
Liman şirketi ucuz yemekli 
banyolu, her türlü istirahat 
levazımı mevcut amele yurt
ları açıyor. 
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Sahip ve Baıımuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 2895 CUMA 2 MART 1934 
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Silahlanma yarışı devam 
ediyor: Fransa da yeni harp 
gemileri yapmak için hazır
lıklarda bulunuyor. 

Tel • ( Müdür: 24318, Yan itleri. müdürü: 24319. 
• idare ve Matbaa : 24310 • 

Muhaciri koruyan yeni 1 

Bir kanun layihası ükômet Meclise Kanun iyiha ı • r 
ANKARA: 1 Mart 

Bugün Millet Mecli.ainde ruzna
ıne ile birlikte dağıhlan "gelen ev
rak,, cetvelinde yer alan layihalar 
arasında dikkate taYan olanlardan 
b'r tanesi de, memleketimize ge • 
len muhacir ve mültecilerin bera
berlerinde getirecekleri malların 
gümrük ve ıair resimlerden mua -
fiyeti hakkında hükumetin Mecli
se sevkettiği yeni projed'.r. Filha • 
lı:ika iskan kanunu ile muhacir ve 
ınültecilere verilen böyle bir hak 
vardır. Fakat bu hak, bazı muta· 
vaasıtların gayri metru kazançları
na alet olmaya ba,Jaymca; hüku
ınet bu mevzu üzerinde tedbir al
ınak mecburiyetinde kalmı9hr. Alı
nan idari tedbirlerden b&fka, bu 
yeni kanun projesile iskan kanu -
nunun onuncu maddesinin tatbikat
ta hasıl ettiği te9evvüfün izalesi 
istihdaf olunm"'tur. Henüz meri -
yette bulunan bu onuncu madde • 
Ye istinaden muhacirlerin yanların 
da getirmekte oldukları mevati fÜ 
rüleri, sınai mamulat ve bilha,ssa 
ticaret efyannın nev'ini teıbitte, 
hazine aleyhine neticelenen müşkül 
lere tesadüf edilm;ıttir. 

Senelerden beri sürüklenip giden 
bu kararsız YaZiyet, umumi harbin 
"vagon ticareti" gibi meydana ga
rip bir feka ve petrol ticareti; uıu 
lü koymuf bulunuyor. Ve dikkat 
olunursa, son senelerde memleke
tinize her gelen muhacir kanunen 
hakkı olan kıymette efya olarak 
Ya teker veya petrol getirmeği i.de 
ta itiyat edindiği görülür. Bir çift
çi veya tüccar muhacirin bu suret
le beraberinde getirdiği bet bin 
lira tutan yedi vagon tekerinin 
gümrüksüz ve sair bilcümle teki. • 
lifsiz gelnıeıi, aile batma gümrük
lerce yirimi bin lira gibi büyük bir 
rüınrük resminin kaybedilmesi 
d~mektir. İtin bu cephesi, hazine -
nın ınaddi zararını gösteren bir 
keyfiyettir. itin, hak;katte ehem -
ıııiyetle üzerinde durulman li.zım
gelen diğer iki cephesi daha var -
dır: Fırsattan istifade eden muta
vassıtlar la mücadele, ve komşu bir 
memleketteki Türk halkı arasında 
llyanmıt bulunan vakitsiz gen;f 
ınuhaceret hissini tahrike vesile 
letkil eden mevzuatı takyit. 

Hükumetin Millet Meclisine tev 
0

di ettiği yeni kanun layihası tetkik 
tdildiği zaman g~rüliir ki, hüku • 
lt:ıet hastalığı tethıate tam bir ira . 
lıet göıterınittir. 

Kısa bir zamanda kanuniyet kes 
lıetmeıine inf.zar edilen bu proje 
de muhacir ve mültecilerin bera -
lıerlerinde getirecekleri, gümrük • 
•iiz ve resimsiz geçirecekleri bü • 
liin etyalar her türlü ihtilaf ve yan 
lı,fıkla.'"ll meydan bırakmıyacak su
~ette tasrih ed'Jmittir. Bu suretle 
i.kan kanununun onuncu maddesi
llin tatbikatta yaptığı akislerle ba
ıı açıkgözlere temin ettiği yüksek 
~1 11.zanç vesilelerine ret çekilm;t o
llyor. Hele muhacirlerin paralari-
le inhi•ara ve himayeye tabi etya 
tttirmelerine müıaade edilmeme-
:i, her türlü suiistimal kapılarını 
llt1pamıt oluyor. 

Ana vatana gelen kandatlarnru-
~- azami yardımı göstermek ve 
"nlara mütfik elini uzatmak cüm
~llriyet hükumetimiz.in prensip ha
~ni almış hareketleru:ıden birid r. 
l~ndan sonra. muhacır celp ve is • 
~nı hükiimetın çalıtma progra • 
lııında daha esaslı bir yer tutaca • 
tından onları fU veya bu menfaat 
dii,küo'ü insanların elinden kur • 
'-tınak hükumetin ba.thca vazifesi 
lllınııttur. Muhacirlerin salacakla -
tı eır emlak ve topraklarının ve 
:~ı~ etyalarıom bedelleri ola~ pa 
~lar1 ve ellerinde mevcut nakıtle

li. llıemleketimize getirebilmeleri -

. . ... ~ 
lkhsadi buhran vergisi diğer hazanç erbabına da teşmil edilecek. 
Fransız parlamentosunda teşekkül eden Türkiye - Fransız gru
punun gönderdiği telgraf Mecliste sürekli alkışlarla karşılandı 
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1 Meclise, mülhak bütçeler en maada i 
= = ! altı ve gi l~yihası ver ·ım · ştir 1 
e E 
~ Mayi madeni mahrukat ve madeni yağlar inhisarı ~ = = ; Muaggen müddette ver- Mecliste Türk - Fransız ;;; 
= ıc: 

~ gilerini verenlerden güz- dostluğu lehinde hara- = 
§ de beş noksan alınacak. retli nutuklar söylediler ~ 
55 ANKARA, 1 (Telefonla) - Hükumet bu &abalı ANKARA, 1 A.A. - B. M. Meclisi bugün Reiı Ka- 3 
a Büyük Milleti Meclisine 19 kanun layiha11 tevdi etmiı- zım Paşa Hazretlıerinin riyaaetinde toplanmıftır. 5 
§i tir. Bu meyanda 1934 müvazenei umumiye kanun liyi- Celsenin açılmasını müteakip Fransız parlamento- !Si = basile mülhak bütçelerden maada alh vergi layihası ve sund: tqekkül eden Türkiye • Fransa grupunun Hari- 5: 

mayi madeni mahrukat ve madeni yağlar inhisarı hak • ciye V elcili Tevfik Riittü Beye göndermit olduğu &fa· 

kında bir layiha nrdır. ğıdaki telııraf okunmuıtur : 
Vergi layihaları Tevfik Riiftü Beyefendi Hazretlerine 

Vergi layilıalan tunlardır: Ankara 
t - Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin Türkiye • Fransa Çupunu te&İı etmek Üzre toplan-

yedinci fıkrasının değiıtirilmeai hakkında layiha. mıı olan 130 Fransa mebusu zat& ilinize arzı muhabbet 
2 - Dahili istihlak vergisi lıakkmdaki kanunun i • eyler Ye Türk hükGmet ve parlanentosuna milli hi11i0 

kinci maddesinin değiıtirilmesine dair layiha. yatları ile her iki hükumet arasmda aıırclide bir ananeye 
3 - Elektrik istihlak resmi hakkında liyiha. tevfikan hir mesai tqrikinin ink.if&fını gönnek arzusun1'a 
4 - lkbsadi buhran vergisi kanununa müzeyyel bulunduklarının ihliğmı rica ederler. 

layiha. Katibi umumi JULIEN Reis HERRIOT 
(Devamı 6 mcı sahifede) (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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M. Venizelos Balkan misa- lnkılap_~stitüsü 
kını muttasıl teiıkit ediyor Ders progtam16 ve ted .. 

risat yapacak 
zevat tesbit edildi 

Venizelosa göre misakın kabulünde 
Yunanistan için harp tehlikesi var! 
Liberal fırka lideri: "Misak meclislerde kabul 

edilmeden evvel feshedilmelidir., demektedir 
ATINA, 1 (Milliyet) - Muhtelif 

fırkalar rei.sleri bugün de Hariciye ne· 
zaretinde toplana ... 
rak Balkan misakı 
hakkında müzake· 
relerine devam et .. 
'llitlerdir. Bu eana-

,.. Liberaller fırka 
lideri M. Veni -

eloa aöz alarak Yu 
nanistanın bu mi _ 
ıak kaqıamdaki va 
ziyetini anlatmıf 
Bulgaristanın Bal : 
kan misakına işti • 
rakine dair ltalya
nın emelleri hak • 
kında izahat ver • 

M. rapanaıtasiou miıtir. M . Venize-
los hundan sonra 

Yunaniatanın bir harp tehlikesine ma• 
ruz kalabileceğini iddia etmiı ve ken-

(Devamı 6 ıncı sahifedo )' 

Muhalefetle muııalakatin noktai na • 
zarlannın kabili telif olduğunu •Öyli· 

yen Baıvekil M. Çaldaris 

Maarif Vekili Hikmet Beyin yann 
ıehriınize &'elmeai bekJenınektedir. ln
klap Enstitüsünün a· 
çılmaar pazar günf 
saat S,S da yapılacal 
tır. lik deni Maari 
Vekili Hikmet B. ve 
recektir. inkılap En 
titüaüne Oniverıit< 
son amıf talebelerin 
den bafka Harp ak• 
demisi, Mühendis tnı 
ktebi ve Yüksek lk 
biat ve Ticaret mek 
tebi son emıf talebe 

' hrinln de de...a:mı ta 
wrür etmittir Mart 
içinde Enatltüde yap 
lacak tedlraat prog 
rarnı ve dersleri ve
recek zeYat te.bit o 
lıinmuftur. Martın 4 
ve 5 inci giinleri Ma· • 
arif Vekili Hikmet Hikmet, Recep, 
B., 8 Ye 10 uncu gün- MahmulE-, Yu 
)eri Mahmut Eaat B. su! Kemal B. ltr 
11, 12 nci günleri Yu 
auf Kemal Bey, 15 inci gün Fırka umu 
mi Katibi Recep Bey, 17, 18 inci gün
leri Maarif Vekili Hikmet Bey, 19, 20 
inci günleri Mahmut Esat Bey, 21, 22 
inci günleri Maarif Vekili Hikmet Bey 
ders vereceklerdir. Enatitünün bu aene 
ki tedrisatı 3 ay sürecektir. 

Amele yurtları 
Açılıyor 

-~---
1 ık yurtlar Tophane ve 
Kuruçeşmede yapılacak 

-o-

Ucuz yemek, banyo, bedava 
tedavi, sıcak yatak, yardım 

sandığı, kooperatif ve okuma .. 

Ha BHMMaMM ! 
C'b '4~PC•M -vKaa'b- N9 110 ÖT,. t Ae· 

KeM&PMN 1933 rOA· "" • P•3Pt.W8HO 
A• lfCYaHcaA noc•OAHHOTo '" Mt.CTO• 

IKMT8nCT80 ... 6bn••P•<JJ. 8'b3'b OC• 
Hoea H8 Tosa no cecnaT• Ha '4n. 14 
OT'b laKOH8 ıa Chı nrapcKOTO noııaH• 

CT&O noMQ06M88M'b npa80TO A• ,. 
nonıyaaMla OT1o BCM'IMMTt. rP•>KA8HCKM 

np•e• H il CTpaHaTa, H:!IM8Jlf AV .. o MTO 

.,. ıt cao6oaaTa Ha ne'4aTa, npeA•~A•Ha 
ttil .... 79 -Ol' ı. KOHCTMTV ... MRTt1o -

Yarın gazetesinin vatansızlık vesikası. 

Arif Oruç gene faaliyette 
Bu vatansız Şumnuda çıkardığı gaze

tede Bulgar tabiiyet kanunların
dan istifade ettiğini iftiharla söylüyor 
. Arif Oruç Bulgariıtanda &'•ne Tür

kiye . hakkında haiııane netriyabna 
germı vennit ve hattl cibiliyetsiz
liğini bir ilanla halka ilin ebnekten 
hile çekinmemiıtir. 

Bu vatan haininin Şumnuda çıkar
dığı Yann Gazetesinin 26-1-934 tarih
li ve bir numaralı nüshasında &'Örülen 

· Bulgarca ili.nm bir lı:liıesini yukan 
dercediyoruz. Bu ili.nm tercümeıi ıu· 
dur: • DiKKAT 

"1 Kônunueııııel 1933 tarihli ııe 
120 No. iradei kraliye ile Buiırariıtan 
da daimi surette ikameti~ müsaade 
edilmittir. Buna istinaden Buiırar tabi· 
iyet kanununun 14. maddeıi ahkamın· 
ca memleketin bütün medeni hakların 
dan ve bu meyanda kanunu ~aasinin 
yetmif dokuzuncu maddellİnde mez: -
kiir hürriyeti matbuat hakkından isti
iade etmek hakkını ihraz ediyorum. 

ARiF ORUÇ,, . 

1 
Su ilanı görünce biz hiç hayret et-

medik. Çünkü bir vatanaızdan fazla Arif Oruç haini 

ı 
bir ıey beklenemez. Yalnız hayretimi· ı kumetinin hu hainin haJa &'&zete çı • 
zi mucip olan nokta , Türkiye ile dai- karmas~na ve etr~~ ;zehir saçmaıma na .. 
ma dost geçinmekte olan Bulgar hü- I sıl m~saade ettigıdır. 

\ Avusturyada bombalar 
National - Socialistlerın ilan ettik:eri mütareke 
müddeti bittiğinden naziler gene faaliyete geçtiler 
BauyeraJa bulunmakta olan A - 1 ziyetinde ıarar etmif, ve hatta bun· 

lh;l•tu'?''!"aki n~onal 9!'•Yf11istle- 1 dan birkaç gün evvel Bauyerada 
rın reıaı M. Habıcht nazılenn Avmr toplanan naayonal soayali.tlmn 
furya hükı'.imetine iştirak ettirilme herhangi bir faaliyetine mani ol -
•i için Avıısturya BQfvek:line 1 mak için hududa Heimwehr asker 
Marta kadar müsade vermiş ve bu lerinden dört tabur göndermifti. 
tahakkuk etmediği takdirde kendi M. Habicht'in ultimatomunda 
ler' • faaliyete geçeceklerini bil- verdiği müddet dün bittiğinden hu 
ı1· ın~nt. dut ,ehirlerinde baza hadiseler çık 
ırmış 1

• mıştır. Bu hususta alınan telgraf • 
Fakat Viyana hükümeti eski va (Devamı 6 mcı sahifede) 

Fazla telef on Ücretlerini 
hastaneye verelim 

Şehirde yeni bir hastane daha inşasına 
razı olmıyacak kimse yoktur 

Şirketler alacakları 
lngiliz lirasının su ' 

parayı terke hazırdırlar 

~l lemin için onlara salim esaslara 
1
. 

•tin11.t eden kolaylıklar göstermek 
~l'ııreti vardır. l 
) liıı yen• kanun, muhaciri koru • 
t~n ve onu fena niyetli insanların 

Llmai' ıirketi amele itlerini ıenif 
mikyaıta ıılah ve tanzim için hazır· 
lıklara haılamııhr. Geçenlerde geçirdi-

kutundan aonra, te 
lcfon ücretlerinin, 
( rketin mukavele • 
s~ ınucibince i11di -
r ilmelİne karar ve
»il-:llli mal<ımdur. 

1932 Temmuzunda 
"erilen 'bu karar tir 
ketin itirazını mu • 
dp olmuıtu ve o za 
mandan beri hüku
metle müzakereler 
devam ediyordu.Ge 
len haberlere göre, 
hu hususta Heyeti 
.. ekileden de karar 

1 
11lden kurtaran bir kanun olacak 

it, 

Mecdi SADRETTIN 

Behaettin Şakir 
li . 1 .. 
'Yın bırakbğı vesika ara gore 

İttihat ve Terakki 
Yakında Milliyet'te 

Limanda tahmil ve tahliye faaliyetini gösteren bir re•irn 

. Şir.ketlerin senelik he-
sapları çıkarılıyor 

Rakkamlar~ göre, limanda faaliyet 
iki senede ne arttı, ne eksildi 

.Anonim. ıirk~tlerin hisıedaran he- ) aliyet]eri netayicini gösteren bili.nç.ola
yeti umwruyelerı bu ay nihayetine lı:a- nnı ihzar ve tabettirmekl~ meıguldür. 
dar tamamen toplanmıt olacaktır. Jer. 

Şirket idare heyetleri, bir senelik fa- (Devamı 6 ıncı sahifede} 

• ği ka.zadan sonra 
tamamile iyilettiği. 
ni ve vazifeıine bq 
ladığını haber ver
diğimiz Liman ıir
keti umumi müdü
rü Hamdi Bey <İÜn 
bu mesele üzerin -
de tekrar meıgul 
olmaya batlamq ve 
bazı eıaılı kar-.r .. 
lar iti'fıaz edilmiş -
tir Şirket, geçen ıe 
ne atl\ele için Hay
_r h~ında ve Ba 

HAMDI BEY !atta iki lokanta aç 
mı!tr. Buralarda on 

kuruta yemek verilmekt1> ve hu tecrü 
(Devamı 2 inci sahifedo) 

çık>nak üzeredir Şu -
takdirde şirket mük~leme ücrı:tterin · 
den tenezzül nisbetınde aldıgı farkı 
abonelerine iade edecektir. Ancak 
birçok nıüesseseler , inşani ve beşeri bir 

hisle zaten abonelerden tahsil edilmi~, 
ıirketlerin defterlerinde hesapları ka
patılmış olan bu paranın lstanbulda 

(Devamı 6 ıncı sahifed• \ 
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''Ajansın Millileşmesi,, 
Ajans umum müdürü Muvaffak Bey 

bir makalemize cevap veriyor 
Milliyet Gazeteıi Müdürü Ahmet Şükrü Beyefendiye 

memleket sazeteleri hu havadislerden 

MiLLiYET CUMA 2 MART 1934 

HARİCİ HABERLER 
Staviski rezaleti 

Daladiye için 
Bir celp çıkarıldı 

İngilterede işsizlik 

İngiliz meclisinde 
Bir hadise çıktı 

"Anadolu aja.ruımın millilepneai., 
batlığı altında netir buyurduğunuz 
makaleyi dikkatle okudum. Her ıey
den evvel gösterdiğiniz teveccühe ve 
fikirlerinizi müdafaa için kutlandığı· 
nız vakarlı üsluba tefekkür ederim. 
Ajansın vaziyeti umumiyetle polemik .. 
lere girmesine b:r mini teşkil ettiği. 
için yapılan ter .;dattan bir çoğuna 
cevap vermemek ızt1Tannda kalıyo
rum. Fakat mevzuu bahsettiğiniz me· 
aclc butün Türk k:ırilerini alakadar 
ettiği cihetle düşüncelerimi, ayni sÜ· 
tunlarda ne~ri rica.sile, yazmaktan 
kendimi "enedemiyeceğiın.. 

haberdardırlar. Neıredip etmemeleri ise Bu mes' ele hakkında sabık 
izahı buraya ait olınıyan haıka avamilin 
tesiri altındadır. Ve buna karıı ajanım 
elinde de bir kuvvet yoktur. 

Bir amele mebusu, bu 
meclis bir maskaralık
tan ibaret diye bağırdı 

Her ıc, e,., evvel halledilmesi iktiı.a 
•den bir nokta var: Görüyorum ki zaha· 
liniı:in Ajanı mekanizmaıı hakkındaki 
telakkiniz hatalıdır. Bizzat içinde bulu
narak idare etmediğiniz için tabii adde
dilmesi laznngelen bu yanlıı telakki tas
hih edilirse meselenin halli hayli kolay• 
!aşmış olur. 

Meseliı. makalenizde diyorsunuz ki: 
"Anadolu A.janıırun yaphğı iş şudur: 
Bu .ıjanılara - yani her memlekette 
propaganda Y&1ıta11 olarak gösterdiğiniz 
ajanslara - abone oluyor, onlar tara
fından verilen haberleri alarak baılaruıa 
birer A. A. rumuzu ilave ediyor ve Türk 
gazetelerine Anadolu Ajansının huıuıi 
iıtihban teldinda veriyor.'' 

Mesa.imizi bu ıekilde tasavvur ediyor· 
sanız iki büyük. balaya dütmül olvıu· 
nuz. Müsaadenizle bunlan izah edeyim: 

1 - Anadolu Ajan11 hiç bir ajansa 8.• 
bone değildir. Buna rağmen iıtibbaratı· 
nı bütün dünya ajansları vaaıtaıile ya· 
par. Bu hal yalnız bize hH değildir. Her 
memleket bu huıuıta tıpla Anadolu A· 

· janaı ıribi hareket eder. Fazla olan cihet 
bazı ajanslarda, zenıinliklerine göre, 
muhabir adedinin diğerlerinden farklı ol
masıdır. Tarzı mesai huıuıundaki bu 
müıabehetin ıebebi iıe ıudur: 

Her memleket ajan11 dünyanın her ta
rafında muhabir bulundurmak iktidarma. 
malik değildir. Halbuki bugünkü efkin 
umumiye cihantümul bir havadis ihtiya• 
cına müptclidır. Ne kadar uzilkta olursa 
olıun bir tarafta zuhur eden bir harbi 
veya her hangi mühim vak'ayı hiç bir 
ajanı gazetelere yetiıtirememezlik ede· 
mez. Bunu temin, ajanılann mali taharn 
müllerini geçmiyecek bir külfetle temin, 
ise ancak ajanılar araımd.a bir havadis 
teatisi uıulünü ibdaı ile bbildir ki lı
viçrede, 1920 de bütün dünya ajansla.n· 
nın i~tirakile akdedilen konferana, ajanı· 
lar ittifalona karar vermelde bu mühim 
noktayı easmclan hallebnİftİr. Filhakia 
o tarihte akdedilen muka.ele mucibince 
her ajanı, kendi memleketine ait mühim 
beynelmilel hadiseleri, alacağı muhtelif 
talimatlara tevfikan, diğw memleket a
janılanna btldirmek mecburiyetindedir. 
Ve nnltekabiliyet es.uı daire.inde bütün 
aja.nslan bi.ribirine be.il.ar. 

yalnız ittifaka ciren müeıaeaelerin ... 
dedi· kırkı geçmesi heıabile her ha~ bir 
mes7le baklanda. kırk tarafa telıraf çele. 
~enın rene pek pahalı olacağı nazarı 
dıklcıte alınarak bu huıuıta da iki yol 
tefrik edilmiııir: 

A - .\" ah:.ı veya uzak aj11Dılara kablo 
ile telgraf, 

B - diğer bütün ajanslara sirküler 
telsizle havadis. 

Fakat her ajansın elinde bir telsiz is
tuyonu olmadığı için konferans (B) 
fıkrasına giren telgrafın ne suretle keıi· 
deı: kabil olacağım da tetkik etmiı ve ni· 
hayet ittifaka dahil ajanslar tarahndan 
verilecek havadislerin bir iki noktada 
toplanarak buradan kuvvetli telsizlerle 
bütün dünyaya yayılması usulünü kabul 
eylemiıtir. Havas ve Reuter'in bu ite 
memur edilmeleri ellerinde beşer, alb· 
şar telsiz Utuyonu mevcut olmaamdan 
münbaiıtir. Ayni zamanda Stefani, Volf 
Pat, Tan, Atina Ye Avala Ajanslıınnm 
da ayni yazifeyi ifa eden telsizleri ftl'· 
dır. 

