudsiyetinden istia
ne ediyorlardı. • 

Acaba Napolyon Papayı naad is
tikbal edecekti? Eğer büyük bir 
hürmetle kabul edecek olursa, bun 
c.lan böyle Papa'nm her emrine in
kıyat etmeğe rıza göatermit olacak 
~emekti. Binaenaleyh yedinci Pie 
İn!iza~ ~di!~edik bir zamanda gel
bnf gıbı goıtermek için Napolyon' 
un ava çıkması kararlattırıldı. Bu 
ıuretle Napolyon'la Papa ayni za· 
mand~ muva~lat etmit olacaklar; 
11rf hır teıaduf eseri imit gibi iki 
ııraban.m arasına ~çüncü bir bot a
ı aba gırccek, tetrıfat kaidelerine 
göre, iki taraftan birisinin tekad
düm hakkı mevzuubahis olmadan 
arabanın bir kapısından impara
tor, diğerinden de Papa girecek ve 
orada musafaha edecekler. 

Fontainbleau aarayınm kapısı e-
9iğinde imparatoriçe, rical, ayan 
ve ceneraller yarım daire şeklinde 
yedinci Pie'yi aelamlamıflardı. Jo-
2efin ertesi günü Papa ile mahre
mane görütmüt ve zihnini İfgal e
den sırrını açmıftı. 

Kendini beğendirmek sanatını 
her feyden ziyade bilen Jozefin Pie 
nin de kalbini kilzanmağa muvaf
fak olmu4tu. Jozefin o derece din
dar görünebilmitti ki Papa ona 
''aziz kızım,, demit ve merasimin 
ancak dini izdivacın akti fartil~ 
mümkün olacağında ısrar edeceği
ni vadetti. 

Napolyon buna muvafakat etti. 
1 birinci kanun 1804 gecesi Na

polyonla Jozefinin dini izdivacı 
T uilcrics sarayındaki kilisede fev. 
lcalıide gizli olarak akdedildi. Me
~asimde yalnız Hariciye Nazın 

Talleyran ve bir ıaray maretalı ta· 
hit olarak hazır bulunmuttur. 

Kilisede yapılacak büyük mera
simden eve! herkes rolünü telaar e
diyordu. Arada suflörlük vazileıini 
görecelCer de vardı. Notre • Dame 
kiliaeai etrafında arabacıların geçe-
cekleri yolu ve duracakları yerleri 
tamamile betlemeleri ve hayvanla -
rın atılacak top seslerine ve kala
balığa alıtması için merasimden 
bir kaç gün evvel tecrübe yürüyüş
leri yapması emredilmitti. 

Jozefinin batma geçireceği tılç 
ve üstüne giyeceği manto pek bü
yük bir itina ile yapılmıtb. O ka
dar ki: 

- Bu manto benim için çok ağır· 
dır, tafımakta mütkülata maruz ka 
lacağım. • demitti. 

Fakat asıl halledilmesi icap e
den nokta, imparatorun batına ta
cını kimin koyacağı meselesi idi. 

Şimdiye kadar bu vazife Papa 
tarafından görülürdü. Mesele Na
polyon' dan sorulduğu zaman: 

- Bunu ben halledeceğim, de· 
mitti. 

Merasim günü 
Toplar atılıyor, her taraftan mı· 

zıka sadaları geliyordu. Halk, ha
vanın rutubetli olmasına rağmen 
on iki saatten beri sokaklara dö
külmüt bekliyordu. Jozefin saade
tinin azameti kar,ısmda bir gurur 
hissediyordu. Üzerindeki robanın 
kıymeti bugiinkü para ile yü z bin 
frangı geçiyordu. Tacının ortasın
daki pırlantanın bir buçuk milyon
luk değeri vardı. Fakat bu kıymet
li mücevherata, bu ağır kostümlere 
rağmen Jozefinin hali tabiisine hiç 
halel gelmemi,, şimdiye kadar bu 
derece güzel görünmemitti. Sert 
danteladan yapılmıt yüksek yaka
sı saadetten pıu·lıvan rehresini bir 
çerçeve içine almıf oluyor ve ona 
bir kat daha revnak veriyordu. 

Sekiz aynalı mükellef binek a
rabasında ahzı mevki etmi11 olan 
imparator ve imparatoriçenin a
yakları altında evvelce bulundurul
ması mutat olan kapaklı mangal 
yerine pek nadide bir ayı postu kon 
mutlu. Y e'il ve beyaz tüylü f&P· 
kah, yesil robalı ve kırmızı yelekli 
arabcı tekmil hayvanların gemleri· 
ni idare ediyordu. Geride frezeli, 
omuzlan üzerinden sarkan yeıil 
kordelalr yedi küçük asilzadenin 
bu •enliğe İstirak etmekten mem
nun oldukları anlatılıyordu. 

Eski Pariıin dar sokaklarında 
halkın hucumuna mani olan piya
de kıtatının iki safhası arasından 
ağır ağır ilerliyen alay öğle üzeri 
bat peskoposluk binası önüne gel
mitti. İmparator ve imparatoriçe 
dini merasim için lazımgelen zinet 
leri bu binada takmacaklardı.Şim
di bafpeskoposluk binası ile Notre
Dame kilisesini birleftİren ahşap 
dehliz halılarla dötetilmitti. im
paratoriçe, imparatorun bet yenge 
ve hemtiresinin refakatinde başta 
ve onu müteakıp Napolyon tacını 
hükümdarlık asaaınr, kılıcını tatı
yan maretallerin arasında gidiyor
du. 

Bunlardan sonra saltanat zabit
leri, memleketin en yüksek etrafı, 
bir salip, yaldız, apolet, tüy, kor
dela, dantela, kokord kalabalığı 
geliyordu. • • imparatorun silahla. 
rı ile itlenmit kıımatlarla ba,tan 
ba,a müzeyyen kilisedeki binlerce 
tamdanlardan fıtkıran ışıklar bu 
elmas ve üniforma yığını üzerinde 
gözkamattırıcı bir akiı yapıyor
du. 

Bu emsalsiz ihtitamın ortasında 
Papa zinetten tamamile ari olan be 
yaz bir kisveye bürünmüştü. 
Jozefin mantosu bet 

(Bitmedi) 

Fransa lngiliz mallarına 
kontenjan mı kodu? 

• LONDRA, 30 (A.A.) - M. Run· 
cıman, Avam lu.maraaında F 
hülc

. • . ranaız 

umeti'!e müracaat ederek 10 güne 
kadar lngıltereye verilen kont · 
1 d .. I 'im d'" enıan • ar uze tı e ıgı takdirde lnırilte • 
re hükıimetinin bazı Franaız tnabaul. 
!erine kartı mukabelei bilm.iaH tedbir 
leri alacağının bildirildiğini aöylemit 
tir. 

Bir milyon işsiz 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - içti· 

mai mukavemet idareıi, büyiik sana· 
yi mıntakaları ile kömür havzaların .. 
da işaiz kalarak buralarda yardım ile 
geçinen ve artık it bulmak ihtimalle· 
rj. olmayan bir milyon kitiyi iı bula· 
bılecekleri başka bir mıntakaya nak 
!etmeye hazırlanmaktadır. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA :n KANUNUSANi 1934 

HARİClHABERLER\ .-o-.m D 
20,600 metre Sovyet - Japon 
Havada Harbi ne zaman? 

Bir Sovyet balonu bu 
kadar mesafeye çıktı 

MOSKOVA, 30.A.A. - Taı ajansı 
bildiriyor : Ouoavidkim Sovyet Stra
toafer balonu bu aabah saat dokuzu ye
di geç havalanmağa baılamıt ve aaat 
11,50 de gönderdiği bir telsizde 20 bin 
600 met~e yükseldikte bulunduğunu bil 
dinnittir. Geçen aefer tesia olunan dün-. 
ya yükseklik rekoru 18 bin 400 oldu
ğuna göre mezkiir rekor da kırılmıt de
meldir. Balon mürettebatı Sovyet kong
resine bir tazimat telgrafı da gönder· 
miştir. 

İngiltere bir 
Muhtıra verdi 

Fransız - Alman görüşme
leri telif edilebilecek rr· ·.? 

LONDRA, 30 (A.A.) - Si18.hlan 
bırakma hakkında lngilterenin görü • 
ıünü bildiren muhtıra, lngiltere tara• 
fından ali.kadar bütün devletlere gön 
derilmittir. Bu beyanatı Sir John Si· 
mon dün öğleden &oılra Avam luuna· 
raamda yapmıftır. Hariciye nazırı bu 
muhtıranın diler devletler metr..ino 
ki.fi derecede "l\lkuf peyda ettikten 
sonra neıredileceiini ili.ve etmiıt•ı-~ 

Muhtırada neler var? 
PARIS, 30 (A.A.) - Maolahat -

rüzar M. Campbel dün öğleden son -
ra Hariciye nezareti umumi kitibi 
M. l.eger ile görütmüt ve aöylendiği
no göre Sir John Simon tarafmdan 
~aber verilen ailihları bırakma lngi· 
lız muhtıraaını tevdi etmiıtir. Pariıin 
iyi haber alan mahafiline göre muhtı
ra Fraıuız talepleri ile Alman müta
Jebatı arasında bir telifi beyin mahi· 
Yetindedir ve ıili.hlan bırakma müaa . . 
vat ve emnıyet prensipleri üzerine i .... 
nal etmektedir. ihtilaflı nokta olan 
tecrüb:. devreai bir intikal devresi O· 

lacak ve bu devre eanaıında teca\<Ü .. 
zi sila hlar temdit edilecek ve ayni za 
manda Almanyaya birkaç "Nümune
lik'' verilecektir. Ordu mevcudu me -
seleainde kabine içtimaından aonra 
bildirilen ve beaaba müıtenit bir te -
lifi beyin üzerinde karar kılmıştır. Bu 
da Almanyanın taleb ettiği 300000 ki 
~i ile Mac Donald planında göstseri -
len 200000 kiti arasında mutavassıt 
bir rakamdır. Nihayet emniyet meae
lesinde kontrol muhafaza edilecek, 
fakat Almanyanın tikayetini mucip 
olmamak için tatbikı oldukça umumi 
leıtirilecektir. Almanya taahhütlerini 
tutmadığı takdirde lngitiz muhtırası 
mukaveleyi imzalayanlar araamda 
bi.r mÜJavere ve mukaveleyi imzala .. 
yanlann taahhütlerinin talikini teklif 
etmektedir. 

LONDRA. 30 (A.A.) - Silahlan 
bırakma hakkında lngiliz muhtıraaı
nın bu hafta aonunda n~redileceği 
zannediliyor. 

Evvela silah meselesi 
LONDRA, 30 (A.A.) - Sir Jobn 

Simon, Avam kamarasında bir suale 
cevaben, Milletler cemiyetinin 11lahı -
na ait bütün meselelerin ikinci dere
cede olduğunu ve daha mühim ve müs 
tacel olan silahlan bırakma mesele -
sinden sonra geldiğini söyJemittir. 
Bu görüt Franaız ve ltalyan hükümet 
l~r} tarafından da teyit edilmittir. Bir 
aılah1arı b11"akma mukavelesi için ya .. 
pılmakta olan gayretlerin neticelen -
mesine intizaren hükUınetin timdilik
hiç bir ite giripııek niyeti yoktur. 

Hitlere yeni 
Salahiyetler 
Reichstag toplanıp böyle 

bir karar veriyor 
BERLIN, 30. A.A. - 12-11 de seçi

len ve 12-12 de le§ekkül eden Reish· 
tag bugün ilk celaeıini yapacaktır. Baı
vekil Hitler ıiyaai bir nutuk söyleye
cektir. 

Bazı alametlere göre Raiıtag ba9veki· 
le bil&. kaydütart ıeliibiyeti tamme 
veren bir kanun kabul edecektir. 

'!u ka~un bizzat Raiıtagın mevcudi
re~ne bıle temaa ebnektedir ve bugün 
ıçtima eden bu meclisin yeni kanunu esa 
si tartlarını tebliğ ebnesi muhtemeldir. 

Bir senelik başvekillik 
BERLIN, 30. A.A. - M. Hitlerin Al

manya bqvekili olduğunun yıl dönümü 
münasebetiyle reiıicümhur M. Hinden .. 
burg; kendisine bir mektup göndermiıtir. 

Hınde'lburg bu mektubunda Hitlerin 
tehakkuk ettirdiği büyük eserden çok 
aamimi bir lisanla bahsederek sefaletin 
önüne kati olarak geçmek için yapda· 
cak daha çok ıeyler bulunduğunu kay
dettikten aonra cliyo r ki : 

" Size ve arkadaşlarınıza itimadım 
vardır. <Milli birlik esa11na müstenit Al· 
many":"'n kalknuıuuı eıerine baıladığı. 
nız azımle gelecek ıene de muvaffaki· 
le devam edeceksiniz.'' 

Maryse Hilzy kazaya 
uğramadı 

.P:"-RlS, 30 (A.A.) - Hava neza. 
retının .bi~. tebli~i kadın tayyareci Ma· 
ryıe .Hılz ın Parı~ • Tokio Hıyahatin • 
de bır kazaya ugramadığıru ve ne • 
z:-rete fÖy.le ~!' ~elgraf çektiğini bil
dırmektedır: Atmadan beri hava fe 
nadı~: Çok kuvvetli rüzgar var. Fırtı· 
na yuzunden Halebe gitmek kabil de 
iil. ı\th'lya tabii bir vaziyette indim. 
Gece çıka.n tiddetli bir rüzgardan tay 
yarem hafifçe sakatlandı. Burada te.. 
mir.r.t yapıp yoluma devam niyetinde 
vim. 

---Amerikada tahminler ve 
her ihtimale göre hazırlık 
VAŞiNGTON, 30.A.A. - ' 'Nevyork 

Timea" gazetesinde M. Artür Kreck 
Amerika aakeri ve bahri yüce koman· 
danlığırun Sovyetlerle Japonya arasın• 
da harp vukuunun ancak bir zaman me· 
aelesi olduğuna kani bulunduğunu sÖy· 
!emektedir • 

Müma.ôleyb tranıiberyen demir yolu· 
nun çifte hatta tahvili ameliyesin henüz 
bitmediğini ve harp vukuunda Sovyet
lerin '13rki Siberyaya günde üç yüz va· 
gondan fazla aıker sevkedemiyecekle· 
rini kaydediyor ve Japonlar dııha bir ae 
ne veya daha ziyade boldeyecek olur
larsa amf'liyabn epey ilerilemiı buluna· 
cağından Sovyet aıkeri ıevkiyatı kafi 
derecede mümkün olacaktır. diyor. 

Yeni Japon hariciye nazırı bf!'kleme
ğe taraftudır; zira Japonya Vladivos· 
tok'tan uçurak Japonyanm en haaıaa 
merkezini teşkil eden (Tokio-Oaaka-Na. 
gaaaki) sanayi meıellesini tahrip edebi
lecek olan Sovyet tayyare kuvvetlerine 
balen karıı kovacak vaziyette değilclir. 

BN<.leıneği mücip o!an ikinci bir sebep 
le Vaşington'• gelen bazı haberlere gö
re J aponyanın Mançukoodaki vaziy~ti 
nin göründüğü kadar eyi olmamaaıdır. 
Hatta Japonya. müatakbel imparator 
Pu-vi tuafmdan bazı mütkilita maruz 
imiş deniyor. 

V AŞINGTON, 30.A.A. - Kongreye 
teklif edilen deniz programı h,.kkında 
itiraz için 25 ıulbçu meclise gelip gÖ
rüpniiıler ve mecliı reiıi M. Rainey biz. 
zat bağlı olduğu ıulhun orduyu ve bab· 
riyeyi ihmal etmekle elde eclilemiyece
ğini söylemiştir. 

" Boyle bir ihmal, Japonyayı Sovyet 
Rusyaya karşı düşüncelerinde teşci ede 
cektir , demiştir. Gelecek bahar Sovi
yet Ru•ya ile Japonya araaında harp o
la~ağını ümit etmiyorum." 

M. Raineiy Soviyet Rusyarun 800000 
kişilik bir ordusu olduğunu ründe 25 
tayyare yaptıklarını Japonyanın Sovyet 
Rusya ile bir ademi tecavüz mi'l3kı İm• 
zalamağı reddettiğini ili.ve etmiıtir. 

Nitrat sevkiyatı 
VAŞiNGTON, 30.A.A. - "Vating· 

ton Po•t'' gazeteainin Sovyet Rusyaya 
ve Japonyaya mühimmat imali için Şi
)jden "nitrat'' sevki için on geminin 
hazırlandığına dair vercliği haber nit• 
trat •a..,.yij mahafili ile temasta bulu· 
nanlar araaında tüphe uyandırtn!ftır. 
Bunlar .ikinti kanunda Japonyaya sev• 
kedilmi' olan 4000 ton ''Nitratm" mev
aim ihtiyacına uygun olduğunu söyle
mektedirler. 
VAŞ1NG1 ON, 30.A.A. - Meclis bah 

riye komisyonu M. Rooaevelt'e bahriye 
hava kuvvetlerini 1184 tayyare yapana
kadar yükseltmek İçin aelihiyet veren 
teklifi kabul etmi,tir. Bu, yeniden 95 mil 
yon dolar masrafı kabul demektir. 

" Sentet:k nitrat" imat eden Soviyet 
Rusyaya hiç bir mal aevkedilmemi~tir. 

Hükumet dair .. i " Vaahington Post" 
un haberini katiyen tekzip ebnİftİr. 

Kabilde yeni bir 
suikast ·mı? 

YENi DELHI, 30 (A.A.) - Kabil· 
den gelen ve teeyyÜt etrniyen ıayİa· 
lara göre Afgan Başvekili Haıim Han 
bir Afganlı tarafından hafifçe yara • 
lanmı§ttt'. 

İtalyan kabinesinde 
ROMA, 30.A.A. - Nazırlar mecliai 

3 §ubatta toplanacaktır. . 
Sovyet komünist 
Kongresinde 

.. ----
M. Stalin memleketteki 
son inkişafları anlattı 
MOSKOVA, 30.A.A. - Taı ajan11 

bildiriyor : M. Stalin komüniıt kon&'re
aindeki nutkunda Sovyet Ruıyamn da· 
hili vaziyetini fU suretle teırih ebniı· 
tir : 

' ' Sovyet Ruıya münhasıran bir zi
raat memleketi olmaktan çıkmıt ve bü· 
yük bir aanayi memleketi olmuıtur. Zİ• 
raat müşte,.,.kl.,.tirilmiı, iliın, fen, harı, 
teammüm etıruıtir • Gec:•n kongreden 
beri milli ıkusadiyatta 60 milyar ruble 
yatırılmıı ve iktiaadiyatın her Jubesinde 
mühim muvaffakiyetler elde eclilmiıtir. 
O suretle ki milli varidat 1929 da 29 
milyar ruble iken 1933 de 50 milyara 
çıkmıştır. 

Ziraatin yeniden tetkili mesaiai 1932 
de nihayet bulmuştur. Şimdi meıele ve• 
rirni arttırmaktır. Bütün Rusyada eki· 
len toprağın meıahası 1913 de lOS mil
yon hektar iken 1933 de ı29 milyon 
700 bin hektar olmuıtur • Elde edilen 
zahire miktraı da ayni zamanda artınıf 
ve 1913 de 801 milyon kental mabıul 
alınmıt iken 1933 de 898 milyon kental 
alınmıttır. 

Sanayün inkitafı da devam etmekte
dir. Son kongreden beri reçen müddet 
eınaaında ağır ıanayie tayyare, motör, 
turbin gibi bir çok ıubeler ili.ve olun
muıtur. lıaizlik adedi 14 milyondan 22 
milyona çılmuı, İçtimai sigorta sandığı 
mevcudu da l milyar 810: milyon rub
leden 4 milyar 610 rubleye balig olmuı
tur. 

Maarif ve kültür aabalarında da inki
ıaflar vardır. 

Rusyada basılan kitaplar 
MOSKOVA, 30. A.A. - Taa ajanaı 

bildiriyor. Son iıtatiıtiklere röre 1933 
aeneıinde Sovyet Rusyada 8 milyon nüa 
ı,,. kitap baaılmııtır. Bu aene baaılacak 
kitap nüahalarının mıl<tarı 15 milyonu 
ı.utacaktır 

• 
lktısat Vekili Celal Bey Balıkesire 

vardı, garın Bursaga gidiyor 
BALIKE5_/R, 30 (Milliyet) - lktısat Vekili Celal Bey bugün saat 

1 de Akhisardan fehrimize gelmiş tir. AkhisarlılaT tarafından samimi 
bir surette teşyi edilen Vekil Bey Soma ve Kırkağaç istasyonlarında 
aeliimlanmlf ve Somada Manisa valisine veda etmiştir. lktısat Vekili 
vilayet hudutlarında Balıkesir valiai ve vilayet fırka idaTe heyeti reisi 
Konya mebusu Tevfik Fikret Bey tarafından karşılanmıftır. Celal Be 
yi istasyonda kolordu kumandanı Ali Hikmet PafQ, vilayet ve müesse 
sefer müdürleri, kail bir halk kütlesi, bando, askeri kıt'a, jandaTma 
ve polis <tarafından selamlanmıştır. Vekil Bey yarın şehrimizde tetki
katta bulunacak ve perşembe günü dönecektir. 

RESMi TEBLİG: Şarki Türkistan 
namına Ankaraga murahhas J!e/med ı 

ANKARA, ·30. A.A. - Rumi tebliğ: Şarki Türkistan na
mına bir murahhasın Ankaraya gel Jiği ve Cümhuriyet hükumeti nez
dinde yeni idarelerinin tanınmasına teşebbüs · ettiği ve Türkiye hü
kiimeti tarafından tanındığc etrafında çıkarılan şayialar temamiyle 
asılsızdır. 

Trabzonda gizli nuf us kaydi 
TRABZON, 30.A.A. - Bura niilus dairesinde gizli nülus kaydi 

muamelesi dört bin evrakı geçti. Kayda geçecek gizli nüfus mıktan 
l 00 bini geçecektir. 

Amerikada soğuk 
ve fırtına 

NVYORK, 30. A.A. - Birleıik A
merika devletleria.in büyük bir kısmın
da kutup bavaaı hükiim aürmeğe baş
lamıtbr. Nevyorkta müthiı bir kar tİ· 
piai ile beraber aaatte ıürati 90 kilo
metreyi bulan bir rüzgar esmektedir. 
Bilhaua işsizler fena utırap çekmek
tediler. Halk mutbaklan tcbrin her tara· 
fında aıcak yemekler dağıtmaktadır. 
Vaahingtonda fırtınanın şiddetinden ao
kak:ardaki ağaçlar devrilmiıtir. 

Avusturalyada ecnebi 
düşmanlığı 

KALGOORLIE, (Avuaturalya) , 30. 
A.A. - Yabancı bir millete menıup bir 
Bannan'm itleınit olduğunu zanettiği 
bir katil hadiaeainden heyecana gelen 
halk, büyük yabancıların memleketten 
çıkarılmasını iıtemi, ve üç otel ile on üç 
dükkan ve iki aile pansiyonunu tutuıtu· 
rup yııkmı, tır. 

z ~b! ta, bu vaziyet karı ısında aciz kal 
dı~ gibi, intizamın iadesine yardım j .. 
çin celbedilen etfaiyede, ebali ıu hor
tumlarını kesdiği cihetle hiç bir ıey ya. 
pamt1<lan dönmüıtür, 

insan kalıbında Buda'nın 
ruhu aran1yor 

YENi DELHI, 30 .A.A. - Dalai La· 
manm öldüğü günden beri Tibet'in ida· 
resi Baıve.kil ile kabine tarafından te
min edilmekte, Dalai Lamanın biran ev• 
vel yeniden insan suretine girerek tecet .. 
li etme•i için Tibet'in ber tarafında 
dualar okunmaktadır. 

ş;mdi alınan maliimata göre Retingde 
manastırın bat Papaaı nkit geçmekai
zin hükumet Naipliğine tayin edilecek· 
tir. 

Altınlarını vermeyen 
Amerikalı vatandaş 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Polis 

vatandatlara altmlannı bükiimete tev
di etmeleri İcap ettiğini bildiren kanun 
mucibince biriaini tevkif etmiıtir. 

Bu adamın 620 altın dolar aaldadı· 
iı bildirilmittir. 
.. Adam albnlannı sakladığı yeri ken• 

diame para11 alınmayacaima dair temi
nat verildikten sonra aöylemittir. 

Kendiıi kefaletle tabliye edilmit -
tir. 

fngiliz hava nazırı ltalyada 
ROMA, 30 (A.A.) - Hindistan· 

dan dönen lngiltere hava nazırı Lord 
Londonberry, Brindizi'den tayyare i
le Licteur hava meydanına gelmit, 
ltalya hava nezareti yüksek ıabsiyet• 
elri tarafından karıılanmıştır. 

Buenos Ayres yolunda 
düşen tayyare 

BUENOS AIRES 30 (A.A.) - ltal 
yan tayyarea.inin makiniati ile radyo 
memuru hafifçe yaralanmıılardır. iki 
pilota bir teY olmamıtttr. 

Stavisky rezaletinde 
bırakılan meb'us 

BAYONNE, 30. A.A. - Dün dört 
saııt kadar aüren bir iatintaktan sonra, 
Staviski meselesinde methaldar mebua 
Bonııaure aerbeıt bırakılmıttır, 

Kendisini serbest cörmekten hayrete 
düıen halk muvakkat bile oba bu ıer
bestiye itiraz için adliye dairesine ııir .. 
mit ve 14hapse,, diye baiırmııtır. 

M. 8onnaure bir baıka kapıdan çık. 
maya tetf'bbüa etınit iaede, oraya da beı 
yüz k'tinin toplanınıı olduğunu gör
müştür ve bağrıımalar dalı& şiddetle bat 
lamıttır. 

Kalabalık rittikçe arttığı -ve tehlike
li olduğu için M. Bonnaure bir tuhafiye 
maiazıtaına &'irerek üçüncü katta bir o
daya kapanmıttır. Bine yakın halk dük
kanı muhaaara etmiıler ve güçlükle da
ğıtılmıtlardır. 

Niha~et M. Bonnaure bir otomobile 
kadar ı:üçlükle götürülebilmiı ve karı· 
1tl'Jn kendiıini bek!emit olduğu Biar
rit,'c ,itmUti.r. 

B•lk•n h•b•rl•rl 

Yunan lıava şebekesi 
uzatılıyor 

ATINA, 30 (Milliyet) - Hava mü 
nakalit nezareti ile Poata ve Telgraf 
nezaretinin sıkı bir tetriki mesai aa
yeıinde bütün Yunaniatanda hava hat 
lan şebekesinin temdidi im.kanlan-tel 
kik olunmaktadır. Atina • Seli.nik 
hattı Dramaya kadar uzatılacaktır. 
Atina - Y anya hattı Korfodan geçe • 
cel<tir. Kalaına ile Ciritten geçecek 
M11ıra kadar yeni bir hat daha teaia 
edilecektir. 

M. Pesmazoğlu cumartesiye 
hareket ediyor 

ATINA, 30 (Milliyet) - Yunan 
Milli lktıaat nazm M. Pesmazoğlu Tür 
kiye hükümetinin davetine icabet et• 
mek üzere cumartea.i günü buradan 
Istanbula hareket edecek ve oradan 
Ankaraya gidecektir. 

Yunan Ayınında hükümet 
takbih edildi 

ATINA, 30 (Milliyet) - Ayan 
mecliainde bazı m.eb_ualar aöz alarak. 
hürriyetperverlerin belediye reisli · • 
ne namzetleri olan, M. Paçinin dai • 
rei intibabiyesi merkezin.in kii§adı ya 
pılırken tahaddüa eden çirkin hidiae 
den dolayı Dahiliye nazırını ve hükıl 
nıeti takbih etmitlerdir. Hatipler bil· 
hassa zabıtanın ıilihla müdahalea.iıJ 
aaayitin muhafazaaı kaycuaile deiil. 
fırka ihtirasalrile yapılmıı bir hare • 
k~t teklinde tefair etmekte, bunun hü 
kümet ve cümhuriyet otoriteai için 
bri leke olduğunu aöylemektedirler. 

Arnavutluktaki Yunanlılar 
ATINA, 30 (Milliyet) - Anuı.. 

vut murahhası dün Hariciye nezare
tinde Baıvekili ziyaret ederek, Ama· 
vutluktaki Yunanlılara ait bütün me 
aelelerin Yunaniıtanı memnun ede • 
cek tarzda halledileceğine dair hülnl· 
metin teminatını bildirmiJtir. Bundan 
bahseden Yunan &'•zeteleri zatında 
doatane olan iki bükWııet münaaeb.., 
tının bu ıuretle daha kuvvetlenerek 
inkitaf edeceğini yazmaktadırlar. 

Zeppelinin yeni sene 
seferleri 

~E~IN, 30 (A.A.) - "Graf Zep. 
pelın) ın Programı 1934 aeneıi için fll 
dur: Cenubi Anıerikaya ilk seyahat 
26,5 d~ olacaktır. Rio'dan 3ı,5 de dö 
necektır. Sonra 4 hafta ara ile iki -
yab".t. daha yapacaktır. Nihayet 21, 1 
d.en ıtıbaren her ıs günde bu hat üze 
rınde seferler yapacaktır. 

Berlinde yarışa çıkan 
Fransız zabitleri 

BERLIN, 30 (A.A.) - At yarıtla 
rında Fransız takunı parlak bir mu • 
vaffakıyet kazanmıtlır. Mülizim Du• 
rand, Bizard ve De Cnstl'İeı 13 kotu• 
cunun rirdiği uzun ve yükaek atlama 
yarışlarında birinci, ikinci ve üçüııcil 
lüğü almıılardır. Sonra Fransız mar
'ı çalınırken martı ayakta dinleyeıs 
halkın önünden geçmiılerdir. 

Doların kıymetten düşü· 
rülmesi devresi 

VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - Mec: • 
lis, ayanın para kanunundaki tadili.· 
tıw ittifakla kabul etmiştir. Bu tadi• 
littan biri, doların kıymetten diifÜ • 
rülmeai devreaini 3 ıene olarak tah • 
dit etmektedir. 

Lübnanda intihabat 
BEYRUT, 30.A.A. - Lübnan tef~ 

intahabatı dün hitama erdiğinden·Y~ 
media bu sabah toplanarak riyaset eli· 
vanını İntahap etmİ!llİra ·~ 

Sabık reisicümbur M. Daebbaa, ınecli 
reisliğine seçilmittir. Yeni reiaicümbUJ'o 
M. Habip Saad bugün öğleden reııneO 
mekaaun.a oturacaktn·. 
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(Fm:L~ia\J 
Ağaç kesmek 

I f?ünkü gazetelerde lstanbul be
td!ye rei:.i Beyefendinin Maslak 
acıaıı rnünuebetile olan beyana
~. arasında ağaçlar hakkında bazı 
l<>~lerini gördüm. Muhterem vali
ını:ı: diyorlar ki: 

- Kazaya ağaç sebebiyet vere
ınez. Otobüs hızlı gitmit ve ağaca 
Ç~rpmıttır .. Binaenaleyh bunun i
çın ağa_.çları kesemeyiz... Beledi • 
yeler agaç keıemez .. 

d Ben bu sözleri ağaç muhibbi bir 
İ akm olduğum için büyük sevinc;
e arfılanm. Lakin bu prensip 
j1aaleı.ef her yerde ayni keakinlik 
Ş 1i:~~k edilıni9 değildir. Meseli.: 
tau fızıın Ankara caddesinin iki 
la~a tnda da ağaçlar vardı. ~~ • 
Z ll:CÇen sene kökünden keıııldı ••• 

anned' 
d . 1Yoruın ki muhterem bele-
ıye re· . . ' - '-'---d 

ki h. 11•mızin ağaçlar hı.uuuu a-
lar d:ıa~:kar hiderine o za~alh • 
Iar k ınuıtahak idiler. Üstelik on-

[)·~zaya da ıebep olmamıtlardı. 
bir •ıı:er taraftan: Ağaç kesmeme~ 
bir ~~naip olabilir. Daha kuvvetlı 
k. ısa! alayım. lnııan kesmek 
ıınae · • ak' ınahk:ın aklına gelmez. 1: 1,? 

kund llıe karar verince Rayıt~g 
ler akçıaı Lube'nin ba,mı keııtı • ... 
r ~iaçlar da böyledir. Vaktile a
ya 1 alar İçin yapılmıt olan Maslak 

Y~l~n ~i kenarındaki a.~açl.ar, 
v Uıı:unkü va11talarm suratıne 
d~ rkline nazaran, daraltmakta -
ti~.~'". Bunu belediye de kabul et
cu~ı ıçı~ Yeni dikilen ağaçlari ~~v
hend a~!'çların hizalarına degıl, 
ha egın dıtına dikiyor •• O halde 
aeh~?-erlerde bu ağaçlar kazaya 
iı he!let verdiği ve yolu daralttı
ke1ın' 1.ellidir. Şimdi bu ağaçları 
tık b' 1 mi, kesmemeli mi? Bu ar
Bir lii ır Prensip halinden çıkar. 
Bu llıUnum meseleıi haline girer. 
bizde aıebetle yazmak isteriz ki 
tey ve l!aıete ve gazeteci denilen 
bir heı~hlükların hiç bir zaman 
kadar d..'~: veya resmi makam 
ıneğe et Utuneıniyeceği ve düttin • 
n:denae ~et edemiyeceği kanaati 
1tıni:ı: Ye;~cut bulduğu için aözle
Ya:ı:ıhn'; ll:ı: ve fena maksatlarla 
buııJ 'tel~'-• • d'I' • • llrt d ':""'' e ı ır ve onun ıçın 
ı~~bbü1 :rı tatbika, tetkike bile 

ı:ı:ıtıı İfi . eıı olmaz. Lakin bu da 
:ı:a ve ken~ değildir. Biz aklımı
gelen fe 1 • ~ntıkımıza mülayim 
lnı:ı:da i{. en Yazarız. Bu yazdarı
da.nıtıı1 1 feY rehberimizdir. Vic-

:ı: 'le kanuntanmız. 

[) • Beyoğlu caddesi 
0ııru 

•ine d" Yol artık Arıburnu cephe-
llıii? 0 ndi1.. Bilmem gördünüz 
ruı~ Belediye kalın kalibrada bo 
lar Yerlettiriyor .• Yer yer çukur 

lc;in l.~ılını,., Bir çukura dütmemek 

itil\ f 'Yoğlundan geçemez olduk. 
tıi \> enası bizde zaten yürümesi • 
lıe e durmaaıoı bilmeyen yaya, 
lı• t .llıağazanın önünde durur, her 
lldııeye toplaoır ve geçidin ba • 

~;~~a bi~ ~hbahile yolu kerer •• De 
Bım gıbı delik deşik haJe gelen 

Ve ~t d 
rt h;; en ar olan cadde aktamla-

laf ;~e duranlar, seyredenler ve 

adıın ::!erle bir hale geliyor ki; 

Bunu ~kabil değildir. 
l!Ol'\i 

•oruyoruın· B~ce kendi kendime . ıı tı 
Derede -..;: .. erede durulur ve 

J"run" ? 
neceğiz?. ur· Ne zaman öğre-

c FELEK 

Kuponau:ıı; 
Cımento 

ittihat de7~ 
Ş.rk dey, 

ıs a.ı,.. 

~ Ç E: 4.15 Şark m, ena 
l::1, K F l A T L A R 1 
~ ·· '1r, 12.06 Prai 
l.ı~1)ı:ııtlc. 660 Vi•ana h.. 7 , 
o,.~"o 6,10 Madrit 
4 r '•I 9,01 Berli.a 
c:.ı: 1 "' 3.40.17 Belvad ••• .,.,. ''~ 83.21 Zloti 
• •t.,d 2.44,55 

J'tı, 1 Bulıı.:ret Q•t '"' ı,17 sı i P~ıte 
fi 67,25 Moıko~• 
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661.so 
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218 
113 
24 
aıa 

24 
ııa 

8J 

1 Şille , A-.. 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Le7 
20 Dinar 

1 Çerno-.i~ 
l Altın 
1 Me~idi1e 

Banknot 

1 

- .-
17.75 
53,40 
411.SO 
46.so 

63,75 

12 
21.so 

n.10 
17.70 
1,20 
1.M 
2,8$ 

1596 
4.22 
4.24 

1,99,93 
34.75 

4.2083 
3.65 

79,75 
10.87.50 

Kurut 

24 
16 
50 

24,-
20 

~6.-

- .-
9.28 
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Şf;HIR HABERLERi 
•rpan. 

Gençler ve cemiyetler 
Falih Rıfkı Bey dikkate değer bir me• 

zua temas etti-. 
Ekonomi 

Vapurcular ve 
Şilepçilik 

---o-

Şilepçiler Ticaret Müdür
lüğüne müracaat ettiler 

Vapurculuk şirketi haricinde ka
lan vapurcularla ıilepçilerin şirketin 
bazı vapurlarını Şilepte lcul!anmaaın
dan tiki.yet ve bu hususi~ lkbs":t ~<;
kili Celil Beye verilmek iızere hır ıtı
ra:ı;name ihzar etmekte olduklarını 
yaznuttık. Şilepçiler, lstanb.~I deniz 
ticaret müdürlüiüne de muracaatla 
tiki.yellerini bildirmişlerdir. Kendisi
le görüttüğümüz deniz ticaret müdü. 
rü Necdet Bey bu hususta bize ıu be
yanatta bulunmuıtur: 

"- inhisar müesseselerine ait va 
purlarm tilepçilik itleri yapmıyacak
Jarına dair mevzuat olmadığı cihetle 
bu vapurlardan bazılarmın ıilepçilik 
yapmalarına mümanaat edilmemek -
tcdir.'' 

Yunanistanda TUrk kömürü 
Yunniatanda maden kömür ticareti 

vaziyeti hakkında Atina. Ticaret mü • 
meıailimizin Ticaret odasma ırelen bir 
raporuna göre, 932 ıenesinde Yuna
niıtana 140 bin ton Türk kömürü it • 
hal edilmittir. 

Çekoslovak ticaret murahhası 
geldi, Ankara ya gitti 

Türkiye ile Çekoslovakya arasın
da Ankarada cereyan ebnekte olan 
yeni ticaret muahedeai müzakeresine 
murahbaa aolarak iıtirak edecek olan 
M. Scbaurck •ehrimize gelerek An • 
karaya gitmiıtir. 

Beynelmılel Ticaret odasında 
Türkiye 

Beynelmilel T~~aret od~a ittir~ 
kimiz için teıekkul eden !u!'k komı
teıi cemiveti tarafından bukumete v':' 
rilecek beyanname bazırlanmıttır. Bır 
iki gün içinde müesaisler t~ra.fmdan 
imza edilerek hükiımete vertlecek ve 
resmen müsaadesi alınacaktsr. 

buğday fiatları 
Son zamanlar zarfında borsada 

buğday fiyatlarında tereffü görül -
mektedir. Bir iki ay evvel vasati 3 
kurut 30 para • 4 kuruta kadar düt -
ıen buğdayın, aon günlerdeki vaaati 
fiyat seviyesi 5 kunıştur. Buğda~ fi • 
yatlarının bir mikdar yükaelmeı· tk 
mek fiyatlarının da yükaelmeainde 
müessir olmaktadır. 

Heyeti umumiyeler 
Anonim ve kooperatif tirketler 

mart nihavetine kadar heyeti umumi• 
yelerini aktedeceklerdir. Şirket heye 
ti umumiyeelri toplanmağa baılamıı
tır. 

1 Ağustostan beri ihracat 
1 Ağu.toatan beri muhtelif mem -

leketler 1261 ton buğday, 307~ t?" 
arpa ve 3354 ton tiftik ihraç edılmıı
tir. 

Tiftikçiler kooperatifi 
Tiftikçilerin genit bir kooperatif 

teaiai İçin aralarında anlaıtıklan, bü· 
tün rnüatahaillerin ittirak edecekleri 
bu k~~atifin ipekli Ye tiftik ya• 
pan ıınalathaneleri iptidai vaziyetten 
kurtannağ• ve ecneb' all k . . .. ı nı arın re a-
bet ıçın kuçük müeuea 1 • b' f b . • e erı ırer a 
rıka balme getinne;;e ~al • h 
ber nrilmektedir. 

• :r tfacagı a -

Cam sarfiyatı 
• lktıaat .veki.!e~ beı ııenelik aanayi 

planı tatbikatı ıçuı Ticaret 'Ve Sanayi 
odalarından bazı malumat istemiıti 
Ticaret odası memleketimizde ~ 
sarfiyatı ve ca;ıı sanayiine müsait yer 
ler hakkında ızahatı havi bir rapor 
hazırlamıı ve vekalete göndermiıtir. 

lktısadl kurslar 
Ankarada kurulacak ihracat ofi -

sinde Hariciye memurları için iktıaa
cli kuralar açılacağı haber verilmektedir. 

Fındık 
Fındık fiyatları yÜkselmektedir. 

iç fındık 67 kuru§& kadar tereffü et
miıtir. Mahsulün üçte biri eld.e kal • 
ınıt1 mütebakisi ihraç edilınitıır. 

Balmumu, yumurta 
Ticaret odasının yaptığı bir iata • 

tiıtiğe göre, 932 aeneainde balm~u
nun kilosu 88 kuruıken 934 aenesın
de 25 kuruta dii§müştür. 932 de san
dığı 52 lira olan yumurta fiyatına da 
bu sene yanya yakın tenakua vardır. 
932 de 33 kuruşa aatılan zeytinin bu 
ıeneki fiyatı 19 kuruıtur. 

Oda mecmuasının ellinci yılı 
lıtanbul Ticaret ve Sanayi Odası 

n;ıecrnuası bu yıl ellinci yaıına girmiı· 
tır. 

Bu uzun hayat devresinde mecmua 
nı_~mleketin iktısacliyat ve ticaretinin de 
Yukıelmeai uğrunda aeısizce ve fakat 
devamlı hizmetlerde bulunmuttur. 

Eıki devirlerde mahdut bir dairede 
çalı!an. mecmua cümhuriyetin ilinile 
Yenı ~tr ıekilde yeni bir faaliyet pro
ııramıle çılonağa başlamıttır. 

Mecmua bu çalıımaaıncla matbuat 
arkacla,tlanndan aördüğü teveccühlere 
tetekkur etmektedir. 

lngiliz lirası 
NEVYORK, 30 (A.A.) - Wall 

Strcet gazetcıine göre İngiliz lirasının 
muvakkaten 4, 75 dolar olarak istikrar 
ettirilmesi için bir Modüs Vivendi ya
pılması huıuıunda gayri resmi müzake .. 
reler yapıldıi;ını yazmaktadır. 

Belediyede 

Şubat devresi 
-o--

Umumi Meclis yarından 
itibaren toplanıyor 

lıtanbul umumi meclisi ıubat deY• 
resi içtimalanna yarın öğleden sonra 
saat 14 te baılamaktadır. Bu devrede 
belediyenin yeni ıene bütçeıi müzake
re edilecektir. Bütçede bir milyon kü
siır lira açık daimi encümen tarafın -
dan kapatılmııbr. 

Yapılan tasarruf ve ıekli mecliste 
müzakere edilecektir. Yeni ıene bütçe
sinden baıka 1931 senesi hesabı kat'i 
raporu da müzakere edilecektir. Ruz. 
namede bunlardan baıka daimi encü
menin verdiği bir çok mazbatalar var• 
dır. 

Alinada su işleri tetkik ediliyor 
Belediye fen itleri müdürü Ziya, 

terkos idare heyetinden Mustafa Arif, 
Ihsan ve Bürhanettin Beyler dün Ati
naya hareket etmitlerclir. 

Heyet Atinada yeni su bentlerini 
tetkik edecektir. Atinadan SODl'a Çe
koılovakyaya ve Viyanaya gidecekler
dir. Bu seyahat bir ay sürecektir. 

ÇUrUk rıtobüsler 
Otobüslerin fenni muayeneleri de

vam etmektedir. Şimdiye kadar otuz 
otohüıün ruhsatiyeleri istirdat edilmit
tir. 

Bu otobüslerin fenni ıeraiti haiz 
olmadıklan anlaıılmııtır, Bu otobüs sa
hipleri istida ile be!ediyeye müracaat 
ederek hil&bara ikinci bir muayene ya
prJmaııru ve o vakite kadar arabaları .. 
nı tamir ettireceklerini bildirmit ler -
<lir. Gayri fenni ıeraiti haiz bulunan 
otob~ıl~in hepsi garaja çekilmi§tir. 
Şehrımızde iıliyen 110 otobü1ten ya
naının talimatnameye muvafık tekilde 
ıeraiti haiz bulunmadıkları anlatılmak
tadır. 

Ekmak fiatları yllksııliyor 
Son haftalarda ekmek fiyatları mun

tazam bir tekilde yükselmektedir. Ev· 
velki gün ekmeğe 7,30 kuruı olauk 
narh konmuıtur. AIJığumz malumata 
göre fiyatların yükselmesi yeni mah
sul çıkınccya kadar devam edecektir. 

Maaş gecikti 
Belediyede maaı, bu ay, on bet gün 

teehhürle verilecektir. 
Belediye henüz parayı hazırlaya

mamıtbr. Şuhabn on beıinde maaşın 
nrilmesi muhtemeldir. 

1 

Maaı-lfle 

Sömestr tatili 
Fakülteler yarından 
itibaren 15 gün tatil 
Üniversite fakülteleri yarından iti

baren on bet gün müddetle sömestr 
tatili yapacaklardır. Sömeıtr tatilinden 
İstifade edilerek bazı Alman profesör
leri Uludağına a:ideceklerdir. 

Muallimler Birliğinde .. 
Muallimler Birliği idare heyeti 

dün öğleden sonra Halkevinde toplan
mıştır. 

Eski idare heyeti henüz hesapları
nı devir ve teslim etmediğinden bu hu
sus görütülmüıtür. 

Recep Bey Ankaraya gitti 
Çümhuriyet halk fırkası. umumi ka

tibi Recep Bey dün akıaınkı tren.~e An
karaya gibniıtir. Recep Bey hugun A!'· 
karada toplanacak olan hrka umumı 
idare heyeti içtimamda hazır buluna
cakbr. 

Adliye Başmüfettişliği 
lzmir vilayeti adliye grupu başmü

fettiıi Talat Bey lıtanbul adlPye mın
takası baımüfettiıliğine tayin edilmiş 
ve yeni vazifesine başlamııtır. 

Takas tahkikatı 
Hiristo Ninidiı isminde bir ihracat 

tacirine ait takaı itleri hakkında güm
rükçe idari tetkikatın bittiğini yazmıı
tık. 

Tahkikat için henüz Ankara dan ge
leceği söylenen alikadar vekaletler nıu
fettiılerinden mürekkep heyet gelme
mittir. Bu itin, vekaletlerin buradaki 
müfettiıleri tarafından da tahkik edile
bileceği cihetle Ankaradan böyle bir 
heyet geleceğine pek te ihtimal veril
mediği görülmektedir. 

Henüz bu husuıta ne gümrük ida
resinden, ne ticaret müdürlüğünden n.e 
de ticaret odasınclan hiç bir taraftan ı· 
zahat İstenilmemiıtir. 

Liman memurlarına elbise 
Liman memurlanna yeni elbise ve 

kaputlar yaptırılmıt ve bedelleri büt
çeye konulan tabıisattan tesviye edil
miıtir. 

--------------·· 
Mahkemelerde 

Hem hırsız, hem dilenci 
veren küçük hanımın Sadaka 

altınlarını kapan dilenci 
Dün Sultanahmet sulh birinci ceza 1 Fuat Efendi tarafından haline acın " 

D!~kemeıinde iki pyanı dikkat dava mıt ve himaye edilmittir. Fuat Efe~di 
gorulınüttür. Bunlardan birisinin maz Azize elbiae filin yaptırmıf, onu gıy-
n~nu .Hasan isminde 13 yaıında bir dirtmiı, kuşandırmıf, ve kabve~e ça• 
d~enc! çocuğu, diğeri de Dilsizler ce- lııtırmaya batlamıttır .. Fakat dort a~ 
mıyetmin mi.nevi ıahsiyetini tahkir sonra bir gün kahvenın dıvanndakı 
eden iki dilsizdir. 13 yatındaki dilenci balı aec:cadeler, Fuat Efendinin lastik 
Hasan dinlenirken kendisine aadaka leri ve ayakkabıları ortadan kaybol -
veren küçük bir hanım kızın kolun • mut tahkikat yapılmıt, ve neticede 
daki iki zinet altınım k~mıı, kaçmıf bunİarın Aziz ~arafından çalı~ığı ve 
ve sonra yakalanmıttır. Dün mabke- çarııda aatıldıgı anlaıılmıt, A;r:ız. te.v-
ınede cürmü aabit olduğu için hakim kif edilerek mahkemeye verılmiı~r. 
Hasanın 15 gün müddetle bapıe ko- Aziz mahkemede . "ben bunl~rı ça • 
nulmasına karar vennittir. Hasan bu madım. Fuat Efendıden 12 lıra alaca 
karardan fevkalade müteeaair olmu~ iım vardı. vermiyordu. Ben de alaca 
bağu-a bağıra ağlamaya başlamıı, fa: gnna mahsubP.n gözüön?nde aldmı_-,, 
kat kapı altına götürülerek susturul- demiştir. Mahkemede d~lenen .ıahıt· 
muı, oradan da Tevkifhaneye nakle - ler Azizin bunları çald~F taheY!tlt et." 
d 'lmi t' mi•lerdir. Muhake...,e dıger 1 ı erın 

ı § ır. ' .. b k 1 
Dilsizler cemiyetinin mine'Vi tahai de celbi için baıka gune ıra 1 mıf • 

yetini tahkir etmekten •uçlu dilaiz tıı·. 

Abdülkadir Ve Şükrünün de •uçları M h t ~ nın kemikleri mi? 
dinlenen ıahitlerin ifadeleri ile •ahit e ms aga 
olmuı, ikisinin de üçer gün müddetle yanan Adliye dairesi sahaaında 
~apse konulmalarına ve onar lira a - müddeiumumi muavini Arif ve tabibi 
g.'r ~a~a cezaaı ödemelerine karar ve• adli Enver Beylerin huzurile hafriyat 
rılmıştır. icı a11na baılanılmııtır. Hafriyat yan-
Yeniden tesis edilen dosyalar gında yanarak. ~len ve~~e odac111 

y d Mehmet Efendmın cesedının bulun • 
. a?~~ • oayalann yerine Yenileri • mnsı için yapılmaktadır. Müddeiumu-

fi!D tesı.~ı ıçm teı~kkül eden birinci ve ikin milik daireainin isabet ettiği kuımd" 
cı yenı emek bu~olan .. faaliyetlerine bir takım kemikler _mey!1ana çıkanl-
~e_va?.' ehne ~e~ı.r.. Dune kadar her mıfbr. Ancak tabihı adlı Enver Bey 
ıki buroya teaıa~ ıçın vuku bulan mü- hu kemiklerin odacı Mehmet Ağanın 
racaatların y~k~.n~. 600 e. ~aklllfmıı - k"mikleri olmadığını beyan etmiıtir. 
tır. Cumartesı gununden ıtıbaren mü- Zuhur eden kemikler pek eski bir ölü 
rafaaların. i.~.sına da.. başlanmıtbr. ye ait kemiklerdir. Mehmet Ağaya 
Cumartesı gununden dun &kflUDa ka- ait kemiklerin daha taze olmaaı icap 
dar bürolar otuza yakın yenileme mü- eb.•ektedir. Kemikler bugün tabibi ad 
racaabnı tetkik, mürafaalarını ikmal li Enver Beye tetkik edilmek üzere 
ve doayalan ait olduğu mahkemelere gönderilecek, Mehmet Ağanın kemik 
tevdi etmiılerdir. icra dairelerinde de !erinin aranması için de aynca hafri· 
yeni dosyalar teaiai için vaki olan mü yat yapılmaktadır. 
racaatlar icra memurları tarafından H I k d I '? 
tetkik ve icap eden evrak ve veıaik ırsız 1 ava arı mı. 
cemedilmektedir. Sulh hukuk mahke Dün Sulıanahmet ikinci sulh ceza 
melerinin doayaları da gene ayni mah mahkemesinde 3 dava görülmüttür. 
kemelerin hakimleri tarafından teaiı Bu d&valardan birisinin maznunu Rüı 
edilmektedir. tem, Süleyman ve Hasan isminde 3 

Maslak facı.ası lahkt"katı kiıidir. Bunlar Kağıthane mıntakasın 
da Hazaros iaminde bir adamın man .. 
dıraaına dadanmıılar ve hırsızlık yap Maalaktaki otomobil faciasının 

tahkikine düıı devam edilmemiıtir. 
Celbedilen ıahitlerden bir kıamı dün 
birinci istintak dairesine gelmiıler ise 
de istintak dairesi tevkifhaneden pos
tahane binasına nakletmekle meıgul 
olduğu, elinde de yeni tevdi edilmi§ 
müstacel iıleri bulunduğu için bu ıa
hitleri dün dinleyememiıtir. Şahitle -
re bugün için gelmeleri tebliğ edilmi§ 
ve imzaları alınrnıtbr. 