Bu uzun izahat nazaran Anadola A· 
jansımn ve onunla tamamile ayni yazi. 
yelle bulunan diğer ajanılana ist.ilıbar 
mekanizmaımı işletebiliriz: 

Türkiye dahilinde harice akaettirilme
si İcap eden her haberi ajansımız kendi. 
sile eıı zi7ade alikada.r olan taltribea 15 
kadar ajansa .kablo ile tebliğ eder ki bu 
meyanda Hana Ye Reuter de vardır. Çek 
tiğimiz telgraf iki üç aa.at sonra ba iki 
ajansın t~~le ~ütün dünyaya neşrolu
nur ve büıim ahize istaayonla.nma tara• 
fında'! t~ zaptedilir. Bu hareketle 
haberımızın ne vakit ve ne tekilde etra
fa yayddığtm kontrol ehniı oluruz. Bu 
mekanizma. ~ütü!' ajanslarda aynidir. 

Ma~al~nızın bır yerinde her memle
ketteki a1~ oranı!1 yaiı:aı"t bil" milli pro
paganda mue11eae11 teklınde gösteriy.,.-. 
'':'n~. _Bunda ~ deiiJ, fakat yarun 
bır zuhul var: A1anslar her feyden evvel 
memleketlerin ihbar ve İstihbar nutala
ndır. Fakat ellerinde bulunan Yesaitin 
kuvveti kendilerine memleket propagan .. 
dası yapmak ıubuletini de bahteder. A
janslar konferansı vazifenin bu ikiliğini 
nazarı dikkate alarak havadis telcrafıa. 
rım ela ikiye ayırmtfhr: 

A - Beynelmilel mahiyette bavadis
lerdir ki bunların ücreti alıcı ajanslara 
aittir. 

B - Trak!etüst denilen ve milli 
nafıi müdafaa için daha ziyade propagan
da malıiyetiade olarak çekilen havadis
lerdir ki bunlarda.o dolayı alıcı ajansla
ra ücret tahmil edilmez. Neşredilmeleri 
ihtiyaridll-. Her ajanı kendi memleketi· 
nin tne1U1.f"üne uygun görmediği ban
disleri netretmiyebilir. Fakat ıiıtematik 
bir tarzda bütün traktetüstlerin sepete 
atılma .. kartı tarafın da mukabelci biJ. 
misle· geçmesini İcap ettiri. 

Bu ittifakın diğer mühim bir fayclaıı 
da, ajanılann nzifesi havadisi yalnız al
mak ilin iharet olmadığına göre, her 
memleketin kendi havadiıleri.U di~er 
bütün memleketlere isal edebilmesini te
min elme•idir. Biz Çeklerden, Macarlar. 
dan, Fransızlardan aldığımız telgrafları 
nasil hültenlerimize korsak, o memleket 
ajansları da bizden çekilen telgraftan o 
.suretle servislerine geçirirler. Bütün 

• işte ajanı mekanizması budur. 
Mekalenizin bir yerinde de verdiğimiz 

havadislerin hazan çok mufassal oldu· 
ğwıdan, 9ikayet demiyelim, hahiı buyu· 
ruyorsunuz. Ben de itiraf ederim ki bül
tenlerimizin içinde ve en mühimlerinin 
yanında lüzumsuz, bisut havadisler de 
vardır. Filhakika hazan meaeliı lngiliz 
parlamentosunun açılıımı adeta edebi bir 
makale ile arzettıgım.ız olmuşt.ur ... d1'.uC 

unutmamanızı rica ederim ki gelen tel
graflann muharriri biz değiliz. Lüzum· 
suz bir sansür yapmadan iyi ve kötü 
bavadiılerimizi gazetelere arzediyoruz. 
Fakat onlar bic bir vakit bizim bültenle
rimizi aynen neıirle mükellef değildir
ler. Biz çok veriyorsak, Milliyet'in kıy
mettar tahrir ailesi bunlarm ara11nda 
lizmı ıeldiği gibi bir intihap, bir taınif 
7apmağa her nkit muktedir değil midir? 
Müsaadenizle ıöyliyeyim ki ben, az ha· 
ndis Yermekten çelcinirim, fakat çok ha· 
vadiı veriyor tarzında bir muhatebeye 
hak veremem. 

2 - Yukanda bahsettiiim mekanizma 
mucibince ajanaunız bütün dünya ajan&-
1annclan günde yüzlerce telgraf alır. Bun 
lan, buyurduğunuz gibi, kendi huıuıi 
iıtlhbarah olarak deiil fakat kendi ru• 
muzu altm:ia ne9reder. Husuıi istihbarat 
ancak Avrupanın bazı yerlerinde bulun
durabildiği veya fevkalade olarak gön· 
derdiği kendi muha~irlerinin telgraftan· 
dır ki bunlar ela bültenlere hususi muha· 
birimiz bildiriyor ipreti ile ıirer. Muh· 
telif ajanılann telgraflarından yalruz •· 
çık mahiyette propaganda hanclisi ihti: 
va edenlerle diğer memleketlerin ahvalı 
clahiliyeıine dair haber verenlere o a· 
ja.n11n ismi a)'t"lca dercedilir. 

Muhtelif ajanslardan gelen telgrallann 
A. A. ipreti ile ne§l'Olunması yalıuz 
bize mabıuı bir bid'at eseri midir? Bu 
itaretleri kal~ ve her ajanım İs· 
mini tasrih ebnck kabil olınaz mı? Bu 
nokta konfera:ıslarda uzun uzclayıcla tet
kik olunmut n nihayet bizim de tatbik 
ettiğimiz uıw kabul edilmiııir. 

. Bunun ıebebi baıittir: Her lıanıi bir 
a1an~ı ele alınız, ncırettiği telgraflann 
belki de onda dokuzu diğer ajanslann 
havadislerinden terekküp eder. Fakat bu 
havadisler mukabiliru her tarafa telıraf 
çekmek ıuretile kendisini" ödediği bir 
himmetin mahsulüdür. Ve kendi malı
dır. Faraza Franaada bir kabine tebecf. 
dülünü habu aldığı va.kit ajanı bunu 
sarahaten Havas'a nya diier her hanıi 
bir müesıeıeye atlehnekte kat'iY<On 
menfaattar deiildir. Bu bvaclisi en seri 
surette efkin amumiyeye arzetmelde va. 
zifeoini ifa etmiı olur. Bu pi objektif 
haberler, menşei er ne olursa olsun, biza. 
tilıi ehemmiyeti haizdirler. Bunun içindll
ki yalnız biz değil bütün dünya ajanı
lan, belki bir iki istiınaaı ile, kendi iıİm· 
!erini bütün telgraflara vazederler. Bü
tün Balkan ve merkezi Avrupa ajansla· 
rıncla, Hanı'ta ve Reuter' da yaphğım 
tetkikat bu noktada ajanılarm tamamen 
ayni reyde oldukla.n merkezindedll-. 

Hariciye Vekili Beyefendinin aon se
yahatleri esnaımcla Balkan muhabirimi
zi Blgrad'a ve Atina'ya ben sevkettim. 
Gösterdiği IDUYaffakıyetin ıizin tarafı. 
ruzdan da takdir edilmesine ha11aten 
memnunum. Fakat istisnai bir hale ta· 
mamile uyan bu tarzı hareket ajanı için 
daimi bir mesai tarzı olamaz.. Bugün is
tihbarat için sarfedebildiğimiz parayı ıırf 
bu işe tahıiı etaek bile Avruparun an. 
cak bet .!tı yerinde daimi Ye faal mu· 
bahir bulundurıılıiliriz. Çekecekleri tel
graflar iıe izahı uzun ıürecek esbap ne
ticesi olarak bize yinni kere daha paha. 
lıya malolur. Muhabir bulunduramadı
itmrz yerlerin havadislerine ise tamamile 
veda etmemi% İcap eder. Scınra hiç bir 
muhabir bir ajanı derecesinde -;. iıtih. 
harat Yaatıuma malik değildir. Bu ak· 
§&Dl Paris'te olan bir vak'ayı biz ıize 
derhal yetiıtirebiliyoruz. Bu haber erte
si gün Pariı gazetelerile birlikte Türk 
matbuatında intita.r ediyor. Halbuki 
muhabire kalsa erteıi sabahı beldiyerek 
haberi gazetelerde okuduktan sonra bi
ze Yerecektir lı:i, aizin nqri7ahmz hu SU· 

retle akalli 24 saat teahhüre uğnyacak 
demektir. Siz de bilirsiniz ki mesailclen 
bir ~ğunun bu yolda bir teahlıiire yoln 
7oktur. · 

Diğer taraftan ajansı tamamile milli
leııirmek maksadile diier ajanslarla olan 
rabıtamızı muhafaza ederek her tarafa 
muhabir gönderirsek bize senevi 100 
bin liraya yakın bir masrafa malolur ki 
tabanunülfersa.dır. Bu rabıtadan vazge. 
çenek muhabir lı:uJlanabiliriz. Fakat o 
vakit bizim çekeceğimiz telgraftan kime 
neşrettirebiliriz? Gene tekrar edeyim ki 
ajanslar ara11ndaki rabıta havadisi hem 
almak ve hem de vermek esasına müıte
ııittir. 

Bu şebepledir ki ojansı, bu manada 
olarak, tamamtle millileştirmek, yani 
havadislerini $lrf kendi muhabirlerine 
hasre!~elı: kabil olamıyacağı için ma
kalenı.zı, olsa olsa, bizleri fazla muhabir 
t:::-ı~nmağa bir teıvik mahiyetinde te-

etroek istiyorum. Şimdiki halde 
kısmen fahri olarak, ajansın altı memle·' 
~~t,t_e_ ~~biri vardır. Önümüzdeki se
neoeu ıtibaren Balkanlardaki muhab" 
adedini biraz tezyide de çalııağun.. ır 

Yalmz, müsaade buyurunu>: da bende
niz de bir mütalea arzedeyim: 

Bizim sarfettiğimiz emeklere muhte
rem matbuatmırzın biraz yardım ebneıi
ııi talep te biziın bir hakkımız değil mi
dir? Ajanı üç aene evvel gÜnde 1200 
kelime verirken bugün istihbar kabiliye. 
tini yevmi 15 - 20 bin kelimeye çıkar· 
mıştır. Yeniden bir çok senrisler ihdas 
etmiııir. Halbuki meseli Belgrad'cla Po
litika gazetesinin senevi aboneınan Ücre
ti tam 3000 Türk lirasına baliğ olduğu 
halde bizim aldığımız ayda 30 lirayı teca
vüz etmez. Gazetelerin adedi tab'ından 
mı babıedeceluiniz? Hakkınızı teslim 
ederim. Yalnız ıizin maruz bulundufu • 

ticaret nazırı M. Duran' da 
şahit olarak dinlendi 

Fransadaki Staı>i•ki rualeti hak • 
kındaki tahkikat günden ı;üne dal • 
[anmaktadır. Staııin<inin dolandıncı • 
lıklarını tahki.ka memur olan Rayon 
ıehri istintak hôkimi sabık Başı>ekil 
Daladier'in de malıimatına müracaat 
etmek lüzumunu hisaetmi§tir. Malum 
olduğu üzere, bu rezalet meydana çık 
tığı vakit mevkii iktidarda bulunan 
Şotan kabinesi istifa efmi§ ı>e yerine 
Daladier geçmitşi. Fakat bundarı he· 
men üç hafta kadar evvel Daladier de 
Parüı halkının kendi kabim!si aleyhin 
de yaptığı nümayiılere mukavemete· 
demiyerek iııtilaya mecbur kalmıf ,,., 
yerini sabık reiııicümhura bırakmıffı. 
Bu hususta aldığımız telgrafları "'cı ' 
jıycı dercediyorıu: 

BA YON, 1. A.A. - İstintak hakimi, 
dün, sabık batvekil M. Daladier'ye ~ir 
coiıt göndermi,tir. H&kiın, M. Daladıer 
yi bu aym sekiz nya dolnr<unda, ıabık 
ticaret nazcn M. Jullen Durand ile bir
likte dinliyecektir. 

Mahkeme, M. Dariuı ile M. Bonnoo· 
·re' un muvakkat tahliye taleplerini redct· 

mittir. 
M. Durand ne diyor? 

P ARlS, 1. A.A. - Staviski meselen 
hakk1nda tehadetine müracaat edilen sa
bık ticaret nazırı M. JuJien Durand, ).o
zan konferansında bulunduğu aıracla. Ba· 
yon belediye reiıi M. Garatnin ta'lebi Ü• 
zerine, ticaret necaret nezareti ıu.be nıü~ 
dürlerinden iki zatın, mesai nezaretine 
hitaben umumi mahiyette mektuplar ya· 
za.rak sigorta ıirketlerinin ihtiyat akça· 
la.nm belediye kredi sand !darına yat«•· 
bilecelderine dair olan nizami müsade1; 
batsrlahnıt olduklarını tavzih etmiıtir. 

M. Dur.and hiç bir zaman Bayon'a dair 
bir ihbara muhatap kalmadığını ve Sta· 
viıki'yi tannnadıitnı ilin ehniştir. 

M. Frot'u vuracaklar mı? 
PARIS, 1. A.A. - Üzerinde l>1çak bu· 

lunan ve dün aktam, Daladier l<abinelİ· 
nin ıabık dahiliye nazın M. Frot'un ikll· 
metgahm.3 gidip mümaileybi ıoran 16 
yaşında bir mektepli zabitaca tevkif e
dilınit ta. 

Bu esnada M. Frot, büt~e miizakeı·atı· 
na ittirak etnıek üzere meclise gİtmİJ ol· 
duğundaıı evinde bulunmuyordu. 

Genç mektep!~ M. Froı'u. aleyhinde 
vukubulacak bir ıuikaıti ha.beı- vermek 
üzere aradığım söylemlftir. 

Şarki Türkistan 
Kaşgarı almak için yeni 
muharebeler hazırlanıyor 

DELHI, 28 - Buraya gelen malıi· 
mata göre, geçenle.-de iıtikliiliın ilin 
eden Çin Türkiataru'nm merkezi olıın 
Kafga.r ıehri Tunga'1 ~skerlcri tara · 
fında.n iıgal edilmittir. Cümhurreiıi Ho
ca.niyaz Hacı, batnkili Sabit Oaınulla 
ve diğer hü.k.Uınet azalan kaçmıılar • 
dır. 

Şarki Türkistan cümhuriyetinin İı· 
tiklalini tanıtmak için Delhi'ye gelen 
heyet azalan henüz burada.dırlar. Bu 
heyet azalan, Kit car' dan çekilmenin 
muvakkat olduğunu aöylemektedll-ler. 
· Hü.k.Uınetin emrindelci kuvvetler az
dı. Fakat Kırım reiıi Şerif Han 20,000 
adı:er ile Çin kuvvetlerinin aon talıa• • 
ıüngilu olan Urumçiyi muhasara ebnek· 
teclir. Hotan emiri Abdullah ta 10,000 
aakerle Şarki Tiirlôıtan bükUmetine yar
dnn etmeğe hazırdır. 

Bulgar kralı 
Kral Boris Berlinde si
yasi temaslar yapıyor 
BERLIN, 1 .A.A. - Diin cündiizün, 

Bulııaristan kralı Boria, Alınan hariciye 
nazın M. Fon Neurath ile ilci saatten 
fazla ıüren bir mülakatta bulunmu9tur. 

Kral Bôriıin Berlini ziyaretinden hahae 
elen bu sabahki gazeteler hu ziyaretin iki 
devlet arasındaki iyi münasebetlerin yeni 
bir delili olduiımu yazıyorlar. 

Bulgaristan kralı, ziyaretlerini tamam
lıyabilmek için, Berlinde bir gün dah• 
kalacaktır. 

BERLIN, 1. A.A. - Bul!!ni•tan kra
lı Boriı reisicümhur M. Hindenbourg'u 
ziyaret etmiş ve riyaseticümhur sara
yında M. Hitler'in de hazır bulunduğu 
ziyarete i,tirak eylemiıtir. 

M. Mussolini sulh on sene 
müemmendir diyor 

VAŞiNGTON, 1 (A.A.) - Meıhur 
gazeteci Hörstün idaresi altındaki mat
buat , 1 tal ya baıvekili M. Muuolininin 
en atağı 10 sene için sulhun müem • 
men bulunduğuna ve İtalyanın , Avus
turya istiklalini idame arzusunda ol
duğuna dair, M. Knickerbokere va• 
ki beyanatını kocaman ıerlivhalarla neı· 
retmektedir. • 

Beyanatının ikinci kısmında, M. Muı 
aolini, Avrupanın vaziyetinde gördü
iü telılikelerden bahıeylemelrtedir. 

nuz mü,külatın kumen bizim haldamız. 
da da vari~ olduğunu lutfen kabul etmez 
misiniz? 

Bu vesile ile de hürmetlerimi teyit 
ederim efendim. 

Anadolu Ajansı Umum Müdürü 
MUVAFFAK 

Not: Bu "mektuba Ahmet Şükrü Bey 
yarınki sayımızda cevap verecektir. 

LONDRA, 1. A.A. - Avam kama· 
rasıncla, mesai fırkası mebuslarından M. 
Mac Govcrn İmperatorluk ifkri hakkın· 
daki diinkü müzakerat esnasmda bir h3· 
diıeye srbc.bi;·et vcrmişt~r. 

Mümaileyh, reis~ hitap ederek, Avam 
kamarası civannda bulunan itsizlerin 
meclise kabul edil:neler~ni istemiş ve z:ı 
bıbit.a memurların.n. meclis:: girm('k is .. 
!iyen ha'.kı muayeneye tabi tutarak üst 
baıları pek düzgün olmayan kimsele"i 
içeriye bu-akmadığını ıöylemiıtir. 

Reis, halkın meclise kabulu hususunda 
mutat veçbile hareket edildiği cevabını 
vermiştir. Bilmukabele M. Mac Goven id· 
diasında iırar edip de, reisin ihtarlarına 
maruz kalınca : 

" Cehenneme kadar yolunuz var. De .. 
folun" .~ye bağırnuı \-'e : 

" Bu meclis bir maskaral:ktan ibaret• 
tir'' diye söylenerek, Pürhiddet dışa· 
nya çrkmııın. Bu esnad:'> av~ .ka.m~r:ı· 
11 binasını kapılarında b:rçok ıısızler hı· 
rikmiı, mühim zabite ku...-.etleri intiza
mı muhafazaya çalışıyorlardı. 

M. Mac Govern bu iııizlere dağı~a
larını tavsiye etmiş, onlarda bunu dın .. 
leyip hemen oradan uzaklaı.mıılard .r. 

lısizlerin bazı!~ muhtelif. !"ebu•lar 
tarafından meclis binası dahiline kabul 
olunmuılardır. 

Mançuri imparatorunun 
taç giyme merasimi 
HSINKING, 1 (A.A.) - Yeni 

Mançuri imparatoru Ouyinin taç giy • 
me meraaimi fevkalade ml" .. ıntan bir 
ıurette icra edilmi1tir. 

Merasinı "Semalar mabedin., de ya.
pılmıttır • Bu mabet açılı: havada kain 
olup yekdiğeri üzerine konulmuı mer• 
merlerle vücuda getirilıniş altı taraçadan 
müteşeklci1dir. 

Merasimde eıki ayinlerle asri sah
neler ara11ndaki tezatlar göze çarpmak· 
ta idi. Puyi, altıncı taraçada 3000 se
nelik ayinleri ifa ederken havada tay
yareler dolaııyordu. Merasimin tafıilab 
radyolarla neıredilmit ve mütemadiyen 
sesli filmler alınmııtır. 

Merasim göz kamatbncı bir dekor 
içinde cereyan etmiıtir. Mançuri hüku· 
meti bu meras.in'ı için 3,500,000 dolar 
tahıiıat kabul etmiıti. 

Alman cephesi ----Sarre civarındaki siy11si 
fırkaların hepsi birleşiyor 

SAARBROKEN, 1. A.A. - Alman is
tihbarat bürosundan : 

Bugünden itibaren, Sarre hanaıında
ki ıiyaai fırkalar büaiıtiına lağvedilerek 
"Alman cephesi' 'nmnuu ahın tek bir te-
tekl.-üle inkilap ediyorlar. . 

Bu cephenin reisi, neırettiği beyann:ı
medo diyor lci : 

" Biz, bugün, harikulade bir kardet 
birliği vücude getiriyoruz. Yaktı hulul e
dince alman olmanın ne demek olduğu· 
nu aı:.ınc ilin etmek, biziın için bir ıeref 
vazifesidir, fırka, mezhep ve ıunıf farkı 
gözetmeksizin, hepimiz bilaiıtiına, 'u 
tek dütünce ile, birbirimize bağbyu:, bi· 
zim alınanyanuz. 

Muhtelif fırka menıupları, batka bat· 
ka dütünmüı olabilirler. • Ukin timdi, 
hepıi j,irden bu düıüncecle hirletmekte
dirler. 

Mösyö Gobe1s . 
Biz hariçten gelen emir le 

hareket etmeyiz diyor 
BERLIN, 1. A.A. - Matbuat mümes· 

ıillerini kabul ettiii ıırada, propaganda 
nazın M. Goebels, Raytt&gı yakanlar· 
dan Dimitrof Tanef ve Popof'un tabii· 
yeleri husuı.:U... kendiıil~ ":-!•ekil ara• 
sında lıiçbir noktai nazar ih~ bulun
mamıı olduğunu beyan etmiıtir. 

M. Goebbelı, bu tahliye keyfiyetinin 
gecikmit olması, ecnebi mathuahn garip 
ıurette Ye anreden:eUne vukubulan ucl· 
riyabndan Ye kendisinin böyle hariçten 
gelen emirl...-le harekete alqık olmama· 
smdan ileri geldiğini aöylemit ve bu üç 
Bulgann, Moskovada. mutantan ıurc~tc 
karşılanmalan için\ alelilcele tayyare ile 
sevkedildilderini ilave etmiştir. 

lzvestiya Baş~uharrirliği 
RI GA, 28 - 1 zvestiya gazetesi baş· 

muharrirliğine Buharin tayin edilmit; 
tir. Buharin vaktile Pra".da gazetesı. 
başmuharriri iken bu wzifeden azle 
dilınişti. 

İspanyol kabinesi 
istifa etti 

MADRIT, 1 (A.A.) - M. Zamora· 
nın yalnız dahiliye ve maliye n:uı~Ia .. 
nnın istifasım kabul etmek teklifi";' r_ed 
deylemesi üzerine, bütün kabine ıstı .. 
fa etmİ•tİr. L 

M. Zamora, yeniden istiıarelere oaJ· 
lamıştır. 

M. Prince'in katili kim? 
PARIS, 1 (A.A.) - M. Princein 

katli hadisesi etrafında cereyan eden 
tahkikat , demiryolu üzerinde ve mü • 
teveffarun cesedinin yani başında b~
lunan kanlı bıçağın, şubatın 17 sın• 
de Pariıteki bir bıçakçı tarafından eı· . . 
kalini hahrlayamadıiı bır şab11a sa • 
lıldığmı meydana ~·karmııtır. 