Merhametten maraz mı? 
Dün Asliye birinci ceza mahkeme

ainde Aziz iıminde hırsızlıktan rnaz• 
mı~ bir genç muhakeme edilmiıtir. 
Azız ıokaklarda aç ve sefil dolaşır _ 
ken, Balıkpazannda kahvecilik eden 

ınaya baılamıılardır. Nihayet evvelki 
gün jandarma bunları yakalamış, Ha 
zaroıun mandırasından da iki defada 
hırsızlık yaptıklanru teobit ve dün 
müddeiumumiliğe tevdi etmiıtir. Müd 
deiumumilik tarafından Sultanahmet 
ikinci sulh hakimi huzuruna çıkarı • 
lan bu maznunların cürümleri ıabit 
olmuttur. Hakim Süleymanla Hasa
nrn tevkifine, Rüatemin serbest bıra .. 
kılmas1an, ve evraklarının ait olduğu 
mahkemeye tevdii için müddeiumu .. 
miliğe iadesine karar vermiştir. Di -
ğer davanın maznunu Gülistan iımin· 
de 13 yaşında bir çingene kozıdır. 
Bu çingene kızı Küçükpazarda ıa~a
ra mata satarken Kudret Hanım ıs -

lnhl••ı-l•l"da 

Afyon karteli ile 
Temasa başlandı 

--o-

Kartel mümessilleri dün 
şehrimize geldiler 

Beynelmilel afyon müstahzeratı Kar
teli mümeui!lerinden bir heyet dün ıeh· 

An :>amı ti. 

rimize gelmiş ve 
Türkiye - ) U!l'O• -

lavya müıterek af
yon aabt bürosu 
ile temasa girit -
mittir. Heyet , 
Merg fabrikası mü
meuili M. Ehun , 
Comar fabrika.. sa
hibi M. Comar ve 
Hum nan Liroı 
Eabrikas• müdürü 
M. Gelle'dan mü -
rekkeptir. Beyne! -
milel Kartel mü
messilleri, uyuıtu -

rucu maddeler inhisarı iclareıine gi
derek ilk temaslarını yapmıılardır. 

Yapılan içtimada Türkiye namına 
uyuıturucu maddeler inhiıan müdürü 
Ali Sami Bey ve Yugoslavya namına 
doktor Mihailoviç bulunmuılardır. 

Bu ilk celsede, beynelmilel Kartel 
mümeısiJJerinin ham ve mamul afyon 
üzerinde görütmek üzere Kartelden al
IDlf oldukları aalabiyetnameleıi ile A
li Sami Beyin ve doktor Mihailovi~in 
bu mevzuları müzakeratta bulunabile
ceklerine dair olan saJihiyetnameleri te
ati edilmi~tir. 

Öğleden sonra saat 13 te uyuıtu
nıcu maddeler inhisan mecliai idaresi 
toplanmıf, Kartel müme .. illerile yapı
lacak müzakerabn §eklini ve esaılannı 
kararlatbrmı§br. 

Saat 15 te Kartel mümeailleri tek
rar inhisar idaresine gitmitlerdir. Tara
feyn araaında yapılan ve geç vakite ka
~ar ıüren ikinci içtimada alıcı vaziye
tinde bulunan Kartel mümessilleri tek
liflerini bildirmişlerdir. Ham ve mamul 
halinde afyon aatıcı vaziyetinde bulu
nan müıterek büro da mukabil teklif
lerini hazırlamııtır. Müzakerata devam 
edilecektir. 

Kendiıile görüttüğümüz Ali Sami 
Bey, dün sabahki içtimada salabiyetna· 
melerin teati edildiğini, öğleden sonra
ki toplantıda müzakerat baıladığını ve 
müzakerabn bir kaç gün süreceğini ıÖy· 
!emiştir. 

Bir ecnebide bulunan 
Kelamı kadim 

Romanyaya gidecek bir ecnebi de 
Asan itikadan el yazılı müzehhep bir 
kelimı kadim bulunaı-ak müsadere edil
diği yazılınıtb· Gümrük muhafaza ida
resi, bu keliimı kadimi müze idareıine 
tetkik ettirmiıtir. Bu tetkikat, kelamı 
kadimin 170 ıene evvel yazılmıf oldu
ğunu, ma.amafih asan atika noktai na
zanndan pek büyük huıuıiyeti olma· 
dığını göstermittir. Eıaaen memleketi
mizden giden kelimı kadimi hamil ec
nebi de bunu çarııda bir kitapçıdan 
he§ liraya aabn aldığuu aöylemiıti. ---

Kahire beynelmilel 
posta kongresi 

Kahirede, 1 ıuhatta toplanacak 10 
uncu beynelmilel potta kongreıine it· 
tirak etmek üzere tehrimizde bulunan 
posta itleri müdürü Yusuf Bey evvel
ki gün Toros ekıpreıile Kabireye ha
reket ehnit Ye kendisine Eskişehirde 
posta iıleri müdür muavini Tevfik B. 
de iltihak eylemiıtir. 

minde bir müfterinin paltosunu çal -
mııtn·. Yapılan muhakemede cürmü 
aabit olmuş, 20 gün hapsine kara.t ve .. 
rilmiıtir. Oçüneü davanın maznunu 
da Hüseyin Avni Efendi isminde bir 
gençtir. Hüseyin Avni Efendi Uzun • 
çartıda Şaban isminde bir adamın 
çaydanhğım çalmaktan .~uç.lud~r. Fa 
kat bu hırsızlığı pek mucbır hır se -
bep tahtında yaptığı. a.nlaıılmı~! suçu 
da sabit olmuı, kendısıne 20 g~.n b~
pia cezası verilmiıtir. Aneak Huseyın 
Avni Efendinin J:,,u iıi bir daha Y~!' • 
mıyacağına ve ıalahı h~I edecegıne 
d · blıkimde kanaat haaıl olduğun -
d= sabıka11 d": ~ulunmadığından ce
zası tecil edilmııtır. 

Tavla ve ampul hırsızlığı 
Dün birinci ceza mahkemesinde 

Cemal ve Ahmet isminde on beıer ya 
tında iki suçlu mevkuf muhakeme e• 
dilmiıtir. Bunlardan biri kahveci di. 
feri buzcudur ve ikisi de tavla v~ am 
pul çalmaktan suçludurlar. Çetmemey 
danında Hannın kahvesine kapı kili 
dini kırmak suretile hırsızlık yapmak 
tan suçlu olan bu maznunlardan kah 
veci Cemal hıraızlığı yaptığını itiraf 
etıniı, fakat: 

- Kapının kilidini kınnıı değiliz, 
kapı açıktı, İçeri girdik, demitıir. Buz 
cu Ahmede gelince: 

- Hıraızlığı Ahmet yapmıf, b!'n 
ona yolda rastgeldim, beraberce gı • 
diyorduk, bekçi geldi yakaladı, de • 
mittir. ... . . .. 

Muhakeme bekçi ile hadıseyı go -
ren diğer ıahitlerin celbi için başka 
güne bırakılmııtır. 

Aftan istifade 

Hemen her gün gazete sayıfalanrun 
bir köıeainde yeni teıekkd eden bir ce
miyetin davetine tesadüf ediliyor. Falan 
lisenin eski mezunları. Falan orta mek
tebin yeni mezunlan, falan kasaba genç· 
!erinin lstanbulda okuynnlan ayn ayrı 
birer cemiyet teıkil ediyor. Toplanıyor. 
idare heyetleri aeçiyor. Nizamnameler 
yapıyor, içtimalar tertip ediyorlar. 

Falih Rıfkı Bey bunlardan babaettik
ten sonra inkılap gençliğinin yalnız bir 
kafa ile yürüyen bir teıkilat içinde top
lanması lazungeldiğini ıöylüyor. 

Arkadaıımın bu fikrini Türk gençliği 
için pek yerinde ve zamanında bulurum. 

Spor teıkilih, fikir ve sanat hareket· 
!eri gibi mesai sabalan farklı gibi görü
nen teıekküller bile ayni çab albnda ve 
ayni kaynak etrafında toplanmalıdır. 

Zaten böyle liıe ve orta mektep me
zunlarının ayrı ayrı cemiyet kurmaları 
doğru değildir. Çünkü cemiyet, muay
yen bir mesleğin veyahut mefkiirenin 
ifadesidir. Bir liıe veyahut ortamektep 
mezunları için meslek veyahut içtimai, 
aiyasi mefkUre ne olabilir? Liıe ve orta .. 
mektep gençleri bir mealeğe değil, ancak 
yüksek tahsile hazırlayan bir irfan geçi
didir. Liaelerin yazifesi muayyen bir 
ihtıaas ıubesine henüz adımı atmayan 
gençlere umumi malumat vermektir. 
Buralardan çıkan gençlerin yüksek tah
sile devanı etmedikleri takdirde nihayet 
memleketin oliur yazar birer evladı ol
maktan batka mesleki kıymetleri ola
maz. 

Binaenaleyh liıe ve ortamekteplcrden 
çıkan gençlerin ayn ayrı cemiyet kunna• 
lannda mana da yoktur, lüzum dal Bu 
gençler eğer yükaek tahıile devam edi
yorlarsa intisap edecelıa..leri ibhsaı §J.l>e. 
sine ait mesleki cemiyete girebilirler. Ni 
hayet bütün memleket evliitlannı aıru
şuna alan Halkevleri teşkiliibna da.'ıil o
labilirler. Ve nihayet daha faal bir ha
yatta çalııınak istiyorlarsa Halk Fırkası 
teıki!atından istifade edebilirler .. Maksat 
bir fikir bir olduktan sonra ferdin me
saisini böyle genİf teıekküller içinde 
teksif etmesi daha faydalıdır. 

Bir ortamektep mezununun bugünkü 
hayatta mevkii ne olabilir ki onlardan 
bir kaçının kuracaklan cemiyetin kıyme
ti olsun. Cemiyet ayni fikir, ayni mes
lek, ayni ülkü Üzerinde diditen jnsan· 
ların karargahıdır. Bir ortamektep ve 
bir lise mezunu henüz tam bir fikir ada· 
mı değildir. Hedefine varmak için ;;. 
nünde atlamağa mecbur olduğu e:ıgel
ler, merhaleler vardır. 

Falih Rıfkı Bey arkadaıınun söyledi
ği gibi çalışmak isteyen gençliğin daha 
makul ve olgun bir tetkilit içine girme
si ve bunun için de lise ve ortamektep 
gibi tahsil çağının henüz ham devirle
rinde faydaaız tetekküller pefİnde koş
maktan çekinmesi lazımdır, Bunu sami
miyetle İster ve bekleriz. 

Burhan CAHIT 

* • * 
lstanbulda ilk defa eşeklerin sokak· 

!arda dolaştığını ı:ören V iyanah bir ahç• 
k.adırun geçirdiği korkudan bahsetmiş· 
tım. (Hikmet Feridun) Bey (Akşam) 
da, ala ~lu _ahçıları varken Viyanadan 
ahçı ı;etırmege (züppelik) diyor ye iJa. 
ve edıyor: 

_ uHem Viyananın siltlü kahvesi 
meşhurdur ama ahçısı meıhur olduğunu 
bilmiyordum.,, 

H'kmet Feridun Beyin bilmediği şey 
ı 1 

böyle ehemmiyetsiı şeyler olsay
ydra nı•,, . Fakat delika:ıh ikbsadi buh-ne ..,a.. B 1 
ran yüzünden Viyanalı ahçıların o u u 
şaklarına rokabet ettiğini, Jap.on ~asma
lannın ta Aksayı şarktan gelıp pıyasa
yı altüst ettiğini de bilmiyor ki, bu, af· 
[edilmez. 

Hem mutfağına Vivanah •hçı sokn-.al< 
ncrtcn züppelik olsuri? Yerli sii!n~ne 
varken çocuğuna Berlinli müıcblıye 
tutan!ar, yerJi baytar vark~n cins atla rı 
için Londradan baytar gctırcnler, ha•
ti mis gibi sabun kokulu llaruınkız!ar 
varken ecnebi ailelerden kız ahp evle
nenler yok mu? 

Bir şey yaz ama, enini boyunu düşün 
be birader! B. C. 

Mimarlar 
Ne diyorlar? 

--o--
Muhiddin Beyin beya

nab ve mimarlar 
Belediye reisi Muhittin Bey lstan· 

bul projesi münasebetile Mi.-narlar 
birliği hakkında dün beyanatı inti~ar 
etınifti. Mimarlar birliği idare heye • 
ti azasından mimar Şevki Bey bu hu· 
auıta demiıtir ki: 

''- Muhittin Beyefendinin beya • 
natında heveakir bir adamdan hah 
solunmaktadır. Bir birlik heveakar 
bir adam telakki olunamaz. Muhit 
tin Beyefendinin, .memle~et mimarlı
ğını temsil eden hır t.emıyete kar~ı b,ı 
tckılde ağır bir. ittih~m~a buluna "'a · 
yacak.ndu.ıı emın ~ıdugumuzda n bu 
beya·,att<> bir yanlı,Iık bulundu;;.ınu 
z:anned_;yeı.ruz. 

Bir kere birliğimiz, gazetelerin 
tetkikinden de anlatılacağı '..çhile 
ne belediyeye hücum etmiı, ne de !!Ü· 
rüllü yapmı§tır; n<. de mevı.uu nlf!,·cut 
olan bir münakaıaya mevzuu anla . ~ 
maclan so~radetn katrlmrıtır. 

Eğer ortada kendini jüriye <.mpo· 
ze eden, gürültü eden bir ad.:ım v1trıa 
Muhittin Beyefendinin, bu adn.m111 >&· 
mıni zikrebneleri l azımdır. y <>k ec~r 
heveskir, gürültücü , anlamadan mü
nakaşaya katılan bir ado.m ola.-ak bir 
birlik kasdolunuyorsa bu aô~b.- µek • 
ağırdır." . 

Dün üçüncü ~ez~ . mahkemesinde 
7 dava rüyet edılmıthr. Bu davala -
rın bir kısmı af ve tecil kanunundan 
iatifafde eder mahiyette olduğu ıçın Şubat aylıgv 1 yarın verilecelf 
auçlularının sabıkaları sorulması ka • 
rarile batka güne bırakılmı~, bir kı&· I Umumi şubat a.yhğı yarın vcı·ilecek-
mı da şahit celbi ve tahkikatın tevıii tir. Ücretle memurların mnet,ları bu[!ÜD 

için tehir edilmiıtir. 1 veri!ccektir 
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( Iktısadi bahisler "\ 
1 i:':.':,•r••• [IHiKAJEO!fil' Bu akşam MELEK Sinemasında 

Memleket sanayileşirken lktısadi buhran ve ölüm... Aşk ve para 
Geçende bir doktor, laf kıtlığın

da asmalar budamıt olmak için; 
iktısadi buhranın mühim bir fay· 

Baştan nihay~te kadar ıı:evkli ve neıeli aahnelerle 
dolu nefiı muıilı:i ile sliılenm"ş 

·2 . . 
Türk sanat tarihi bir yoksulluk 

içinde olmadığını İspat için çok 
eski günler kadar avdet etmeğe de 
hacet yok. Esi yapılamadığından 
kıymet takdir edilemiyen eski sa
natkarlarımızın eserlerini de İfti
hada kalkısmıyacağız. Son zaman
lara kadar• i'lemİf, elyevm bile 
muhtelif yerlerimizde rastgeldi
ğimiz sıvaları dökük dıvarlı, tuğ
laları düsük bacalı fabrikalarımız 
az mıdır? Bunlar Türk ruhunda 
ya,ayan sanat kabiliyetinin birer 
mabedi gibi harap ve türap dur
mıyor mu? NEDEN? Neden durdu 
ve yıkıldı? Belki saçları akla,mıf 
yurua,Iarımızın arasında bile gö
ren ve hatırlıyanlar vardır: Bun
dan takriben 77 sene evvel Halil 
Pa,a zamanında bir Tophane açıl
mı' idi. Bu fabrika zamanının en 
ani, en fenni techizatı ile süslen
di; garptan mütehasıslar getiril
di. Gene o zamana göre en mü
kemmel toplar da döküldü. O ta
rihlerde Almanyanın me,hur 
"Krupp,, fabrikaları bir demirci 
dükkanınden fazla bir 'ey de
ğildi. Halbuki, elli sene sonra Umu 
mi harpte bizim tophane fabrika
mız top tamirini layıkı vechile ya
pamazken bir küçücük demirci 
dükkanrnden doğan muazzam 
Krupp müesseseleri "42,,likleri, 
güzel Bertarleri imal etti. NEDEN? 
Haydi ,i,e, kağıt vesaire fabrikala
rının kurulmamasını, kurulanla
rın da i•livememesini eski hüku
metlerin himayesizliğine, kapitü
lasyonl.;rın darbelerine hükmede
lim, ve doğrudur. Ya Tophane, 
Tersane için ne diyelim? Bunlar 
hakkinda herhangi bir himayesiz
lik veya rekabet bahse mevzu ola
mazdı. Çünkü sermayesi hazine, 
mü,terisi de hükilmetti .. O halde 
neden muvaffak olunamamıttı?. 
1,tc durulacak ve tetkika değer 
mühim bir nokta. Herhalde vakti
le itlettiğimiz ve tasfiye kal ve iza
be ettiğimiz demir, kükürt, bakır,. 
kurşun, altın, gümü' madenlerinin, 
e:ıki sanat evlerinin faaliyet saha
sından çekilmesinde himayeden 
gayri amillerin de olduğunu kabul 
etmek lazımdır. Bu amillerJcn bi
ri ve mühimmi olarak şunu zikre
debiliyoruz: Bugün yapılan mo
dern ve en fenni bir fabrika yarın 
demode, i:tih:;al masrafı yüksek 
rasyonalizm esasına uymıyan bir 
tekle girmeğe mahki'ımdür. Bugü
nün mütehassısı yarınki ilmin ve 
fennin yüksek terakkisi önünde 
acemi oluyor. Zira, fen - bafdön
dürücü değil - beyin sulandırıcı 
bir süratle ilerliyor. Buna kartı alı
nacak tedbirde fen müesseseleri
nin daima eskimeyip yenilefmesi 
ihtisasatımızın da muasınna dai
ma yetişmesi, ayak uydurmak mec
buriyetidir. Bazı misallerle fikri
mizi izah edelim: Şeker imalinde 
ipti~ai madde feker kamıfI, pan
car ıken son zamanlarda bu odu
na tahavvül etmittir. Daha bir kaç 
s~n~ evvel odundan teker istihsa
lı kımya laburatuvarlarının bir 
kaprisi gibi gazeteler bahsederken 
bugün filiyat sahasına geçilmiftir. 
Ben de imal suretini göıteren fen
ni bir risaledeki temaları Magde
hurg şehrinde kurulan fabrikanın 
reıimlerini gördüğüm, elde ettiği 
rand~anı okuduğum zaman hay. 
ret ettım. Bugün bizde feker ima-

!inde pancardan alman azami dasından bahsetti: 

- Fran8tz.cadan -
Biribirlerile kııplıcadaki mükdlef oto-

1 
mobille otobüste tanıınuılardı. ikisi de 
her halde tedaviden ziyade gösteriı ol· 

Sarı Pijamalı Kadın 
Oynayanlar: RENATE MÜLLER ve GEORG \LEKSANDRE 

randıman yüzde 17 olduğu halde - Ölümün azalması ... 
odundan bu randıman yüzde kırk- Parasızlık gilya insanları az gı-

sun diye kaplıcaya gelmiılerdi.Sinclair çok 
zarif giyınmiı olan genç kadının, derhal 
cazibesi altında kalnuıtı. Diğer taraftan 
genç kadın da, Chaterine Sandaro bir se• 
faret atsşesi olan Sinclair'in tavırların· 
dairi incelik ve kibarlığa kartı gayri has
sas davranmıyordu. 

Ayrıca: Paramount dünya havadis1eri. [12766) 
tır. Bu müthi, farka odunun ucuz- da, ile iktifaya mecbur bırakmış, 
luğu - hele şeker fabrikası bir or- az gıda da, vücudu eskisi kadar 
manın yanına kurulduğu farzedil- yıpratmıyormuf. Neticede de ölüm 
se - maliyet fiati üzerinde oynıya vak'aları azalmıt··· 

~Bu akşam 
Hissi, mlle11ir 

S AR A Y (Eski Glory~) da ~ 
ve be~eri hakiki bir tah11er olan 

cağı rol ne kadar büyüktür. llave Tanıdığım doktorlardan birine, 
edeyim ki, 'eker alındıktan son- İsmini bildirmek istemiyen bu 
ra geriye kalan posadan da ihrakı- meçhul doktorun mütaleası hak
ye biriket imal ve tuğla olarak ta kında ne diyeceğini sordum : 

Müteakip günler otelin holünde, ya· 
but kaplıca suyu tevzi edilen ıadırva
nın etrafında biribirlerine tesadüf ettik
leri zaırutn, havaya, suya ait alelade mu· 
haverelerden sonra, artık mütekabilen 
biribirlerini ,aramak ihtiyacını duy.1ıor
lardı. Aı·tık ikisi de günlerini ancak ken· 
di havalarına göre geçirmeğe başlamrı
lardı. Ancak geç vakit oteldeki ayrı 
dair~Jerinin kapısı önüne gelince, ertesi 
sabah buluımak üzere ayrılıyorlardı 

CLARK GABLE ve HELEN HA YES 
tarafından temıil edilen Metro Go!dwyn Mayer'in Franıı:ı:ca sözlll 

in,aatta istifade edilmektedir. - Haklıdır, dedi, ölümün azal-
BEY AZ RAHiBE 

Kok ıanayiinin de son seneler- ması iktısadi buhrandan ileri geli
deki terakkisi bilhassa kimyevi in- yor!.. 

filmi baılıyor. Blitlin şehir balkı bu fi'ml glSrmek iıtey11cektir. 
Bu filmde bir kııın hemşire olmuı merasimi blltlin t•ferruatile 

kitafı çok mühim bir safha arzet- - Ya?? •• görlinecektir. - (12767) 
mektedir. Metalojik kok istihsalin- - Elbette .. Bu zamanda herkes 
de nazariye ve tatbikat büsbütün buda! mı ki ölsün ? 
yeni bir cereyan almıftır. Demir Yüzüme bakarak ilave etti: ve 
sanayii de hakeza .• Bugün lsveçte - Bir cenazenin yüz liradan a-
henüz Fond değil ise bile linit ~ağı kalkmadığı devirde ölüm ko-

Siclair otuz bet yaıında t:.vimli yüzlü 
bir ııençti. Baba11 dilomattı. O da iyi bir 
tahsilden sonra bu me•leğe intisap etti. 
Kendi tabıi meziyetlerine babasının nü• 
fuz ve baba dostlarının tesirleri inzi· 
marn edince Sinclair'in önünde parlak 
bir istıkbal yolu uzanmakta idi. 

--- --- -
kömüründen çelik istihsali temin Jay it mi? , 
edilmiştir. Linitten istifade tarzı M. SALA.HATTIN 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

da bundan on sene evvelkine naza- =;;;;;:;;;;;;;;;:;:::::;:::;:::;~~::::;;; F afat müstakbel yani istikbalinden e
min olmakla beraber, baıına davet edi
lecek yüksek vazifenin icaplarına daha 
ziyade uyabilmek için bir cümhuriyet 
mümessili sınıfına layık bir ihtiıamda 
zengin bir izdivacı da özlemiyor değil-

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ran çok genitlemif, müteaddit ye
nilikler göstermektedir. Elyevm 
de bu hususta yüksek sermayeli şir
ketler, büyük müesseseler daha 
yeni kefiflerle omuz, omuza bu

ÜNYON 
Bugünkü Program 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 

lunmaktadırlar. 

Memleketimiz sanayile,irken 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 

18 Orkestra: Vaıner ou...-erture Metr San· 
tör Keman konseri (Ekrem Zeki B. 
tarfından). 

20 Aj&Aa haberleri. 

VA R Ş O V A 1412. m., 
17.SS Senfonik orkestra tarafından popüler 

musiki, 18,50 Müsahabe, 19,20 Piyano konse• 
ri, 20 Muhtelif bahialer, 21 Orkestra musiki. 
Taıannili,22,15 Oda musikisi Kartel takım 
tarafından), 23 O.ue danainıi.nden na.iden 
danı muailciai, Müaahabe, Dana mual.kiai. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 

18 Müıahabe, 18,30 Em.il Rooaz orkestra· 
sının konseri, 19,20 ftalyanca ders, 19,SO Ha 

fi.f ha.Yalar ve t•rkılar, 20ı25 Şiirler, 21,15 
Jancai Riıo Siıan takımı, 22.30 Haberler, 
22.SO Aktarn konser Ernö Dohnanyirün ida
reıinde. 