DAl(i 
Fırka divanı hükumetin bütçe hak

kındaki fikirlerini tasvip etti 
ANKARA, 1 (Telefonla) -Fırka divanı bu akşam üç saat de· 

vam eden bir toplantı yapmı,tır. livan IW.kiimetin bütçe münaaebetile 
verdiğt kararları tasvip etmiftir. 

ANKARA, 1 ( A.A.) - Bugün toplanan Cümhuriyet Halk fırkası 
divanı hazırlanan bütçe esaslarını tetkik ve münakaşa ederek hükiime
tin fikirlerini tasvip eylemişt:r. 

Münhal mebusluklar için 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Gelecek cuma günü Konya, Kütah. 

ya, Kastamonu, Ordu ve Y ozgalfa münhal mebusluklar için kısmi inti
hap yapılacaktır. Fırka namzetlerini çarşamba günü ilan edeceklerdfr. 

Emlak ve eytam bankası heyeti umu 
migesi dün Ankarada toplandı 
ANKARA, 1 ( A.A.) -Emlak ve eytam bankasının heyeti umumi

yesi A. B. hissedarlarının iftirakile bankanın umumi merkezinde akde
dilmİ1tİT. Bankanın bilançosu umumi buhrana nazaran şayanı tefek -
kür addedilecek bir temettüle kapanmaktadır ki, bunun yekunu 386199 
lira 4 kuru,tur. Bundan iht"yat akçesi ayrıldıktan soma A. B. hisseleri
ne yüzde 6, hinei temettü bakiyesinden eytama yüzde 19, A. B. his•ele 
rine ceman 42 bin küsur lira olarak ikinci bir hissei temettü tevzi oluna 
caktır. Bankanın ipotek mukabili olarak yaptığı ikrazat 9.611.475 lira. 
ya baliğ olmaktadır. Borçlulardan tahsil edilmekte olan faiz yekiina 
komisyon tl.a dahil olarak yüzde dokuz buğuğa indirilmiş olduğu halde 
faiz tahsilah geçen seneden az. bir nokııanla bir milyon 764000 liraya 
baliğ olmuştur ki bu hal yapılan tenzilatın borçluları dey.İn tediyesi hu
susunda daha kolay bir vaziyete get'rmuinin bir netice•idir. Heyeti u -
mumiye bankanın tarzı idaresi hakkında meclisi idare raporunu ve bi • 
liinçolan tetkik ettikten sonra ve hükiimet komiserinin mütalealannı 

dinleyerek bilittifak bunları tasvip etmi1tir. 

vilayet meclisi Ankara .... 
umumı 

ANKARA, 1 (A.A.) - Vilay<t meclt.i bu gün saat 16 tl.a 1934 se
neıi mutat içtimalarına bQflamıftır. Bu sene de yeni bütçe mütevazin 
olarak tanzim ediim=ştir. 

F ransanın harp gemileri 
Bahriye encümeninde yeni harp ge

mileri inşası meselesi görüşülüyor 
Lord Eden ltalyadan Parise geçti ve silahsızlanma 
iıleri hakkında Fransız ricaliyle temaslara ba,ladı 
PARIS, 1 (A...A.) - Hiikılmet, Fran 

samn müılafaa esbabını tanzime matuf 
olarak hazırladığı bir takım projelerin. 
mecliı müdalaa. encümenine tevdi et• 
miıtir. 

Mareşal Patain ile M. Denain bu hu· 
ıuıta ittihu edilen tedbirleri ordu ve 
hava enciimenleri huzurunda izah et• 
mitlerdir. 

Meclis bahriye encümeni, Dünkerk 
zırhlıaı tipinde bir harp eemiııi ile, bir 
torpito ve ilıi denizalb gemiı~n in. 
taımı ihtiva eden, hali hazırdaki bab· 
ri programa tatbik meYk.iine komn&ll• 
ru istihdaf eden kanun teklifini tet • 
kike M. Appell'i memÜr ebnittir. 

Her üç enciimen hükUınetin, pask~I· 
yadan evvel taa~ika. i!'~n ~de~ gı· 
bi görünen teklifleraru mua:aı.t bır tarz· 
da kartılamıılardır · 

Mediı hariciye encümeni yann, ba
komiserler tarafından Avrupa mese. 

kıinin mııbtelif safahatı ve ezcümle 
Balkanlar , A..Usturya, beynelmüıte • 
fikin borçlar ve ticari müzakereler hak· 
kında aorulacak suallere, hariciye na• 
zırı M. Bartbou'nun vereceği cevabı 
dinliyecekıir. 

Fransamn kuvvederi 
PARIS, l (A.A.) - Ayan meclisi 

aıkeri encümeninin huzurunda, M. 
Meaıiny Franpnm • Avruparun bugün~ 
kü vazi7eti karp11ncla terki tealihat 
hususunda daha ı:iyacle ileri gidemiye
ceğini beyan ederek, bu ifadeaini ati
deki ralau:nlarla. tenik etmiıtir: 

1914 te bütçeye esaı olan asil Fran• 
ıadaki ord11 me•cuchı: 675,000 , 1915 
te 439,000 ve 1934 te 300,000 nefer. 

M. Me11in7 çok ez kimselerce ma· 
lum olan bu röamlann Fransa tara• 
fından terki tesl.ihat dansı uğruna 

ihtiyar olunan fedakirlıfın azametine 
delil sa}'dacağını aöylemiııir. 

Lortl. Eti.en Paıt~te 
PARIS, l (A.A.) - Romadan sel

mekte olaa lord Eden. b11 1abah bil· 
raya nal olınuıtur. Mumaileyh, Ro • 
ma. ve Berlinde icnİ eyledifi miilibt
larrn neticesi haldmııla baıvekil M. 
Doumergı&e ve hariciye nazın M. Bar• 
tou ile görüşecektir. 

PARIS, l (A.A.) - Bu aahah , ha
riciye nezaretinde M. Downerııue'ia 
nezdinde akteılilen içtimada, lngilizler
den lord Eden, M. Compbell ve M. 
Sprang, Fnuısrzlardan da, M. Bartııou. 
M. Leger ve M. Massiıli hazır bulun• 
muılardır. 

Lo~d Eden ö~le yemefini lnsilı.r
sefaretinde Yennı ve müzakerata ıaat 
on beıte devam eclilm.,ıi ıruıkarrer bu
lunmuıtur. 

Amerika Jngiliz teklifini kabule 
müheyyadır 

LONDRA, 1 (A.A.) - Londrada· 
ki resmi Amerikan mahafilinde Ame • 
rika.nm silihlan bırakma konferansın• 
daki murahhası M. Nonnann Davisio 
seyahati tamamile huıusi malıiyettedir. 
deniliyor. 

Bu münasebetle, Vaıinırton hiikU
metinin lngiliz plim hakkındaki noktal 
nazarım evrelce Londraya bildirmiı ol
duğu hatırlahlmaktadır. Bu noktaİ 
nazar fÖyle ifade edilebilir : 

Diğer devletler tarafından da kabdl 
edilmek tartile Amerika, lnıiliır tekli
fini kabule mühe,.yadır. Maamafih ba
zırlanan esas metinde tadilit icraaı bal' 
ka.lannca da talep edildiği takdirde 
Amerika hükumeti de bazı huıusata i
tiraz etmek hakkını mahfıu tubnokta" 
dır. 

Amele yurtları açılıyor 
cektir. Yedi buçuk kuruttuk yeıııe~ 
yerine bet kunıtluk yemek veriJınC$1 
mümkün olup olmadıfı da ayrıca tel• 
kik edilmektedir, 

0

(Başi 1 inci sahifede) 
be müva.ffakıyetli neticeler vermekte· 
dir. Feıbanede de ayni usul takip ~~il 
mektedir. Liman ıirketi, ~ele ıç.ın 
Balatta aıcak banyolar da tesıa etmıt· 
tir. Bıırada amele, itten çıktık~ aon 
ra yıkanmaktadır. Şirket, timdı de bu 
tecrübeleri daha genit mikyasta ola • 
rak Tophanedeki ınerke:ı: ve K~çe1-
medeki kömür amelesi için tatb!ka ha 

!anmaktadır Bu iki yerde bırer 8.• 
:zır • . B b"' 
mele yC1Tdu teıis edilecektır. u uro-
ların te-raiti tesisi ve idaresi için bir 
nizamnaıne hazırlannıaktadır. Aldıgı· 

z malüaıata röre, tesis edilecek a -
=~le büroları, ucuz birer lokantayı, 
birer kahvehaneyi, okuma salonlarını, 
banyo dairalerini, bekar amelenin ya· 
tnkhanelerini ve lıaata amele için bi· 
rer dispanseri ihtiva edecektir. Bu bü
rolarda hem amelenin sıhhi ve içtimai 
vaziyeti ıslah edilecek, hem de mcın· 
lekete bağlı olan bu kütlenin inkılaba 
ola:ı rabıtaları lı:uvevtlendirilecektır. 
Bu cümleden olarak ha.la amele ile iş 
Vt!rt:nler arasında mutavassıtlık vazi • 
fesini gören Ye ameleyi istiunar ede1! 
müteahhitler, değnekçiler ve emsah 
kaldırılacaktır. Liman şirketi, amele}·e 
yaptığı iş mukabilinde, diğer memu M 

r;n ve n1üıtahdeminine olduğu gib ~, 
muayyen birer aylık verecektir. Büro 
lnda teıiı edilecek lokantalarda ye • 
di buçuk kuruıluk .ve on kuruılul(ol· 
lt'a.k üzere iki tertıp yemek venle • 

Bürrlarm kahveha.neıinde kahve J" 
çay fiyatı 2 kurut. mümkün olur.. a 
ha ucuz olacakhr. Sıcak banyolarda 
aıneleye sabun da verilecek, aabun •" 
>·•kanma mukabilinde amele~e".. ı.;! 
kuruı alınacaktır. Büroların ustun d 
birer yatakhane bulunacak, bura • 
bekar amele yatıp kalkacaktlT. AJııe ' 
lenin diğer ihtiyaçlarmı ucuzca tet•· 
rii. <debilmeleri için bir de aıne!ek ti 
operatifi kurulacaktır. Liman .Şır .e ,.,'. 
fİmrliden bu bürolan tesiı için ~a•~,V rİ 
te geçmiştir. Tophanede eskı a .~
me~bahalar müfettiıliği binnıının ";" ·rı 
lak bankasından ıatın ahn~a~ı ıku 
?İr~et, banka ile temaNl «.elmıttır~ "~ 
mçeşmede de münasip hır yed arbi< 
mal.tadır. Bu yerde mücedde en 
yurt inıa ettirilecektir. t t• 

Amele için yardım san~ı~ı dak di• 
kil edilecektir. Vücudc getırılece ne 

muare r a.userde amele meccanen 
1 8

• 

B ·•t·• bun ar, ve tedavi olunacaktJT. u u!' k yü:ı • 
m•tcoin aylıklarından kesılece oı-

- - -k b" · bette P de muayyen ve kuçu . ır nı~ eti de, 
r ılardan yapılacak,. Lıman. şırk kd"" 
bu ~klin vücut ve ıdamesane na 
y.ırdım edecektir. . d ta ' 

Bu ıayede amele daha zıya ı:i i . 
'"'TUf edecek, memleketle~inde bile• 
lf':erine daha fazla paı-a gondere 
ceklerdir. 



t 
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Toz 
d T ~z ama ne tozu ! Tozkoparan -

d
ak! sokak tozu değil; değirmen -
ekı zahire tozu da .1eğil; yolcu

nun ayağının tozu da değil; davul 
tozu hiç değil. Bu toz, yumurta to
zu ve aüt tozudur •• 

Memleketimizde yumurtaları 
toz haline getirecekler, sütleri ku
lutup toz yapacakalr ve satacak -
arını,. Ne alıi. şey!... Bir tutam yu
nıurta tozunu bir tutam süt tozuna 
karıştırıp üstüne de bir bardak n
Cak su döktün mü olur bir yumur
talı '"ti su ..• 

Ben bu sisteme bayıldım. Bunu 
~atka feylere de tatbik edebiliriz: 
1 alnız b:r şey var ki henüz toz et
llıeye imkan bulunamadı. Belki 
~en ileriledikçe onun da çaresi bu
unur: Suyu toz etmek. .. Havanda 

ne kadar döverseniz dövünüz, su 
toz olmuyor. Ama gene bununa -
ltıatörleri eksik değildir. Döver du 
turlar, be!i.i bir gün toz olur diye •• 

Acaba para tozu yapmak müm
kün müdür? "vurdukça tozur" de
dikleri zenginler vardır ya!. O za
llıan bankalar mühim mikdarda 
Para tozu iddihar ederler ve herkes 
Parasını enfiye kutu!u gibi kutular 
da saklar ..• Böyle olursa hırsızdan, 
Yankesiciden de korku kalmaz. Sı
kışınca bir bardak suda eritip, yir
llıi dört saat ııonra tekrar almak ü
zere içers:niz.. Yahut enfiye gibi 
burnunuza çekersiniz .• 

Fakat bu toz muhabbetinin en 
Parlağı (fikir) )erin toz haline ge
tirilebildiği zaman meydan alır .. O 
zaman kütüphaneler birer Mısır 
Çarşısı dükanı gibi olur. Kristal 
fanuslar içinde ilmi fikirler, felse
fi fikirler, edebi fikirler hep renk 
renk ve çefit çeşit ayrılmış tozlar 
halinde satılır. Herhangi bir eser 
Yapmak iateaen'z, muayyen reçete
ler dahilinde bu tozlardan muay -
Yen mikdarlarda alıp karıtbrıraı -
nız •. Bir bardak suda eritip içtiniz 
illi 24 saat zarfında o fikirleri bül
bül gibi söyler, yazar. ç'zersiniz .• 
Bu auretle içtiğiniz fikir tozunu n 
teıirile kah tair, kah filoaof, kah a
liın oluraunz... o zaman gene a -
liınlik bir toz yutab'lmek kabiliye 
ti deınek olur. Bugün de ekseri a -
liınlerin kütüphanelerdeki eski e -
•...-Ierin tozlarını yutukları ı;ıibi. 

FELEK 

Maaş kırdıranlar 
Euılak ve Eytam Bankasından ma· 

atlarnır kırdırmak isteyen zat ınaaş<
lan aahipl..rlnin vize için nıal müdür
lüklerine müracaatları lazmı gelmek
tedir. Müracaat edecekler için §ugÜn
ler tayin edilmittir: 

3 - Mart cwnarteai gÜnÜ mülkiye 
•e ilmiye yetimleri, pazar günü aske· 
ı-i yetimleri, pazartesi ve salı gÜnleri 
&ak~i t~aü~ü,. ça~": ve pertem
he aunlen mülkıye ve ılmıye tekaüdü. 

Maat sahipleri bugünlerde nüfus 
hüviyet cüzdaıır, ıenedi resmi malul 
olanlarm raporlan gibi ve&ikalarını 
h&mi lolınalan lazunchr. Hüviyet cüz
d~arını tebdi ]ettirmemi, olanlann 
tediyeden evvel nüfus. dairelerine rnü 
l"acaat ederek yeni cüzdan aJmaları 
lazandır. Maatlarını doğnıdan doğ • 
ruya malmüdürlükleri gitelerinden a

lanlar hakkındaki muamele ayrıca ga 
~etelerle ilan edilecektir. 

Maa~ yoklaması 
Eytam ve eramil ve mütekaidinin 

-~üdürlüklerince yapılmakta olan 
eda- Yoklamalannın mayıs ayına tehir 
ı,, ?•İ üzerine evkaf müdüriyeti de 
İiç ~ ı eytam, eramil ve mütekaidinin 
)a •Ylık yoklamalannı mayıs ayında 

n"'ağa karar venniıtir. 

L. BORSA 1 
Bankaımdan alınan cetnldir) 

1 Mart 1934 

12,03 t 
641 l 

79,30 
9,24,23 

83,33 
2,45,25 

3,39,44 
1.17,71 

64,76,20 

Prai 
Viyana 
B .. rı;n 
Madrit 

Be~•r•t 
Zle>ti 

Pt·nl'O 
Bülı..reıt 
Mo•kova 

N U K U T (Satıt) 

16) 
124 
641 
213 
115 
:u 

818 
24 

106 
&l 

t $ill•. A-.. 
1 Peı:•t• 
1 Mark 
ı z~ıoti 

20 l~f'-Y 
.20 D'n•r 

1 Çerao•İf 
1 Altın 
1 Mf!cidiye 

Banlınot 

lZ 
1150 
12,60 
19.25 

l,75 
1.55 
z 89 

19,11,55 
4,46.75 
1,r!l,59 
5 ,83,15 

35,03,50 
4,20,75 
3,86,25 

79,41.50 
10.89.50 

Z4 .. 
49 

23,50 
21 
53 

932 
35 1-2 
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ŞEHiR 

EKONOMi 

ispanyaya 
Doğru posta 

-o--

Bulgar seyrisef ain idare
si de iştirak ediyor 

Yelkenci zade firmasile Bulgar Sey 
risefain idaresi tarafından teşkil edi -

"!n vapurculuk idareıi dünden itibaren 
ıaaliyete geçmittir. Bu idarenin ilk 
vapuru, 15 Martta Avrupa postaları
nı yapmağa batlryacaktrr. Dün bu an
laıına etrafında Yelkenci zade Lutfi 
Bey demittir ki: 

- ispanyaya kadar Avnıpa liman
larına tertip ettiğimiz postalara Bul -
gar Seyrisefain idaresi de İ§tirak et • 
mek İstedi. Şehrimize gelen Bulgar 
Seyrisefain idaresi meclisi idare reisi 
ile az zamanda anlaştık. Bu suretle Is 
panya hattına bizden Erzurum ve Va
tan, Bulgar seyrisefafin idaresinden 
de Mari Lüiz ve Balkan vapurları tah 
ıia edilmittir. ilk P03talı Erzurum va
punı 15 Martta, V arna - Trabzon • ls
tanbul - Valansiya arasında yapacak· 
tır. 

Türk - Bulııar vapur idaresinin ha
sılatı !afiyesi iki idare arasında tak _ 
sim edilecektir. 

lspanyol he ~ gidiyor 
Şehrimzde bulunu..• ispanya Tica

ret heyeti bu aktam Bulgaristan& gi
decektir. Heyetin dönüıte tekrar ıeh
rimze uğraması muhtemeldir. 

Atina t orsa acenteleri ge~miyor 
Atina kambiyo borsuı acenteleri

nin Türkiyeye seyahat yapacakları ya 
zılmı,tı. Son gelen bir habere göre bu 
seyahatin şimdilik teehhüre uğradığ ı 
bildirilmektedir. 

Japonya ile ticaret 
Türkiye - Japonya ticaret muahe

desi mayıs sonunda bitecektir. 

Bulgaristanda ihracatı 
teşvik projesi 

Bulgar Ticaret nezareti, ihracatı 
teıvik etmek makaadile yeni bir pro
j~ !'azırlamışbr. Bu projeye göre 
zıraı ve &ınai mahsulit ihraç edileceğ i 
zaman her nevi vergiden muaf tutu· 
lacaktır. Proje ~anun haline gelecek 
oluna, Bulgar ıhracat maddelerinin 
maliyet fiati azalacaktır. Bu azalıt ne 
tice itibarile ihracat mallarımızm Bul
gar mallarına rekabetini müıkül bir 
hale koyacaktır. 

Sandıktaki yumurtalar bozul
du mu, sağlam mı? 

Yumurtaları bulduğu bir usulle al· 
tı ay muhafaza edeceğini söyliyerek 
bir ıandığa koyan Kasımpatalı Hasan 
Beye dün Ticaret odası tarafından 
bir mektup yazılmııtır. Bu mektuptpa 
yumurtaların sandıkta kaldığı müd -
detin altı ayı bulduğu, odaya aele -
rek yumurtaların açılması bildirilmiş· 
tir. Hasan Bey pazartesi günü odaya 
davet edilmittir. O gün oda idare he
yeti azası da hazır bulunacak ve san
dık açılacaktır. 

Mevaddı iptidaiye gümrük 
tarifesi 

Mevaddı İptipdaiye gümrük tarife
sinin muaddel yeni teklinin dün :en İ· 
tibaren tatbika ba§larulmaaı laz 1 gel 
me~te idi. Fakat evvelki aktam · geç 
vakıt gele~ emirle bu müddet bir ay 
daha temdıt edilmiştir. 

ithal edilen deriler 
Bundan bir müddet evvel Fransa 

ile yapılan kontenjanla Fransaya 25 
bin oğlak derisi ithal etmek üzere tah 
aisat verilmişti. Amerika ile aramızda 
ki yeni anla~ma neticesi olarak ayni 
muamelenin Arnerikaya da tatbik edil 
lllesinden endi§e eden deri tacirleri 
Ticaret odası nezdinde tqebbiiaatta 
bulunmuılardır. Oda bu iti gümrükten 
aormuıtur. 

Çorapçı ların temennileri 
lstanbul mebusu ve Milli Sanayi 

birliği reisi Vasıf Bey Ankaraya git
mitşir. Vasıf Bey çorapçıların lktıaat 
vekaletinden temenni ettiği bazı hu -
ausat hakkında teşebbüsatta buluna • 
caktır. 

Almanyadan gelen mallar 
Almanyadan memleketimize ithal e

dilen bir kısım ticaret emtiasının eski· 
den olduğu gibi tenzilatlı tarifeye tabi 
tutulacağı ve bu anlasmanın mart ıo -
nuna kadar devam edeceği alakadarlara 
bildirilmittir. 

lstanbul ticaret ofisinin 
bir tebliği 

lSTANBUL, 1. A.A. - İhracat ofi
ıinden tebliğ edilmittir: 

1.- Kudüs civarında Tel-avivde 26 
~'!"' 934 tarihinde, açılacak prk pana· 
~ıne gidecek züvvar ile panayirde teı
hır edilmek üzere gönderilecek etya 
nakliye Ücretlerinden Türkiye §Ömendö
ferlerine tenzilat yapılacaktır. Bu tenzi
lat miktarlarile şeraiti hakkında ihracat 
ofisinden malumat allnabilir. 

2.- Türkiye ile Macaristan arasında~ 
ki ağuıtos 933 tarihli ticari itilafname 31 
mayis 934 tarihine ve Japon modöa vi
vendiıi 5 mayıs 934 tarihine kadar tem· 
dit edihniştir. 

Verem mücadele cemi
yeti kongresi 

İstanbul verem mücadele cemiyeti
nin 7 inci kongresi bu sabah ıaat 10 da 
Cağaloğlundaki halkevinde yapılacak • 
br. 

BELEDiYEDE 

Otobüslerin 
Genişliği 

-o-

Y oIIarımıza göre 
daraltılacak 

.. Otobüslerin geniıliği fazla görül -
mut ve iki buçuk metre olan genitli· 
ğin 2,30 a indirilmesi takarrür ebnit -
tir. Bu suretle arabalar yollarda da
ha ıuhuletle seyrüsefer edeceklerdir. 
Yeniden yapılacak otobüsler bu kara 
ra göre inşa edilecektir. 

Nakledilen etler 
Etlerin tehir içinde nakli veya şe

hir dışından şehre girmesi hakkında 
bazı yeni kararlar verilmiştir. Verilen 
karara göre nakledilen et lerden men
ıe ıahadetnamesi ve sıhhat raponı a· 
ranacaktır. Bu suretle vesika ibraz e
demiyenlerden 20 liradan 40 liraya 
kadar nakdi ceza alınacaktır. 