V 1 Y A N A 507 m., 
18,05 Müsaha.btı, 18,20 Yatayan Avuıtur-

7alı beıtcki.rların eıerlcrinden mürekkep kon 

•er, 19,10 Keyif veren xehirler aleyhinde kon 
franı, müsahabe, 20 Neı'eli musiki (Radyo 
orkestrası, Holxer'in idaresinde), 21,15 Bir 

Şetir ve onun inaanları Budape1t• İ•imli bir 
mübahase, 22,35 Viyana polis heyeti tarafın· 

da nalcıam konseri. 

B 0 K R E Ş 364 m., 
13 Borıa haberleri, pl&k, 14,15 Hafif musi

ki, 18 Radyo orkeatran ( Mozart, Maııenet, 
l. Strauas, 19 Haberler, 19,15 Radyo orkeıl· 
raır (Clin'ka, Lehar, Dvorak, Ceıare Lui), 
20 Üni•eriste radyo kurıu, 20,20 Pi.ile, 20,45 
Konferans, 21 Oda ~1uaikiıi, 21,30 Konferans, 
21,45 Jean Athanasin tarafından taıanni1 
22,15 Theodoreıco tarafından Keman kon· 
ıeri, 23,45 Haberler. 

B R E 5 L A U 3ı& m. : 

di. . 
Gerçi ıimdiye kadar bir çok teklifler 

vaki olmuıtu. Delikanlı hepsini reddet
miıti. Çünkü servet değil, müstakbel 
karısının sevimli ve kocasının gurur ve 
iftihannl\ bihakkın layık bir kadın olma
sını da arzu ediyordu. 

Onun için her mevsim iki dünya mil
yonerlerinin çok iyi yaşamaktan yorulan 
uzviyetlerini kaplıcanın sihirli sularile 
dinlendirmek ve kuvvetlendirmek için 
akın ettikleri bu kaplıcaya Sinclair de 
gelmeğe bıqlamııtL 

Fakat ıyısd olmuıtu da o kadar müs
pet düıünen genç dilomat, daha ilk gün
de Chaterine Sandra'ya karıı içinde bir 
zaaf duymuıtu? Gerçi genç kadın çok 
güzeldi. Lakin bu kadın hakkında bil
dikleri azdL Ona kendi ailesinden. zevk
lerinden, vaziyetinden, ümitlerinden 
bahsetmiıti, buna mukabil ise Sandra' 
dan fazla bir ıey öğrenememişti. Yalnız 
öğrendiği, bu kadının Amerikalı bir fab
rikatördcn dul kalmıı olmasıydı. Şahsi 
serveti hakkında Sandra'nın ancak za· 
hiri alametlerine bakarak, bir hüküm 
vermek mecburiyetinde idi. 
Kadın İnce bir kadındı. Lüks hayata 

alıımıı olduğu belliydi. Acaba bu cep
henin arkasında bir sürpriz kendisini 
beklemiyor mıydı? Sinclair gen~ kadını 
sevdiğini ve sevebileceğini anlamıştı. O
nun için de mutlaka kendisi ile evlenme
ğe azmetmişti. Hatta kaç defa bu niyeti 
ni açmak istemiı, fakat tab'an çok ihti· 
yatkar olduğu için bir §ey söyliyeme
miıti. 

Artık kaplıcada sezon sonuruı yaklaıı
yordu, bir aktam ormanda bir gezintiden 
dönüılerinde, tenha bir yolun kenarında; 
her ikisinin de dudalc:ları gayri ihtiyari 
bir hamlu içinde birleıti. Sinclair dediki: 

- Chaterine sizi seviyorum, benimle 
evlenmek ister misiniz? 

duruyordu. Yarabbi, dakikalar da ne 
uzun ve ne ağır geçiyorlardı • 

Birden titredi, bir el omuzuna do· 
kunınuıtu: 

- Bonjur .• 
- Vay efendim, siz buralarda? 
Kalktı ve kendine uzatılan eli sık

tı. Bu zat,.. SincJair'in mesleğinin ilk 
zamanlarında samimi münasebetler te· 
sis etmiı olduğu Romen diplomatların· 
dan Romain Coıltesco idi. 

iki dost on senelik tarihi olan eski 
hatıralardan bahsettiler ve zamıın tat
lı muhavereler içinde geçiyordu. 

O sırada Romanyalı diplomat bir -
denbire Öne doğru eğildi ve bir. sayha 1 
kopardı. Sinclair de ne oluyor dıye. ~al<
tı. Chaterine Sandr~'nın .., otomobıhn
den inerek, kendilerıne dogru gelmek-
te olduğttnu gördü. Dostunun jestine 
çok merak eden Sinclair sordu: 

- Tanıyor musunuz? 
- Ah, zannederim. Bu kadına gü • 

zel Lydya Fresco derler. Umumi harp· 
te Almanya hesabına çalııan korkunç 
casuslardan biridir. Ben kendisini Mad
ritte tanıdım. Orada ırk sık Almanya 
sefarethanesine girer, çıkardı. Fakat ne 
var ki size bir hal oldu. 

Hakikaten Sinclair sapsarı kesilmİf• 
ti, derhal ayağa kalktı: 

- Hiç .. dedi, hafif bir bat dönme
si .. Şimdi geçer .. 

Derhal otele gitti, yarım saat son
ra bir taksi ile istasyonda iniyordu. 
ilk gelen ekspresle Parise hareket et
ti. . . . . . . . . . . 

iPEK Sinemasında 
Baştan niha- ru·· RKÇE 
yete kadar 

Lüks Vapur 
Yolcuları 

filmi, çok beğenilmekte ve bll· 
yük bir muyaffakiyet kazan· 
maktadır. (12765) 

" 1 tST ANBUL BELEDlYESl 
Şehir Tiyatrosu 
Saat 14 te yalnız cuma günleri 

Gündüz temsi•; ~·:ıı~..l ... 
Bu akşam 

saat 19.30 da 
LVKVS HAYAT 

Opereti 
Yazan: Ekrem 

ve Cemal Reşit 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir· 

hiç tüphesiz bugünkü fennin te
rakkileri gözden kaçırılmıyor. Fa
kat bir fabrika kurmak yalnız 
bugünün acil ihtiyaçlarını temin 
gaye olmadığından, yarın da ayni 
muvaffakıyetle iflemesi ve bekası 
şarttır. Bu da kurduğumuz fabri
kalar daima yeni kalması, her fen
ni tekamülü derhal içerisine alma
sile de kabildir. Bunun için de 
memleketimizde daimi bir sanat ve 
sanatkar hayatı doğurmak, onu 
beslemek ve muasırı derecesine 
kadar yetiştirmtk icap eder. Vakıa 
yüksek derec mütehassısları ve 
hatta birinci derece teknisiyenleri 
hariçten getirmek te akla gelir. Bu 
tekil azimli hükiimet ellerinde mu
vaffakıyet te temin edebiliyor. 
Yalnız bu tarz muvaffakıyetler 
sanatte mevzıl ve sun'idir nitekim, 
şimdiye kadar celp ettiğimiz müte
basısların yaptığı itlerin müvaze
neli bir cetvelini kurabilsek blan
ço memleket lehine olmaktan zi
yade mütehassıs kisesine olduğunu 
görürüz. Bununla "ecnebi mütehas 
SiS getirmiyelim manası i&tihraç 
edilmesin. Hatıl! ..• Bilakis, bugün 
yabancı olduğumuz İflerde vasi 
miktarda onlardan istifadeye ta
raf tarım, ama müstakbel ifkişafı
mızı da müstakbel mütehassısları
mızdan beklemek mecburiyetinde 
olduğumuza kaniim. Kendi saade
tini vatan selmetinde, kendi fela
ketini yurdun izmihlalinde bulan 
bir ırktaş kadar manevi rabıtası 
kuvvetli dünyanın hiç bir tarafın. 
dan hiç bir ferde maddi bağlantı 
temin edilemez. Bu hakikat te gö
zönünde tutulunca esasen sanate 
kartı müstait ve zeki olan Türk nes 
!ine bel bağlayabiliyoruz. Şu kadar 
ki, bu kabiliyeti tenmiye etmek, 
yetiftirmek salatanat yıllarının ih
malinin bugüne bıraktığı vazife
lerden biri oluyor. O zamanın pa
şazadeliği, akreba ve taallükata 
ahbaplığa inhisar eden mevki ka.' 
zanç hırsı, nihayet kurbiyet ve ki
barlık tegallübü bu sanatimizi dar

17 Halk musikiıi, 18,30 Alman hashuhalle· 
ri, 18,30 Chopin'in eıerlerinden ınüreklcep pİ· 

yano konuri, 19,10 Amele n•triyatı, 20 Milli 
netriyat (Köylü mektubu, 21 ıünün lcııa ha· 
berleri, 21,10 Romautik popüler muıikiden 
mürekkep konser, 23 Son haberler, 23,35 Ge~ 
ce konseri, (Radyo orkeatraıı, muhtelif, mü· 
leakiben danı musikisi. 

Genç kadın pek müteheyyiçti, birden 
bire cevap veremedi. Fakat elini deli
kanlının avucunun içinden çekmedi: 

Dört sene Çinde geçen acı ve aiiç 
memuriyet senelerinden sonra Sinclair 
Romanya sefaretha~sine ba§ataıe ~a· 
yin edilmiıti. Bükreıe gelir gelmez ıl~ 
İ§İ, politika tesadüfleri dolayısile Harı
ciye nazırlığına tayin edilmit olan dos· 
tu Cottesco'ya kart bırakmak oldu. Er
tesi gün öğle yemeğinden sonra, nazır 
sigara salonuna geçmek üzere kolunu 
eski dostunun koluna geçirdi. 

·--------- ~---

" 

belemit idi. 
lktısat programımızda ehemmi

yetle nazarıdikkate alındığını ha
ber aldığımız bu te,kilata ehem-

Selim Sırrı Beyin konferansı 
Yarın akşam İstanbul Radyosunda 

!aat 7,15 de Selim Sırrı B. mutad kon
feransını verecektir. Mevzu: Belçikada 
Decroly mektebi. 

miyet bizde de muhtelif seviyede 
sanat ve sanatkar hayatı ya~tma
ğa karar verilmesi, bu meyanda 
sanayi mekteplerinin zamana ve 
ya;-ına göre tenıik edilmesi, fÜmu
llendirilmesi hükumetimizin uzak 
ve iyi ğörücülüğüne cidden bir de
lildir. O halde emin olalım ki, 
mutlaka, mutlaka muvaffak ola-
cağız. 

SADRETTJN ENVER 

- Ben de sizi seviyorum. Yalnız anlat 
madan evvel, ıizin de benim kim oldu
ğumu bilmenizi istiyorum. 

Sinclair: 
- Ne zararı var, dedi, ben sizi sizin 

için sevivorum, drahomanızı da istemem. 
Genç kadın gülümsedi, tatlı bir ba· 

kıt la aııkına teşekkür etti: 
- Yarın sabah, dedi, her zamanki gi· 

bi gazinonun traçasında buluşalım. 
Size öğrenmek hakkınız olan malumatı 
vereceğim. Ondan ıonra bir karar ver· 
mek size teveccüh eder. Yalnız bu akıam 
beni yalnız bırakınız. Otelden çıkmak 
istemiyorum. 

Genç kadın Sinclair'İ yolun ~ena
rında hayran, fakat her ıeye ragınen 

ümitli ve .. mes'ut bakarak tek baıma 
otele döndü. 

Ertesi gün, randevu saatinden bi
raz evvel Sinclair traçadaki masaya o
turmuıtu. Vakit geçirmek için gazete 
okumak istiyordu. Lakin bir ıey anla
yamıyordu. Arada bir saatine bakıp 

Yeni ataıe pürosunu ateşlerken sor
du: 

- Ekselans, son defa kaplıçada 
nst geldiğiniz Lidya F resco'yu hiç bir 
daha gördünüz mü? 

- Lidya Fresco mu? Ah, onu ha
tırlıyor musunuz? Biliyor musunuz a
zizim, ben o kadını kaplıcada gördü • 
ğüm zaman meıhur caıuıa benzettim. 
Halbuki n kadm Lidya Fresco değil • 
miı. Amerikalı ders kralı milyarder 
Brower Keller'in dul karısı imiı-· 

- Ne dediniz? 
- Benim gözlerim biraz miyoptur. 

Fakat bu iki kadının arasında tavırlar· 
da bir müıabihet aördüm. Uzaktan iki
sini biribirine karrıtınruıım. Bakınız, 
insanlar miyop gözlerile bazen ne tu • 
haf gaflar yaparlar. 

Naztr davetlisinin geçirdiği heyeca· 

( Bir kadının 24 saatlık hayatı ] 
hürmet ve tazimden son derece de bir müddet kaldıktan sonra a- ra çarpan rüzgarın hafif gürültü
mütehaasis olmuttum. O aralık ku- yağa kalkınca kolundan yakala- sü bile ifitiliyordu. 
mar uğuruna sattığı mücevherli dım. Ciddi ve azimkar bir sesle: Derken bir daha diz çöktü. Bu, 
haçı hatırlıyarak sordum: _ Geliniz, dedim, turadaki fimdiye kadar benim hiç görmedi-

Yazan: Stefan Zweig Tercüme eden: /smail MVŞT AK - Mutekit miıiniz? mihraplardan yahut sizin mukad- ğim bir vecdü istiğrak vaziyeti i-
Bir parça sıkılarak evet dedi ve Al des tanıdığınız tasvirlerden birinin di. Kendi memleketinin lisanile 

yere atlıyor ve arkadan dayana- Beliki gülüfü... Bahtiyarlığmın laha inanmak sayeıinde seli!.metten önüne gideceğiz, orada yemin ede- acele acele ve biribiri ardı sıra 
rak arabayı ileri sürüyordu. Konu- ba,ka yolda tezahürüne mani ol- biraz ümidi olduğunu söyledi. Bu- cekıiniz, bu yemini size ben söyli- bir feyler söyledi. Tabii bunlar. 
turken bir çiçekten bahsedecek, mak için idi. nun üzerine derhal aklıma bir 'ey yeceğim. dan bir teY anlamıyordum. Her. 
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yahut yolda herhangi bir çiçeg"i b 1 geldi; arabacıya: Hayretle yüzüme baktı. Bu na- halde bu bı"r duayı fükran idi. Bu Ara a yokutun batına ge diği 
göıterecek olsam hemen koşarak k . . . · b" k"· - Durunuz! zarlarda korkuyu andırır bit' hal ı"badetı"n kuvveti altında b~ı git-

d zaman arşımıza mını mını ır oy -
koparıyor ve bana getiriyor u. k Dedim ve hemen arabadan in- vardı. Fakat çok geçmeden maksa- tı"kçe daha fazla, daha mütevazı" çı mışh. Delikanlı bunu görür gör-

Bir aralık yolun üstünde bir ka- d h dim. Arkamdan o da indi ve hay- dımı anladı ve hucrelerden birinin bı"r teslı"mı"yetle önüne ig"iliyordu. mez er al şapkasını çıkardı. Bir 
ra kurbag"a gördü. Dün geceki yağ- · ı· 1 retle yüzüme bakarak sordu: içinde duran bir heykele yakı....... Benı"m 1·çı·n yabancı bir takım ses-feyı se am aınt§h. Buranın yaban- -,.-
murun seyrine takılarak buraya c 1 b - Nereye gidiyoruz? rak tekrar haç çıkardı, bir çocuk !er her defasında daha fazla b"ır 

111 o an u adam kimi selamlıyor-
kadar gelen zavallı hayvan bin d ? H 1 Kısaca cevap verdim: · • itaatile diz çöktü. Ben heyecandan heyecan ile tekerrür edip duruyor-u · ayret e yüzüne bakarak sor-
mütkülat ile sürükleniyordu. Biraz dum. - Arkamdan geliniz! titreyen bir sesle söyliyordum, o du. Dikkat ettim: Kelime vardı ki 
ıonra arabanın tekerlekleri altın- 1 B ı· d h Ve geri dönerek kiliseye dog"ru da aynen tekrar ediyordu: bunu daima daha kuvvetle,en bir u sua ım en afifçe kızardı ve 
da ezilecekti. Genç adam derhal ı sanki bir kabahat itlemit gibi ö- yürüdük. Burası kiremitten yapıl- - Bundan sonra ne fekilde olur- ahenk ile tarif olunmaz bir hara-
arabadan atladı ve kurba.,,.," ayı ya- b k I mıt ufak bir köy kilisesi idi. içe- sa olsun hiç bir kumar oyununa ret içinde söyliyordu. zür diliyerek ir i iıeyi selamladı-
kalryarak yolun kenarındaki çiçek ğmı söyledi. Filhakika köyün kili- ride ya~ı bir zülmet vardı. Çıplak iştirak etmiyeceğime, kumar yü- Ben ne o vakte kadar ne de 
ler arasına itina ile salıverdi. sesi önünden geçmiştik. Katolik di- duvarlara kül rengi badana urul- zünden hayatımı ve şerefimi tehli- ondan sonra dünyanın hiç bir kili-

y 1 dık muştu. Buhurdanlıklardan çıkan keye koymıyacağıma yemin ede- sesinde böyle bir ibadet i•itme-o uza ça o muttasıl söyliyor, ninin sağlam olduğu her memleket Y 

b iribiri ardınca son derece zarı"f l I sıcak bir kokunun kapladığı bu rim • mittim. Diz çöktüğü ibadet rahle-gibi Lehistanda da kilise eri se am- ) k ı 
1 1 h.k a aca aran ık içinde iki mumun Bu sözleri tekrar ederken onun sini ellerinin asabi tazyiki ile sım-ve eğ ence i 1 ayeler anlatıyordu. lamak adettir. Çocukluğundan be-

ışığı dumanlı iki göz gibi bakıyor- da sesi titriyordu; bununla bera- sıkı tutmuttu. Varlığının içinde Biran içinde coşmu,tu. Bu co~kun- ri o da adet edinmitti: Ne zaman d 
b u. her ağzından çıkan kelimeler kili- kopan kasırga bütün vücudunu zel luktan bahtiyarlıktan mest olmut ir kilise yahut bir mihrap önün- B" t·k · d"k G d 

ır ı te •çeri gir ı · enç a am senin botlug"u içinde vüzuh ve zeleleler sarsıyor, bu sarsıntının te-öyle bir hali vardı ki farkı söyle- den geçse mutlaka tapkasını c.ıka- k k d ı· · k dd 
şap asını çı ar ı, e ını mu a es kuvvetle çınlıyordu. Yemin bittik- sirile hazan birden ayağa kalkıyor, 

mel<, çocuk <>ibi sıçramak, çılğın- rırdı. b d b" h · t" 
" suya :ıtır ı ve ır aç ışare ı ya. ten sonra sustu. Bu o kadar derin hazan derin bir iatiğrak içine da-

lıklar yapmamak ı"çin gülüyordu. Ben dı"ne kartı g·· t ·ı b k d" k B d · · b 
'-~~~~~;;_;;__~~-=-~...:.~~~~-!..~~~~~--"'.:.:.~.:.:o~s~e=r~ı=e:n:_:~u:..!,_p:::a:ra:,:.:.;•;z~ç~o;· ~t;ü~. ~u;mluİaİvlalzlılyleİtılnl-~ııliilr ~alük:::u~t~i~d~i~k~i·d:ı~ta;:irlıd~amıyıa~p·rİaİkllaİ-.. llmı;p~gidiyordu •. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içio Hariç içİıl 

L. K. L. 1'· 
3 aylıiı 4 _ 8 -
6 " 7 so 14 -

12 ,, 14 - 28 -
~-~~~~~~~~~-.:.:.....~ 

Gelen eyrak reri verilmeL- Müdd•tl 
ıeçen nüaba!ar 10 kuruttur.- Caz.ete "'• 
matbaaya ait itler içio müdiriyete ;ı11il' 
racaat edilir. Gazetemiı; ilinlar1n me•'ıl" 
liyetini kabul etmez. • 

nın farkında değildi. Misafirine bir ~ 
deh likör ikram ederken sözünü t~ 
b~: r 

- Hatta bu kadının Kahirede do' 
lanmdan bir gümrük müfettiıi ile e~ 
lenmit olduğunu haber aldım. Bu d~ 
tum da sizden eksik olmasın, çok ! , 
b~r adam~ır. Yalnız parasızdır. Bil il~ 
dıvaçla hülyalarından birini tah~~
e~~ird!: Düıününüz, aık ve para ..• Ç~ 
ku mılyarder Keller ölürken bütün • 
velini karısına bırakınış;tı. 

Hiç bir şey görmüyor, hiç bİ~( 
şey hissetmiyordu. Sanki başka ~~ 
alemde, sanki vücudunu bütün gıı;. 
nahlardan temizlemeğe gittiği "';' 
• b" h" "b" b1

' sı ır mu ıtte yaşayormuş gı ı 

hali vardı. ..J 
Bu Vt"cdü istiğrak içinde bir ııııJ, 

det kaldıktan sonra ağır ağır af~, 
ğa kalktı, bir kere daha haç ~
kardı. Yorgun ve zahmetli ad• Jıl• 
!arla geri döndü; dizleri titriyor , 
Siması bitkin bir adam gibi saP~~ 
rı olmustu. Fakat beni görür goİ' 
mez gözleri parladı, öne doğrılbi' 
ğilen çehresi temiz ve imanlı el' 
tebessümle canlandı. Yanını• gJıİf 
di ve lslav milletlerine mah•0~ ;ıoi 
tevazula yerler~ kadar iğildı, ;ıe 
elimi tutarak dudaklarının ucıl 
hürmetkarane Öptü: Jİ· 

.. det 
- Sizi bana Allah gorı tı"ıJI' 

kk .. et 
bunun için Allaha tefe ur d (ti• 

N ·· ı· •· · b"I ıniyor ıı t.ıl e soy ıyecegımı ı e . ., 
Bütün arzularım yerine gelııı1~je~ 

d k b ··t·· f 1·ı-et1er ·'' a am artı u un e w< )(ılrtv 

kurtulmuştu. Bu zaferi, bu ııo~ıJ 
luşu tesit için kiliseni nerı{D< lıJ5' 
hemen suracıkta çalmağa ba~ 
diyordum. "'')._ 

·(Devaın• 



' 
' 
e 

,, 

Radyoda sulh 
b" ~on zamanlarda milletler biri • 

1 
ırı aleyhinde fena propaganda • 

arda bulunmakta fazla ileri var· 
nuşlardır. Bazı Alman merkezleri 
~ussturyalılar aleyhinde sistema
tı olarak propaganda yapıp Al
rı_ıd ·~karı umumiyeai arasında 
t•md 1 i Avusturya hükumeti hak· 
n:~ a f~na propagandalar netret· 
l . tedırler. Ara sıra batka millet-

terındde biribirlerine taf attıklarına 
esa ··r 1 ti u edilir. En çok komşu dev-
~ er arasında vukubulan bu ne· 

b~ kşriyatın önüne geçilmesi için 
kır İç radyo şirketi arasında mu· 

jv': eler yapılmaktadır. Haber 
a dı?ımıza göre Çekotlovakya rad 
~o ~ırketi ile Avusturya radyo tir· 
h~t.ı . her iki tarafın radyolarile 
.•rıbırlerinin aleyhinde radyo n~· 

İı'Yatı Yapılmaması için bir mua· 
hede İmzalanmak üzeredir. Buna 
jtızer bir muahede de hemhudut 

daa? lssviçre ile Avussturya arasın 
kttıızalanacaktır. Daha sonra bir 

~o I tııilletler arasında bu yolda bir 
tı8'4ma yapılması muhtemeldir. 

1 Undan bir müddet evvel Alman 
il.tııı . "h ,, Propaganda nefrıyatma nı a· ,et ., . . . · A.. erınesıne tavassut etmesı ıçın 

r ~Ustsurya hükumeti beynelmilel 
t~ lo cemiyetine müracaat etmİf· 
;· eıniyet buna karşı bir fey ya. 
b aııııyacağını ve siyasi meseleler 
akkında iki millet radyosunun ay· 

t~ca aralarında uyutmalarını tav
:•Ye etmişti. Bundan böyle A vuı • 
I UryaJıiar komşu milletler ile an· 
~•ınayı düşünmüşlerdir. Bununla 
p, ır _çok milletler radyoda dostça 
y:~•nıneyi öğrenmiş oluyorlar ve 
lar,aş, Yavaş aleyhte propaganda· 
rad tı ~alacağı umuluyor. Tabii bu 
Pro: hır milletin milli ve iktisadi 
ıtıe., agandalarına mani olunmak 
feyıı~Ullbahis değildir. Yalnız tara· 
ne•ri arasında tahrikiamiz siyasi 
lecek~~tın yapılmaması temin edi
da h; •r. Devletler arasında bu yol. 
he ,J.jn!aşma kabil olursa hiç şüp 
Çok r 

1 bltıeınelidir ki radyo alemi 
birler': :'t edecek, merkezler biri· 
tıı.d~0

1b'· taciz etmiyerek hakikaten 
llıeııba •r zevk, istifade ve ilim 

1 0lacaktır. 
.....,___ T. M. 
fst~,--~ 

anhul radyosu ne 
f/Q:arnan taşınıyor? 

l>oa., ı, er ~ldığım•za göre lstanbul rad 
~"fırı.,.~~"'ı Beyoiflundaki yeni yerine 
4. Q Qkfo lır. Bu münaseebtle çarıam. 

l>ırı b;;:'' neşriyat yapmıyacaktır. 
Perfeırıı, 11•e tesadüf edecek yannki 
'""dcırı e.ll'Ünü lstanbulu yeni stüdyo. 

dırıliyeceğiz. 
--o--

4. Ankaranın dalgası 
r!;.;,,:hQra. radyosu da Lucernede ken· 
""1iav Verılen 1500 metrelik dalga ile 
&" on yapmQ" . k-GOr"td.... .. gı ım an haricinde 
iı.ı. i.i u~unden 1450 metre uz;unlu .. 
Bu d ı;erınden neıriJIOt yapmaktadır 
'1 • alga ile 1500 den çok daha ;~ 
d~tıceler alıntlrğı bilhaısa lıtanbuldtın 
ın/eyenlerce Qnlaıılmaktadır .. . 