ViLAYETTE 

Şeker 
Kaçıranlar 

--o--

Kaçakçılık yapanlara mu
hacir muamelesi yapılmıyor 

lstanbul vilayeti, Bulgaristandan mem
leketimize müvazaalı şeker kaçakçılığı
nın önüne geçmek için yeni bir karar 
vermiıtir. 

Viliyet, muhacirlerin beraberlerin • 
de getirdikleri ıekerlere ait resimleri 
gümrükte verdiklerine ait vesikaları gös 
termiyenlere muhacir muamelesi yap
mıyacağını alakadarlara bildirmiştir. 

Vilayeti bu karara sevkeden sebep, 
son zamanlarda muhacirlik 11fatına da
yanarak müvazaalı ıurette külliyetli mik 
tarda ve resimsiz şekerin Bulgaris -
tandan memleketimize getirilmekte ol
DlB'>ıdır. 

Bu hususta dün vili.yele ıayanı dik· 
kat bir ihbar da yapılmı§tır. ihbarın 

Mezbahadaki hayvanlar ıekli şudur: 

muayene edı'lecek Bir şahıs Bulgaristandan muhacir 
gelmiş, fakat fazla teker de getirmiştir. 

Belediye baytar müdürlÜğü şehri - Vilayet, bu şahıs hakkında muhacir 
ınizdeki bütün hayvanları umumi bir muamelesine başlamamıştır. 
muayeneye ti.bi tutmağa karar ver -
mi§tir. Hayvanlarda Rumen denen has Dün bu şahıs, vilayete gelerek ,.,_ 
talık olduğu iddia edilmektedir. yar ker kaçakçılığını kendisinin yapmadığı
pılacak umum.i muayenede vaziyet an nı, fakat bu kaçakçılığın vaki oldu -
laıılacak ve ona göre tedbirler alına- ğunu, batkaları tarafından yapıldığını 
caktır. söylemiş, bunu yapanların isimlerini bil

dirmittir. 
Nalbant mektebi açılacak Tahkikata başlanmııtır. 
Belediye baytar müdürlüğü şehri - Kozacılık inkişaf ediyor .. 

mizde bir Nalbant mektebi açmağa ka 
rar vermiştir. Bu mektepte ayrıca kurs lstanbul vilayeti, ziraat noktai na
lar teıis edilecek, kurslara piyasada ki zarından yapılan tetkikatta, bu mınta-
nalbantlar devam edeceklerdir. kanın dut ai'iacı yetiştinneğe ve ipek 

ı böceği yetiıtirmeğe çok elverişli oldu· 
nşaat azalıyor ğu anıa,ıhmştır. 

Yeni yollar ve yapılar kanununun Köylüde, ziraat müdürlüğünce ya-
tatbik edildiği tarihtenberi ıehrimizde pılan teşvik neticesinde bu ziraat ıube· 
inşaat ruhsatnamesi aJanlar e~kiye na- ıinc kar~ı büyÜk bir heves vardrr ve 
zaran hemen hemen yüzde ona düımüş- uyanmı§tır. 

tür.Belediye, bilhassa ileride istikamet Bu arzunun devam ettirilmesi için 
harı.tasına go'" re kesı'lmek s ti') • köylerde ziraat müdürlüğü tal'afından ure e genıı-
letilmesi lazım gelecek caddelerde yük- dutçuluk ve böcekçilik hakkında lôv· 
sek binalar yapılmasına, hatta bu bi _ balar asılmıttır. Tutulan bir istatisti -
nalarda esaıh tadilat için bile ruhsat ğe göre, 929 senesinde 10,000 931 de 
vermemektedir. 30,000, 932 de 30,000, 933 te 70,679 

Bu vaziyet üzerine bazı kimseler dev- adet dut fidanı dağıtılmııtır. 
Jet şura~ına müracaat ederek beledi- Bu ıene subat sonuna kadar iıe 
yenin noktai nazarını İptal edecek ka- 43,000 dut fidaıu tevzi edilmiıtir. Tev-
rar almağa teşebbüs etıniılerdir. ziata devam ol~aktadır. 

Yeni xapı kanunu ve bu kanunu te- J b [ ~ [ 
yit eden hıfzıssıhha kanunu binalar hak- atan u agaç anıyor 
kında bir çok kaydı ihtiva ediyor. Bu Tutulan bir istatiıtiğe göre geçen ae-
aebeple inşaat ruhsatiyeleri alanuyan • ne latanbul vifa).eti dahilinde 59,920 
lann devlet ıürasına müracaatlarından adet meyvah, 3ı,407 adet meyvaaız a -
hiç bir netice çılaruyacağı tahmin edil - iaç dikilnıiıti,r • • 
mektedir. Ma~l Şehir planı yapıldıktan sonra ıeh - maaşı 
rimizde intaat itleri daha mazbut bir Mart umumi maaşı diin verilmit -
hale girecektir. tir. 

~~~~~~~~------~...;_~~ 

Mahkemelerde 

Adliye için yeni saray 
düşünülüyor • 

ınşası 

Postahanenin tahsisinden sarfınazar 
edilecek, Münasip arsa aranıyor 

Postahanenin adliyeye tahsisinden yurtıuz bir adam olduğunu ve ufak te 
aarfmazar edildiği tahakkuk etmek - fek hırsızlıklar, yankeaicilikler yapa
tedir. Postahne için yeni bir bina ya- rak geçindiğini tesbit etmİ§ ve kendisi 
pılmaktansa Adliye için yeni bir b•na ni müddeiumumiliğe tevdi etmittir. 
yapılması daha muvafık görülmekte - Müdediumumilik tarafından Su\ -
dir. Dün bu huau&ta Adliye vekaletin tanahınet birinci sulh ceza mahkeme. 
den lstanhul :r.ıüddeiumumiliğine bir sine ıevkedilen Ahmet hakim tarafın. 
de telgraf gelmit ve en münasip arsa- dan tevkif edilmiftir. 
nın nere~i olabileceği so~lmuıtur. Ya Yangın davası 
nan Adlıye saryının oldugu yerde ye
ni bir bina kurulduğu takdirde eski 
binanın ankazından da istifade edil -
meai kabildir. Ancak bu istifade za • 
man sarfını icap ettirecektir. Adliye 
binasının hapishane ve tevkifhane bi
nalarına yakın olınaıı da zaruri gö .. 
rülmektedir. Bunun için Sultanahmet 
parkının Ahırkapıya doğru inen kıs
mındaki vasi arsalar Üzerine bir bina 
inşası muhtemel olduğu gibi belediye 
nin önündeki coki Türk Alm•n dost
luk yurdu binasının kurulacağı arsa • 
dan da istifade edilmesi muhtemeldir. 
Müdediumumi Kenan Bey dün vali 
Muhittin Beyi ziyaret ebnit, kendisi
le bu hususta uzun müddet konuşmut 
tur. Henüz bir arsa Üzerinde tevak -
kuf edilmemiştir. Bu hmmta cumar -
tesi günü bir karar verilmesi muhte -
meldir. 

Neşriyat davaları 
Bir izdivaç meselesinden dolayı 

evvelce bir papasla Patrik Fotyos Ef. 
aleyhine dava ikame etmi§ olan Za • 
haryajonof Efendi bu aefer de a11lsız 
bir havadis yazdığından dolayı Dimok 
ratya gazetesi sahibi ve ne~riyat mü 
dürü aleyhine dava açnırftır. Zaharya 
Efendi bu havadia hakkındaki tekzibi 
nin gazetede nefredilmediğini iddia 
etmekte, dava ,. '"'ilenler iae mektubun 
ne§redildiğini a..ylemektedir. 

Muhakeme neşredilen nüshaların 
mahkemeye tevdii için 7 Marta bıra
kılmıştır. 

Mahkemede tevkif 
Dün Sultanahmet aulh birinci ceza 

mahkemeıinde lnebolulu Alunet is -
minde bir adam tevkif edilmittir. 

Ahmet polisler tarafından elinde 
kocaman bir saldırma olduğu halde 
dolaıırken görülmüt. yaklanmıı üze
ri arandığı zaman çahnmıt bir ç:.ı., e§
ya zuhur etmittir. Polisler Ahmedin 
hüviyetini tahkik edince bunun yerıi:ıt 

lzmite nakledilmiş olan latanbul 
adliye binası yangını maznun]arının 
davasını hukuku umumiye namına ta
kip etmek Üzere lzmite gitmif olan iz 
mir ihtisas müddeiumumisi Arif Bey 
dün tehrimize gelmittir. Arif Bey al
dığı emir üzerine mahalli memuriyeti 
olan lzmire aitmektedir. 

Para kaçıkçılığı 
Türk parpasını koruma kanununun 

ahkamına muhalif hareket ederek 
Türk hudutlan haricine para kaçırır
ken bir vapur içeriı.inde cürmü meı -
hut halinde yakalnan Antuvan Efen • 
di ihtisas mahkemesinden cümhuriyet 
müddeiumumiliğine tevdi edilmiştir. 
Müddeiumumilik Antuvanı 3 üncü iı
tintak dairesine aevketnıiıtir. 

Bombacılar mevkufen mu
hakeme edi'.ecekler 

Artin Tülekyan Efendiyi ıüpheli 
göstermek maksat ve gaye.ile bir hi
le tertip ederek namına tramvay ara· 
bası içinde bomba bırakmaktan suçlu 
Tütün tüccarı lbrahim, katibi Cevat, 
müstahdemi Mapavrili Mehmet Efen • 
dilerle bu bombaları tedarik ebnekten 
suçlu Rizeli Mehmet Ragıp Efendinin 
birinci istintak hakimi huzurundaki 
ilk iıticvaplan ikmal edilmiıtir. lstin
tak hakimi Ramazan Bey auç asayi,e 
taalluk ettiği cihetle maznunlar hak
kındaki ilk tahkikatın mevkufen icra
sına karar vermqtir. Bu karar dün As
liye ceza reisliği tarafından tasdik e
dilmek suretile katiyet ke•betmiıtir. 

intihap encümeni toplanıyor 
lıtanbul adliyeai yangınından beri 

intihap encümeni toplanamıyordu. Ge 
rek lıtanbul, aerek mülhakat adliye
ainde encümenin toplanma.ını icap et 
tiren muameleler fazlalapnıı olduiun 
dan dün encümenin içtimaı takarrür 

POLiSTE 

Bir kız 
Kaçırma vakası ---Bir kadın aylardan beri 

kızını arıyar 
Zabıta garip bir çocuk hırsızJığ·ı vak'

asını tahkik etmektedir. 
Çerkes köyünde F atına hRnım ismin

de yaşlıca bir kadın oturmaktadır. Se
kiz yaılannda Ay§e isminde bir de kı
zı vardır. Bundan bir müddet evvel 
bir gün Ane oynamak için sokağa çık
m.Jf ve eve dönmemiıtir. 

Telaşa düşen annesi, kızının gide • 
bileceği her yeri aramı§, bulamamıı -
tır. 

Nihayet sağa sola baı vurunca Ay
ıenin meçhul kimseler tarafından kaçı
nldığını öğrenmiştir. Ayşe Çerkeskö
yünden 1stanbula getitHmit olduğu ora· 
ya kaçınlmıı olmasını düşünen kadın 
hemen polise müracaat etmiıtir. 

Bu hususta bir muharririmiz de tah
kikat yapmııtır: 

Koca Mustafapaııada Sancaktar Hay
rettin mahallesinde Koca Mustafapafa 
caddesinde 193 numaralı evde oturan 
merhum miralay Hayri beyin evine bun
dan bir ıene evvel 8 yaıında Ane na
mında Çerkesköyünden bir kız getiril
mİ§ ve kız son günlere kadar Hayri 
beyin evinde kalmı§br. 

Hayri Beyin hasta olan bir kızı da 
vardır. Ayşe ev iılerini ve hariçten ge .. 
tirilecek ve alınacak iıleri gönnekte
dir. 

Hayri beyin kızı fazfa rahatsızdır. 
Ve Ayşenin gı1ya bir iki defa da bo -
ğazını sıkmış .• Annesi bir kaç defa bu 
eve müracaat ederek kızı İstemif, fa -
kat alamayınca, polise müracaat ederek 
kızım iıtcm.i1tir. 

Müracaatı üzerine kız hakkında 
tahkikat yapılmağa başlanmıştır. 

Hayri Beyin ailesi evlerinde böyle 
bir kız olmadığını söylemektedirler. 
Bu yüzden beı altı aydanberi mahalle
de ~ir çok dedikodular oluyormuş. Ay
ıenın anası ha.la kızını anyor. 

Bir kız kaç'.rma vakası daha 
Beykoz kazasına batlı Muratlıkö -

yünde bir kız kaçırma vak'aıı olmuı
tur. 

Muratlı köyünden Hasan, Sırapınar 
köyünden Şaban efendinin hemıireai 
Seher hanımla niıanlanmııbr. Seher H., 
bir müddet sonra nişanJııından soğu -
muı, bunun üzerine aynlmııtır. Hasan 
Seher Hannndan aynlmama.k iıtemek
tedir. Bir kaç defa yeniden niıanlan
ınalannı teklif etıniı, fakat muvr.iakat 
cevabı alamanuııtır. 

Haaan iti arkadaşlanna açmıf, ne
ticede kızı kaçamağa karar venniıler
dir. 

iki gün evvel bir gece Hasan ve bet 
arkadaşı Srrapınar köyüne gitmjıJer -
dir. Altı arkada§, gece yarısına doğru 
Şaban Efendinin evine ginnişlerdir. Bun 
!ardan ikiıi Şaban efendinin oda&ını 
kontrol altına almıı, diğerleri annesile 
birlikte yatan kızın odasına girerek Se
her hannnı uykudan kaldırmışlar ve 
yaya olarak köyden kaçınruılardır. 

Allı arkadaş genç kızı lahaklı kö • 
yüne götürüp orada Hasanın daymnın 
evine ıaklamıılardır. Genç kızın kaçı
nldığını ağabeysi Şaban efendi ile köy
lüler duymuş ve kızı kaçıranların pe
ıine takılmışlardır. 

Şaban efendi hemşiresinin kendisine 
teslimini İstemiıse de Hasamn dayısı 
kızın evde olmadığı cevabını vermiştir. 
Bunun üzerine Kılıçlıdan jandarma iste
nüye lüzum hasıl olmutt gelen jandar. 
malar evi aramıılar ve genç kızı bul -
muılardır. 

Otobüse yol vermeyince 
Eminönünde ntobüı ıoförü Feyzi e

fendi, otobüse yol venniyen arabacı 
Ali Asgar efendi ile kavga etmit, ara· 
bacı Ali Asgar ıoför Feyzi efendiyi döv
müştür. Ali Asgar yakalanmıflrr. · 

Elini kesen sarhoş 
Fenerde Salmatomrukta Hamalı 

Muhittin mahallesinde Kesmekaya Bos
tanda Kolyede oturan Bürhan ile arka
datı Enver rakı içmektelerken Enver 
sarhotlukla su bardağını eline vurmuş 
ve eli kesilmiştir. Enver hastaneye kal
dırılıruştır. 

Yo'unu kesip di!vmuşler 
Beyoğlunda Firuzağada oturan Ar

sen efendi polise müracaat ederek evi
ne geç vakit gitmekte iken yolunu ke
ıen lsmail ve Kemal efendiler tarafın
dan dövüldüğünü iddia etıniıtir. Da -
yak alanlar yakalaruruıtır. 

Tramvaydan duştu ve 
ayağı kırıldı 

Karaköyden Beşiktaıa giden 1045 
numaralı vatman llyaı efendinin idare
ıindeki tramvay arabası Tophane is
tasyonuna gelmeden evvel yolcular a • 
raaında bulunan ve Şiılide Amelyan 
apartımanında oturan Ahmet efendi mü
vazenesini kaybederek yere düımüş ve 
ayağı kırılnuıtır. ' 

Tedavi için Beyoğlu haıtaneıinc kal
dırıhnııtır. 

Kalptan ölenler 
Galatada Kürkçüler caddesinde 65 

yaılarında atçı Alber ıektei kalpten ve-
~at etmiıtir. . 

Kadıköyünde Bahariye caddeaınde 
K.irkoz efendinin evinde çamaıır yıka
yan Maıik kadın da, birdenbire düıüp 
ölmüıtür. Çamaıırcının da aektei kalp
ten öldüğü anlaıılmıştır. 

etmiı, encümen heyeti de müddeiumu 
mi Kenan Beyin odasında toplanmıf
tı. Fakat Kenan Bey adliyenin yerle§· 
tirilmeıi itile meıgul olduğu için içti
ma yapılamaıruı ve pazartesi aününe 
tehir edilmiıtir. 
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Çocuk eğlence midir yoksa 
meşgale mi? 

Hafta içinde gazetelerimizden 
birinde bu vadide konuşmağa yol 
açan bir yazı çıktı. 

Maruf bir zat: 
- Çocuğumuz bizim yegane eğ

lencemiz! 
Diyor. 
Bu çocuk eğer idrakine sahip ol

sa babasının bu telakkisine isyan 
eder ve: 

- Sizin neden eğlenceniz olu. 
yormusum. Ben eğlencelik keb:ıp 
fıstığı mıyım, yoksa komik Şarlo 
mu? 

Diye bilirdi. 
işin latife kısmını beıtaraf eı!er· 

sek ana ve babaların çocuk hak
kındaki telakkileri hakikaten bir. 
mesele olabilir. 

Baba olmadığım için çocuk hak· 
kında kanaatim de yok. Fakat ba
na öyle geliyor ki çocuk bir aile 
içinde hiç bir zaman eğlence de
ğildir· 

Ama diyeceksiniz ki çocuk pas
kal, palyaço, kamik, meddah veya
hut Amerikan fıstığı manasında 
bir eğlence değil. Anayı babayı 
oyalamak noktasından bir eğlen
cedir. 

Bu tevil de pek kuvvetli değ il. 
Çünkü evladının terbiyesini, sıh
hatini, gıdasını, uykusunu dü,ünen 
ana baba bu işi oyalanmak için C:e
ğil, vazife olarak yapmağa mec· 
burdurlar. 
Vakıa çocuğu doğu .duktan son· 

ra rızkını Allahtan bekliyen, oh
hati, terbiyesi, yetişmesi ile alaka
dar olmıyan analar ve babalar da 
vardır. Fakat bunların analık ve 
babalık duygularından değil 2ile 
sevgi ve zevklerinden bile mahrum 
olduklarına şüphe yoktur. 

Bence çocuk bir ailenin eğlence
si değil, ağır, üzücü, yorucu bir 
me.galesidir. 

Bir insanın doğması, biiyümcsi, 
yeti,mesi, olgunlatması için ne & 

mekler sarfedildiği, ne tehlikeler 
savufturduğu ve ne zahmetlerle 
kemalini bulduğu dü,ünülürse bu 
serçe kadar nazik mahlUkun bir 
eğlence değil, ana ve babanın uy
kularım kaçırtan, hayatlarını der· 
beder> eden, maddi ve manevi ezi
yet ve ıstıraplapla koca adam o
luncaya kadar yüreklerini oynatan 
eğer bu eğlence ise, darısı hepimi
zin batına! 

Burhan CAHIT 
-------~~-----~ 

Romanya ortaelçisi iti
matnamesini verdi 

Romanyanın Ankara orta elçisi M. 
Edmond Ciuntu, itimatnamesini rei:.i • 
climhur hazretlerine takdim etmiıtir. 

Mösyö Citmtu Romanyarun genç dip· 
lomatların~dır. 1894 ıeneainde doğ -
muş ve Parıate hukuk tahsil etmi tir. 1 

Pariste bukuk doktoru olarak memle
ketine döndükten sonra mesleğinde sü
ratle ilerlemiştir. 

1920 - 1921 de sefaret katipliğin-
• . t' 1 de ve Romanya harıcıye nezarc ı umu-

ru ıiyaıiye müdürlüğü maiyetinde d 
bulunduktan sonra V arşova sefareti ve' 
hariciye nezareti matbuat müdürlüğü 
ateşeliğini ve 1925 ten 1928 e k~dar 
Romanyanın cemiyeti akvam nezdın • 
deki büro müdürlüğünü ifa etmiştir. 

Möıyö Ciuntu bundan sonra Roman 
yanın Cemiyeti Akvam baıkitipliğine 
tayin edilmiştir. Mösyö Ciuntu daha 
ıonra muhtelif heyeti murahhasa1ar, Ce· 
miyeti Akvam ve silihsızJanma kon .. 
feranslarındaki Romanya murahhas he
yetinin umumi kitipliğini ifa etmiş ve 
Romanyayı muhtelif beynelmilel kon -
feranslarda temsil etmiştir. 

İlkmekteplerde dişler bir 
daha muayene edilecek 

ilk mekteplere devam eden kırk heş 
bin çocuğun diflerinin dit labiplrri <~· 
miyeti tarafından muayene edildiğini 
yazınıştık. Diş hekimleri bu muayene
ler sırasında çocuklal'ın ditlerindc gör• 
dükleri noluanlan mektep idareleri va· 
11tasile velilerine tebliğ etmektedirler. 

Fakir ailelere mensup çocukların dit 
leri mektep idaresi tarafından cemi -
yetin tayin ettiği hekimler vasıtasile 
meccanen tedavi ettiriliyor. 

Mektepler imtihanlardan sonra tatil 
edilmeden evvel bir defa daha umumi 
bir muayene yapılacak, bu muayene ne
ticeıinde dişleri tedavi edilmiyen ço
cuklar hakkında yeniden velilerinin na
zan dikkati celbedilecektir. Bunıfan 
başka diş muayenesinin neticesi hak -
kında bir de istatistik yapılacaktır. 

Maarif idaresi, mekteplerde diş hıf
zıssıhhasına büyük bir ehemmiyet ver-. 
mektedir. 

Sütten ağzı yanan 
Dün bir muharririmiz saat 17 bu • 

'-çukta Maçka • Beyazıt tramvayların• 
dan birinde tam Sirkecideı ineceği sı
rada, 16 numaralı çukulata rengind ... 
ki biletçi, birden bire bağırmııtır: 

-Buda ne? 
Biletçi arka sahınlıkta unutulmU1 

küçük bir paket bulmuJtur. Bu papke 
ti fÖyle açıverince, içinden siyah bir 
§eyler dökülmü,tür. Yolculardan biri, 
bunun bomba olduğunu ıöylemiş, bi • 
!etçi mukabele etmitıir: 

- Aman barut olmasın. Son zaman 
larda aıklattı da! Daha geçen ııün 
Sirkeci - Şiıli arabasında dört bomba. 
yı bulan bendimi" 

Unutulmuı pakedin bomba olduğu 
nu anlayan biletçiyi, fazla aöyletmek 
mümkün olmamıthr. 
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( Haftalık Siyasi icmal ) 
'Avusturya, Almanya cidali: 

Orta Avrupanın vaziyetindeki karı .. 
ııklık devam ediyor. Sosyal demokratlar 
imha edilmiı ve Avusturyada Dollfun 
Faıistliği yerle,miı gibi görünüyor. Bu
na rağmen Avuıturya'nın beynelmilel va 
ziyeti zayıflamıştır. Alman Milli sosya
list fırkası, kendiliğinden 28 şubata ka
dar Dollfuss ile bir mütareke ilan etmiş
ti. Bu tarihe kadar Avusturya'daki Nazi 
faaliyetlerine nihayet verileceği gibi, ha
riçten de Dollfuss Hükumeti aleyhine 
tahrikat yapılmıyacaktı. Nazi'lerin iste• 
dikleri Avusturya'da Milli Sosyalist fır
kanın serbest faaliyette bulunmasına mü
maneat edilmemesidir. Dollfuss 28 şılba
ta kadar bu şartı kabul etmediği takdir· 
de Nazi'lerin tahrikatları tekrar baılıya
caktır. 

Viyana hadiselerinden sonra baılayıp 
ta 28 şubata kadar devam eden bu mü· 
tareke iki gün evvel bitmiı demektir. 
Dollfuu'un Nazi şartlanru kabul etmiye
ceği bildirildiğine göre Almanlar Doll· 
fuss aleyhine tekrar harp ilan etıniıler 
demektir. Binaenaleyh yann ve mütea
kıp günlerde ajans haberleri, Avusturya 
aleyhine başlanan yeni propaguda faa· 
liyeti hakkında malumat vereceklerdir. . .. 

Dollfuss, Moussolini, Hitler: 

A vusturyadaki hadiselerden sonra 
Mussolini Avusurya meıelesile daha ya· 
kından meşgul olmağa başladı. Dollfu11 
tarafından yapılan hareketten sonra A
vusturya artık ltalya tertibi bir faşist 
devleti olmuştur. Bu itibarla aralarında 
yakınlık vardır. Esasen Dollfuss faşist 
liderinin teşvikiledir ki iki hafta evvelki 
hareketleri yapmış ve Avusturyada fa
ıistlik ilan etmiştir. Avusturya bundan 
böyle 1 tal yanın nüfuzu ve hatta himayesi 
altına girmiş bulunuyor. 

cadelesi Ren nehrinden Adriyatik sahil· 
lerine mi intikal edecek? .. .. 

Mr. Eden'in seyahati: 

Beynelmilel münasebetlerin harpten 
beri devam eden muvazeneyi altüst ede
cek derecede hat olduğu bir zamanda 
ailihsızlanma meıeleainin yürümiyeceği 
aıikardır. Bu mesele etrafındaki faaliyet, 
İngiliz nazırlanndan Mr. Eden'in aeya· 
haline münhasır kaldı. Bu lngiliz nazırı 
evveli Pariı'i ziyaret etti. Sonra Berline 
geçerek orada üç dört gün kaldı. Bun· 
dan sonra Romaya geçti. Kendisini bu· 
raya kadar takip edebildik. Buradan da 
Paris'e geçerek Londra'ya avdet edeceği 
bildirilmitti. 

Her ıittiği yerden silahsızlanma hak· 
kında nikbin haberler ıeliyor. Ancak bir 
defa oradan ayrıldıktan sonra ıilahsız· 
larunanın ayni yerde sayıp durduğu an· 
!aşılıyor. Paris'te iken nikbin haberler 
ıeldi. Şimdi anlaıılıyor ki yeni Fransız 
Hükumeti, Daladier hükumetinin Al· 
manya'ya karşı müsaadeki.rlıkta fazla 
ileri gittiğine kani. 
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KU&...&.& _ ...... , ;~ ,. • .._J ............ 
Bir mektup .. 

Yol da yırtılmıt bir mektup eli
me geçti. Y apıştırabildiğim yerle
rini yanımda birisine okuyordum: 

"Dün, seni görmeğe geldim. Fa
kat sen beni .•• Niçin yanımda otur
madın? Ama, hakkın var. Otura· 
mazdın. Yaban.... dı. Baş başa .... 
mayacak mıyız? Sevdiği .... anlata .•• 
değil mi? 

O kadar göreceğim geliyor ki ••••. 
Uyku ... Can... Kulaklarıma gir· 
miyor. Ah, sen .••• Korkunç .•• Göz· 
!erinde ..• Baygınlık. .... Y~ıyor, de· 
mem. ölüyor, diyemem .• Niçin? 
Kollarının boynumda.·. cekmiyim? 

Hasta ..• O akşam, hatırlamiyor· 
musun? Nasıl gözgöze •.• Şimdi be· 
ni-.• Üzmek. .• inanmıyorum, inana· 
mıyorum. Daha bir gün bile, senin· 
le buluşamadık. Ben ki senin-... Ru
huma.-. Ne kadar .... Haberin yok. 

Burada sözümü kesti: 

- Yahu .•. Bu adeta deli saçması . 
Güldüm: 
- Elbette deli saçması olacak. 

En son satırı okusan a .• 
Eğildi: imza okunmuyordu. Fa· 

kat imzanın üstünde şu kelimeler 
vardı: 

Senin için çıldıran .•• 
M· SALA.HATTIN 

Kiiçük bir izah 
Yeni çıkan "Bütün., mecmuasının 

daimi muharrirleri araıında ismimin 
bana haber verilmeksizin yazılmıı oldu· 
ğunu hayretle gördüm. Mecmua ile 
hiç bir ıuretle alakam olmadığını tav· 
zih ederim. 

Elif NACI 

LJlHiKAYE[ll 
Yalancının mumu .. 

Aksaray imamı Kasını Efendi yİr· 
mi lira maaşlı, üç çocuğu ve karısı ile 
fakirane geçinir, tevekkülle yaşar bir 
adamdı. Karısı Hanife Hanım, bu fakir 
hallerinden ara sıra şikayet eder: 

- Efendi, artık yama yamamaktan 
bıktım, usandım. Çocukların ayakla • 
rında çorap kalmadı. Bu ya§amak de • 
ğil ki .. der, sonra da ahbapları bulu • 
nan Osküdarda Divitçiler camii imamı 
Hafız Şerif efendinin sekiz çocuğu ol
masına rağmen ter temiz ve müreffeh 
yaıadıklarını ileri sürerek tazallümünü 
arttırdı. Munise hanıma bir gün sonnuı: 

- Kardeş, bizim efendi yetiştiremi
yor, maşallah siz sekiz çocukla gül gi
bi geçiniyorsunuz, dem.işti. 

Muniıe Hanım rastığı eksik olmr .. 
yan kaşlarını çatıp, buruımuş podralı 
avutlarını şişirerek: 

- A, ilahi Hanife Hanımcığım de
mişti. Cenabı hak nelere kadir değil, 
sekiz çocuğumuz var, gerçi Hafız E .. 
fendinin maaşı da efendi amcamınki ka
dar amma allah hepsinin rızkını ayn ay
rı veriyor. Ve lakırdıyı çevirerek ila
ve etmitti: 

- Darılma. gücenme, bani bizim 
geçinmemize baıet ediyorsun diye söy
lemiyorum, kendi kocamı ö~p senin
kinin aleyhinde söylemek gibi olmasın 
amma.. Kazarunak, para bulmak, İyi 
geçinmek (armut pİf, ağzıma düş) di
ye olmaz. Eğer bizimki geçinmeyi yir
mi lira maaıtan bekleseydi vallah açlık
tan ölürdük .. 

- Ya ne yapıyorsunuz kardeı? 
- A, ne yapacağız, nerede cenaze 

Bunun içindir ki Munolini Avustur· 
ya'nın mukadderatil~ alakadar olmağa 
batladı. Hafta arası Hariciye Müsteşarı 
'5uviç'i Budapefte'ye yolladı. Suviç, Ma· 
tar Başvekili Goemboeı ve Hariciye Na
tın Kanya ile görüştükten ıonra Viya
na'ya gitti. Bu seyahatin, Avusturya ile 
Macaristan arasında bir birlik teıiıi gibi 
~ir maksat istihdaf ettiği söyleniyor. 
•{ani küçük mikyaıta eski Avusturya Ma 
ıariıtan imparatorluğunun ihyası de
mektir. ltalya bu yeni teşekküle bir ta
kım iktısadi müsaadekirlık\arda buluna· 
r.aktır. Meıeli Triyeıte ve Fiume liman
/ınndan serbest transit hakkı verecek· 
tir. Hatta Habıbourg hanedanının tek
rar ihyası bile mevzuubahiıtir. 

Almanya'ya gelince; Hitler'in silah· 
aızlanma hakkındaki son teklifini kabul 
etmeğe hazır olmadığı anlaşılıyor. Al· 
manların en ziyade itiraz ettikleri tayya· 
re hakkındaki tahditlerdir. Malumdur 
ki lngiliz teklifi Almanyayı iki seneye 
kadar askeri tayyareye sahip olmaktan 
menediyor. O tarihe kadar tayyarelerin 
ilgaıı hakkında umumi bir anlqma olur
sa, Almanya a:ibi diger devletler de bu 
yeni anlaımaya tabi olacaklardır. oı. 
mazsa Almanya ıerbeıt olacaktır. lngi
lizlerin hedefi şudur: tayyare lngiltere 
için çok tehlikeli bir silah mahiyetinde
dir. Binaenaleyh bunun ilgaımı iltizam 
ediyorlar. Almanya'nm da tayyare in,a· 
sına razı olacağız diyerek, Franıızlan 
tayyarenin ilgasına imale için iki sene 
çalıfacaklardır. Ancak Almanlar derhal 
tayyareye sahip olmak nokta11nda ısrar 
ediyorlar. Hitler tarafından yapılan tek: 
life göre, Almanya, komşularının, yanı 
Fransa, Belçika, Lehiıtan ve Çekosl?" 
vakya'nın sahip oldukları tayyarelerın J--------.,...-..-------
üçte birine sahip olmak istiyor. Bu hesa· 
ba göre Almanya'run derhal 900 tayya· 
reye sahip olması lazımgeliyor ki lngil· 
tere'nin bugün ıahip olduğu miktardan 

olursa bizim mahallede olsun, olmı>sın 
efendi' oradadır. Devir hatiminden alır, 
ramazanda bir kaç camide mukabele O· 

kur, oradan alır, atar bir kenara .. Son· 
ra mevlUt okur, konu komıudan oğlu
nu hıfza çalııtıranlar olursa hıfzı de· 
rindir diye bizimkine müracaat eder· 
Jer, oradan alır, velhasıl neme lbım 
gözü açık adam. Taştan ekmeğini çıkar· 
maıını bilir. 

Zavallı Hanife Hanım ahbabının bu 
izahatı hatınna geldikçe boynunu bü • 
ker: 

Tarihin garip tecellileri vardır. Bir &• 

ıır evvel, 1 tal ya A vusturya'nın nüfuzu 
altında idi. Şimdi de Avusturya ltalya
mn nüfuzu altına giriyor. Filhakika eğer 
meydanda yalnız bir küçük Avusturya 
olsaydı, böyle bir vaziyet tau.vvur edile
bilirdi. Fakat Avusturya büyük bir Al· 
man kütlesinin bir cüz'üdür. Binaena· 
leyh Mouaıolini A vuıturya mcJeleıini 

llclrncie çalışırken, büyük Almanya 
ile uira.ıyor. Bunun it:;indir ki son gün
\erde Hitler ile Mousıolini'nin araıı a~ıl
ılı. ltalya ile Almanya beynelmilel kon
ıerde ıimdiye kadar beraber yürümüf
lerdi. Avusturya meselesi yüzünden ara· 
lon açılması beynelmilel muvazeneyi 
'.ltüst edecek mahiyette bir hadisedir. 

~' . 
Avu.turya ve Küçük ltilô.I: 

Diğer taraftan Avusturya meseleıi 
'Küçük itilaf devletleri arasındaki ten· 
nüdü de bozmaktadır. Yugoslavya Avus· 
\ur}a'run ltalya nüfuzu altına girmesine 
ı:azı olmuyor. ltalya nüfuzu al!-'~ gir~· 
r;eği yerde Almanyaya geçmesını teı:ca~ 
"'diyor. Çekoılovakya da Almanyaya •!tı· 
lı.ak edeceğine ltalya'nın nüfuzu. albna 
(~rmeıine razı. Bu da beynelmilel m~
'J azenenin sarsılmakta olduğuna ayrı hır 
,,el ildir. 

Bu vaziyette Almanya ile Yugoslavya 
.-e hatta Romanya arasında bir yakınlık 
cıöze çarpıyor. Diğer taraftan Çekoslo
"akya da ltalyaya meylediyor. Macaris
tan zaten öteden beri ltalya'ya yalandır. 
Bu mücadelede Fransa'nın relü, İtalya 
ile Almanya'yı biribirine çarpııtınnak· 
tan ibarettir. Asırlarca zaman Fransa 
ı İmaldeki Cermen tazyiki altında sıkıfıp 
hlmıştı. Şimdi de galiba, ayni Cermen 
rkı Adriyatik denizine doğru sarkarak 
halyayı tazyike ba,lıyor. Acaba Mouaso
Jini ile Hitler bir anlatmak zemini bu
lacaklar mı? Yoksa Latin • Cermen mÜ· 

iki yüz kadar fazladır. 
Görülüyor ki Mr. Eden'İn Paris'te 

Berlin'de büyük bir muvaffakıyet temin 
ettiği iddia edilemez. Roma'da neler yap· 
tığı henüz malum değildir. 

* • * 
Balkan miıakl ve Venizelos: 

Balkan misakı hiç beklenmedik bir 
cepheden itiraza hedef oldu. Yunanis
tan'da Venizeloı misakı beğenmiyor. Bu 
muhalefet iki noktadan aykın görünü· 
yor: 

Evvela misaktan en çok kazanç temin 
eden Yunaniıtan'dır. 

Saniyen misak Venizelos tarafından 
çizilen ve takip edilen harici siyasete 
uy.rundur. Binaenaleyh bu itirazın Yu .. 
nanistan'dan gelmeıi ve Venizelos tara
fından yapılına11 ha)'Tetle telakki edil· 
miştir. 

Yunan gazetelerinin yazdığına ba
kılırııa, Venizelos tarafından ileri sürülen 
itirazın aebebi fU imit: Romanya 
Rusyaya taarruz ederse, Bu1gariıtan da 
Romanyaya kartı taarruza geçerse, 
Türkiye Rusyaya karşı bitaraflığı 
muhafazaya bağlı olduğundan Ro-
01anyaya yardım edemiyecekmiı. An
cak Yunanistan yardıma borçlu imif. 

Bir defa tarif edilen vaziyet dai
ma nazariyatta kalınağa mahkU:m.
dur. Sonra Bulgaristanın taarruza 
uğradığı halde yardunma kotmadığı
rruz için tikiyetçi vaziyette bulunma
sı lazım ce1en Yunaniıtan değil, 
Romanya olmalıdır. Biz Yunaniat .. 
nrn hudutlarmı hem miaak ilet hem 
de aramızdaki ayrı itilafname ile ke· 
falet altına alıyoruz demektir. Yo
guslavya da ayni kefaleti verdiğine 
göre, bu kadar teminatı Yunanistan 
kafi görmelidir. Bize öyle geliyor ki, 
Venizeloaun bu itirazlarında dahili 
politika oyunu ıibi mülahaza var • 
dır. Bunu da Yunan devlet adamına 
yakıştırmadığımızı söylemek mecbu
riyetindeyiz. 

o * .. 
fngiliz açlarının nümayişi: 

Londradan ıelen haberler, İJSİZ a· 
mele tarafından yapılan nümayişle
rin garip bir ?'ahiye! aldığını bildiri· 
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KANLI SIR 
ilı:en kurtunu yediği anlatılıyor. A- ı 
yakta duran bir adamı, tam taka
ğından vuıabilmek için ne kadar 
mesafe lazımdır? Bu, kullanılan 
ıilii.ha ve üstünde durulan satıh se
viyelerine göre değişir. Vaka ma
hallinin etrafı düzdür ve mahdut
tur. Uzakta duran ve kafaya nişan 
alan katil silahının namlusunu yu
karıya ka'Idırark atef edecektir· 
Kurtunun tam müstevi girmesi ka· 
bil değildir. Katilin maktulden da· 
ha yüksek satıh seviyesinde olması 
da varittiı•, bu ihtimale göre, kurşu· 
nun seyri yukarıdan aşağıyadır. 

Tabibıadll, dudaklarını büktü : 
- Güzel söyliyorsunuz, beye

fendi, bütün ihtimalleriniz doğru
dur. Yalnız burada, müspet bir ne· 
tice alamıyacağız. Bu, fethinıeyit 
te anlaşılır. 

Müddeiumumi, hafifçe gülümse
mişti: 

- Ben de, öyle tahmin ediyo· 
rum. Fakat vak'a mahallinde, bin· 
de bir ihtimali dahi tecrübe etmiş 

Yazan: Mahmut YESARi 

olalım. 
- Emredersiniz, beyefendi. 
Tabibiadlinin işareti üzerine fe

nerleri yaklaştudılar. Tabibiadli 
ile barebr ben de eğildim. Yarayı 
kapatan kan pıhtıları da kurumağa 
başlamıştı. Tabibadli, kanla ya. 
Pifmı' saçları ayırdı, yara tekrar 
açılmıştı, mütemadiyen sızan kan
lar, mu_ayeneye mani oluyordu. 

Ayaga kalkml,tık. Tabibiadli : 
- Anlamak kabil değil... Dedi. 

Fetbimeyitte anlaşılır. 
Müddeiumumi, etro.fına bakını

yordu; yanındaki zabıt tutan kati. 
be, kulübe yıkıntısının sağı ileri
sindeki ağaç gölgesini elile işaret 
etti: 

- Şu incir ağaçlarını tespit edi
niz. Fethimeyitten sonra buraya 
gelmesi muhtemel ketif veya tah
kik heyetine, cesetin bulunduğu 
vaziyetine nazaran incir ağaçları· 
nın mevkiinin de ehemmiyetini ha
lırlatmıf olalım. 

Hayretle sormaktan kendimi ala-

yor. lngilterenin ıima.linden bir ta
kım itsiz amele toplu bir halde yürü· 
yüı yaparak Londraya. gelmiıler ve 
Baıvekil tarafından kabul edilmek 
istemiılerdir. Mac Donald, bu amele 
murahhaslannı kabulde bir fayda 
görmediğini beyan ederek itçiler ile 
temastan çekinınittir .. Bunun üzerine 
itÇiler Parlamentonun önünde nüma
yiş yapmıılar. Parlamento içinde de 
bazı işçi mebuslar kühfunete hücum 
etmiılerdir. Bu mebuslardan bazıla
rile meclia arasında cereyan eden mü .. 
nakatada mebuslardan birinin "Ce
henneme kadar yolunuz vardır" &Öz
lerini söylediği bildiriliyor. lngiliz 
Parlamentoaunun müzake~1eri dai
ma vakarla ve çok sak.in hava içinde 

cereyan eder. "Aıil Lort,, «kahra • 
man arkadaı:., ' 'muhtereın mebus" 
sözleri arasında bu ''Cehenneme ka· 
dar yolunuz" hitabı ayli heyecan 
uyandırmış olacaktır. ltaiz kalan a
melenin nümayifleri izam edilme· 
mekle beraber, her halde lngiltere i
çin bunların fevkalade bir hadise teı· 
kil ettiği de inki.r edilemez. . ,, . 

Bir imparatorluk doğdu: 

Sabık Çin imparatoru Pu Yi, dün 
Ma.n_s:urya imparatorluğu tahtına otur
du. Pu yi bir müddettenberi Mançur
ya hükıimeti reiai bulunuyordu. Ja
ponlar Pu yi'yi imparator ilin etmek
le Mançuryanm İ&tiklilini perçinle. 
mek maluadını istihdaf ediyorlar. 
Yani artık Mançuryanın Çine iadeai 
mevzuu bahaolamıyacağını bir defa 
daha dünyaya bildirmek istiyorlar. 
Mançuryanın istiklali henüz hiç bir 
devlet tarafından tanınmamakla be
raber, bu emrivakiin tanınması için 
lngiltere ve Almanyada kuvvetli bir 
cereyen batladığı anlatılıyor. Bu ce
reyanın arkasında tic~t müli.haza· 
lan var<lır. Gerek lngiltere, gerek 
Almanya Mançurya ile ticari müna• 
aebetlere giriımekten büyük menfa. 
atler ümit ediyorlar. imparatorluğun 
da bir vakan vardır. Binaenaleyh ye
ni vaziyet Mançuryayı tanımak cere .. 
yanlarını takviye edebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

mamıştım: 

-Siz affedersiniz, beyefendi, in
cir ağaçlarının cinayetteki mevki 
ve münasebetini anlamadım. 

Saffetime mi, yoksa bönlüğüme 
mi, her ne ise, güldü: 

- Eğer kurfun, kafatasına yu
karıdan aşağıya doğru girmişse, 
kurşun yüksek bir mevkiden atı[. 
mış demektir. Cesetin ve vaka ma
hallinin vaziyet ve haline nazaran, 
incir ağaçları, en yüksek mevkidir. 
Binaenaleyh katil, ağaca çıkıp bek
lemif, oradan nişan almış olacak
tır. 

Müddeiumuminin sözü mantıki.
söyledikten sonra - basit, lakin 
çok kuvvetlidi. 

Müddeiumumi, polise: 
- Cesete daha ilitmeyin ! 
Dedi ve İncir ağaçlarına doğru 

yürüdü. Merakla onu takip ediyor· 
dum; ve birden sevinçle haykır<lı: 

- Ah! Yakaladım! 
Ben de olduğum yerde sıçramı

şım: 

- Bir İz mi buldunuz beyefen· 
di? 

Müddeiumumi, feneri, tutanın 
elinden almıştı, önünde durduğu in 
cir ağacının dibine, gövdesine fe. 
rıerin ı'lğını gezdiriyordu: 

- Bakınız, ağacın dibinde kuv. 
Vl'lle basılmıf topuk çöküntüleri 

- Ne yapalım bizimki ihtiyar adam
cağız, fazla kazananuyor, bizim rızkı -
mız da dar, diye kendini teselli eder • 
di. 

Bir gün semtlerindeki mümeyyizin 
hanımı dünyaya bir erkek evlat getir • 
mit, Müfit Beyin evvelce adağı muci
bince kurban kestirmesi, mevlUt okut
ması kararlaştırılmıştı • Bunun için 
mahalle kahvesinde konutulurken i • 
marn Kaıım efendinin batınna Hafız 
Şerif Efendi geldi. Hemen ona bir mek
tup yazıp gönderdi. iki gün sonra 
Divitçiler imamı sekiz çocuğu, karıır 
ve bir de amca zadeıi Halil ile bera .. 
ber geldiler. 

Hafız mevliit okuyacak, amca zade
si de kasap olduğu için kurban kese
cekti. Kurban kesildi, yemekler yapıl· 
dı. Gece yataıdan sonra mevlU.t okun
du. Ertesi gün hocanın cebinde beş li
ralık bir kağıt, kasap Halilin elinde bir 
but et ve cebinde iki lira ile çoluk ço· 
cuk memnunen ahbaplarına veda et -
mişler: 

- lntallah hoca efendi hanımı alın 
da bize gece yatısına buyurun, gelmez· 
seniz danlınz, diye ayrılmıılardı. 

Bir hafta ıonra yapılan davet icabı 
Kaıım Efendi kansrnı ve üç çocuğunu 
alarak üsküdara Şerif Efendilere mİsa· 
fir gittiler. 

Ev sahipleri kendilerine yap tıklan 
iyiliğe mukabele göstermek için o gün 
bir kuzu kestiler, baklava yapıp fınna 
gönderdiler. O gece mükemmel bir zi
yafet çektiler. Yiyip içip geç vakite 
!'\dar oturdular, sohbet ettiler ve her· 
kes istirahat için odasına çekildi. Ha • 
nife Hanım yemeklerden fazla kaçır
dığından mı nedir, midesine bir ağırlık 
bastı. Yatağının içinde sağdan sola, sol· 
dan aağa döruneğe, uzun uzun eıneme
ğe baıladr. Ara sıra konsolun üıtün .. 
deki fanoslu lambalara , yerlerdeki ha
lılara, yataktaki itlemeli yeni yorgİnk 
lara bakıp içini çekiyordu. Bir ara 1 

kulağına sesler geldi. Bat•?' !~·~ık· 
tan kaldırıp dinledi. Bu, bır. ınıltı~e 
benziyor odanın altından dogru geli • 
yordu. Merak etti. Yatağından kalkıp 
yerdeki halının ucunu kald~dı. Kula
ğını döteme tahtasının ça_tlagın~ ~oır_up 
dinlemeğe başladı. Aşagıda ıkı kitı 
şöyle konuıuyordu: 

_ ,Ahınet, ıunu yere yatır, ellerini 

görünüyor! Sonra, ağaca da dikkat 
ediniz, kabuğunda sıyrıntılar var .• 
K;\buk parçaları daha yeni dökül. 
mü~ .• Daha henüz incir mevsimi 
.-1 .. ğil .• Çocuklar incir koparmağa 
çıkmazlar .• 

Feneri, geri çevirmişti; pantalo
nunun dizlerini hafifçe yukarı çek· 
ti ve ellerile yakın dallardan biri· 
ne tutunarak, hayret verici bir çe
viklikle ağaca tırmandı; bastığı 
dalları, ayaklarile de tartıyordu. 
Durdu. 

- Doktor Bey, silah patladığı 
zaman saat kaçtı? 

-Dokuz buçuktu, Müddeiumu· 
mi Bey. 

-- Simdi saat kaç? 
- On bir buçuk-. 
- Mersi, doktor bey. 
Müddeiumumi muavini, gökte 

ağır ağır yükselen ayın istikameti· 
le, kulübe yıkıntısını hizalıyor gi· 
bidi: 

-Çok a.ıa. ! • 
Dedi, ağaçtan indi: 
- Az çok anlar gibi oluyorum. 

Katil, karanlığa kur,un atmairuf, 
hedefe ışıkta ni4anlamı, .• Katil, 
herhalde, harikulade nişancı ola
cak! Şafmaz bir isabet endahtı 
olan bir nişancı! 

Tekrar kulübe yıkıntısına doğru 
yürüyordv 

iP.EK StNt:l'VlASINDA MUAZZAM ölR FıLM 

Denizaltı Arkadaşları 
En son sinema terakklyatı sayesinde yapıla• imllthı, bir eser 

( Tamamen Fransızcı ıÖzlü ) 
Ayrıca: Paraınouııt dünya haberleri, Belçika kralıma 

çıkması, 
vefatı 

cenaze merasimi, yeni kralın tahta 

Viyanadaki karıtıklıklar. 
saat 11 de tenzilatlı mdiııe vardır. 

. .:__ ... :..:. '" . . .. . .: '1.... . . ·. , flj951)-

• bugün M E L E K sınemasında 

NiÇiN ÖLDÜRDÜM? 
Franıızca ı6ılil bilılik pııramouııt filmi, oynıyaıılar: 

MANSİ KAROL • KARİ GRANT 
Paramount dünya havadisleri, Belçika kralının yefatı, 

cenaze merasımı, yeııi kralı11 Meb'usan Mecliıine yemini, 
Viyanadakl karışıklıklar vesaire .• 

Bugün saat 11 de tenzilatlı mati11e vardır. 
DIKK.<\.T: 8Jgln 1aat 1 de proıramt ilan olarak 

KIZ MISIN ERKEK MiSiN? 
gösterilecaktir· 

iki filmi g&rmek 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bn,,;;n Saat 14 de 
Bu akşam 

saat 19,30 da 
ISTANBUL 

EFENDiSi 
Yazan Müsabib zade 

Celal 
Umuma. 

1155 

TEŞEKKÜR 
Zavallı anamın ölümünden dolayi ge· 

rek cenazede bulunarak gerek hatır a
larak taltif ve tesliye eden zevata ve 
tetkilata karıı duyduğum minnettarlığı 
edaya belki de teessürüm vakit bırakmaz 
mülihazasile ıükranlarımın iblağına kıy
metli sahifenizin deliletini rica ederim. 

Esnaf Cemiyetleri baımurakıbı ve 
Hayvan Borsası Komiseri Kadri. (13920) 

ayaklarını iyice bağla da Öyle keselim. 
- iyi amma, ya bağırırsa etraftan 

duyarlar, kesmeden ağzına bir ıey tı· 
kayalnn .• 

Sonra, inilti, kalın, kaba bir inle • 
me .• 

Hanife Hanımın aklı başından git • 
ti: 

- Eyvah .• Atağıda adam kesiyor • 
)ar, insan öldürüyorlar .• 

Diyerek hemen pencereye koştu. 
Camı açtı, olanca kuvvetile: 

- Bekçi .• polis .. yetiıin imdat, a • 
dam öldürüyorlar yetiıin .. Diye bağır· 
mağa başladı. Biraz sonra düdükler ça
lındı. Polis, bekçi yetittiler. Ev sahip· 
!eri de bu gürültüden uyanmışlardı: 

- Hanunın üstüne fenalık ge1miı, 
bir ter yok.. dediler. 

Hanife Hanım: .. 
- A .. hemşire naııl olur, a~agıda 

adamın ellerini, ayaklarını bag}ayıp 
ya keıtiler, ya kesecekler.. Kulagımla 
itittim, dedi. . 

P 1. 13.mba istedi. Tabancasını çe-
o ıs . d" K 

k. ta if edilen odanın altına ın ı. a-
ıp r ·· • d ba"I 

1 b. direğe dort ayagın an g an • 
ın ır k ·ı · b d 

b ir mandanın eaı mış oynun an 
rnıı .. d .. 
k \ar aktığını gor u. 

anlki adam da korkudan bir köıeye 
sinmişlerdi. Bunlardan biri m:ıhalle ka
sabı Ahmet, diğeri de imam Şerifin am
ca zadesi Halildi. 

Polisçe yapılan tahkikattan: İmam 
Şerif Efendi ailesi efradı kesir oldu • 
ğu için maişeti icin evinin alt kısmı
nı gizli bir mezbaha yapmıf, kaçak ola· 
rak koyun, keçi manda ve emsali hay
vanlar kestiği anlaıılmııtı. 

Bu vak'adan sonra kaçakçı İmam 
Şerif ailesi, Aksaray imamı Kasım e • 
fendi ile ahbaplığı bozdular. Hanife 
Hanım doğru :yoldan ayrılınıyan koca
sını takdir ederek, çocuklarının eskile
rini şikayetsiz yamadı, ve allahın ver
diğine daha büyük bir tevekkülle ka 
naat etti. O. N. 

- Şimdi cesetin üstünü başını 
muayı?ne etmek kalıyor. 

Katibe dönmüştü: • . 
- Cesetin vaziyetini tespıt ettık, 

başka yapacağımız bir şey yok, de
• ·ı "? gı mı. • . . 

Katip, hürmetle başını egmıştı: 
- Yok, beyefendi.. her nokta 

tespit edildi. 
Müddeiumumi, polislere işaret 

etti: 
- Ceseti kaldırtın, kötke nak

lettirin .• 
O dakika da beyimin içine ateş· 

ten karıncalar üşüştü sanki .• Eğer 
o anda, bir doktor, bir fen adamı, 
nabızlarımı tutsa, kalbimi dinlese, 
derece ile ateşime baksa, şa,ırır, 
dona~ kalırdı; çünkü nabızlarım 
atmıyor, kalbim i,Iemiyor, damar· 
larımda kanım dolaşmıyordu. 

Bunu, ben söyliyorum; yani, 
bir doktor söyliyor •• Evet, o anda, 
vücudumu üşüten bir ateş kapla
mıştı. 

Nihayet, korktuğum asıl felaket , 
gelip çatmıttı. Asıl facia şimdi baş
lıyordu ... 

Biraz evvel Halinı Siret Beyin 
ki gibi benim de çenem atıyor, diş· 
lerim takırdıyordu: 

- Bir dakika, beyefendi, bir İs· 
tirhamım var. 

- Estağfurullah doktor bey, hı• 
' . 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

12,30: Türkçe plak neıri7ah. 18: pli.k ıı•t: 
riyalı. 19: Muhtelif neıriyat, ajanı haberler•· 
19,30: Tilrk musiki neıriyalt, (Eliza H. ine! 
H. Sevim. H. Urlc:ü H.J 21,20: Ajanı haberle:I'" 
21,30: Siıan musikisi. 

ANKARA: 

12,30: Ankarapalastan na.kil. 18: Kem•" 
konseri (Elcrem Zeki Be,. tarafından.) 18140: 
Franaızca ders. 19,15: Gramofon. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 

8,20: s .. bah muai.kisi (pli.le.) 8,40: Ke%:ı, 

13,05: Salon muaikisi. 16,40: Orlceatra lı:onıe" 

ri. 17,20: Taırannili piyano konaeri. 17,40! 
Revü. 17.SS: Hafif havalar ile ıarkılar. 18,ZO: 
Trio konaer. 18,50: Zirai müaahabe. 19,20; 
Taıannili piyano konseri. 19,50: Plik. 20: 
Muhtelif sö"t.ler. 21,05: Varıova filbarmonik t•~ 
kımı lar•fından senfonjk konaer. 23,40: DaP~ 
muıikisi. 24: Müaababe. 24,05: Danı musiki~•~ 
nin devamr. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 

18,30: Braç konseri. 19: Konferans. 19,JO: 
Spor ha.her1eri. 19,45: Sa1on orlıı:estraıının ko" 
ıeri. 20,30: Budapeıte operaaında yerilee.:k 
temsili nakil. Müteala~n: Siıan muaikisi. 

VIYANA,507m. 

18,10: Kadın ıati. 18,30: Taıannjli lcorııt-1'• 

19,25: Beden. ıporu. 19,35: Köylü neıri1•11· 
20: Siıan musikiıi. 20,45: Haberler. 21: Akti' 
alile. 21,15: Avuıtur,.a7a dair. 23: Akpr:D h•' 
berleri. 23,20: Plak ile alcıam L:onaeri. 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m. 

13: Boraa. - Plalc. 14: Haberler. - Plak·~. 
"ki. 

18: Ghinda_ ca_z talumı tarafından dan• mu•1 

ai. 19: Haberler. 19,15: Üni•ersite radyo•~~ 
20,20: Plak. 20,45: Konferanı. 21ı FillıarPl0111 

konaer lıeyeti tarafından aenfonik kon•;~ 
(Waıner'in Fesli'Tal'i). 22: Konferanı. zz.1 ' 
Konserin devamL 22,45: Haberler, 

B R E S L A U 316 m.: 

l 7 Hafif musiki, 18,50 Gençlik neıriy.ıt•; 
20 Ora konseri, 21 Haberler müteakiben •'~ 
ve yeni danslar, 23 Haberler, mandolin ..,. ı•· 
tar konaeri. 

.illiy~t 
Asrın umdesi "MiLLiYET" ıif• 

•-~~~~~~~~~-:..,/ 
ABONE ÜCRETLERİ : 

T • • . .. H . °''' urıu7e ıçın arıG 

L K. L IC· 
3 aylıiı 4 - 8 -
6 R 750 u--

12 " 14 - 28 ::::;_,,, 

-C 1 · ·ı M"dd•ıl e en evrak sen verı mez.- u 111 
ıeçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazet• ii• 
matbaaya. ait itler için müdiriyel• "!.,. 
racaat edilir. Gazetemi:ıı: il1nların 111e• 
liyetini kabul etme:ı. ' 

yurunuz. d r· 
Zannediyorum ki sesim .ka dii: 

pınarları yaşla dolu gözlerım, . • 
""k 1 . k b"'k"'k dıı şu omuz arım, tıtrer , u u r• 

leı ·im, bütün varhğım yaJvarıY0 

du: )<-
- Beyefendi, ceseti, köşke .,a 

!ettirmeyiniz. "'ıJe· 
Müddeiumumi, hayretle go 

rini açmıştı: ,_., 
•t:'ı .. , 

- Sebep? • aııJı5 
- Sebebi mi? Kö,kte nıŞ 

var. • 
Müddeiumumi, duralamıştı
- Maktulün mü? 
- Evet-.. 1 
- Vak'ayı duymadı mı. 
-Duydu. 
- O halde? , ibİ·· 
- Fakat meçhul bir vak a g 

Hakikati bilmiyor.. .. • siiıte 
Müddeiumuminin batı goi tieıt• 

d .. ·· t·· Ben bundan cesar~. •et, utmut u · • 1 a cur 
• . · e tavır arım 

mıştım; sesıı:n : 
kuvvet gelmıfh: . ııÇ 

·b· bır ge 
_ Masum, melek gı 1 a•ıra· 

kız .• Sonra .• Bakın, siz de ş ;Jı:ab· 
Y E t yarın n • ı 

caksınız.. arın.. ve ' dinı:t·· • 
)arı kıydacaktı •.. Tasavvur .e eti· 

Etraflmızdakiler, süklıdt 1.Ie :uıııi 
M ··d eıu•~ 

ceyi bekliyorlardı. u. 
muavini, çok dü~ünmed(Bitnıedi) 

r 



!!_aftanın filmle ri ... 
Artistik : Harp. 
Elhambra: (Sözde karım) (Ki. 

bar Hırsızlar). 
ipek : Denizaltı arkadQfları 

(Tunnel). 
Melek : Niçin öldürdüm? 
Saray : Hata. 
Türk : Coşkun gönüller 

Aı'?.TJSTJK 
~-----

Harp 
( Fransızca ) 

1 
Oynayanlar: Anna Bella, Char· 

eı Boyer 
Bu film senenin en 'ayam dik • 

kat eserlerindendir. Mevzuu, ına • 
~f F ranaız artisti Claude F arrere' • 
ııı gene bu ia;mdeki eıerinden alm 
ıııı~ ve eser az bir değitiklikle fil • 
ille çekilmittir. 

MiLLiYET CUMA 2 MART 

Sineme heberlerl 

'<· Almanyada çevrilen "Maskesi:-. 
dünya,, filminde Olga Tschekowa
ya et olarak Harry Piel intihap e
dilmittir. 

"" Lilian Gish'in muvaffak oldu
ğu filmlerden "Kırılmıt zambak,, 
bu defa sesli olarak filme alınacak 
trr. Mümessiller: Jean Parker ve 
Tom Brown. 

"" Victorien Sardon'nun "Fedo
ra" ismindeki romanını Marie Beli 
ve arkada,ları filme almaktadır. 

*Umumi harpte Almanya he· 
aabına casusluk yapmıf olan ve ken 
diaine "Matmazel Doktor" ismi ve 
rilen kadının hayatı filme alınmak 
tadır. Jean Gobin bat erkek rolü
nü almaktadır. 

5 

Eserin çevrilmesinde yeni sine
:ıa tekniğ inin bütün inceliklerin • 
f'en İstifade edilmit ve güzel bir 
ılın yapılmıttır. Bilhasaa harp sah 

11.eleri gayet canlandırılmıttır. Ese 
~n iki büyük rolünü almıt olan 

"" lsviçrede Bales ethrinde po • 
lis filmlerinin gösterilmesi mene • 
dilmişt'ır. Sebep, halktan bazıları
nı fenalığa tetvik ediyormut· Sine 
ma müdürleri tiddetle itiraz ediyor 
lar. 

Annabella ve John Loder Harp !filminde 

ransız artistlerinden Charles Bo-

k
Yer ile Anna Bella eserde her ne 
adar tamamile Japonluya benze· 

llleın ··se de sanat itibarile çok mu 
Vaffak olmutlardır. 

Filmin mevzuu: 

Bir Japon bahriye kumandanı 
01an Marki Y orisaka lngiliz bahri-

bY~ainin esrarını öğrenebilmek için 
ır lngil'.z bahriye zabitini evine 

davet etmit ve alıttırmış , bir taraf 

k
lan bu esrara ait kağıtları çalar • 
en öteden lngiliz kumandanı Ja

~.?n zabitinin karısını iğfal etmif .. 
•1ıhayet Japonlu Marki iiin farkına 
Varıyor ve ölüyoı'. 

F im, senenin en kuvvetli eser • 
!erindendir. 

E:.LHAMRA 

Sözde karım 
l<ibar hırsızlar 

Bu hafta Elhamrada biriıi Fran 
;

12 .diğeri Amerika eıeri olmak üze 
j ıki film gö:,terilmektedir. Bun • 

a __ rın her ikisi de bu sene evvelce 
ı:osterilmi• filmlerdir. 

MELEK • 
l 

• 

Niçin öldürdüm 
( Fransızca ) 

Oynayan!ar: Nancy Carrol, 
Cıırry Grant 

L> Bu film bir Amerika eseridir. 
n.addi zatında büyük bir mevzuu 
Yoksa da sahnelerin tertibi filmi 
llleraklı bir eser tekline sokmut
tur. Aktörler muvaffak olmu,lar • 
dır. Nan~y Carrol göze çarpacak 
kadar güzel oynuyor. Filmde bil • 
bassa kırbaçla bir adam dövme ıah 
ilesi fevkalade canlı ve şayanı dik 
kattir. Mevzu, bir artist kadının 
bir genci severek onunla seyahate 
ç~kacağı gece alakasını çoktan be-

(Müttehem Ka<lınJ tr.fminde Nancy Carroll 
. ~ 

diği genci öldürtmek için bir kati. 
le telefonla emir verdiğini görerek 
onu öldürmeıi ve bilahara bu ma • 
ceradan kurtulutudur, 

SARAY 

Hata 
( İngilizce ) 

Oynayanlar: Helen Hayco, Le· 
..ıia Ston. 

Bu film mevzuu itibarile şayaıu 
dikkattir. Muktedir bir artist olan 
Amerikalı Lovis Ston'un da mtida 
halesile iyi oynanmıttır. Bir tali • 
siz ve yolunu kaybetmit kadının oğ 
lu olup anasından ayrı olarak bii
yümüt ve doktor olmut birinin 
zevcesi kocasının kendisine kartı 
kayıtsızlığından tiki.yet için ko~ 
sının bir meslektatına gitmif, fa • 
kat orada kocasının annesine ait 
macerayı öğrenip mtiteeuir olarak 
aile oca4ına dönmüt ve anasınm 
terfihini kocuına telkin etmitti.·, 

Gary Coopper nasıl evlendi? 
Hadise geçen 15 kanunuevvelde 

oldu. Gary kendisine ne vakit evle
neceğini aoranlar,a otuz bet sene
den evvel evlenmiyeceğini söylerdi. 
Halbuki parmağında yüzük, papa
sın kartısına çıkıp Sandra Shaw ile 
nikahını kıydırdığı zaman otu:ı: 
iki yatında idi. 

Sinema artistleri içinde Gary ka
dar "na kabil mukavemet,, onlan
ları azdır. Lilian Harvey Amerika.
ya geldiği zaman, ilk defa Gary ile 
tanıtmıf · · Demek ki bu artist Hol
lywood'ta canının istediğini beğe
nebilecek kudrette idi. 

Böyle bir ada kartı acaba Sand
ra Shaw'da ne var ki, otuz bet sene 
sonra evleneceğini söyliyen Gary' • 
yi izdivaca ikna edebildi? 

lerinden biri kendisine küçük bir 
mukavele teklif etti. O da alay ol
sun diye kabul etti. Artık artist ol
du ya, timdi bir de ona göre bir İ· 
sim bulmak lazımdı. Sandra Shaw 
ismini beğendi. Kendisine küçük 
küçük roller veriliyordu. 

Bu sırada Gary ile tanıttı, sevit· 
tiler, evlendilar. 

I 

* Annie Ondra ile Max Schmel 
ling botanmak üzeredirler. 

"" Gloria Swanıon "Şen Dul" 
filmini ağlebi ihtimal Maurice Che 
valier ile beraber çevirecektir. 

"" Douglas F airbanks uzun 
müddet Avrupada kalmıyacaktrr. 
Son haberlere göre Londrada sa • 
dece bir film çevirecek ve kat'i 
surette Hollyvooda dönecektir. 

Jean Harbov'un 13 aşıkı 
Şimdiye kadar üç koca evlendim 

Birincisi bankerdi. ikincisi film 
müstahsili idi. Üçüncüsü de film 
operatörü oldu. Birincisi ile evlen
diğim zaman kimse ses çıkarmadı. 
Çünkü o zaman sinema artisti de· 
ğildim. lkinciai ile evlendiğim za
man herkes benim mevki ihtirasile 
evlendiğimi söylediler. Üçüncüsü 
ile evlenmeğe karar ve:,diğim za
man, gazetecileı koftular. Hepsinin 
ağzında ayni sual: Neden alelade 
bir operatörle evleniyorsun? 

Bu sual yeni kocamın haysiyeti· 
ne dokunan bir sualdi. Bereket ver
sin, o da, ben de sinema aleminin 
bu neviden dedikodularına alıt· 
nııf bulunuyorduk. 

Evet, alelade bir sinema opera· 
törü ile evlendim. Çünkü botuma 
gidiyoı•du. Benden y~lı olduğunu 
da bilirim. Onda klasik Jön prö
miye tipi olmadığını da bilirim. 
I,te bunun için evlendim. Çünkü 
timdiye kadar hiç bir aktörü ıeve
bilmit değilim. Filmlerde bana et 
olacak erkek artistlerin karıları , 
benden çekinmiye bilirler- Sipari• 
üzerine en atağı on bet kitinin gö
zü önünde çevıilen a,k sahneleri 
ezbere bildiğimiz atk yeminleri, ev· 
velden tefarruatı rejisör tarafından 
hazırlanmıt deragutlar, ıuratları
mızın boyalarını biribirine karıf· 
tırmamağa dikkat ederek buse al
maklar, bütün bu sahneler içinde 
bana et olan erkek artistlerin ha-
kikf atktaki ,ahsiyetlerini düşün· 
düm. 

Şimdiye kadar çevirdii:im film
lerimdeki ifıkları mon üçtür. ilk 
atıklarım Laurel ile Hardy oldular. 
Kısa metrajlı komedilerde onlarla 
beraber oynıyordum. Tabii onlar 
bana kartı cazip olmaktan ziyade, 
daha gülünç olmağa çalı,ıyorlardı • 

Ondan sonra Jinny Hail ve Ben 
Lion.. Her ikisi ile ilk büyük fi). 
mim olan "Cehenne mmelekleıi,, 
nda oynadım. 

tı k ı· • . k' b' d b ..,, e~ aı e ·J ı ır ostunun, u sev 

~andra on dokuz yapndadır T ey• 
zesı Dolo:ea del Rio'nun delaletile 
0 ~a~ar me~ak. t>ttiği sinemaya gir
mıftı . Asıl ısmı Veronica'dır. Bir 
koktey zamanında film müstahsil- Gizli ıztırap lilmi.nJe çok muvallak olan Kay Francis 

Betinci "demirden adam,, filmin 
de Lew Ayrea .. Bu filmde bir mek

J tepli a,kı yatadık. Ondan sonra a-

Güzel san' atler akademi-
• 

sının 
• 52 inci yılı 

Bu müessesemiz yarın 52 inci yılını 
büyük merasim ile kutlulıyacak 

"-Y~Üzel Sanatlar ~ad_ernisi (eski aa· \ \ ......_ 1 ı J J" · - ,. J 1 •• 
Yatı 1 ne~ise mckte~~) .?'?. kuruluıunun . 

" e\lınci yıldönumudur. 1 ( 
""1ı Cüze! sanatlar ~~ns~p~_arı ~arın ak- 't 
tıı bu yıldönümünu buyuk btr müsa-••e ·ı ki d 

-, 

1 • kutlulayaca ar ır.. . . 
•• l'.ıedeni hayatımızda feyızlı hır dev- T 
<li -~Çatı bu müessesenin kuruluşu, geçir-

kı ııfh .. •• t k' · ı . )'tr 1 alar bugünku mu e amı vuı-
•i ~.hakkında güzel sanatlar ak!'derni-
1, .Udürü Ressam Namık lsmaıl Bey. 

.~0•üştük. Bize şu izahab ver~i: 
l.tJ -. Eıki ıanayii nefiıe mektebı, nıü.. ıl 
fi, •r trıüessisi merhum Hamdi Beyin ne-
._ •aıı' ti 'k'frut ... ;., .. a arın memleketle ın ı!a 1 •• e-
r;., •ç•ıı hükumete verdiği !ayıba uze- 1 
~k' Ve Yİnni sene kadar süren bir mil· 
... •ıad ldb' et ·• buı •ıı sonra o 11ra ar a car nazı· 
~I\ ~ilan Arif Paşa merhum tarafın· 
•le ( f0 •terilen büyük alaka ve y~d~ 
leylı ,882) tarihinde açılmıt v~. ~·'.: 
d••uh essan, Hamdi Bey Müdurlug;unu 
'lııa ~· •Ylemittir. Müzenin bağçesınde 
b Yı n-<- ·ı b' · n "'Ptı I ,;;.ıııe mektebi namı e ır pavıy~ 
lı;.,d rı •rak ( 1883) senesi 3 mart tan: 
l'tıa.rte rcsani küşadı icra ve 1884 seneıı 
1-.,,,."'da o bina dahilinde tedrisata baş• 

() 1!lır. 

"•1t.,:aınan nıektep mimari, reıim, hey• 
1'ardu~' 8hak~.aklık ,ubelerini ihtiva e~~· 
'•lıas u dort fube için ltalyadan mu· 
"•s;.,~11 nıuallimler getirilmitti. 1887 ıe· 
l'ıl•rak e Mek~ep Ticaret Nezaretinden ay· 
1'al>ıla darıf Vekaletine raptedilmiş ve 
"'· u.1d0 n beş maddelik b!r talimatna-

'\" tti are olunmu,tur. 
lıd.aiı rıı talebelerden 4 tanesi ikmali 

Çın 1890 tarihinde Parise gönde· 

Güzel •onatlar akademfui müdürü 
Namık lsmail Bey 

rilmişti. Mektebin açıldığı tarihten 9 ,.,.. 
ne s.~>nr~ Y~i 1891 de mektep binası 
tev11 edılınıt ve 1910 d b' d . dah r d'I . a ır aıre a 1 .•~e e 1 ı_nıttir. Bundan baıka 1913 ta· 
rihınde Y•ne müze idaresinde olmak ü .. 
zere fakat ba•k b' b' d . 

• .'1 a ır ına a ayrıca hır 
~~~ .. •anaı nefıse mektebi açılarak müdür· 
lugune ren~. Adil Bey tayin olunmuı
~ur. 1~17 tarıhınde her iki mektep müze 
ıdare~ınden ayr~larak doğrudan doğruya 
Maarif Nezaretıne raptcdilmişLir. O sı~ 
ralarda Salibi Ahmer Cemiyeti. tarafın· 
dan işgal zarureti dolayisile müze bağ· 
çesindeki binadan çıkarılarak muhtelif 