Ateş - Güneş 
l<.ıup .. 
Yade tk' geçtikçe daha zi

Taı.:,i!d ernınül etmektedir 
da teıiı d" e Srraıe ·ı d b.. ..k b" le t'k e den A.. rvı er e uyu ına .. 

çı(,.~ faaliy /•.t · Güneı klübü gün 
"• uLün ra: '!11

• ~üyülbnektedir. 
t .. "talarından ."'!• •hm ve fennin bütün 
d~~ ~e Ülkü d !•tif~de ıuretile milli kül· 

1 
1
• •ktııad'ı .aı~eıınde ilmi sıhhi be· 

arda • •ç.tim .. ' ' 
..,., ?lıımaktır •• ve terbiyevi saha• 
~u b . 

lfanl · P undan ba k T·· .. 
kik arde alakad f a urk dılı cere· 
C!!ğ• Cemiıretinin ab 0~n Türk Dili Tel· 

'... •aaılar1 Ya u • uıuıta tesbit ede
lar "'liip, ayni Ymaga çalııacaktır. 
ııı· I~ Ve bilhas za~anda muhtelif spor· 
tı Q1ın Liil!iik b':" cumhuriyet hükumeti-
<ı ık, b" . ır ehemmi t d" •. 

llıiid •nıcilik d • ye ver ıgı a-
llı afaaıına h • v7 agcılrk gibi vatan 

"1rı'J olnıaı.ı:d:~.-yan sporlarla da 
ı..,. d Ple muntazam k"ld 
t"•an: ~rtip edilmekt!~i:. Bi~on~e~anı· 
~••ı Ce:eı - Güneıliler reiıi B~~ On· 

!":ıı~. lı.;~t .Akbbaı Bey tarafından ::u. 
'"lor.. <ı onferanı ta O · . 

fıad u doktor N t O B nıveraıte 
~ arı (1\1'[ , eıe mer ey tar 
t •rileeekr 1 lı kültür) mevzuu Üzerin;· 
et-tip olu ır. Klüpte samimi ıilvaı-el e 

A "maktadır. er 

~ePıi: ~~~~i de gittikçe çoğalmakta ve 
er teıkij Uzıde zatlar ve münevver re 

ICI Ü ~lınektedir. nç 

lefti, r lıınasr çok güzel bir tekilde 
"e Lir 

0 
~11maktadır. Uıt katta bir oda 

•G,.,. ta~ ?" Gazi odaaı ile Gazi kürsü. 
.,. 111 edilmiıtir. 

... "-Onfera 
1 " 1•. nı sa oııu ıreniıletilmekte. 

,.. ~iYaset od 

1
111 f'>toğ . aaıııa da Gazi hazretleri. 
•litıo.ı. ra_trleri konmuıtur. Buraya a• 

'neınıek:ı~'~ konmıyacaktır. Ancak 
te....._ •çın lı ·· ··k k . .,,it ol uyu ahramanhk gÖı· 
Çok lfard an zevatın resimleri ile klübe 
10ıirafile:'."da bulunmuı olanların fo. 

)().. ı aadacaktır • 
"ç Up Çok • . 

Oeuk ~.. . . Yenı hır şey olarak ta 
t .. ~unu t · 

Unij 1 L. " esıs etmiftir B k ıı .... ı. .. ~~ .. . u çocu 
.... unde ilk olarak acıla· 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 31 KANUNUSANi 1934 

Yeni ve eski dalgaları mukayese cetveli Şirket 
Eski skala 200 Y eııi skala 1 Eski skala Yeni akala Yeni binada 
Macar dalıaaı 

Köniısberı 
Salxburı 

Lods 
Nürnbers 

Bern 
Triyeal• 

Gliyvitıı: 

Frankfurt 

Londra 
Ostr••• 
Bari 

Heif•herı 
Bratisla•a 

Jaabruk 

ŞirnaU laıl. 
Zaırep 

Vest-Reaioaal 

Cenova 

Breılau 
Poat Pari:r.iyea 

Mil.9.n 
Brüno 
Ştraaburı 

Graı.: 

Londra 
Mühlik er 

Skoçy& 

Lembera 
Toulouı.e 
Li.ypz.iı 
Bukreı 

Sotten• 
Kattovitz 

Athlon• 
Beri in. 

Belırat 
Stokholn:ı 

Roma 

Zürih 

Praı 

Floran•• 

Macar dal ı••ı 

Sab:hurı 
Budapeıte ll 

Linz, Klaıenfurt, 
Dornbirn, Dreadea 

Nürnber• 

250 

300 

350 

400 

Glay•itıı: 
Triyeat• 

Praı il 
Frankfurt 

Ostrava 
Londra 
Torino 

Barl 
Slı:oçya 

Heilsberı 
Ş. laıili.z. merk. 

Bra.tislaT& 
Cenova 

Pott Parjziyen 

Bre•lau 

Brüno 

Hamburs 
T6ulouae 

Londra 

Pozn~n 

Ştrasburi 

Berlin 
Moakova 

Bükreı 
Mil.in 

Skoçya 
Lemberı 

Li.ypJ:t• 
Toulouse P.T.T. 

Kattoyİh. 

Münib 

Roma 

Stokholm 

BeJgrat 

r Sottens 
Şim. locilter• 

450 

Lanıe.abera 

Praa l 

Brüksel 

Flol'ansa 

500 

Riıa 

Şair Abdülhak Hamit 
83 yaşında 

Büyük ıair Apdülhak H- "t B 83 ba tır M •mı . ya· frna ımıı • uhterem . . . . 1 
d .. ·· ·· ·· t • • §aırımızın yı onumunu esıt ıçin F eyz· At" 1. • 

fr d S ba ı ı 11e11 ta· 
ra n an fU t pazartea· .. .. ıo 
d b. . ı gunu saat 

a ır merasım yapılacakt 
ır. 

MI Diplaraku yaptığı re
simlerle Ankaraya gitti 

Yunan güzellik kraliçelerinden Mat
mazel Diplaraku'nun hem~iresi Matma
zel Diplaraku şehrimize gelmittir. 

Matmazel Diplaraku maruf bir res
samdır. Geçen sene de §ehrimize gel· 
miı ve burada eserlerinden mürekkep 
bir de sergi açmı§tı. 

Yunan san'atkarı Gazi Hazretlerile, 
Baıvekil lımet Pa§&, Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü ve vali Muhittin Beyle
rin yağlı boya ile reıimlerini yapmıf· 
tır. Bunları takdim ebnek üzere dün 
ak§&lll Ankaraya gitmiıtir. 

cak ve her ayın 23 ü klübün çocuk gü
nü olacaktır • 

Ayın 23, (Çocuk günü) nde azala· 
rın 4 - ı2 yatındaki kız ve erkek ço
cukları velilerinin yanında olarak klü· 
be geleceklerdir. Bu toplantılarda ço
culdara İçtimai terbiyelerine dair (ma• 
•al halinde) ciddi sözler söylenecektir. 
~ğlenceler tertip edilecek, hediyeler ve· 
rılecek, yemek yenilecektir. 

Klüp reisliği, azalardan çocukları· 
nın, saydannı, iıimlerini sormuıtur. 

"!art ayı içinde de büyük açrlma 
reııru yapılacaktır• Klübe hanımlar da 
aza Yazılmaktadır. 

Cevat Abbm Beyin konferansı 
Tıp Talebe · · .. cenuyeti tarafından bu-

run saat 18 de Halkevinde bir konfe
~anı veB kjnser tertip edilmiştir. Kon
t eraafns d 0 u mebusu Cevat Abbas Bey 
ar ın an verilecektir 

(Türklerin Asya i~inde yayılmaları 
A vrupaya Afrika ve Alnerikaya akııları 
ve oralarda beşeriyete ve inu.niye yap
tıkları büyük hizmetlere dair) dir. 

Münib 

Budapeıt• 

Vil• 

Oslo 

Kalundborır 

Lükscnburc 

Viyan a 

Mo•lır:oya 

Motal& 

Vartova 

Mo•ko•• 

Daventri 

Parİ• 

Lahti 

550 

600 
1000 

Miihlaker 
Atblone, Palermo 

7ürih 

Bucbapeıt• 

Jübli7ana 

Moskov.ı 

Oslo 

.L.eninrrad 

Kalu.ndbotd 

Lükaenhurı 

Motala 

VartoTa 
Minsk 

1500 

2000 

Daventri 
An\ı:ara 

Konİ••vuıtert 

lat'lnbul 

"1:oakova [ 

Paris 
Lahtl 

Kovno 

Karilerimize 
Bir kolaylık 

Lucerne kongresinde kararlaıtırılan 
radyo dalga planı geçen ayın ıs inden 
itibaren tatbik edilmiştir. Bu yüzden bir 
ç'>k kimseler aletlerinde eskiden yerleri· 
ni belledikleri noktada arzu ettikleri mer 
ke,Jeri bulmakta güçlük çektiklerini ve 
isimleri üzerinde yazılı olıruyan aletlerin 
de yeni bir liıteıi henüz kendilerine ve· 
rih>ıit olmadığından merkezleri bulmak 
için kendilerine bir yol göstermemiz IS 
imtalı bir mektupla bildirilmektedir. Ar· 
2u edilen malumatın verilmesinden ev
vcı karilerimize bir tavsiyede buluna
lım: En evvel yapılacak iı radyonuzu sa· 
tın aldığını mağazaya müracaat ederek 
a letinizin ıkalasında merkez isimleri ya
zılı iıo eskisinin yeı·ine yeni dalgalara 
göre tanzim edilmiş bir akala plakası 
şayet merkez isimleri aletinizin Üzerinde 
yazılı değil de yalnız istasyon karşıların
da. numaraları l'Österir bir cetvelden iba
r~t ise !>u'!un da yeni dalgalara göre tan
zım edilmıı olamm isteyiniz. Bu husuı
~ bazı radyo ticarethanelerile temas et· 
tık. Bu nıüesıeseler verdikJeri cevapta 
"!'k Yakında bu seneki modeller için ve· 
".

1 hhazırlanan dalga tabelalarile cetvelle-
rın azır[ • b · . • anacagını ve unun ıçın ancak 
Yeıu dalgaların esaslı olarak tespit olu. 
nupk ona göre tanzim edileceği bildiril
me tedir. 

k'·B:nda radyocular pek haklıdır. Çün. 
• u 

1
azr devletler Lücerne muahedesini 

ımza anıamrıl k d"I ... k b 
1 

ar ve en ı erı ıçın muva-
~ • ~· dukları dalgalar ile çalrşryorlar. 
enı ıste vey• skali.larm ikinci bir de-

Spor 

Cuma maçları 
Taksimde, Fener bahçede, 

Beşiktaş sahasında 
İstanbul mmtakası futbol heyeti ri· 

yasetindcn : 
1.- Taksim sahasında: Saat 11,30 da 

vhakefa-Kumkapı-Fenerbağçe B. tRkımları 
em: Sadi B. 
~·- ~ener~ağçe sahasında : Saha kom 

serı Salahaddın B. Saat ı 1 30 d G l 
ta B . , a a a
ıaray • eııktaş B. takınılan hakem• 

Ahmet Adem B Saat ı3 ıs d K . A d •. . , e aıım-
~':j · B n~ olu Brnnci takınılan hakem: 

"k er B· .. &a_t IS te Galatasaray • Be
fı taı ırıncı takımları Hake . N . B m. urı 

• 3.- Beşiktaş sahası!da : Saha kom. 
seri Necmi Bey. Saat 10 da Beylerbeyi
Eyüp B. takımları hakem : Adnan Bey 
Saat 11,lS te Galatasaray.Süleymaniye 
Genç takım lan Hakem: Halit Galip B. 
Saat 12,30 da Kasımpaşa • Topkapı Genç 
takımları Hakem : Ali Ridvan B. 

Voleybol 
lstanbul mrntakası voleybol heyetin. 

den: 
2-2-1934 cuma günü Galatasaray lo· 

kalonde yapılacak voleybol lik maçları: 
Galatasaray • Feneryılmaz saat 16 ha· 
kem Ali Rıdvan Bey, Fenerbahçe • Be
tiktaı saat ı6,30 Adnan Bey, lıtanbus· 
spor • Vefa-Kumkapı saat 17 hnkem Ek 
rem Bey, Hilal • Süleymaniye ıaat 
ı7.JO da hakem Talat Bey. 

Müsabakalara göıterilen saaflerde 
gelmiyen takımlar hükmen mağlup ade· 
dilirler. Bu haftaki maçlarla birinci dev. 
re bitmittir. ikinci devreye 16 Şubat 
ı934 tarihinde baılanacaktır. 

Şirketin nakil dolayı.sile geçirdiii 
sıkıntılı günler bitmek üzeredir. Yeni 
stüdyosunu Beyoğlunda istiklal cadde 
sinde Anadolu Hanı karıısında 134 
numaraya nakletmiftir. Binayı gez• 
dim. Temiz beyaz mermer merdiuen
lerden çıkılınca doğruca stüdyo kıs • 
mına geçilmektedir. Camlı maııun ka· 
pılarla süslenen içiçe iki büyük salon 
her iki•i ayn, ayrı nefriyat salonu ol· 
mağa kabiliyetli bulunduğu gibi bir• 
leıtirilince büyük bir orkestranın ra • 
hat, rahat neıriyat yapabileceği genİf 
bir stüdyo olacak. Salonların yanrnda 
biri Anphlifikatöre, diğeri, o esnada 
emi•yon yapacak artistlere tathsis e• 
dilmiı iki gizli odası vardır. Stüdyo 
katı bununla tamam oluyor. Bu dai· 
renin Üst katındaki müteaddit odalar 
ıirketin idari teıkilcitına, artistlerine 
meık odalanna tahsis edilmiı bulun· 
maktadır. 

l.tanbul postahanesinin üstündeki 
ne§rİyat •a{cınuna nazaran ıimdilıi sa
lonun fenni kabiliyeti bize çok ıeyler 
ııadetmektedir. Radyo aleminde stüd· 
ya en muhim mevkii işgal ettiğine gö
re ıirketin yeni stüdyosundan yapaca· 
ğ.ı neıriyatın daha çok temiz ve parlak 
olacağı anlaıılmaktadır. 

----
Dalgaları az değişen 

merkezler 
istasyonların bazıları hemen hemen 

eıki dalgalarını muhafaza etmit dene· 
cek kadar az farkla çalıımaktadırlar. Bu 
merkezleri gene eski yerlerine yakın 
yerlerde bulacnksınız. Mesela V arıova 
1412 metre iken iki metre farkla ı414 
metrede, SS0,5 metrelik Budapeşte tim· 
di 549,5 metrede, S 17 metrelik Viyana 
da S06 metrede, 488 metrelik Prag 18 
metre aıağıda ve 470 metrede, SOO met· 
relik Floransa 491 metrede, 472 metre
lik Langenberg 4S5 metrede, 431 met· 
relik Belgrat 437 metrede, 408 metre· 
lik Kattowitz 39S metrede, 389 metre· 
lik Laypzig 382 metrede bulunmakta· 
dır. Bu merkezler aranıldığı zaman 
eski yerlerinden bu nispetle ayar düğme
si geri veya ileri alınmalıdır. 

Fransada kiliseden nakil 
Şimdiye kadar Fransız radyoları !''-!· 

tada üç gün kiliseden naklen meraıımı 
diniyeyi naklediyorlardı. Umumi arzuya 
nazaran artık bu nakillere bir nihayet 
verildiği bildiriliyor. Fransa radyolilrı
nın her hususta bitaraflığını muhafaza 
etmesi münasip görülmüştür. 

fa değiımesine mahal kalmaması ıçın 
yeni dalgaların ancak esaslı bir surette 
tespitinden sonra tabedileceği ve müı· 
terilere meccanen dağıtılacağı bildiri[. 
mittir. Bunların her halde kendi menfa· 
atleri iktizası, fabrikalar tarafından 
mümkün olduğu kadar süratle hazırlana· 
cağı muhakkaktır. Maamafih biz kari· 
!erimize merkezleri yeni dalgalarında en 
çabuk na11l bulabileceklerini bugünkü 
yapbğımız cetvel ile gösteriyoruz. 

Cetvelin sol tarahnda merkezlerin eı· 
ki vaziyetleri gösterilmektedir, sağ ta· 
raftakiler de yeni merkezlerdir. Bu me· 
yanda alınaıruyan merkezJı:r de vardır, 
Fakat esaı itibarile mukayeseye bir gÜç· 
lük vermez. Mesela eskiden Frankfurtu 
bulduğunuz dalgada ıimdi Ostravayı ve
ya evvelce Ostravayı bulduğunuz yerin 
az üstünde Torinoyu, yahut eskiden 
Breılau'u bulduğunuz yerde §İmdi Brü· 
no'yu bulacaksınız. Bir çok merkezlerin 
dalgalan da pek az farklıdR". Bunlar da 
cetvelimizde gösterilmittir. 

Pellet• 

Saman paylaşırken 
Dört kayıkçı biribirlerini 

yaraladılar 
Kadıköyünde saman yüzünden bir 

kavga olmuf dört kayıkçı biribirleri· 
ne girmiıtir. Liman tirketine ait bir 
mavna evvelki gün saman yüklü ola· 
rak Karaağaç mezbahasına giderken 
ıaman balyelerinden birkaç tanesi de 
nize dökülmüştür. Bunun Üzerine Ka 
dıköy kayıkçılarından Mehmet, Oı • 
man, Ali ve Aziz iıimelrinde dört ı..r 
kadat denize dökülen balyaları top • 
lıyarak ııahile çıkarmıılardrr. Saman
lar sahile çıkarıldıktan sonra dört 
kayıkçı da birden yerlerinden fırlaya 
rak biribirine girmqlerdir. Etraftan 
yetiıenler kavgacıları güç ayırmııalr 
dır. Neticede dördünün de muhtelif 
yerlerinden yaralandıkları rörülmÜ§· 
tür. 

Ambara duştu 
lıveç bandıralı Memolant vapunın 

da amele Cafer çahırrken ambara dü 
terek yakalannuıtır. 

Hırsız çırak 
Kuzguncukta bakkal Yorginin dük: 

ki.nmda çırak dilsiz Yardan kasa . ı· 
çindeki paralan çalarak kaçmıı ıse 
de yakalarunııtır. 

Eşya denklerini keserken 
Kaldınmcr Yuıuf ve arkadqı Mar· 

ko, Tahtakalede Sabuncu hanında eı 
ya denklerini keserlerken yakalanmı~ 
[ardır. Bunların Bahçekapıda Oha • 
nea Efendinin dükkanından da bazı 
etya çaldıkları anlaıılmııtır. 

Mangaldan sıçrayan kıvılcım 
Go••z ffekı•m• · Arapcamide 9 numaralı evde otu .. ... 1 ... ran Saadet Hanım mangalı yemek pi 

1 
Dr. Süleyman Şükrü , ,;~·• •- ,.-.... , .... , "• · 

nım mangalın Üzerine tencereyi koy-
Birinci sınıf mütehassıs 1 duktan sonra ev işlerile metrul olur 

(Babıali) Ankara caddesı· No. 60 k ı d k ken sıçrayan ıvı cırn an yangın çı • 
1 

2 

1 mı§ ve bir kısım yandığı halde sön • 
dürülmİİflÜr, 

Romanyada yeni yapılan 2(} kilovat rJ e 1875 metre tulündeki Br41oıı mer/,.,. 
kezi tecrub.,ten ne rriyata baılamılhr. 

Milletler cemiyeti ve radyn 
Milletler Cemiyeitnde son rünler zar· 

fında yapılmakta olan bir radyo neıriya· 
tı projesi her tarafta merak uyandırmıı· 
tır. Şimdiye kadar zayıf bir kuvvetle 
ve yalnız siyasi neıriyatta bulunna Mil
letler Cemiyeti radyosu timdi her taraf· 
tan nakledilecek olan konser ve müıame 
reler de neırebneğe karar venniıtir.Bu 
enteresan neşriyabn idaresi 1 tal yan rad
yo mütehauıılarrndan Mr. Galeratti ile 
Alman Diuele bırakılmrıtır. Ayni net· 
riyal kııa dalgalı mürsile ile de neşre· 
dilerek dünyanın her tarahndan iıitile· 
cekti.r. 

Hudapeşte sabah neşriyatı 
Sabahları pazarlardan maada her gün 

aşağıda yapılı program neıredilir. Bu 
program pazarları daha zenginleıtirilir. 
Budapeşte merkezi bu mevsimde kuv. 
vetli aletlerle sabahları da alrnabildiğin· 
den her gün tekerrür eden bu programı 
dercediyoruz: 

7.44: Cimnaıtik .• Müteakrben: Plak. 
10.4S: Haberler. 11: Konferanı ve Plak. 
12.10: Rasat haberleri. ı3.0S: Konser. 

Jdare m.'111\ ~onserlere Viyana rad· 
yosunda her hafta leaadüF olunan V i· 
yana radyosu musiki heyeti orkestra 
ıefi Josef Hol:z.er. 

Liman tarifesi 
Liman tarife komisyonu, yann top· 

!anacaktır. Deniz ticaret müdürlüğü, 
Liman şirketile münaıebeti olan bazı 
müesseselerin tarife hakkındaki mÜta· 
lealarını ıonnuıtur. Zahire tacirleri, ta
rife fiyatlarının ucuzli.blmaıınr ileri sür 
müılerdir. Liman tahmil ve tahliye ta· 
rifelerinde bazı tadilat yapılması mub· 
temeldir. 

Vapurcular fevkalade 
olarak toplanacaklar 
Vapurculuk şirketi heyeti umumiye· 

si, bugünlerde fevkalade içtima ede· 

cektir. 
içtimada, yeni vapur mübayaaıı i

çin sermayenin tezyidi görüıülecektir. 
Bunun hararetli müzakerat• mucip ola· 
cağı anlaşılmaktadır. Filhakika bazı 

hisıedarJar yeni vapur mübayaa edil
mektense ıirket haricinde kalan vapur
cularrn ıirkete iltihaklanru daha mu· 
vafık görmektedirler. Heyeti umumiye 
bu hususta kat'i bir karar verecektir. ' 

Himayeietfal Beyazıt 
nahiye kongresi 

Himayeietfal Beyazıt nahiyesi kon 
gresi evvelki akıam Şehzadebaıında 
Cümhuriyet Halk fırkası Beyazıt na· 
hiyeıi merkezinde yaprlmıı ve yeni 
idare heyetine Fazıl, Hüseyin, Bedri, 
Tahsin, Ahmet Beylerle Perihan ve 
Şükriye Hanımlar seçilmiıtir. 

iHTiRA iLANI 
" Asetilenden yüksek mas ve yüksek 

zerrelerden iıtihıali.t yapmak usulü " 

hakkında iıtihsal olunan 1 Mart ı932 

tarih ve 1313 numaralı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile konmak üzre abere 

devrüferağ veya icar edileceğinden talip 

olanların Galata'da, Çinili Rıhtım Ha· 
nında, Robert Ferriye müracaatları i· 
lan olunur. 

LUksenburg'un yeni programı 
Lüksenburg radyosu beynelmilel rad· 

yo cemiyetinin daima ağlıyan bir çocu• 
ğu olarak telakki edilmektedir. Bu mer· 
kezin neşrettiği program pek zayıf ve 
düşkündür. Çünkü ufacık Lükıenburg 
ıehir ve memleketinde ne büyük bir ti· 
yatro, ne de büyük bir konser ıalonu V&I 

dır. Tabii artistleri de bu nispettedir. 
Radyo abonelerinin program hakkrndalO 
sonsuz şikiyetleri yüzünden mezkiir med 
kez programını ıılaha karar vermittir. 

Bundan sonra Lüksenburg saat 13 • 
14 ile 20 • 22 arasında orkeıtra ve caz 
musiki; saat 22 den sonra da hazan kli.. 
sik, hazan da oda muıikiıi neıredilecek· 
tir. Cumartesi günleri aktamlan da ka· 
rışık bir program tanzim edilecektir. 

• 
Istanbul 
Tulum evci 

Lücerne mukavele namesi Türk iye• 
ye büyük tülumevç olarak yalnız 1639 
metreyi tahsis etmi§ti. Po.ta ııe tel • 
gral müdiriyeti umumiyesi bu tulümev 
ci lstanbul istasyonuna vermiıtir. Bi
naenaleyh 15 kanunusanide l&tanbul 
postası bu yeni tulümeııç Üzerinden 
neviyata ba§lamqtır . Bir, iki gün hiç 
bir mühim postanın iz' acatına uğramı• 
yan lstanbul radyosu müteakip gece
lerde Ruslann radyo ve dünyanın en 
kuvııetli istasyonu olan 500 kilovatlık 
Moskova merkezinden taciz edilmeie. 
baılamıştır ~ Lücerne mulı.aueleaini im~ 
za etmeyip böyle hotbehot bir tulü· ' 
mevç kullanmak doğru değil ise de 
bu vaziyet karıısında posta umum mü 
dürlüğünün tensibile lstanbul dalga 
uzunluğu 1621 metreye i.ndirilmİf ya 
ni 185 kilohertze çıkarılmııtır. Bir 
haftadanberi lstanbul bu dalga uzun• 
luğu ile çalışmaktadır. Diler kuvuetU 
lstasyonlarr.n bu tulü~evç!e lstanbul 
radyosunu daha az muteasır edeceğini 
ümit ediyoruz. 

/stanbulun bu şimdiki dalgasile bir 
hafta eıııJelki 1639 metrelik dalgasına 
nazarcın nasıl dinlenildiği.ni bilhassa 
uzaklardaki dinleyicilerinin gazete
mize bildirmelerini rica ederiz. 

Halkavlnda 

Toros gençler birliği 
T oros Gençler Birliğinin senelik 

kongresi 26-1-934 te ekseriyet olmadı• 
ğından toplanamadığı içjn 2-2-934 CU• 

ma ırünü saat 10 da lıtanbul halkevi 
salonunda toplanacakbr. 

1 Kl•lk halıerlar 1 
* lıtanbul posta baımüdürü ve m~ 

muralrı dünden itibaren Beyoğlu Poa 
tabanesinde çalıımağa baılamıılar • 
dır. 