semtlerde ve muhtelif ~inalarda tedrisa. 1 
ta devam edilmit ve ruhayet Cüınhuri
yetin tesisinden sonra Maarif Vekili mer- l 
hum Necati Beyin gösterdiği Yiiluek a· 
laka sayesinde mektep binası Fmdıklr. 
daki eski Meclisi Mebusan binasına nak
ledilmit, tesisa~ ve atelyeleri itibarile en 
yeni Avrupa Akademileri derecesine ge
tir!lmiş, Mimari tubesi esaıından ialah 
e~ılerek 1926 senesi beynelmilel minıa
r~ kongresinde kabul edilen mimari ted .. 
r~ıa~ programının Akademide tatbiki i .. 
çı'? _ıcap ~~en labo.ratuarlar ve sair ve .. 
saıtı tedrısıye temm edilmiJ ve şube Av .. 
rupadan getirilen mütehasııslarla ve ye~ 
niden kadroya ilave edilen muallimler-
le takviye olunmuftur. Bilhassa yeni 
mimarinin istediği inşai ve teknik tedri .. 
satı"- çok ehemmiyet veri1miftir. Bu :;u .. 
re~le inkişaf eden mimari şubesi yalnız 
mınıar yetittinnekle iktifa etmeyip tesis 
edilen seminerlerle milli mimarinin de en 
esaslı bir tetkik merkezi olmuştur. 
. Resiı_n ve ~eykel ıubesinde ise Meşru
tıyet bıdayetınde Akademi mezunların
dan Avrupaya tahsile gönderilerek av
det eden türle san'atkarları İtalyan mual· 

\ !imlerinin yerine geçerek bugün beyne] .. 
milel san'at merkezi olan Pariı sanayii ne 

l'ise mektebinin tedrisat programını tat• 
bik etmektedirler. 

Tezyinat şubeside temaınile islah edi
lerek Avrupada mevcut tezyini san'atlar 
mektebinde tahsillerini bitiren genç mual 
limlerle bazı ecnebi mütehasııslann ida-
resine verilmittir. Hen.üz yeni olan bu 
§ube her gün bir az daha İnkişaf etmek
tedir. 
Eski medresetülhattatin denen prk tez. 

yini sana'tlar mektebide Akademiye mü~
t!'kil bir atelye teklinde ilhak edilmiı
tır. Bundan başka da Fresk atelyesi açıl
mııtır. Şimdiye kadar memlekete bir çok 
san'atkar yetiıtiren müeııesenin muhte. 
lif şubelerinden bu~üne kadar 504 tr.ıle
bc diploma almııtır ki bunların 306 sı 
mimar 140 i, re11am~ 16 ısı, heykeltraş 
14 ü hakkak, 28 i tezyinat san'atkandu'. 
Bugün Ak~deminin muhtelif şubelerin• 
de 170 aslı talebe V<ı 131) misafir talebe 
bulunmaktadır. " 

Profesör M 1lch'in konferansları 

Maarif Vekaleti mÜ§avİrİ Profesör M. Malche dün saat 14 te Üniversite 
konferans salonunda terbiye prensipleri mevzulu ikinci konferanaınr vermit • 
tir. Konferansta Üniversite erki.nı, muallimler, talebeler ve daha birçok ze
vat hazır bulunınu§tur. Profesör Malche konferanslarına bundan aonraki per· 
§embelenle de devam edecektir. 

Paris hadiseleri ve ~inemacılar 
Par :steki son arbedeler esnaaın 

da sinemacılar tabii bot durmadı
lar, hadiseleri filme aldılar. 

Ami du film bir gazetenin mu • 
habiri bir hayli hırpalandı. Madam 
Germaine Dulac da F rance actua
lite ism'ndeki mecmua:Jna reıim 
yetiftirmek için o badire içinde bü 
yük bir soğuk kanlılık ve ceaaret 
göstermif. Fakat bu cesareti maale 
s~_f ~-a~iip · neticeyi vermedi. Çün 
ku hükumet kanlı günlere ait fı lm 
!erin gösterilmesini menetti. 

Pathe Journal'in bir operatörü de 
geceleyin iyi filmler alamadığma 
müteessir olmuf. Hatta patronuna 
föyle izah ediyormut: 

"Bir nümay:., oldu mu, batka za 
manlarda nümayitçiler hep mep • 
lelerini tutarlar ve bizm film çek
memize yardım ederlerdi. Halbuki 
bu sefer nümayitler bize hiç yar • 
dım etmiyorlardı.,, 

Zavallı, neden nümayitçilerin 
bu defa kendilerine yardım etme • 
diklerini anlayamamıf. 

Ne çabuk? 
Johnny Weismuller ile Lupe Ve

lez daha evleneli bet ay olduğu hal 
de nedense bo,anmak üzere idiler, 
Fakat dört saat kadar ayrı kaldık
tan sonra, mütterek hayata avdetin 
daha münasip olacağını dütündil
ler. "Şimdilik,, kaydile dütünmüt 
olsalar bile "Alev kadın,,la "May· 

d " . b' mun a am gayrı muayyen ır za-
mana kadar berabel' yaşayacaklar 
demek. .. 

şıklarım tevali etti: 
James Cagney, Spen cer Tracy, 

Bob Wallace Berry, Lee Tracy, nl. 
hayet Cbrk Gabbe .. 

Müteakip filmlerde bana atık o. 
lan bütün bu artistlerden, doğrum. 
nu söyleyeyim mi, hiç biri de se. 
vilmeğe layık değildir. 

isterse gazeteci efendilerin ho. 
tuna gitmesin, ben alelade bir ope. 
ratör de olsa, Hal Rossm'ı hepsine 
tercih ettim. 

Gazetecilerin vesikası 
Matbuat memurluğundan : 
Matbuat Kanununun 21 nci maddeıi 

mucibince hüviyet verekaıı almaaı (i... 
zım gelenlerden ellerinde hüviyet vereka. 
sı olmayanlarla bunların mensup olduk. 
lan mecmua ve gazete sahipleri hakkın. 
da takibat yapılına11 ve hüviyet verelaı. 
!arını 1 ikinci kanun 1934 tarihinden 
sonra değitlirmemit olanların ellerinde
ki verakaların hükmü olmayacağı cİ· 
betle ıazetecilere ait teshilat ve muafi· 
yetlerden istifade edememeleri kararlaş• 
tırılmış olduğundan aliıkadarlann q&• 

ğıdaki nümunedeki malumat ve resim
lerle derhal memuriyetimize müracaat t~ 
meleri tavsiye olunur Efendim. 

1 - Uç fotoğraf 
2 - lımi 

1 3 - Aile ismi 
4 -Tabiiyeti 

5 - Doğum tarihi 
6 - Tahsil derecesi (Diploma No.su 

yahut mezuniyet tarihi). 
7 - ikametgah adresi. 
8 - Gazete veya mecmuadaki vazifeıi. 

&rom ura\ 
·Kno\l • 

komprimelerini bugnn 
· ı·mal edenler yarın, 
ıs ı . 1 en kıymetdar bir nıme 
olan sinirlerin 

muvaıenesl 

bahtiyarlığına muhar 
olurlar. 

• 1 takviye tdil· 
Bromura.1, bilk_ıın~arartl'- bır "'" 
mi\ ve bilsbCıhın 
lcr iı.n musı.ahıafldır. • 

ınıerl havi t\IP 
10 ve '20 1tom~r eçete i\e satıhr. 
lerde ec.uneleıue r 
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Mecliste Türk - Fransız dostluğu lehin-! M. Venizelos ve 
de hararetli nutuklar söylendi 1 Balkan misakı 
(Başı 1 inci sahifede) 1 
Cemil Beyin nutku 

Sürekli alkışlarla karıılanan bu telgra
fın okunmasını müteakip kürsüye gelen J 
Cemil Bey (Tekirdağ) fU beyanatta 
bulunmuıtur : 

" Muhterem arkadaılar, • 
Yükıek Fransız mebuılannın Türkiye 

dostluğuna verdikleri kıymeti büyük ve 
samimi bir memnuniyetle öğrendik, <o• 
minim ki sizin hiııiyabnıza da tercü -
man oluyorum. Bizim Fransaya kar,ı 
dostluk hiılerimiz ciddi ve esaslıdır. M. 
Herriot gibi yüksek ıahıiyetin memle
ketim.izi ziyareti bu tezahüre mesut bir 
vesile oldu, Fransaya karşı dostluk his
siyatımızı ben de bu vesile ile izhar et
mekten bahtiyarlık hissediyorum. Bizim 
de böyle bir teıekkül vücuda getirme
miz lazımdır. Arkadaılamnda bu arzuyu 
yakından gördüm, biz de derhal teıeb
büs alacağız ve almak üzreyiz. Bunu ar-
zediyorum ( alkıtlar). · 

Sırrı Beyin nutku 
Cemil Beyden sonra söz alan Sirri B. 

(Kocaeli) de fU beyanatta bulunmuıtur: 
Fransız mccliıinde 130 mebustan mü

rekkep bir Türk-Fransız grubu teıekkül 
ettiği telgrafının işidilmeıi karpsmda 
duyduğum his, herhalde heyecan derece
smdedir. Çünkü bize bu dostluk hissini 
get:ren ses vaktile asrın en büyük evla
dına çete reisi ve onun etrafJnda topta .. 
r.an mücahitlere haydut denildiği zaman 
l.arıısına çıkarak, hayır, vatanını ve mil
letini kurtarmak için ıiliha sarılan çen· 
gaverler, Fransız telikki.ıine göre vatan· 
pcrverdir diyen büyük adamaın vata
nından geliyor. Bu ıeı ayni :zamanda bü
t ı.in hüsumet cihanının memleketimize ga 
yiz ve kin saldırdıkları günleTcle ancak 
blzim sevilecek, muhabbet edilecek sevi
veye malik asıl bir millet olduğumuzu 
~öyleyecek kadar cesaret gösteren büyük 
nJanım asil milletinden geliyor. 

Bu ses, Türk necabeıinin taktirler hay
rnlıklar gösteren hakikat sevenlerini 
hassas vatandaşlarından veher türlü 
mümtaz haslatlara malik büyük Herriot
nan mümtaz zUmresinden geliyor. Bi
naenaleyh buna karı• duyduğumuz hiı 
l.okikaten heyecan şeklindedir. Bizde a· 
s rlardanberi teessüs ebniş bulunan 
FrU.sız muhabbeti esasen böyle 5 ki
~i 10 kİ$İ, 200 kl~iden fT't;relckerı ı..;,. 
ıırup halinde değa, bütün Türk milletini, 
14 milyondan mürekkep... (18 ıru-yun 
sesleri) 18 ve inşeallah 28 milyom'•n 
mürekkep Türk milletini bir Türk • 
Fransrz grubu heyetine getirmiş!Sr. 

Binaenaleyh burada ben işte 18 milyo
nun evladı olan Türk milletinin tetkil et· 
tiği Türk • Fransız gru~u namına bu ge; 
len sesi muhabbetle selimlıyara.k 18 mıl
Yon Türkün muhabbet ve selamlannın 
Fransaya iblağını rica ederim. (Alkış
lar). 

Halil Beyin nutku 
Halil Bey (lzmir) ·de bu münasebetle 

deınit tir iti : 
Efendiler M. Herriot'yu 1909 da ta

n.1du:n.. B.en o :z.anıan tnecliıi mebusunda
ki ek•enyet. crubunun Tei•i bulunuyor• 
dwn. M. Herriot beni buldu ve benimle 
uzun uzun konuttu ve avdet ettikten ıon
ra aldığı notlar üzerine ıeri halinde le
himize bir çok makaleler yazdı. Hatınm· 
da kaldığına göre " La Jön Türki" isim
li bir kitap netretti zannederim. 

M. Herriot'nun karakteristik vasfı a
çık sözlüliiğü samimiyeti ve vatanperver 
Jiğidir. Yani M. Herriot tam manasile 
iyi bir Fransızdır. Bu muhterem Franıu:· 
dan bize uzatılan dostluk eli, ki, yalnız 
kendi namına değil bugün Fransacla hÜ· 
kUınet yapmakta olan ve Fransız mecli
sinde grup itibarile en kuvvetli b~unan 
bir fırka arkadaşlan tarafından bız.e .uza· 
tılan bu eli hararetle sıkalım. Nıçm 1 
Bu sualin cevabını tebarüz ettirebilmek i
çin iki milletin mütekabil vaziyetlerini 
tesbit etmek liızımdır. . ... 

Fransız milleti bu muharebeden butu."\ 
emellerini tahakkuk ettinrtl.t yani tam 
mana sile aatisfe bir millettir. Ve onda» 
dolayıdır ki sulhperverdir. Ve cihanda 
sulhun nizamin idameıine taraftardır. 
Çünkü sulhun bozulmasından beklediği 
bir ıey kalmamıştır. Onun için kendi 
tabirlerile satisfedir, sulhun taraftandır. 
Biz muharebeden onun gibi memleketler 
kavınmadık. Memleketler kaybettik fa. 
kat biz ve bugün elimizde bulunan yurt 
bizim için kafidir. 

Çünkü bugün milliyet esasına istinat 
ederek bir devlet kurmuıuzdur. Binaen
aleyh Osmanlı İmparatorluğunu batıran 
bcliyyelerden biri olan kapukulları salta· 
natından yeni devletin bünyesini teıni:ı:
lemi, oluyoruz. Layik e .. sa göre bir 

Cümhuriyet teıis etmişsizdir. Çünkü yi
ne Osmanlı İmparatorluğunu babran ikin 
ci amil de taaasup tahrikabdır. 

Ondan da yeni devletin bünyesini te 
m.izlemiı bulunuyoruz. Osmanlı impe
ratorluğunu batıran ve batırmaya ha
zırlayan esbaptan biriı de kapitüli.s -
yonlardı. Çünkü kapitülasyonlar, mem 
leket iktısadi müvazenesinin teessüsü 
ne m&niydi. 

Ve kapitülasyonlarla Avrupalıla • 
rm takip ettikleri gaye bizi zirai mem 
leket halinde bırakarak kendi sinai 
mamuli.bna ıürüm yeri yapmaktı. Fa
kat arkadılar bütün imperatorluk ha
yatı gösterir ki bu vaziyette devletin 
bütçesi, müvazene daima açıktı.Bu açı 
ğı istikrazlarla kapatmak zarureti var 
dı. Bu gidiı tabiatile bir iflas gidifi i
di. Şimdi kapitüli.syonlann lağvile 
memleket bu beliyeden de taınamile 
kurtulmuı bulunuyor. 

Biz de sulhperveriz 
Yeni kurduğumuz devletin bün-

yesinde Osmanlı imparatorluğu • 
nu batıran amillerin hiç bi • 
rinden eser yoktur. Binaenaleyh biz 
de bundan dolayı tamaınile memnu • 
nuz. Bundan dolayıdır ki, biz de on • 
lar kadar ve onlardan ziyade sulhper 
veriz. Çünkü biz Büyük Gazinin dedi 
ği gibi bu Anadolu üzerinde muaıır 
medeniyetin üstüne çıkacağız. Bunun 
için bizim uzun zaınan sulha ihtiyacı
mız vardır. Bu esaslı noktada bugün 
Fransız milletile tamamile beraberiz 
ve onun için bu uzanan eli kemali ha
raretle sıkalım diyorum (alkışlar, bra 
vo sesleri) 

Reis - Divanı riyasetçe Hariciye 
veki.leti tezkeresine meclisin tezahü • 
ratı nazarı itibara alınarak icap eden 
cevap verilecektir. 

Müteakiben ruznameye geçilerek 
551 sayılı kanuna bağlı emraz cetve • 
linin tadili ve maluliyetlerin bu cetvele 
göre tatbiki için 19,683 sayılı k~~na 
zeylen tanzim edilerek M. Meclısıne 
takdim edilen kanun layihasile tevhidi 
maluliyete müteallik olup M. Meclisine 
arzedilen tefsir dileğinin geri alınması 
hakkındaki başvekalet tezkeresi okun· 
muıtur. 

Bundan sonra reis Kazım Pasa haz
retleri meclisin tatili esnasında İ<onya 
mebusu Kazım Hüsnü Beyin vefat et· 
miı olduğunu ıöylemiş ve demiştir ki: 

Bu haberi teessürle meclisi aliye ar· 
zediyorum. 

Kazım Hüınü Bey, birinci B. M. 
M. den beri ve onu takip eden mecliı
lerde de mebus olarak memlekete bü
yük hizmetler ifa etrnit değerli arka
daıımrz idi. Kendisine rahmet diler ve 
hatrrasına hürmeten bir dakika ıükut 
edilmesini rica ederim. 

Bir dakika ıükutn müteakip cumar
tesi günü toplanınalc üzere içtimaa 
nihayet verilmiıtir. 

Fazla telefon 
(Başi 1 inci sahifede) 

bir hastahane intasma tahaisini daha 
ınuvafık görmektedirler. Hatta bu mü 
eueselerden bazılan bu yolda teıeb • 
büste bulunmak üzeredirler. Memle • 
ketin her tarafında olduğu gibi lstan· 
bulda da mevcut hastahaneler şehrin 
ihtiyacına ki.fi değildir. Yapılan he • 
saplara göre, lstanbul şehrinin, nü • 
fusuna nazaran 12 bin yatağa ihtiya. 
cı vardır. Halbuki, emrazi asabiye baa 
tahanesi müstesna olmak üzere, tehir 
de mevcut resmi, buawi hastahaneler
de mevcut yatak adedi 3,500 den çok 
fazla değildir. Bu mikdara Rum, Er • 
meni, Muaevi, ecnebi hastahanelerde-
ki yatak adedi de dahildir. Görülü -
yor ki tehirde yatak mikdan ihtiya
cın ancak dörtte birine tekabül etmek 
tedir Bu ihtiyaç temin edilinceye ka • 
dar, lstanbulda hastahane buhranı de 
vam edecektir. Daha yedi, sekiz bin 
yatağa ihtiyaç vardır. 

lıtanbul gibi geni§, ahaliıi fakir bü 
yük bir beldede yeni bir ha.stahne in
şasına, Telefon tirketinin iade edece
gi zaten hesaptan çıkmış bir paranın 
tahsis edilmesi bütün lstanbullul<ırı 
kalpten ınemnun edecek hayırlı bk 
hareket olacaktır. İstanbul hastahane 
leri yalnız fehirliye de bakmıyol". Tat 
radan da fakir, yoksul, acezeden has 
talar geliyor. Bunlan da o perİ§&n hal 
!erinde haatahane kapılarmda bırak • 

(Başı 1 inci sahifede)° 
diıi birçok ecnebi rüesa ve sefirlerle le· 
mas ettiğinden memleketin maruz kal 
dığı tehlikeyi daha iyi kavradığını söy 
lemi§tİr. M. Venizelos, Yunaniıtanm 
harp tehlikesinden masun kalmaaı hu 
ausunda 18zım gelen şeraitin misaka 
kaydedilmediğini ve bu ıekilde bir mi 
sak imzasının bir kusur teşkil ettiğini 
beyan etmektedir. M. Venizelos; mi
sakın henüz te~rii meclisler tarafından 
tasdik olunmadığını ve binaenaleyh 
bunun mahiyetini tebdil etmenin her 
zaman mümkün olduğunu da izahatı· 
na ili.ve etmiş, ve fırka reislerine ve 
hükiimet erkanına bu hususta tavıiye 
!erde bulunmuştur. M. Venizelosun 
fikrine göre meseli. hıristiyan ltalya
nın müttefiki olan Arnavutluğa karşı 
bir harp açarsa, Yunanistan İtalya ile 
karşılaşmağa mecbur kalacaktır. Bu 
noktanın tahtı emniyete alınması li. -
zımdır. Diğer taraftan lngiltereyi de 
memnun etmek için misaka Bulgaris· 
tanın girmesini de temin etmeğe lü -
zum vardır. 