ı- Aekert teltlljller =ı 
Beşiktaşta tutun ikramiyesi 

muamelAtı 
Beıiktat askerlik ıubeıinden: 

Beıiktaı askerlik ıubeıinde muame
le eören bilUmum malUI zahitan ve menı 
ıubini askeriye ile efradın ve ıehit İ· 

taminin 934 senesi tütün behiye ikra· 
miyeleri muameli.tının tevıik ve tanzi. 
mine 1 şubat 934 tarihinden itibaren 
baılanacak ve bu ayın nihayetinde mua 
mele hitama erdirilecektir. Ali.kadar bu 
lunanlarrn haftanın cumarteıi ; pazar. 
tesi; ve perıembe günlerinde öileden 
sonra reımi senet ve vesaiki ıaire ve 
üçer kıt'a vesika fotoğraflarile ıubeye 
müracaatlan ilin olunur. --

Varlık 
Bu güzel fikir ve edebiyat mecmu· 

asının ı4 Üncü nüıhası Ruıen Eıref 
Beyin bir neıri, Yakup Kadri Beyin tef 
rikası, devam eden piyesi, hukuk ale
minin meıhur simalarından olup üni
versitemizde kürsü alan profesör Kral 
Ştrup'un sureti mahsusada mecmua i
çin yazdığı makale, Y •tar Nabi, Elif 
Naci, Cevdet Kudret Beylerin malıal
leri ile çalmu,tır. Tavai;re 
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Hergün bir gazı 

Karabiberin. manasını 
anlamak için 

kara inciye mi bakmalı? 

1 Akhisar da Üç milyon kilo- Har~~~!~i~ie~l~!:iz bun~~~,:~~~i~~~1?:=~~j~ 
k 

•• •• ld dan teıyi edilmiıtir. yoruz. Bu haberleri kaydi ihıiyat/3 

Kadınlar dedikodu ede dursunlar ... 
::,aray sinemasının balkonunda 

yız. l.Jn bef kitilık "caz" ın kopar 
oıgı mütbıt veıveıe bir saniye için 
sustu. Kıvırcık saı;Jarı alnına ya· 
pıfmlf gibi duran, küçük bir baş, 
perdeyı hafifçe aralıyarak, sivri 
dilini gösterdi: 

- Lili ... lililili ... lilili ... 
Caz, tekrar cotmuttu. Yalvarır 

gibi tekrar ediyordu: 
- Jo ... zefin ... Jo ... zefin ... Jo .. 

zefin !. 
Si .ah yıldız, kakaoya bulanmıf 

taze bir fundanı andıran gevrek 
ve taze vücudüne, kendine mah· 
ıus bükülütleri ve kıvrılıtları vere 
rek sahneye atladı. 

Bu gece belli ki, neşesi yerinde 
idi. Genit ağzını, yapma penbeli
ğini, kuvvetli makiyajini, ve bü

. yük Zenci gözlerini unutturan ÖY· 
le çıtıpıb bir hali var ki, bakanla
rı kendine çekiyor. Tabiatin öze
ne bezene yarattığı bütün güzel 
tey.eri inkar etmedikçe "Jozefin 
Baker" e güzel demeğe kimsenin 
dili varmaz. Fakat, onu alıınlı bul
mamak için de raksa, musikiye, 
heykele, resime bir kelime ile 
aanate inanmamak lazım!.. 

Jozefin Baker, yalnız uzaktan 
bakıldığı zaman ho9a giden koyu 
ve karıtık renkli tabloları andırı
yor. 

Onu yalnız sahnede görmeli .. 
Hayat sahnesinde Jozefin Baker, 
sanırım ki, aşıklarının a~ınl~rında 
kara bir yazı olmaktan ılerı geçe
medi. 

Ben kendi hesabıma, onu bir 
zarif oyuncak gibi seyrettim. Se· 
vimli bir kedi gibi uzaktan gözle
rimle ok~adım. Herkes böyle yap• 
ıaydı, Paria gazinosunun bu heza 
rıfen oyuncu•,u, kara sevdasına tu 
tulan milyonluk dostlarından mah 
rum kalırdı. 

Amma, ne yapmalı ki, gönül, 
bir aruz çocuktıır. Araaıra, böyle 
pisboğazlığı tutar. 

Yanımdaki sırada oturan ha
nımlar Jozefine durup durup bir 
takım kusurlar buluyorlar: 

- Aman ne ağız o ... Fırın gi· 
bi vallahi ... 

- Ya gözler ... Kurbağa gözü
ne benziyor ... 

- Sesi de biç güzel değil! .. 
Acaba erkekler de bu fikirde 

mi? Hiç zannebnem. Çünkü Si
yah yıldıza pek ittahlı bakanlar 
var. Hatta neden saklamalı, arala 
rında bazı fısıltılar bile oldu: 

- Ne kollar ..• Değil mi? 
- Ben iyi seçemiyorum. Ketki 

ön sıralardan birine otursay
dık! ... 

Her defasında bafka. bir kıya
fetle sahneye çıkan Joz.Jin, bu se 
fer de başına tüyler takarak gel
mi9ti. Caz takımını letkil eden ma 
İyeli onu, bir Afrika kraliı;esi gi
bi, debdebe ile tam tam çalarak 
kanıladılar. 

Caz, vahti bir hava çalıyordu. 
Jozefin, bu dakikada rrkmm bü
tün hu·usiyetlerini meydana vur
mu,tu. :Jelini onlar gibi çarpıtı· 

Tarihi roman: 43 

yor, kollarını onlar gibi sallıyor, 
gözlerini onlar gibi deviriyordu. 
Afrika Zencilerine tamamiyle ben 
zemek için saçlarını bir parça ka· 
bartması kafi gelecekti. Salon u
zun müddet alkıtlar içinde inledi 
durdu. 

Tekrar perde açıldığı zaman, 
ondan te9ekkür makamında kü
çük bir reverans bekliyorduk. Hal 
buki, Siyah kedi, bize yalnız sivri 
brnaklı pençesini gösterip çekil
di. 

Halk, cotkun bir arzu ile hay
kırıyordu: 

- Senin tarkmı istiyoruz! .. 
Nihayet, Jozefin, genit ve uzun 

bir eteklik giyerek sahneye geldi. 
Etekliğini yere atarak, ayaklarını 
bize doğru uzattı. Ve başladı şar
kısına: 

J'ai deux amourş, mon paya 
est Paris ..• 

Koca salonda çıt yoktu. Bütün 
seyirciler kulak kesilmitlerdi. Sa
mrım ki, ' dünyada hiç bir Zenc:_i, 
aeaini bu kadar pahalı aatmaga 
muvaffak olamadı. Ve kendini bu 
kadar kalabalık bir kitleye dinle
temedi. 

Şarkı, bittiği halde alkı,ların 
arkası kesilmemitti: 

- Biz ... Biz ... 
Ayni şarkıyı, bir ikinci, bir Ü· 

çüncü defa dinledik. 
Jozefin, bundan sonra, İngiliz· 

ce bir tarkıya başladı. 
Bu farkıda İngilizce bir sözü, 

bizim "budala .. " kelimesini andı
ran bir tive ile söylemitti. 

Arkamda oturanlar biri yanın· 
dakinin kulağına iğildi: 

- l9ittin mi? Budala diyor? 
Öteki srdu: 
- Acaba kime söyliyor? 
- Kime söyliyecek, hepimize .. 
Son perde alkıt sesleri arasın· 

da kapanırken, kendimi şöyle bir 
yokladım. Jozefini, dinlemek ve 
Jozefini seyretmek, o kadar hot 
bir 9ey ki, göz ve kulak bundan 

· mahrum olunca insanın keyfi ka
çıyor. latiyor ki, Jozefinin seıi, ku 
)aklarının zarında ve endamı cöz
lerinin bebeğinde kalım ... Tema
tanın sonu gelince de: 

- Jozefin. Jozefin... Fakat 
hepli bu kadar mı? Diye soruyor. 

Siyah yıldızı gördülden sonra, 
siyah havyarın neden bu kadar pa 
halıya satıldığını, karabiberin ye
meklerimize neden bu kadar çet
ni verdiğini, daha iyi anladım. 

M. SALA.HATTIN 

Maarif Vekili 
Ankaraya döndü 

(Başi 1 inci sahifede) 
tedriaat müeueeeleri 11lualı için fa· 
aliyette bulunan komiayonlara bildi • 
recektir. lalahat hakkındaki tetkika • 
tın önümüzdeki dera eenesi batına ka 
dar ikmaline çahıılacaktır. lalabatın 
tatbikatile alakadar mali cephe, büt
çenin Millet Mecliainde müzakereıi 
esnaaında tap-ün ve takarrür ettirile 
cektir. 

Güneşin Oğlu 
- Sarısu'lular bu yıl, bizim gibi 1 

çekirge belasından zarar görme· 
diler .• Fazla mahsul aldılar .• Ver
gi vermiyorlar .• Ne yapalım? 

Diye sordu. 
İhtiyarlar biribirlerine bakıta· 

rak: 
- Vergi vermemek, baş kaldır-

mak demektir. 1 

Diye söylendiler. Kurultayda 
Sarısu'!ulardan da bir aza vardı. 
Bu adamın bir •eyden haberi yok
tu ve o günlerde fazla hastalandığı 
için köyüne gitmeğe hazırlanıyor· 
du. 

- Ben gidince işin iç yüzünü 
anlarım. 

Dedi, yola çıktı. 
Bora'nın içine kutku girmişti. 
Sarısu'lar ha, kaldırırsa, evvela 

Ur tehrine sal•Jıracaklardı. Sarısu' 
ların yerleştikleri mmtakadan Ur 
•ehrine bir günde gidilebilirdi. 
Ur'luların bir kaç yıl içinde birden
bire zenginle,meleri, diğer kabile
lerin gözüne batıyor, hırslarını ar-
tırıyordu. " 

Yazan: lskenJer FAHREDDiN 
Günet'in oğlu, kurultayın ken

disile beraber olduğunu ve Sarısu' 
ların bu hareketini bot görmediği
ni anlamakla beraber, kendi ken
dine: 

- Sarısu kabilesinin Fırat neh
rinde bir damla au kadar değeri 
vardır. Uç yüzü geçmiyen atlısına 
güvenerek aertba,lılık etmenin se
bebi n<?dir? 

Diye düşünüyordu. 
Sarııu'lar atıcılıklarile tanınmıt

lardı. Fakat, ne olursa olıun. üç 
yüz atlıdan ve bini bulmıyan okçu
larından batka bir kuvvetleri yok
tu. 

Bu kadar ufak bir kabilenin gü
vendiği kuvvet ne olabilirdi? 

Sarısu kabilesi Orta Asyadan 
Dicle • Fırat kıyılarına göç eden 
ilk Türk kabileleri ile beraber gel
mişlerdi. O vakitten beri biribirle
rile kardet olarak, gürültüsüzce 
geniçenen Türk kabileleri l!'.rasında 
böyleb ir baş kaldırma hadi
sesi ilk defa görülüyordu. 

Sarısu'ların yanına giden ihti-

Ya Ya in tutun Satı 1 Z~er torpitosu dün ırece sabaha kar- karfılamak pek tabii ve yerinde o/ut J 
tı Kostenceye vasd olmuıtur. • . 

Tevfik Rüıtü Bey bugün Köstence· Yugo:lavyanın vazıyetı 

Celal B. Akhisarclan Balıkesire geçiyor ·. 
AKHiSAR, 29. A.A. - (Gecikmiıtir) 1 

lktiıat Vekili Celil Bey refakatinde Ke· 
mal Zaim, Oaman zade Hamdi lzmir ve 
Mania .. valileri olduğu halde bu aktam 
ıelırimize geldi. Kaza kaymakamı riya
aetinde bir heyet Saruhanlı iıtasyonuna 
giderek Vekil Beyi kaqılamıı ve Vekil 
Bey bu heyetten Akbisarda tütün mah
ıulünün bu eene ıreçen seneden fazla ol
duğunu ve daha yüksek fiatla sabldlit· 
ru, üç milyon kilodan ancak 300 bin 
kiloıu kaldıiın1 bunun da satılabilece
ğini öğrenerek memnun olmuıtur. 

lıtaıyonda hemen hemen bütün kasa· 
ba balkınm ve köylerden ırelen mümeı· 
ıillerin Vekil Beye yaptdı:lan istikbal 
Akhisarlıların Mahmut Celal Beyle mil
li mücadele günlerindeki silah 11rkada1• 
ldı:lanmn tnlit ettiği coıkun bir sami
miyet ve husnsiyet arzediyordu. Halk 
namına Doktor Ziya Ali Bey hararetli 
bir hitabede bulunarak, halkın Vekil B. 
ve refakatindeki zevati ümitsizliğe ve 
buhran'a karıı tedbir getiren bir imdat 
heyeti olarak deği~ Türk milletini bü· 
yük Gazi'nin i§aret ettiği irtifu ç.ka
racak yolda çaLıan bir bilgi heyeti o
larak selimladığını sÖylemiı ve balkın 
Cümhuriyet rejimine olan İman ve itima
dını heyecanla tel>arüz ettirdikten son
ra Vekil Beyin fab11ndan bahsederek 
Akhiıarlılann kendiıini aralarında gör
mekten duydukla.-ı sevinçe tercüman oJ
muı ve demittir ki ; Sizinle Akhisarı 

bağlayan bağlann 14 senelik bir tarihi 
vardır Akhisarlıların ıizi milli cidalin 
başlangıcından düıman'a karşı kurulan 
ilk mukavemet cepheıinin komandanı O
larak tannnıtbr. Sizi bugÜn milli iktisa
d~~ kuruluıunda'da fedakarlıkla çalış1r 
gormelde seviniyöruz. 

Hatip müteakiben Türk vatanımn nur 
ve ziyasına güneften ziyade muhtaç ol
duğu albn ıııklı ulu Gazi'ye ve fazilet· 
1i Baıvekil'e halkın tanzim hislerinin 
arzını rica etmiılerdir. 

Vekil Bey cevabında gördüğü samimi 

Müddeiumumilik 
Yeni binasında 

(Baş! 1 inci sahifede) 
dairesi de bugün nakledilecektir. 

Poatane bina11 adliye dairelerini is
tiap edecektir. Maamafib vaziyet pek 
ııkııdı: olacağı için yeni bazı tedbirler a• 
lmma11 İcap etmektedir. Adliyenin pos• 
tane binaamda kendisine tabıiı edilen 
mahallere yerletmeai İçin bir komisyon 
teıkil ediJmiıtir. Bu komisyona M. U. 
ınuavinlerinden Ekrem Bey nezaret et• 
melttedir. 

Yapılan projeye ıöre binanın adliye• 
ye tabıiı edilen lfapmndan sirilince alt 
kattaki ilk oda - ki buraaı lıtanbul poıta 
müdürü tarafından itıral edilmekte idi. • 
B.roya tabaia edilecektir. ikinci katta 
adliyeye tabııiıi icap eden lnı1mda ka
lan odalara birinci ve ikinci Sulh H ukulc 
mahkemelerinin yerleıtirilmeıi veya
hut buraların adliye memurları ve baro 
için prclirop olarak tabıhi muhtemel· 
clir. Oçünca katta Müddeiumumilik 
büroları ;ı.,· ilimat dairesi, müfetti§lik, 
Tabibi adli dairesi, Hukuk mahkemele
ri, lcra daireleri, tetkik mercii Ye iflas 
dairesi bulunacakbr . 1 cra dairelerinin 
yediıi ile vezne büyük bir aalona yeri"§• 
tirilmektedir • Bunun karııımdaki bü
yük salon da icra muhasebetine tahıis 
edilmektedir. Yanındaki daire Adliye Le 
vamn idareıine tabıiı edilıniıtir. 

Binanın üıt katında, ağ1r ceza, Aı· 
liye birinci, ikinci, üçüncü ceza mah
kemeleri ile Sultanahmet sulh birinci ve 
ikinci ceza mahkemeleri, istintak daire· 
leri, iki hukuk mahkemesi ve kapu altı 
jandarma dairesi yerleıtirilecektir. Ağ1r 
ceza mahkemesine evvelce poıta ve telg· 
raf müze•; olan büyük aalon tahıis edil 
miıtir. Is ·- tak daireleri için büyük bir 
aalon tahs;ş edilmlıtir. Bu salon bölme 
lede birbirinden aynlacakbr. 

Telaiz ıirketlnin İfgal ettiği kıınn da 
botalmıt bulunmaktad1r. Bu kıs1mda üç 
uliye ceza mahkemeainin yerlettirilme· 
ıi muhtemeldir. Mamafih tahıiı edilen 

yar, bu kafa tutmanın birleşik 
Türkler arasında çok fena tesir 
yaptığım ve (Sertelli) de herkesin 
bu itin sonu nereye varacağını dü
tündüğünü söylemişti. 

Sarısu'lar Sertelli' den gelen ibti· 
yarın .. özlerini dinlemediler. 

- Biz kendi yağımızla kavru· 
luyoruz. Güneş'in oztuna haraç ve
remeyiz .. 

Dediler. 
Sarısu'ların en akıllı ve bilgili 

adamı olan ihtiyar, kabileyi başı· 
na topladı: 

- Güne9'in oğlu bütün Türk 
ellerini biribirine bağlıyan, yollar 
açan, madenler işleterek halkımı
zı zenginlettiren ve bunları yapar
ken kendini dütünmiyen, yalnız 
milletini düşünerek çalışan bir yi • 
ğittir. 

Dedi. 
Fakat, ihtiyarın sözlerini kimse 

dinlemiyordu. Kabile efradı git
tikçe coşuyor, ok yaydan çıkıyordu. 

Atlılar bir gün evvel Ur şehrine 
akın etmek için can atıyorlardı. 

Sarısu'lar Ur şehrini eskisi 
gibi müdafaasız ve kolayca yağ. 
ma edivereceklerini sanıyorlardı. 

- Uç yüz atlı Ur'u biranda har
man yerine çevirmeğe kafidir . 

Diyerek Ur şehrini yağmaya ha
zırlanıyorlardı. 

tezahüratı Akhisarlıların Cümhuriyet 
rejimine ve onun hüklımetine olan ıa· 
dakatine delil addettiğini, dahi reise ve 
Başvekil Hazretlerine kartı izhar olu
nan hissiyatı memnuniyyetle anedece· 
ğini söyledikten sonra, hatibin kendi 
ıahsında buhran ve ümitsizliğe kartı bir 
imdatçı görmediklerin anlalan sözleri· 
ni buhran hakkındaki noktayi nazarla· 
nmn ifadesine vesile ittihaz ederek .re. 
di ki : 

- Buhran iktisadi hayatta bir devre· 
den diğerine intikal etmektir. Bu değiş• 
menin elbette iıtirabı vardır. Bu iıtiha· 
leye ayak uydurabilenlerin istirabı kal· 
maz buhranın maddi ıekline ıuurla mu· 
kabele edilerek galebe edilir. Fakat kuv 
vei maneviye nokıanlığ, ile buhran ka· 
falarda baı göıterirse hezimet muhak· 
kaktır. Buhran bütün dünyayı sarsmı§
tır. Fakat memleketimiz heyeti umumi
yeıi itibarile bundan az müteessir oldu· 
ğu gibi burası ve bu havali memleketin 
diğer mıntaklarma nisbetle daha az mÜ· 
teessirdir. Hatla bütün cihandalı.i şart
lan tetkik etmit bitaraf bir müfabit bi
zim buhrandan bahsettiğimizi görürse 
hayret edebilir ve şikayete hakkınız 
yoktur diye bilir. Ben en ümitsiz zaman
larda sizin içinizde yqadım görüyorsu· 
nuz. ki tarihin kaydetmediği bir zafer· 
le dünyayı kıskımdırdık iktiıadi. '!'üc.a: 
dele çok çetin olmakla beraber bınncm 
kadar müşkil değildir. Onunla kazana• 
cağlZ bütün memleket için refahı feth 
edeceğiz. 

Vekil Bey yarın Baldı:esir'e gidiyor. 
• * • 

BALIKESIR, 30 (Milliyet) - Öğ· 
rendiğime göre Akhisar tütüncüleri lk
tısat vekiline tütün vaviyeti hakkında 
malumat vermişlerdir. Tütüncüler tü
tün mübayaa şeklinin ıslahın1, bu me· 
yanda iskonto , iskartaya bir nihayet 
verilmesi esbabının teminini rica etmiş
lerdir. Vekil Bey bu hususta salim bir 
esas bulunması çarelerinin ararulacağı· 
ru beyan etmİftİr. 

Maliye Vekili 
(Başi 1 inci sahifede) 

den çekilmek arzusunu izhar etmit • 
tir. lıtifaaı kabul edilecek oluna Ma
liye Vekaletine Nafia Vekili Fuat Be
yin getirilmesi muhakkak addolun • 
maktadır. Bu takdirde diğer bir zat 
intihap edielcektir. BatYekil ismet Pa 
ıa bugün Abdülhalik Beyi ziyaret et 
mittir. 

lstanbuldan doktorlar gitti 
Dün Oniversite rektörü Dr. Neıet 

Omer, Oniverııite göz profesörü Al • 
man mütehassıs lger Hayıner, Dr. 
Niyazi lamel ve Şakir Ahmet Beyler 
alqamki trenle Ankaraya gitmişler • 
dir. Doktorlar tarafından Abdülhalik 
Beyin aai gözüıide ufak bir ameliyat 
yapılacaktır. Abdülhalik Beye seri 
aıbhat dileriz. 

kıımı bütün adliye dairelerini mütkü
latla istiap etmekte oldufu için Beyoğlu 
adliye dairesinde çalıımakta ola., ikinci 
üçüncü ve dördüncü Hukuk mahkemele· 
ri ile Ticaret odı..,nda yerleımiı olan 
birinci ve ikinci ticaret mahkemelerinin 
olduldan yerde bırakılmaları muhtemel· 
dir. 

Adliyenin tamamen poatahaneye yer
leıditiııe hükmedilemez. Çünkü adliye 
tabsiı edilen k11mın ihtiyaca kifayet et: 
miyeceği ve memurların pek aıkıı•k bır 
vaziyette kalacaklan muhakkaktır. ~u
nun için icraya ve istintak d:ıirelenne 
tahsis edilen büyük aalonJard.a. bölmt 
inpab Postane binaıında tadıldt ya;n • 
ması .'.aaııkeme salonlarının ve kürıüle
ri.W: ve yerli "fyalann ill§Uı Adliye 
Vekili Şükrü B. in lstanbula muvaaala· 
tına tehir edilmittir. Mabkemeleı· ve Rd· 
tiye devairi 9imdiki halde portatif bir 
halde çalrıacaklard1r, A11l vaziyet Şük
rü Bey htanbula geldikten ve yerle§• 
me iıini b'zzat tetkik ettikten sonra ta· 
vazzub edecektir. 

Halbuki Ur 9ebri, Fıratlıların 
son hücum ve yağmasından sonra 
yüksek duvarlarla kapatılınış ve 
kapıları günet batınca kapanır bir 
bale sokulmuştu. 

Ur'lular zenginleştikten sonra 
biribirlerine daha derin bir sevgi 
ile bağ!anm19lardı. Yurtlarını ko
loy kolay üç yüz atlıya yağma et
tirmezlerdi. 

Sansu kabilesinin baş kaldırma
sına, Günet'in oğlunun (Mersa)yı 
himaye editi sebep olmu9tu. 

Sarısu'ların F ıratlılarla araları 
diğer kabilelerden çok daha fazla 
açıktı. iki kabile arasındaki husu· 
met her gün yeni çarpıtma hadi
aelerile bir kat daha derinletiyor· 
du. 

Sansu kabilesi efradı. (Bora) 
nın Mersa'yı kendi evine aldığını 
ona bir tutsak gibi değil, bir özev
lat gibi davrandığım haber aldığı 
günden beri (Sertelli)ye kartı U• 

zaktan uzağa yumruk sallamağa 
ba9lamı9lardı. 

(Mersa) gibi Fıratlıların birik
cik kızı Türklerin eline geçmişken, 
Bora bundan neden şahsan istifa. 
de etsindi? 

Mersa Sarısu kabilesinin eline 
dütseydi, Fırathlara neler yapmaz
lardı! 

J:' ıratlılar o ha valideki 

de bulunacak ve Bükreıte Romanya SOFYA, 30 (Milliyet) - Atina • 
Hariciye nazın Mösyö Titüleıco ile gö- dan buraya gelen bir telgrafta Yu' 
riifecektir. Tevfik Rüıtü Bey nihayet goalavyan1n vaziyetinden ıu tarzd• 
otuz altı saat kadar Bükreıte kalacak bahsediliyor: 
Ye oradan Mösy? .Titülesco i~e be.~a~r "Yuıoalavya misakın imzası arift' 
Yugoslavya Hanaye nazın ıle goru§ - sinde Bulgari•tarun da daha başlan • 
mek. üzere 2 ıubatta Belgrata gidecek- g.çtan misakı imza etmesi arzusuno 
lerdır. · h • • B lk · k d"" t B•I 

T vfik R'" t'" B · Bel .. ız ar etmı§h. a an mısa ı or , 
.. e.. Uf u eyın gratta !'ç kan hükümetinin Hariciye vekillet' 

dort. gun kadar kalmaaı '!'~htemeldır. tarafmdan Cenevede bazırlannnıl•· 
Aym zamanda Yunan Harıcıye nazm B lk · k · · h ı k•~ 
M.. .. M k · ta B 1 tt b 1 a an mua ı proıe., azır anır osyo a ıımos e gra a u una· Kral Al d d b d 1 f fı 
caktır. Bundan sonra dört devlet Ha- exan. r . ~ .. ~ an le e on,. 

rici e DaZ1rlarınm hep birlikte Atina a it haberd~ e~ilımıb. Bulun b!'nlara ~ag. 
y · h eld" B akd" d T Y ·g men, ııındı Yugoslavya, mısakm ıın melen mu tem ır. u t iT " evfık • • t hir" b 1 m' •• ı,. 1o R ·· ·· B · ah · 'h be z-rnın e ıne ve unun a ı.-
.?!lk d ey•~. se~tiati nı ayet on 1 hazırlanma arunda ortaya atılan s•: 

gunH a. a.r surerdlin{" b . ti . B I mimi hissiyatın beklenilen neticeler' 

kan 
"!"'c;;ehvİ.ıu d n Ru zıyara,e ~~go~ - verememesine baılıca amil olmak v•· 

1 
mısa y' a baro ~ . omany la .1 .: ziyetine girmiı bulunuyor." 

avya ve unan ıcıye nazır n e go .. 
rüterek misakın dört devlet arasında ak- Sürprizler olacak mı? 
tini t~min iç_indir. .. .. SOFY A, 30 (Milliyet) _ Bükrel' 

B1Ze verılen habere gore, dort dev• ten bildiriliyor: 
lı;t arasında bir misak akli e~as iti~- Bulgaristan Balkan misakı metı» 
"!e kon~tulmuttur. Ancak nusaka Tur· ni tamamile değİ§tirilmeyince imz" d 

kiye! ;Atina , Romanya ve Yugoalavya demiyeceğini kat'i olarak ifa.de etıııİf 
Hancıye nazır!~. ara11nda Belgrattan tir. Misakın baıka sebepler yüzündel 
V?ku b~Ja~ mfili:kattan sonra kat'i de sürüncemeye uğrayamamaaına oııJ 
b1r fekil_ ver.ılecekhr. . hakkak nazarile balalcyor. Şimdide~ 

J:Iatt~. ırusaka Be~grat~a sah. çekil- Romanya ile Yugoslavya araaınJ' 
:;ı.;: k.a~ı mu';!'edej.j. At.nada unza e- ayrı ayn anlaıma fikrinde ıırar etnı• 

eSI K~. mt u temde :r· 'kb l tedir. Herhalde belmilmeyen hadise • 
os ence e ıstı a !erin vukuu muhtemeldir. 

BOKREŞ, 30 (A.A.) - Balkan hu- M M . • • 
ıusi muhabirimizden: • ussolmı'mn eski likri 

Bugün lstanbuldan bir torpito ile SOFY A, 30 (Milliyet) - Viyan•· 
hareket edecek olan Hariciye vekili Dr. dan bildiriliyor: 
Tevfik Rüştü Beyin yarın sabah Kös- Romadan ahnan haberlere gör« 
tenceye muvasalab beklenmektedir. Mussolini, Türkiye, Yunanistan, Bul ' 

Bu akıam saat altıda Baıvekile mah· garistan ve Arnavutluktan müteıek 
ıuı tren Bükretten hareket edecek ve kİl yeni bir küçük itilaf teıkili huau•o~ 
Hariciye vekilimizi karıılayacak olan el- daki eski fikrini tekrar ileri sürme ' 
çimizi ve Romen Hariciye nezareti er· ğe baılanuşbr. Musaolini, Balkan oıi-
kamnı Köstenceye götürecektir • &akı tahakkuk edemeyince bu fikri • 

Tevfik Rüştü Beyi Hariciye nazm nin daha büyük bir imkan ııaha., b~' 
M. Titüleıco namına sefaret müıteıar- labileceği kanaatindedir. 
lıaından M. Telemaque ile Romanyarun M M f B""k • 

• Ank efiri" M Ch" t k 1 • usano u re,ıe neler anlatı· yem ara s . ıon o ve a e- SOFYA 30 (A.A ) . ~ 
mi mahsus müdürü Buzduğan karşıla· b"ld" . ' B · k:-l Bulsı"ar AJ~ f 

aı ı ırıyor: uve ı M. Mufano 
yacaklardır. matbuat mümes 'il · • k b ~ 

Torpitonun muvasalatini D'iÜteakip Kr 1 il K I' sı erıru a ul eder• 
gene ayni hususi trenle Köstenceden h a İ · ra ıçeye Bükreıte yapıl.~~ 
hareket edilecek ve yarın saat 10 da Ha· ~raret 1 k.a~ulden ve _Romanya hu . 
· · kil" · Bükreıte bulunacak • kumet erkaruyle yaptıgı konuımal•' 

rıcıye ve uruz dan dolayı memnuniyetini bildirnıil 

br. H T l"k R"' t •• B • ve demiştir ki: Karol z. evı uşu .ı 
kabul edecek "Mütekabil aiyasetimiz bakkıncl' 

tam bir açık yüreklilik ve bir itiııı"1 

bava11 içinde yekdiğerimize izabatll 
bulunduk. Arazi teminatına müteal ' 
lik bir misaka iltihaknD1za mini ol"\ 
eebepleri Romanya hükfunetine bi1°' 
dim. Bulgar milletinin bütün ko111t0 ' 

larile anlaıma ve doıtluk siyasetine .ı.r 
vam hususundaki azmini ve aulh"; 
tarsini için mÜ§terek mesaiye iıtit• 
etmek arzusunu tekrar ifade ettiı<'; 
ve Bulgariıtanın Balkan milleıl•~ 
le ademi tecavüz miaaklan akdi~' 
amade bulunduğunu aöylediın. ı•. 
memleket araaında muallikta bul.> 

nan meeelelere ıelince bu buıu•!1 

mütekabil bümü niyet göıterilnıitlil~ 
Bu meıelelerln ıilratle ve mucibi ~~, 
nuniyet tarzda. balledileceklerini 11 

mit ediyorum." 

Seyahatin hususi mahiyetine rağmen 
Romen hükumeti ve Romen matbuatı 
hariciye vekilimizin ziyaretini hususi a· 
laka ve muhabbetle telakki etmektedir· 
!er. 

Mütarünileyh Bükreı istasyonunda 
Romen hükumeti erkanı tarafından ayrı 
ca istikbal edildikten sonra mevsükan 
haber aldığıma göre kral Karo) hazret• 
leri taraf1ndan da kabul olunacaklar· 
dır. 

M. Titulesco'nun daveti 
ISTANBUL, 30 (A.A.) - lıtihba· 

rabnuza nazaran Hariciye vekili Dr. 
Tevfik Rüıtü Beyin Belgrata giderken 
Bükret tarikini ihtiyar etmesi Roman• 
ya hariciye nazın M. Titülesconun da· 
veti üzerine vuku bulmuıtur. 

Hariciye vekilimiz bunclan biliıtifa
de Belgrata gidinceye kadar Romanya 
Hariciye nazırile muhtelif meaail ~ak· 
kında ıörüımek imkanını elde etnuı O• 

lacaktır. 
M. Max.,.,os dün Belgrada 

hareket etti 
ATINA, 30 (Milliyet) - Möıyö 

Maksimoı, Baıvekile gönderdiği bir tel 
ırrafta yarın Belgnula hareket edeceği
ni, pazartesi ırünü Atinada bulunacağı· 
ru bildirmiştir. 

Misakta iki mühim madde 
SOFYA, 30 (Milliyet) - Belgrat· 

tan bildirildiğine ıöre Balkan miaa.• 
kı projeıi 9 maddeden ibarettir. Ay· 
n ayn her Balkan hükumetinin buırün 
kü a~ atatükoaunun mütekabilen 
mubafazaaını ileri ıüren dokuzuncu 
madde ile, &kıt büküınetlerin berhan 
gi birinde hali hazır rejimi değittir • 
mek için ortaya çıkan borguncu bir 
harekete kartı diğer hüküınetlerin de 
yardıına kO§lllalarmı ifade eden ye • 
dinci madde, misakın en esaslı kmm
larıdır. 

(Milliyet: Gerek bu ve gerek a§a• 
iıda Salya mahreci ile nefTettiğimi:z: 
telgrafları sırf Solya ga;ı;clelerinde 

kabilelerin en zenginleri idi. Evve
la bütün mahsullerini istiyecekler, 
sonra onları kendi sınırları dıtına 
süreceklerdi. 

Sarısu'lar F ıratlılardan çok bez • 
mitlerdi. Fıratlılar, son çarpıtma. 
)ardan sonra (Ur) şehrinden çok 
uzaklara gittikleri halde, bir kolla
rı Sarısu'ların topraklarından ay
rılmıyordu. 

Eğer Mersa Sarısu'ların elinde 
olsaydı , onu kimsenin hulamıyaca
ğı bir deliğe saklıyacaklar ve Fı
ratlılara İstediklerini yaptıracak
lardı. 

Sarııu'lar çok atılgan insanlardı. 
içlerinde bilginleri yok gibiydi. 

Sertelli' den gelen ihtiyar, bir sa
bah, kabile reisinin yanına gitti: 

- "Birleşik kabileler arasında 
ayrılığa yol açan adam sorguya çe
kilir .. Yurttaşlarına fenalık yap
mak istediği anla9ılıraa ceza gÖ· 
rür.,, 

Dedi. 
İhtiyar, Türk yasasını ve birle

tik kabileler arasındaki nizamları 
herkesten iyi biliyordu. 

Reis bu sözleri itilince: 
- Ben kimseye fenalık yapını· 

yorum. Fenalık yapan biri varsa, 
o da Bora' dır. O, ceza görmelidir. 

Diyerek ihtiyarı yanından kov· 

M. Mu:imos'un telgrallan 
ATINA, 30 (Milliyet) - Yun~ 

Hariciye nazırı M. Maxiınoa'un Ce~1 

reden Batvekile ıönderilen telçafll' 
ra göre, Balkan miaalu etrafındaki 1 

!atmalar müaeit bir cereyan takip et· 
mekte ve yakında imza edileceği ır 
yit olunmaktadır. Ailebi ihtimal 11. 

nn iki teırii mecliı ırüeııaar~ ealU IJI· 
vekil ve Hriciye nazırlarından ve fı" 
kalar reiılerinden mürekkep en<' 
mende misak eıaalan tetkik edilecı' 
tir. 

M. Papanaıtasiou ve miMılı 
ATINA 30 (Milliyet) - Balkat 

deraıyon ufikrini ortaya atan çiftçi 
kau reiıi M. Papanaıtaıiou bugiil 
kü gazetelerde çıkan beyanatı;,J 
Balkan miıakınm bil& itiraz iınzall 
maaına taraftar olduğunu aöylemitv· 
~~~~~~--~~~~·/ 

Tapu müdürlüğü 
ANKARA, 30 (A.A.) - lzmir ~ 

pu tapu •İci) müdürlüğüne birinci ·~~ 
tapu ve kedaıtro müfettiılerinden /"' 
~t ~e yerine de umum müdürlük !~ 
m~dur muavini Lutfi Beyler tayin eJ> 
mıılerdir. 

Sarısu'lar, Güneş'in oğlu"~~ 
Y\lrltatlarına fenalık yaptığın•~ 
niidiler. ·~ 

Kabile reisine (Batıkutu) ~1( 
Bora hakkında ne haberler 11° 
dermemi9ti ! ~ 

ihtiyar bilgin o gün reisle J<o" 1 
turken. kabile arasındaki J<şfCI 
talıkta Batıku9u'nun da parJJll!~ 
olduğunu anlamı9tı. Bu giditl~ 'ı; 
kardet kabile arasındaki gerll!" r 
ilerliyecek ve birleşiklik ball1' 
bir gün kopabilecekti. ..,, 

Tehlikenin gittikçe büyüdüii•';, 
gören ihtiyar, bir müddet aonr"" Jı 
leterek Sertelli'ye dönmek jıte (f 
Evvela kabile reisinin fikriııİ ~jr 
turdu .. Ye kurultaya hiç kiıııft? ,,ı' 
gitmeı1ni istemediğini anlj[' 111 
bir sabah erkenden kalktı.. e 9ıı 
ailesine bile haber vermedefl 
na binerek yola çıktı. 

ti 
İhtiyar bilgin, Sertelli'ye ııj0 

ce, hiç kimseye görünmed~JI if 
ruca Günet'in oğluna gı~ ı' 
Sertelli' den ayrılalı henü:ı b• ;çi 
bile olmamıştı. Bu kısa zaJIJ•j,Jt' 
de Batıku9u'nun Sertelli'de e~ı,.J· 
dan ortalığı karı~tırmağa ~j;ıııe1 
ğını ve Bora'nın ayağını ~eı~)',_rl( 
kaydırmak için kurultay ıbt• eı 
rını kandırmağa çalıştığıııı 5 v.ı! 
ti.. (Deva011 
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MEMLEKE 
HABERLE~i 1 

Aydın tayyare ihtifali 
Yurdun her tarafında olduğu gibi 
Aydında da candan merasim yapıldı 

Aydında tıava ~ehitleri ihtilall 

e~YDIN, (Milliyet) - Tayyare 1 Bize kartı ün olsa dahi kartı 
!el ıtlerj ihtifali bugün ö~l~den. ~~- koyacak kadar azim ve imanla mü· 

1111 
.. 

11
1llllt 10 da tehitler ahıde11 o· cehhez olan Türk milleti, kahra-
de :Yapıldı. man havacılarile ne kadar iftihar 

ın:ll.~.9 dan itibaren asker,_ jan~ıı:r· duysa yeridir.) 
de .?'ufrezeleri ve mekteplıler a~ı-. Kazım Beyden sonra kürsüye 
11.ld <>niiııdeki meydanlıkta yerlerını belediye yazı itleri müdürü Aaaf 

kılar. Ayni zamanda kadın erkek Kenan Bey çıktı. Ve şehir namına 
~ kalabalık bir halk kütlesi de söylediği çok veciz ve heyecanlı 
Ödanı doldurmuftU. . . sözlerini (Ebedi meskeninize ya. 

lelı ?e .doğru Vali, Beyefendı ıle kın olan bu yerden hepimiz mane· 
fet;•~ııde bulunan jandarma mü· vi huzurunuza kartı hürmetle iği· 
fırk~ı Oırnan Paşa, kumandan, liyor ve sizi rahmetle anıyoruz.) 
dıı.ir~ h~kevi ve belediye reisleri Diyerek bitirdi. 
tehir llıudiirleri umumi meclis ve Asaf Beyden sonra, Halkevi na· 
ke"İ .~eclisi azaları, fırka ve hal- mına muallim Nevzat Bey söz aldı. 
nıeın~ &.re heyetleri, zabitan ve Ve sözlerini (Arkadıqlar; toprak. 
sat re· beyler cemiyet ve müesse- ları vatan yapan şey hatıralardır. 
:Yerler~."e müdürleri de gelerek Materi ıstıraplarla, kederle ve ay
kurna.nd.' aldılar. Tam saat on da ni zamanda parlak zaferlerler be· 
rini ıet· 11.11. bey halkı hava tehitle- zenen hatıralardır. İtte o hatırala· 
ra.da. b~~ll.nıağa davet etti. Bu sı· rı yaratabilmek vatana daha çok 
:Y11.rıy11, İ~dll~i. top atıldı. Bayraklar vatandat verebilmek, vatana daha 
&ayg1 Va . ırıldi. Herkes selam ve çok tarih ve zafer bahşedilmek i
l<ınta. Ilı ~'Yetini aldı. ikinci toptan çin semalardan yerlere inen ve 
k.~n ıne;:;arelerden salalar verilir- yerlerden göklere yüksehm Türk 
ıunden ilk~ll kurulan halk kürsü· ,ehitlerinin karşısındayız, Onların 
h141 le' once ordu namına yüz. bizlere bıraktıkları mukaddes ya
nutuk 1~~crn 1:'ley çok heyecanlı bir digarları ebediyyen yaşabnağa söz 
t.ıiı h oyl1edı. Sözlerinin ortasında veriyoruz.) Diyerek bitirdi. 
hava.. ı::hat arını yurt için feda eden Çok alkı,Ianan hatiplerden son. 
kike. raınanları namına bir da- ra bir manga asker havaya atet 
Bey .~~•nıağa davet eden Kazım ederek 'ehitleri selamladı. Asker 

(Se<>ılerini fU suretle bitirdi: jandarma ve mekteplilerimiz bir 
inıa Ilı Dlalarrmrzı, ufuklarımızı da- resmigccit yaparak ihtifal merasi
~iıı. Ut!ak bir emniyet altına al. mi bitirildi. 
deııa l:tım olan Türkün havacılık Aydınlılar, kırık kanatların, ha. 
ft!l'ef nı Ve havacılık tarihindeki va tehitlerinin, yurdun sönen kıy
Oii k be töhreti hepimizin göğsü- metli yıldızlarının hatıralarını ta. 

Biiıı. .. artacak kadar ,anlıdır. ziz ettikleri bugün onların yerle· 
lıra. Ykk harbin sayfalarını karı.- rini tutan kahraman havacılara, 
ltıia cali ?1':'raak bunun çok canlı çelik kanatlara daimi üstünlük ve 

a. erını buluruz. f '--
ttıuva fa= yet diliyorlar. 

Bir ka il mahkOm oldu 
d BANDIRMA (Milliyet) - Bun 
•i:'d!ki .~Y Povvel Cınarlı mahalle· 
tiği ııunduz sokakta tesadüf et· 
Eıı:ıi:,•~goz Ali Efendi zevcesi 
den d<>l illlrmr ailevi bir mesele· ı b e.:n ın·· Eıç~ ile Ya. unazaa neticesinde 
mıne Hanı rıı.lıyarak ölümüne ve 

dını da aYn ·°l;n arkadıqı olan ka· 
nıecrulıiyef 1 

•Çakla yaralıyarak 
ber lanıail Ee sebebiyet veren her 
den beri d fendinin birkaç celse 
bu!tiin d bvanı eden muhakemesi 
kalabalık bfrr 2 9:?anki gibi çok 
reya.n tm· sarnıın huzurunda ce 
Ma.hke:ıe ~e ve. n~tice vermi,tir. 
berber I· .vetinın kararma göre 
ıııı "J ·maıl Ef d' E · H <> d" d" en ı mıne anı duru·-·· 
~ 1nı Yata.la ın~ 1~1 ~ on be, sene, ka 
ııanse dıf!ı ıc•n de ayrıca 16 ay 
rafın h~ fakıot hadiseye diğer ta 
dan b aız tahriki sebep olduğun 
7 •ene u &_ezanın yarısı indirilerek 
kftnı <>I Y 10 !!Ün ağır hapse mah 
CUk b b'Uftur. 33 ya,ında ve 6 co 
}gllla.iİ E aaı ~.ı an .. mahkfim berb~r 

f. hukmu temyız etmi,tir. 

e-ır Şerir ve Uç soyguncu 
M yakalandılar 

~&.nJ~~1N, (Milliyet) - Mendi. 
"' d" a.lih Beyi öldürerek kaçan 
"' ,:ı;t •enedenberi hali firarda 
il)~ ~Vette bulunan Abdurrah
l'İr <>glu Süleyman namrndaki fe· 
lltı:e"en gün Mardine gelmiş ve 

1ırıı11 arıca taraf rodan evinde sıkı,. 
ra tutulmuştur. 

.\t ~ •• 
htlı ~ltt~ ~öyleri dolayan Mid
'°Yllp (· tıyı köye giderken ynlda 
<leran k~ar_ etmi, bulunan Kalen· 
hup köy~Y\inden Halil ve Ali T O· 

da.,111• 1tnden sabıkalı Kerim jan-
. ~ıııo. k 

''tıe •ilahı 11
• 1 araştırması netice· 

"~ lealilll arı.le ~akalanarak adliye
edtlını~lerdir 

Sıvasta çocuk ba'osu 
. SiVAS, (Milliyet) - Sivasta 
ılk defa olarak C"- .. .. k • 

ahf ld ı -...a gunu as erı 
m e e •met PA.... 'Ik kt b' 
k. . 1 --Y- ı me e ı 
ımseaız yavru arın mekt 1 1 • epeva-

zım anna ve ıaşeleri iç"ı b' b 1 . d'ld' B n ır a o tertıp e ı ı. aloya birçok t 
d ti. l . . l zeva 

a".e .ı ge mıttı. smet Pa~ mek· 
te~ı. hı~ye heyeti reiıi belediye 
reı!t Hikmet Bey ayrı ayrı işlerle 
meşgul oluyordu. Daha erkenden 
davetliler salonu do!durmağa bat 
lamışh .. Balo tam saat ikide istik· 
lal mar•ı ile bqlanıldı ..•• Bunu mü 
teakıp hep bir ağızdan cümburi -
yetın onuncu yıl martı söylendi •••• 
Bunu mem1eket baıttabanesis ope· 
ratörü lbrahim Beyin sesi takip et 
ti .. İbrahim Bey (Çocuk bakımı) 
hakkında bir hikayede bulundu. 
Ve çok alkışlandı.. Sonra _k~ç~k 
çiftler gözüktü .. O küçük mımmı -
n~lerin dansları ne kadar hoştu. •. 
Tombala ve aaire gibi tatlı ve ne· 
teli oyunlar sıra sıra takip edildi .. 
Saat altıya kadar .... Çocuk balosu 
küçüklerin cıvıltıları arasında çok 
neşeli geçti ... 

SUrek avı 
GERMENCiK, (Milliyet) 

Germencik avcılar klübü bu hafta 
içinde Arzular dağında bir sürek 
avı tertip ebnit ve on beş yaban 
domuzu öldürülınüş, bir kaplan ya 
:~lnmıştır. Yaralı kaplan kaçmıf 

--
Balıkesir silosu 

BALIKESiR, (Milliyet) - Si. 
lo dahili alışap in,atama baflandı. 
Bu kısmın ikmali için ancak on 
gün lazımdır. Ondan sonra silo 
makine aksamının monte edilmeti 
ne başlanabilecektir. Silonun ma
kine aksamı elektrikle çalıtacağı 
İçin Balıkesir elektrik şirketinden 
belediye cereyan verecektir. 

Talebe arasında 
Bir cinayet 

SlV AS, (Milliyet) - Cümhuri· 
yet bayramından bir kaç gün ev. 
vel lise orta kısımdan Srtkı Eft>ndi. 
gece evine giderken iki el kurtun
la yaralanmıt ve bet altı saat son· 
ra da hayata gözlerini kapamıftı. 
Bu meseleden alakalan görülmek 
suçile lise talebesinden üç efendi 
zan altına alınmıttı. Yapılan tah· 
kıkat neticesinde bir tanesinin mev 
kufen ve diğerlerinin gayri mev. 
kuf olarak muhakemelerine karar 
verilmi,ti. Davanın asliye cezada 
ruyetine b~lanmıf, lakin bu mese
le daha ziyade ağır cezaya taalluk 
ettiğinden oraya ver ilmitti. Ağır 
cezada ilk durutmaları yapıldı .. 
Suçlulardan ve mevkuf bulunan 
Ali Efendi, cinayetin olduğu za· 
man evde olduğunu ve bununla 
alakası olmadığmı söyledi. Dğer 
suçlular da bu yolda ifade verdi
ler •• Bu dört efendinin Sıtkı Efen· 
di ile bir kaç gün evvel döğüttük. 
lerini mahkeme huzuruna gelen ba. 
zı ta.hitler söylediler .• Mahkeme 
bir çok ta.bitleri dinlemi,tir. Bazı 
tahitlerin çağnlmaaı için muhake
me on bir tubata kalmıştır. 

. · Balı kesirrte spor 
BALIKESlR, (Milliyet) - Bu -

rası kuvvetli bir spor kötesidir. 
Balıkesir atletlerinin Türkiye bi -
rinciliklerinde kazandıkları ehem 
miyetli muvaffakıyetlerin elan ha 
tırlarda olması muhtemeldir. Mu -
ka~emetçi Netet, aüratçi ve genç 
Raıf Beyler bu iyi atletlerdendir. 
Kıt atletizmin oldukça cansız geç 
mesine sebep olduysa da bahara 
doğru büyük bir faaliyet başlana
cağı muhakkaktır. Bu mevsimin 
spor faaliyeti butbole inhisar et • 
mektedir. Kupa maçları neticelen· 
mek üzeredir, bu maçlarda birlik 
ve yurt takımları en iyi mevcudi -
yet gösterdiler. Mülhakatta Ayva· 
lı1< ve ' Horanda sporda merkez 
klüplerinden geri kalınıyan bir 
mevcudiyet göstermekte devam e
diyorlar. Türk dili gazete•inin mer 
kez k1üpleri için koymakta olduğu 
kupanın maçları da yapılacaktır. 
Türk dilinin spora kartı gösterdi· 
ği bu alakadan gençler pek müte· 
hassis olmu,Iardır. 

Eijirdirde spor 
ffilRDlR (Milliyet) -Tetek

külü tarihine nazaran henüz bir 
yaşını ikmal etmediği halde pek 
çok faaliyetler gösteren Ço,kun 
apor kulübünün birinci kolu hem 
köylerde tetkikat yapmak, hem 
de binici sporlarile ittigal etmek 
üzere havanın muhalif ve yağı,Iı 
olmasına rağmen Eğridirden ha -
reket ederek, Cire, Tahtacı ve Se. 
vinçbey köylerini dola,tıktan aon· 
ra üçüncü gün Eğridire avdet etmit 
lerdir. Yolları camili yaylaya uğra 
yan rporcualr bu fırsattan biilsti· 
fade talimgahm iskele1erile bura· 
da üç saat kayak sporları yapmıt 
!ardır. Avdetten birgün aonra be
lediyenin verdiği bayrakla hareket 
eden üç sporcu sath; bahirden 1650 
metre irtifaında 700 metresi sırf 
ya)çm kaya olan Sivri namile ma. 
ruf dağa bir saat on bet dakikada 
çıkarak Türk bayrağını diknıet au 
retile büyük bir muvaffakıyet gös 
termithırdir. 

Muğlada yağmurlar 
tahribat yaptı 

. ~UCLA, 29.A.A. - Son yağmurlar 
vilayet yollanrun bazı yerlerinde tahri• 
bat yapmıştır. Maramaris yollannda Ge· 
libolu köprüsü aabtlanmııtır. Tavas 
yolunda son hafta içinde daha bir kilo
metre yol yapılmıştır. Akkaya mevkiin· 
deki çalışma ilerlemiştir. Bu kısımda iı 
ler on güne kadar bitecektir. Köyce
miıtir. Fethiye-Kurkuteli yolu teınamiy. 
ğiz yolunda kaldırım döşenmesi iıi bit. 
le bibniştir. Köyceğiz yolu da lncegeze 
kadar gelmiftir. 

Yeni İngiliz 
Sefiri geldi 

(Başı 1 inci sahüede) 
ıu beyt.natta bulunm~ıtur:. . . 

_ Türkiyede hadıselerın ınkııafını 
bü ük bir dikkatle ~p ettiın. Bu mem
leı::tte hasıl olan derin değiıiklikleri 
takdir ediyor ve Türkiyede hükümet 
tarzının Oımanlı imparatorluğundan 
büsbütün başka olduğunu görüyorum. 
Türkiyenin ınüstesna tefinin mahirane 
ve durandiıane idaresi sa.yesin~':. iı_tik. 
rar ve terakki yollarında. ılerledıgını ve 
devletin her türlü faaliyet saha11nda 
inkişaf etmekte olduğunu biliyorum. 
Bütün bunlar memleketin muhabbetini 
celbelmit olan ve bundan .sonra da cel
bedecek olan bir siyaset ve objcktif
lerdir." 

(
1 
____________ F_e_n_nı_h_a_h_is_ıe_r ______ :-__ __,I 

dönüyor? Dünya nasıl 
Adem oğlunu pek eski zaman- \ 

lardanberi alakadar etmiş olan j 
"Dünya dönüyor mu" meselesinin 
Galile tarafından halledildiği zan 
nedilmİftİr. 

(1564 te doğup 1642 de ölen 
Galile, Kopernik'in mezhebi üze· 
re, günetin aabit olduğunu ve ar· 
z;,., günet etrafında döndüğünü İ· 
zah ebnişti. Roma lngizisyonunun 
cebriyle Galile arzın dönmediğine 
yemin ederken, yav-.ça: E pur 
ıi muove = Mabeza o dönüyor, 
demitti'.) 

Nispiyet nazariyesi ortaya çı· 
kınca her tey ,upheye düştü; ve 
Danimarkalı heyetşinas Tyclıo -
Ba;rhe'ye hak vermek lazım gel· 
di. 

(1546 da doğup 1601 de ölen 
Tycho. Barhe, arzın sabit olduğu 
nu, günef ile ayın arz etrafında 
ve diğer seyyarelerin de günet et· 
rafında döndükleri iddiaunda idi. 

Tycho - Barhe töyle diyordu: 
"Mütahedelerimiz ancak nisbi 

hareketleri ihata edebilir. Bu mü· 
tahedelere dayanarak falan cİs· 
min hareketi filan cismin sükfuıe· 
ti iddia edilemez. Edilte bile bu 
ancak bir noktai nazar olabilir. 
Müfahede arz üzerinden yapılabil 
diği gibi kamerden de yapılabilir. 
Madem ki, ilim bize noktainazar 
aerbeatiai veriyor, o halde eskile· 
re bakarak arzı sabit fanede
lim. '' ~ 

Tycho - Barbe'nin bu iddiasını 
mutalea ve münaka,a etmek hata 
lı olmasa gerektir. Çünkü nispiyet 
nazariyesi Kopernik ve Ptoleme 
u·u1lerinin ayrı yollardan ayni bir 
hedefe ul~tıldarmı isbaıt ediyor. 

Galile ile onu mahkWn etmeğe 
uğraf~mlar bu hakikati bilselerdi, 
muhakkak ki, iddialarında o ka· 
dar ileriye gibnezlerdi. 

Bizim mevzuumuz dünyanın 
dönüp dönmediği değildir. Çünkü 
biz de Galile gibi: - Maabeza o 
dönüyor, diyoruz. Mevzuumuz 
dünyanın nasıl döndüğüdür. Onu 
anlatmak İstiyoruz. 

1572 tarihinde Berlin Akade· 
misi fU suallere cevap arayan bir 
müsabaka açmıftl : 

"Dünyanın yevmi hareketi her 
zaman ayni sürati muhafaza et. 
mit midir? Bunu ne suretle anla· 
mak mümkündür? Eğer bu ıürat 
tahavvül ediyorsa bunun .ebeple· 
. 1 d' , rı ne er ır. ,, 

Bu müsabakaya iştirak edenler 
den birisi Enianuel Kant, pek da· 
hiyane fikirler .erdebnit ve ilk de 
fa olarak arzm devrani hareketi· 
nin cezir ' ve nıet delklerinden 
geciktiğini ileri sürmüştür. 

Filhakika kamerin cazibesile 
husule gelen meddücezir kanbur
lukları, az çok, kamere mütevec· 
cih kalır. 

Arz garpten prka döndüğüne 
nazaran kamerin nisbi hareketi
nin tarktan garbe mütevecci~ c;>I· 
duğunu anlamak mü~ül değıldır. 
Şu hale nazaran denizlerdeki 
meddücezir çıkıntrlan ta.rktan 
garbe dönüyor demektir. Binaen. 
aleyh, bu ir.tikamette giden ~ed. 
dücezir cereyanlarının, aabıllere 
ve diplere vaki ~elkleri ~ol8:Y1; 
sile, arzın süratı deveranıyesını 
geçiktirmeğe çalıta.cakları muhte· 
meldir. 

Bu p;eçikme, hakikaten mevcut 
ise, çok bati olsa gerektir. 

Arzın ıürati deveraniyesinde· 
ki bu tahavvülü meydana çıkar· 
mak ic;n neden kamerin nazarı iti 
l>are alınrlılb süali hatıral!'elebilir. 
Buna verilecek cevao ,udur: Ka· 
mer arza en yakın olan seyyare-
dir. · 

Trenle giderken uf'kun uzak 
noktl\larmıY\ mevki tebeddül•erini 
ancak sezebiliriz. Buna mukabil, 
hattın kPnanndaki telgraf direk· 
ler;,.in hare'ketimizle mütenaı•u 
bir hızla geçtikleriı>! görür~z'. f?e
mek oluyor ki nisbi süratımızın 
kıymeti e•vay; o1an yakınhitnnız~ 
PÖre vuzulı kesbediyor. İşte bu mu 
);haza iledir ki. kamere ola" nis. 
hi hareketin tetkiki tercih edilmiş· 
tir. 

Yevmi nücumu, yani anın yıl
dızlara nazara'l hareket\ devl'ra. 
nivesi, gayri mütehavvil telakki 
edilerek vaoılan tetkiklerde kame 
rin müaahedeli hareketi ile he•ap 
lı hareketi arasında bir fark oldu· 
ğu görülmüttür. Bu fark hızlan· 
mı• olmak teklinde tezahür etmek 
tedir. 

Farkın yüz sesnelik kıymeti 
bes ka via saniyesini aeçmivor. 

Bir kavis san;ve•i h;r l.:aimenin 
hirıde üc;vüzü oldupuna sıöre, bu 
hızl manın krymeti pek ehemmi 

yetsiz demektir. 
Hakikatte kamerin sürati art· 

mıyor. Değişen arzın süratıdir. 
Arzın hareketi yavaşlıyor. Çünkü 
yevmi nücumiye göre saatlerimi· 
zin hareketi geçikiyor. Yani zama 
nı vahidimiz uzayor. 

Bu geçikme, Okyanus!arın 
meddücezirlerinin - ve belki de 
arzrn merkezindeki, zeveban halin
de bulunan, seyyalenin - delk· 
!erindendir. 1 

Arzın hareketindeki bu asırlık 
tabavvülden b~ka, kameri kah 
hızlı dönüyormuf, kah yav~lıyor· 
mut gibi gösteren, periyodik bir 
tahavvül daha vardır. iki cihetli 
olan bu periyodik tahavvülün 

1 

müddeti iki yüz altmıt sene ola
rak tesbit edilmittir. 

w ... 

Acaba dünyamızın hareketin
deki bu tahavvüllerin sebepleri ne 
Ierdir? Bu hususta cevap olarak 
yalnız faraziye!er vardır. Heyetşi-

"A d " .. J naslardan n oyer ye gore, ar-
zın kı~nnın zaman zaman, merke ı 

' , likb" 1 zine nazaran üç metre ır 
ittiaa' geçirmesini kabul etmek 
bu tahavvülleri izah etmek olur. 

Arzın kocaman kutruna göre 
bu küçük ittiaa' ın kışrı arzı parça 
layamıyacağı, bilhesap anlatılmıf-
tır. 

Belçika 
Ticaret heyeti 

N. D. 

(Başi 1 inci • sah~ede ~ . 
Türkiyede kontenJan sısletııın?' ka; 

bulü clolayuile Türk • Belçika tıcareti 
ıon seneler zarfında hayli tebeddü~e 
ıığramııtrr- T iirlôyeye ithalatımız mu· 
hiın bir nisbet dahilinde azalmııtır. Dİ· 
ğer taraftan Tü.rkiyenin Belçikaya İl• 
halatı da dünya piyasalarmda fiyatla· 
nn düşmesi Üzerine, tenezzül elmiıtir. 

Burada Türk ticaret ve sanayi er· 
babı ile yapacağımız temaslarda iki 
memleket ticaretine müsait bir cereyan 
vermek çarelerini arayaet.ğı:z. Bu sa• 
yede mütekabil menfaatler iki tarafın 
memnuniyetini mucip ol•cak surette 
telif edi!miı ve tamamlanmıı olacak • 
ta. h 

Türkiye, Belçika piya~mı!' mu • 
taç olduğu İptidai mad~le~ ~ıze v~re· 
bileceğinden emin olacagı gibı .Be~?~ 
sanayii de Türkiyede ötedenberı husnu 
kabul ııörmüıtür. 

Bilhassa ıu noktayi nazan dikkate 
almak l&zmıdır ki Belçika ötedenberi 
aerbestü ticaret esasına sadık kalmıt 
bir memlekettir. ithalat ve döviz hu· 
ıuıunda da biç bir tahdidat mevcut de· 

ği!Bdirl.,ika, tü" carlan yann memleketle· 
e ç c • • M" .. 

. d"neceklerdir. Heyet reısı • osyo 
M':rt~ugin buradan Belgrada gıdecek· 
tir. 

Heyet dün odayı ziyaret elti .. 
Heyet vaki olan davet üzerine dun 

saat 14 buçukta Ticaret ~asını .ziya
ret etmiılerdir. Oda erkanı ve lıaana 
aşina azası tarafmdan karıılanan Bel 
çikalı misafirlerle oda • sal~.unda tara
feyn ticarl ve iktısadı munasebabna 
dair bir hasbühal yapılmıftıT. Bu has 
buhalde Belçikadan memleketim.ize 
baılıca ~elen ınevadın demir, makine 
ve emsali sanayi mam.uli.tr: ile menıu· 
cata müteallik ıeyler olduğu ve mem 
leketimizden Belçikaya vi.ki olan ih· 
racat maddelerini de zehair ve hubu
batın teıkil ettiği mevzuu bahaolmuı• 
tur. Misafirler, odada yarım aaat ka
dar kalmıtlardır. Kendilerine limona 
ta, puta ve kahve ikram edilmiıtir. 

Bugiin ıehrimizde naynla<Ak olan 
miaafirler, odadan menmunen ve ta ... 
rafeyn münaa.ebab iktuadiyeainin in· 
kiıafı temennaerile ayrılmqlardır. 

Belçikalı mioafirler, odadan sonra 
ihracat ofisini de ziyaret etmiılcr • 
dir. 

Burdur valisi maka 
mında şehit edildi 

(Başı 1 inci sahifede) 
mühendis vekili lsınail Hakkı Beye de 
ateı ederek ber iki•inİ de ağır surette 
yaraladıktan son~ rüvelveri~ kendisi. 
ne çevirerek kendi ceusıru bızzat ken. 
di vermittir• 

Hastaneye naldolunan yaralılardan 
odact Mehmet le aldığı yaranın tesiri. 
le yefat etmiıtir. 

Yak'adan makine başında haberdar 
olan ~ahiliye vekili Şükrü Kay11 Bey
elendı merhumun cenaze merasiminde 
hükumet namına bulunmak ve ayni za. 
manda vak'aYI bizzat tetkik ederek i. 
te vaziyet etmek ve refikası hanıma ve. 
kaletin teeaıiir ve taziyetlerini arzetmek 
Üzere Isparta valisi Fevzi Beyi derhal 
Burdura göndermiıtir. iktidar ve ça· 
lışkanlığı, namuı ve iffeti ile ve temiz 
ahlakiyle iyi bir idare amiri olarak ta
nınmış olan Hazım Beyin genç yafta 
ve vatana ve milletine daha büyük hiz· 
metler yapacak bir çağda· bu elim aki
beti hükumetçe çok derin bir teessürle 
karıılaruruıtır. 

Vçüncii kurban 
ANKARA 30 (A.A.) - Bordur 

valisi Hazım 'Beyi f"hit eden Adil ta
rafından aiır .surette yaralanan mühen· 
dis vekili lsmail Hakkı Bey aldığı ya
ranın teairile hastanede vefat etmiştir. 

Hazım Beyin hizmetleri 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Bor• 

dur valisi Hazım Beyin genç yaıta ve 
vazife başında hayata veda etmesi An· 

VAPURCULU~ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mersin ve İzmir 
sür'at yolu 

İ N ô N Ü vşı:~:ı ' 
CUMA Sirkec• , rıhbmından sa

at 10 da kalkacak. Gidiıtc: DOGRU 
(IZMIR), Antalya, Mersin, Payas, 
dönüıte bunlara iliveten Alanya. 
Küllük, Çanakkaleye uğrar. -----
Karabiga yolu 

Her CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA gÜnleri saat 20 de Top
hane rıhtımından bir vapuru kal· 
kar. Gidit ve dönüıte mutat iskelele
re uğrar. 

İmroz yolu 
He: PERŞEMBE gÜnÜ Ga

lata nbtımm.dan saat 15 te bir va· 
pur kalkar. Gidiı ve dönüıte mutat 
iıkelelere uğrar. 

ASIPI 

Sizi soğuk algınlığından, nez· 
leden, gripten, bat ağrısından 
koruyacak en güzel ilaç budur. 

(12483) 

~BONO .... 
[)er tifrlü l>onolarla emlaki maılııı..;ı 
yurtluk, ocaklık vesikası alı r smr 
satmak lstemiyenlere emllk arazi a\ır 

ve muamelesini ıakip ve intac eder 
lstanbul Balık:pazar l\1ıl sudiyc l ı.n 
'n. ::t~ Lrtu in z., 1\1. r ) ,.r\·•cı. / ı C'lfı7tı) 
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Askeri fabrikalar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikaları 
ihtiyacı İçin aşağıda yazılı mal 

zeme ayrı ayrı münakasaya ko
nulmuştur. Münakasaya işti 
rak etmek isteyenler şartna· 

meleri görmek üzere .. her ı;>azar· 
tesi ve perşembe gunlerı ve 
münakasaya girmek için 15 Şu 
bat 934 perşembe günü saat 
(10) da teminat akçeleri ve 
bu sene ticaret odası vesikaları 
ile barut fabrikalarında satın 
alına komiayonuna müracaat 
etsinler. (429) '365) 

Kilo 
83000 

100000 
1000 
1000 
'Z250 

OJeom 
Küherçife 
Hamızı klorma 
Sud Kostik 
Müke~les Soda 
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lıtanbul ikinci ticaret mahkemesin· 
den : Galatada Bosför han:nda 12-13 
No. lu yazıhanede vapur iıletme itile 
meıgul Mahmut Lütfi Beyin alacaklı· 
larile akt ve imn eylediği kongurdato 
evrakı tastik olunmak üzere mabkeıne· 
ye tevdi kılmmıı ve mııhakeme günü 
olarak ta S • 2 • 934 pazartesi gÜnü şaal 
14 te tayin lolmmıtllT. Bu hususta iti· "' 
raz edenler mevcut olduğu taktirde hak 
larını müdafaa için blyin olunan gün 
ve satte mahkemede bazır bulunabile
cekleri ilan olunur. (12746) 

karada derin bir teessür uyandırmıı· 
tır. 

Hazun Bey 1306 da Pernede doi· 
muıtur. 1327 senesinde mülkiyeden 
mezun olmuı, idare mesleiine intisap 
ederek 1340 bl Cebelibereket vali veka· 
Jetinde bvlunmuı Ye Bordura tayin e-!il 
meden evvel Kır~ir ve Ativin vali
lilderinde hizmet etmiıtir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey ta• 
rafından 1'ilesine bir taziyet telgrafı çe
kilmiıtir. Isparta valisi cenazeyi kal
dınnaia memur edilmiıtir. Y ekillet na• 
mına bir cenaze merasimi tertip edile· 
cektir. 

Valinin hayahnı kurtarmak için fe
dakarlılı: cösteren odactrun ailesine 200 
lira nakli muavenet temin olunmuıtur. 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur, 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon bqma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yinnisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafmdan mütteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını pe!fin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

ek Fia tlarımız: F ahrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
B" •ı i~~i .. Geıl OSU 

gını, kı · 
40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

r;:.~; Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 

~~ kı:abrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 

tey•eyirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 

~it 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 491 

Diyarıbekir vilayeti defterdarlığından 
Mahallesi Mevkii Cinsi Rakamı Muhammen 

Mardinkapı Souk pınar Pirinç dingi 11 
Kıymeti 
20000 lira 

haricinde 
Hududu: Sağı tarikiam Solu Suharkı a~~..81 lsken~er Paıa va· 
kıf değirmeni cephesi Su harkı ve. !arıki~?1 Zıraı:. (150) 

Diyarıbekirin Mardinkapı harıcınde kam ve hazıneye aıt 
Pirinç dinginin bedeli sekiz ~a~sitte ~ak ÜZ~re kap.~ zarf 
usulile mülkiyeti 8-1-934 tarıhınden ıtıbaren bır ay muddetle 
müzayedeye vazedilmiştir. 8-2-934 tarihine müsadif Perşembe 
günü &aat 12 ye kadar Defterdarlıkta mütetekkil müzayede ko 
misyonu tarafından teklif varakaları kabul ve ihalesi İcra kılı • 
nacağrndan taliplerin muhammen kıymet üzerinden yüzde ye 
di bııçuk teminatlarile birlikte müracaatları ilan olunur. (270) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sabnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 
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.., 

--Cildiye V'> z~hreviye --. 
lllltebassı•ı 

Dr. NURi OSMAN 
Haseki bHtanesi ve cildiye ıefi 
Bcyo~lu Elhamra aparıımanı J üncü kat 

• ,'o.3 Tclefon:42885• ( 12271 ) • 

506 ____ ... ___ _ 
lıtanbul beıinci icrasından : 

Bir borçtan dolayi paraya çevrilmesine 

karar verilen Şevrola markalı bir adet 

otöbüs 1-2-934 tarihine müıadif per

ıembe günü saat on ikiden on üçe kadar 
1 

Taksimde yeni garajda paraya çevrile· ı 
ceği ilin olunur. (12760) 

~---
ôONO 

;::: Mübadil, Yurtluk, Hazine 
------------------------ Ba!ıkpıa:.r 6 lst•nbul suraf Vasil 

(12649) 
581 

DenizyoJJarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kanıköy Köpriibatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarud• 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 31 lkirı· 
ci Kanun ÇARŞAMBA t 7 
de Sirkeci rıhtımından kalka· 
caktrr. ( 458) 605 ----------

Antalya yolu 
ANTALYA vapuru 31 J. 
kinci Kanun ÇARŞAMBA 
10 da Sirkeci rıhtımından kal· 
kacak. Giditte lzmir, Küllük, 
Bodrum, Fethiye, Antalya'ya 
Dönüfte bunlara ilaveten fi• 
nike, Çanakkale, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (443) 600 

KARADENiZ 
sür'at yolu 

EGE vapuru 1 Şubat PER· 
ŞEMBE 20 de Galata rıhtı· 
mından kalkarak. Giditte ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresoıı, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüıte bunlara ilaveten Pazar, 
Pulathane'ye uğrayacaktır. 

(459) 606 
~--------_.....( 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 1 Şubat 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. ( 48 

Bandırma yolu 
Her Cumarteıi, Pazartesi, Sa· 

lı, Perşembe 19 da idare nhtı• 
mından kalkar. ( 488) ..... _______ . 

Kilo 
21,000 

5,000 
6,000 
1,600 

Tıp Talebe Yurduna 
Çocuk Hastanesine 
Hey beli asan sanatoryomuna 
Kuduz Hastanesine 

fstanbul'da Trikotajcı Abdurrahman Ziya 
mahdumları Fahrettin ve Ali Ferruh Beylere 

latan bul ' ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: : 

5500 adet tüfek kayışile 7237 adet altı kütüklü palask' 
t~kımı 1 O Şubat 934 cumartesi gilnü saat 15 te kapalı zarf usıl 
lıle satın almacaktır. Talipler şartnameyi venümuneleri göt ~ 
mek Üzere arzu ettikleri vakit kapalı zarf münakaaasma git' 
m~k için de gösterilen günde Maliyeye teslim edilmiş ilk te• 
rnınat makbuzile birlikte Komisyonumuza müracaatları. 

Mukaddema tahtı tasarrufunuzda bulunup 3-3-931 de 
, Sadi Beye devrettiğiniz Trikotaj fabrikası uhdenizde iken 

33,600 Y eklin . gÜmrükten muaf en imrar ettiğiniz 5000 kilo yün kamkaron 
Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin Mayıs 934 son~- ipliğile 1500 kilo sun'i ipek ipliği müessese haricinde hır~ 

.ıa kadar et ihtiyacı olbaptaki şartnamesi veçhile ve 6 Şubat kıldığından dolayı tetviki senayi kanununun 29 ve 35 ncı 
'934 Salı gÜnÜ saat 14 te kapalı zarf usulile ihale eclilmek Ü· maddeleri mucibince bunlara ait gfunrük ve sair resimlerin ta 
.ere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. rafınızdan tesviyesi icap eylemekte olduğundan giin!rü~te~ 

(205) 406 mua fen imrar olunan yukarda sözü geçen mevaddı ıptıdaı-

Zonguldakta: Ereğli Havzai F ahmiye 
Umum Müdürlüğünden: 

İdarei Umumiye ile Kozlu, Kilimli şimendiferlerine lüzu • 
mu olan (30) kalem demir, yağ, ve saire gibi eşya 14-1-934 ta 
l"ihinden itibaren 20 gÜn müddetle ve aleni münakasaya kon
,nuştur. 

İhalesi: 3-2·934 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 14 
te Zonguldakta Havzai Fehmiye Müdiriyeti Umumiyesi Bina
nnda komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. 

Münakasaya i!tirak etmek isteyenlerin, şartname ve e§ya 
listesini Zonguldakta mezkur müdiriyeti umumiyede ve latan. 
bulda 4 üncü Vakıf Handa 30 ve 31 numarda İstanbul Mmta· 
kası Maadin Mühendisliğinde ve nümunelerini Zonguldakta 
Havzai Fehmiye Umum Müdürlüğünde görmeleri ve tartname 
,j vechile hazırlanmış 328 lira 65 kuruş teminatı muvakkate 
akçe;i ile mezkur komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(295) 470 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

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

1750 metre B~yaz yazlık kumaş : Aleni münakasa ile 
21 Şubat 934 saat 15 te. 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı halatlarla beyaz yazlık 
kumaşlann münakasası hizalarında yazılı gün ve saatlerde ya
pılacağından münakasalarına İştirak edeceklerin yevmi 
mezki'irda, şartnamesini görm~k isteyenlerinde her gün Ka
ıımpaşa da kain komisyona müracaatları. ( 460) 

yenin bu kerre tahakkuk ettirilen 2226 Lira G. resmıle 452 
lira 32 kuru~ muamele vergisinin te§viki senayi kanununun 
35 nci maddesi mucibince 5 misli tutarı olan 11130 lira 
Gümrük resmile 2271 lira 60 kuruş muamele vergisi ki 
cem'an 13401 lira 60 kuru§un vaki araştırmaya rağmen ti 
caret mahalliniz bulunamamış olduğundan işbu ilan tarihin
den itibaren müddeti kanuniyesi zarfında aranılan meblağın 
gilmrüğümüz veznesine teslimi, beyanı, aksi takdirde takibatı 
kanuniyeye tevessül edileceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilan olunur. (480) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satılması lcap eden (33395) adet alafranga ve 
(50000) adet Alaturka hayvan mıhı satıı pazarlığı 5-2-934 
pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacağından mıh· 
ları görmek için her gün ve münakasaya girmek üzere teminat 
makbuzile beraber komisyonumuza müracaatları. (229) 

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

Büyük ikramiye 25.000 lira 

384 

Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 
ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

378-

(260) 4SI) 

1 lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Eminönü Kaymakamlığından : Kalenderhane mahal 

lesinin Şehzade başı caddesinde Dört numaralı dükkan enkaP 
pazarlık suretiyle satılacağından talip olanların 3-2·934 tari; 
hine müsadif cumartesi günü saat ondörtte daire encümeıı' 
ne gelmeleri ilan olunur. ( 481) _..;:_ ________ ~~~------:.._ _______________ / 

Cağal Oğlunda Hadım Hasan Paı:a medresesinin 4 No. lıJ 
odası : teminat 2,5 lira. -

J 

Fatihte Tetimmei Samine medresesi : teminat 7,5 lit.' ı 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere temeli' 

den müzayedeye konmll§tur. Talip olanlar şeraiti anlamıJ~ 
Üzere Levazım Müd~rlüğüııe, müzayedeye girmek için de Jıl 
zalarında yazılı ternınat makbuz veya mektubu ile 5-2-93' 
Pazartesi gilnü saat onbeşe kadar Daimi Encümene müraca•1 

etmelidirler. ( 483) 

~ EVKAF MOD1RlYET1 iLANLARI f ~'--~~~.:.:;:.:..!.~~---
Çatalca kazası dahilinde vaki vakıf T erkos gölünün IJİ~ 

senelik balık saydı hakkı arttırmaya çıkarılrnıttır. lhalefl 
3-2-934 pazartesi gilnü saat 15 tedir. Talip olanların 1•' 
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat kalemine ınüracaatlştl• 

(146) 258 

Nafıa Vekaletinden: 

• 
•• 

21-1-934 tarihinde icra lolınan miinakasa netict;•İ!'; l: 

60000 meşe normal ve 546 adet meşe makas Travers• 1 et Pi 
teklif edilen fiatlar haddi layikında görülmediğinden bu tr~"gı; ' 
sler ayni şerait altında 3-2-934 tarihine müsadif cumarteııı >. 
nü saat 15 te pazarlıkla satın alınacağı ilan olunur. (359) ı;ıl 