M. Venizelos bundan sonra şu söz
leri sövlemittir: 

- Mioak fesholunmalı ve kendi • 
min iıtirak etmiyeceği bir milli birlik 
hükfuneti tarafmdan, misak henüz kes 
bi katiyet etmeden evvel Yunanista • 
nın vaziyeti tahtı temine alınmalıdır. 
Memleketin aiyaseti bunu icap ettir • 
ınektedir. Buna kar§ı yapılacak mu • 
halefetin hüanu niyetinden tüphe et • 
memek imkan dahilinde değildir. 
Bunun hakkında size her guna temi • 
nal vermeğe ha~. Sözlerimin sa -
mim.iyetini tevaiK için bu hususta her 
türlü fedakarlığı yapmağa iimade -
yiın ... 

Aldığım haberlere göre, liberalle
rin lideri olan M. Venizelos sözlerinin 
samimiyetini göstermek için aiyasi ha
yattan bile çekilmeği kabul ettiğini 
söylemiıtir. 

içtima bugün de devam ediyor 
ATINA, 1 (Milliyet) - Bugün öğ

leden sonra da fırka reisleri toplana
rak Balkan misakı ~trafındaki ınüza
kerelerine devam edecekelrdir. Bu 
müzakereler esnasında diğer liderler 
de söz söyliyecektir ..• Aldığun ınalu • 
mata nazaran M. Rapadaris, M. Mi -
halakopulos ve M. Metaksas hükUıne 
tin miıak siyasetine karşı beyanatta 
bulunacaklardır. M. Kondilisi'n hü -
kiımet siyasetini tasvip edeceğine şüp
he yoktur. M. Papanaııtasiu ise hü • 
kUınetle muhalefet noktai nazarları a• 
ruında mutava.ssıt bir sureti hal bul
mağa çalışacaktır. 

iki noktai nazarı telif kabil mi? 
ATINA, 1 (Milliyet) - Başvekil 

M. Çaldaria ve Hariciye nazın M. 
Maximos içtimadan sonra dostlarına, 
iki noktai nazarın teli/i kabil olduğu
nu söylemi§lerdir. 

Ücretleri_ 
mak kadar vicdanlan hırpalayack bir 
vziyet olamaz. , 

HW<iimetin mli vaziyeti ınüsait ol
duk-;a yardun ve ıefkatjni .esirgeme • 
diğini hepimiz biliyoruz. Bir hastaluı
ne teıiıinde beher yatak yedi bin li • 
r'lya mal olduğuna göre, lstanhuJun 
ihtiyacına tekabül edecek hastahane
ler İn§ası ınilyonlara be.kar. 

Gerçi aıhhiye vekaleti gelecek sene 
için Haydarpata hastahanesini haz:r
lamak tasaVYUl"Ulldadır. Bu haatalu
neye de konsa konsa 250 yatak konabi
le-::ektir. Halbuki bu da mevcut büyük 
~tiyacın kartmnda li.tey mesabesinde
drr. 

Bu noktadandır ki fazla telefon Üc 
retleri'1in hasılatı ile yeni bir bastaha 
ne İn~A ettirmek fikir ve teıebbüsün;i 
her cihetten alkıılanz. 

Dün bu fazla hasılatın ne kadar tu 
tab;J•ceğini ve bir hastahane İn§a&ı -
na kifayet edip edemiyeceğini tahkik 
ettik. 

Te!.,fon ıirketi 932 seneıi temmu
zuncian itibPren a.bonelerden fazla nıü 
ki.lem,. Ücr i almaktadır. O tanıı;n 
Üzerinden <

0

..,, bir buçuk sene geçmiş
tir. Verilen karar göre Ücretlerde yii:t 
de on tenzilat yapılmııtı. İkinci teıı
:zilô.t 1933 senesi ki.nunusanisinde ya
pılmıttır. Bu ıefer de yüzde bet tcr.
zilat icra edilmiıtir. Son tenzili.t bu 
sene batında yapılmııtır. Bu tenzilat 

1 Muayyen müddet 1 Şirketlerin 
te vergilerini veren Senelik hesapları 
1 d •• d b (Başi 1 inci sahifede) er en yuz e eş Biz, dün limanla alakadar şirketle-

rin 933 senesi zarfındaki faaliyetleri ve 

noksan alınacak vaziyetleri etrafında tahkikat yaptık. 
Aldığımız malfunata göre, lstanbul 

(Başı 1 inci sahifede)_ • 
5 - Vergi bakayasımn taıfıyesı ve 

mükelleflere bazı kolaylıklar gösterilme
si hakkında layiha 

6 - Ekmeklerden alınacak resim 
hakkında layiha. 

Bu l&yihalann ihtiva ettiği hüküm
lere hükumet mezkur vergilerde ıu ta· 
dil ve zamların yapılmasını teklif et• 
mektedir: 

Yirmi beş liradan 60 liraya kadar 
gayri safi İradı olan binalann bugüne 
kadar olduğu gibi (25) lirasının vergi
den muafiyeti esasının ilgaıı. 

Şeker fabrikalarımızın sattıkları §C

kerin beher kilosundan alınmakta olan 
8 kuruş istihlak resmi nisbetinin 10 
kuruşa çıkarılması. Elektrik sarfiyatı 
tutan üzerinden alınmakta olan yüzde 
beş niıbetindeki istihlak resmi yerine 
kilovat başına 2 kuruş reıim alınması. 

1ktısadi buhran vergiıinin diğer ka
zanç erbabına da te~mili. 

Tenzilat 
1933 mali senesi batına kadar 

• olan bakaya ve mülga vergi borçlarını 
1934 mali senesi zarfında def'aten ö -
deyenlere borç miktanna göre yüzde 
yirmi beş ila elli nisbetinde bir tenzilat 
yapılması ve ödemeyenlerin borçlarına 
ayni sene nihayetinde yüzde on zam 
ıcrası. 

Muayyen zamanında ve~gilerini 
verenler 

Bundan maada 1934 mali senesin • 
deki uergi tahsilatında muayyen bir 

, müddet zarfında uergilerini uerenler
den uergi mikdarının yü:ule beş nok -
ııanla tahsil edilmesi. 

Buğdayı korumağa devam için fı
nnlann çıkaracakları ekmeklerin be
her kilosuna pul yapııtırmak suretile 
"vergi alınması. Bu vergi nisbeti kilo 
başına bir kuruş olarak tesbit olun • 
muıtur. Fırancala için li.yihaya ayrı 
bir kayıt konmuştur. Bu vergi hasıla
b köylüden alınmış ve alınacak olan huğ 
daylara karşılık olmak üzere Ziraat 
bankasına verilecektir. 

Varidat ve MC18ral 
HükUmetin meclise verdiği projede 

1934 masraf bütçesi dün de bildirdi • 
ğİm gibi 173,780,727 lira olarak teıbit 
ve varidat bütçesi de 173,800,000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Zam gören daireler 
1934 masraf bütçesinde zam gören 

daireler !Unlarclır: 
Maliye vekaletine bir buçuk milyon, 

Hariciye veki.letine (150) bin , Mat • 
buat Umum müdürlüğüne (86) bin, 
Sıhhat vekaletine (550) bin, Maarif ve
kaletine ( 300) bin, Nafia vekBletine 
100 bin, lkb .. t vekaJetine (540) bin, 
Ziraat veki.letine 500 bin, Askeri fabri
kalar Umum müdürlüğüne 400 bin li -
ra. 

Diğer dairelerin bütçelerinde pek 
cüz'i farklar varclır. 

Yeni kazanç vergiıi layihasında 
hizmet erbabı için seyanen tesbit olu
nan yüzde bet kazanç vergisi nisbe -
tinin varidatı düıürmemek makıadile 
meclis heyeti umumiyesinde layiha
nın müzakereıi sırasında tadili ve 
bugün mer'i bulunan kanunda mevcut 
nisbetlerin aynen muhafazası ihtimali 
galiptir. 

ta vüzde beştir. Mecmu itibarıle yapı 
lan tenzilit yüzde yirmidir. 

Tenzilatlı tarife iki aydanberi tat
bik ediliyor. Daha evvelki bir buçuk 
aeneye ait tenzilat tirketin kasaınıda 
dır. ladeei takarrür eden para abone 
batına tahminen on lira tutmaktadır. 
Bundan en çok istifade edecek olan 
d.ı müteaddit telefonlan ve santral • 
leri olan müeseaelerdir. Tenzili.ttü.n 
evvel her abone senede 32,5 )ira Üc• .et 
v .. riyordu. Şimdi 27 lira veruıektedı~. 
lsıanbulda ise 10 bin abone vardır. Bı
naenaleyh iade edilmesi lazım .. gel~n 
puranın mecmuu aıap yukarı ~z b~~ 
lirayı bulmaktadır kı bu para ıle mu
kemmel bir hastahne inşası peki.la o -
labilecektir. Bu takdirde (Milliyet) te 
kendisine iade edilecek parayı hastaha 
ne inşaıına tahsis etmeyi diğer mües
s ... elerimiz gibi memnuniyetle kar~ı • 
layacaktır. 

limanındaki faaliyet 929 senesine nis
beten müteakip seneler zarfındl\ azal
Iruftır. Bu azalı§ niıbeti, senesine gö
re yüzde 30 dan yüzde 50 ye kadar ta
halüf etmektedir. Bununla beraber, 
son üç sene zarfında , bilhassa 932 ve 
933 senelerinde 929 senesine nisbetle 
liman faaliyetindeki azalma, devam et • 
miş değil, ayni seviyeyi muhafaza et
miıtir. 

Yani liman hareketlerinde son iki se
ne zarfında mahsus derecede tenakus 
yoktur. Tahmil ve tahliye hareketleri, 
932 senesine nazaran 933 senesinde to
naj itibarile mühim fark gösterme -
miıtir. Su işleri ayni seviyededir. Yal
nız 933 senesinde limanda kömür iş
leri azalmıştır. Bu tenakus, ıehre it
hal edilen kömürün miktannda değil, 
gelip geçen vapurlara ihrakiye olarak 
verilen kömürün miktannda görülmek· 
tedir. 

Liman şirketi, hafta içinde heyeti U• 
mumiyeye arzedeceği ıenelik bilanço • 
ıunu ikmal ve bu vaziyetleri erkame 
müsteniden tesbit edecektir. 

Verilen malumata nazaran limanda 
kömür işlerinin 933 senesinde azal • 
mıı olmasının muhtelif ıebepleri var -
dır. Bu sebepler cümlesinden olarak lı
tanbulda ani techizata malik merkezi 
bir kömür istasyonu yoktur. En yakın 
kömür depoları Kuruçeşmededir. Ora
dan muhtelif vesaitle limana kömür 
nakli ve ihrakiyelik olarak vapurlara 
verilmesi müşkülatla yapılabilmekte • 
dir. 

Müca\ . r ecnebi limanlarında, bu 
meyanda Pirede ise her türlü asri ve
sait ve techizata malik merkezi mahal
lerde kömür depolan mevcuttur. Ora
lardan vapurlar daha kolaylıkla kömür 
alabilmektedirler. Buna H:Oveten oralar
da kömür, daha ucuza da verilmektedir. 
Bu da, vapurlann oralardan daha ziya
de kömür almalannı tercih etmelerinde 
müessir olmaktadır. 

Bazı vapurların son zamanlarda kö
mür yerine mazotla iılemeğe başlama· 
lan da limanımızda kömür işlerinin a • 
zalmaımt mucip olmuttur. 

Hamdi Beyin izahatı 
Liman ıirketinin 933 seneıindeki li

mana müteallik faaliyetine gelince: Bu 
huıuıta ıirket umumi müdürü Ham .. 
di Bey ·kendiıini ziyaret eden muharri
rimizc ıu izahab vermiştir: 

"- Şirket, geçen sene 80 tonluk sa· 
bih bir vinç almıştır. Maryoseranın Ça
nakkalede mağruk vapurlan çıkarmak 
için kullandığı bu vinçi 15 - 20 bin 
lira ıarfile tamir ve ıslah ettik. Şimdi
)'e kadar limanda nhbm ıirketinin 50 
tonluk bir makinesi vardı. Bizim sa· 
bih vinç, 80 tonluktur. 

Bu suretle ıirket, limanımızın en a
ğır yük kaldıracak makineıine m.alik ol
muıtur. Pek yalanda sahih vinçi Haliç
ten çıkararak faaliyete getireceğiz. 

Geçen sene fazla miktarda mavuna 
ve romorkör yapbrmadık. 929 ıenesi, 
limanda, ıon senelerdeki hareketlerden 
fazla faaliyet olmuştur. Şirketimiz de, 
vesaitini o ıeneye göre bazırlamııtı. 

Bu itibarla fazla miktarda romorkör 
ve mavna yaptırmağa ihtiyaç görül • 
medi. Geçen sene yapbğımız mavnala
rın adedi ancak otuzu bulmuıtur.,. 

Hamdi Bey, ıunu ili.ve etmittir: 
"- Limanın 933 faaliyetini erkama 

müsteniden te&bit eden bilançomuzu §U 

gilnlerde tabettireceğiz. Sureti umu
miyede • kömür haricinde • limanda 933 
tahmil ve tahliye hareketleri, 932 se• 
nesine niıbeten farksız gibidir. Konten
jan tertiplerinin biraz geniıletilmiı ol
ması neticesi olarak limanrmızda bu 
sene 933 senesinden biraz fazla hareket 
olacağını tahmin ediyoruz.,, 

Şirketi Hayriye yolcu/an 
~u ay zarfınd.a limanımızda yolcu 

naklı;ratı l'.apan şırketlerin de heyeti u
~umı~elerı toplanacaktır. Bunlardan 
Ş~ket.ı Hayriye hisseclaran heyeti umu
D1!Y~ll ayın 24 ünde içtimaa davet edil
mıştir. 

Şirket idaresi, senelik bilançoyu ha
zırlamış ve tab'a venni,tir. 

Aldığuruz maliımata göre, ıirket va· 
purlarının 933 senesinde taııdıkları yol
cu miktarı, 932 senesindeki yolcu 
adedinden cüz'i miktarda azdır. latan· 
bulun ve hususile Boğaziçinin bugün • 
kü vaziyetinin tabii neticesi olarak mü
talea edilen bu yolcu tenakuounun Şir
keti Hayriyeyi tabiatile müteessir et • 

Tarihi roman : 73 

Güneşin Oğlu 
- Hayır, dediler, onun suçu 1 

yo~ •• Biz ~ir uygunsuzluk yaptık. 
Etımıze bıraz afyon geçmi,ti. Şu
ra_d~ tüttürelim derken siz geldiniz. 
Hızı affediniz, bir daha içmiyece
ğİz ••• 

serseri dolatan ne kadar göçebe 
varsa hepsini etrafına toplamıt. 
Yeni işittiğime göre (Fırat kabile
si) ni de elde etmiş. Mersa Ur' da 
gizli imiş. F ıratbların reisi de kızı
nı elinden kurtarmak için Batıkuşu 
ile birlikte hareket edecekmiş. 

adamdır. Buraya gelirse yurdumuz 
altüst olur .• Hiç birimizi sağ hı· 
rakmaz. Anbarlanmızı soyup gi· 
der. Çırçıplak kalırız •• 

Bora, bir akşam, ortalığı karan- ı 
lık sardığı zaman, yollarda yalnız 
dolaşırken, gürültü~~ ~ışanya akse
den bir evin kapısı onunde durmuş-

tu.Bora'ya yabancı gelmiyen bir 

ıes: 

- Evimde afyon içmeyiniz •• Ben 

yasaktan korkarım. 
Diye bağırıyordu. 
Yabancılar: 
- Senin evinde içmezsek, batka 

bir yerde içemeyiz. Kimden kor· 
kuyorsun? Burasını kara bulutl~r· 
arasından Gök Tanrı nın gözü bıle 
görmez.. Haydi bize ateş getir·. 

Diyerek gülü,üyorlardı. 
Güneş'in oğlu tehirde ilan edi

len ıon yasakla afyon salgınının 
önüne geçtiğini sanıyordu. 

- Ne olursa olsun, içeriye gire

rim .• 
Dedi ve kapıyı çaldı. 
Ev saltibi kapıyı açınca, Boroa, 

1 
Ceylanın oğlunu tanmıı,b. Fakat. 

Yazo:ıı: lskender FAHREDDiN 

ev sahibi, karanlıkta duran adamı 
birdenbire te,his edemediği için: 

-Kimdir o .. ? 
Diye seslendi. 
Bora gülerek cevap verdi: 
- T ann misafiri •• 
Ve bir adım daha ileriye soku· 

lunca ev sahibi neşeli bir sesle hay
kırdı: 

-Tanrı misafiri. Tanrı misafiri 
Güne,' in oğlunu ağırlayıruz ! 

0 

Afyon müptel&ları ellerindeki 
çubukları saklıyarak kapıya kotlu· 
)ar •• Ve Bora'yı kartıladılar. 

Ceylarun oğlu, Bor'ayı akıncılar. 
)a geldiği günden beri ilk defa gü

rüyordu· 
Güne~'in oğlu evdeki delikanlı

lan: birer birer süzerek: 
- Burada afyon kokusu var .. 
Diye söylendi •• Sonra Ceylanın 

yüzüne bakarak sordu: 
- Bu delikanlılan sen mi bat- ı 

tan çıkanyoraun? 
Delikanlılar hep birden: 

Bora ileriye varmak istemedi. 
Delikanlıları affetti .. 
Birer birer aavu,up gittiler. 
Ceylanın oğlu reisle baş başa 

kabnıftı. 
Bora, Ceylanın oğlundan Babku

fU hakkında maliimat almak isti. 
yordu: 

- Ne haber var? - Diyerek sö
ze ba,ladı - Bablruşu çapulcu 
orduaile Ur'a baskın yapacakmı, .. 
DoğTu mu? 

Ceylanın oğlu reise yaranmak i
çin bütün bildiklerini anlattı: 

-Batıkuşu bana iki defa haber 
göndermifti.. Şehrin yağmasında 
b~~iın evime dolrunmıyacağmı bil
dırıyor ve buna karşılık ta yağma 
aırasmda yardım etmemi istiyordu. 

- Sen ne cevap verdin? 

- Gelen adamları derhal kov-
dum .• Ben yurduma ve yurttaşlan
ma kartı bu fenalığı yapamam de
diın. 

- Batında ne kadar adam oldu
ğunu biliyor musun? 

- Hayır •• Fakat ataiı Fıratta 

Bora bıyık altından güldü: 
- Güzel tedbir.. Fakat, Mersa 

ne yazık ki burada değildir. Ben 
onu Sertelli' de anama emanet et
tim. 

Sonra gülerek, Ceylana so,.,du: 
--Onlar Ur etarfındaki Türk 

akıncılarının sayısını öğrenme-
mitler mi? 

- Hayır •. Nasıl öğrensinler?! 
Batıkutu'nun gönderecği adamlar 
Türk akıncılarını birer birer saya
mazlar ki ... 

·Bora bu habere memnun oldu: 
- Fena değil. Akıncılarımızın 

aayısııft bilmemeleri bizim için da
ha hayırlıdır. Bilirlerse, belki kor· 
karlar da yola çıkmazlar •. 

Ceylanın oğlu hayretle reisin 
yüzüne baktı: 

- Bu baskına sende mi tar6ftar. 
sın? 

- Evet ..• 
Ceylanın hayretı artmıfn: 
- Ne diyorsun, anlanım? Dedi. 

Batıkutu ok inaafaız ve hain bir 

- Ben onun gelmesini istiyo. 
"? 

l'UJJJ. Bir başa, on baş yetmez mı. 
- Onun başında iki bin çapul. 

cudan fazla yoktur sanıyorum. 
Bora daha çok memnun oldu .• 

Ayaklarım uzatarak oturdu: 
- O halde bir başa, yirmi ha~ .. 

• •• 
" f şte kuduz köpeğin 
kafasını kopardım ... ,, 
Bora, Ceylanın evinden döndüğü 

zaman geceyarısı olmuştu. 
· Reis o gün çok yorgundu. 
(Kartal başlı yeğit)in yola çıktığı 
saatten beri genç reisin içinde git
tikçe yerleten bir fÜphe vardı: A
kıncılar acaba Bahkutu'nu ele ge
çirebilecekler midi? 

Bu endi'e Bora'nın beynini bur
guluyor, gözüne uyku girmiyordu. 

Başını yatağın kenarına daya
mıfb •• 

Mersa'nın hayali sık sık gözünün 
önüne geliyordu. 

Hitay ke,ki onun yanından ay
rılmasaydı .• 

(Fırat incisi) 'imdi Sertelli'de 
büsbütün yalnız ve arkad.,.ız kal-

1 A vusturyada 
Bombalar 

(Başı 1 inci sahifede\ 
lar sunlardır: 
VİYANA, 1.A.A. - Nasyonal so•Y"' 

list fn·ka müfettişi M. Habiç tarafında• 
20 şubatta ilan edilmiı olan mütar<k• 
müddeti <lün öğleyin hitama ennittir. 

Mütarekeyi bozanlar lnsbrük ve Gr:ıt 
nasyonal-sosyalistleri olmuştur. 

r nsbriil<'de birçok fiıekler patlamış v• 
bazı yerlerde mühim hasarata sebebiyet 
vermiştir. Birçok binalann üzerinde g:ı• 
malı haç taşıyan bayraklar görülmüıt~r· 

Dün al<şam şehri ibate eden tepelcrı• 
Üstünde gamalı haçlar temsil eden .,,eh• 
taplar yakılmıştır. 

Zabita birçok kimseleri tevkif etmiı· 
tir. 

Tyrol hükumeti, crazisi dahilinde pa!• 
lıyacak her bomba veya fişeğe mukabıl 
naziJer<lcn iki~er kişinin tevkif edilereb. 
nezaret altına alınmasrru emretmiştir. 

Tyrol-llavyera hududunda sükunet 
vardır, 

Graz'~:ı dün saat yarıma doğru fiıek• 
ler pallaınııtır. Bu aırada yoldan geç'" 
bir adam yaralanmışl·ır. Dün akşam bu 
şehirde ısiikUn hüküm siirmü~tür. 

Hiyaneti vataniye mücrimleri 
V lY ANA, 1.A.A. - Sosyal-demokra.t 

fırkası idare heyetini teşkil eden yirm1 

kişi }akında vatana hiyanet suçu ile it· 
tiham edilerek muhakeme altına alına• 
caklardır. 

Bunlardan bazıları yabancı ülkelere sı• 
ğınmıflardır. Viyana belediye reis.i Seit:: 
ile t'ski Başvekil M. Renner fırkaya m<d 
sup -olupda mevkuf bulunan memurirı 
mcyanın<!adrrlar. 

VlY <\NA, 7. A.A. - M. Habicht ta· 
rafında:ı ilan edilen mütareke müddetinİd 
hitamına rağmen, Graz ve lnsbrük de 
patlay•n birkaç tane kaat bombadan m•· 
da, Nasyonal-Sosyaliıtlerin bütün Avu•· 
turya dahilinde beklenilen faaliyetlerir.• 
yeniden başladıklarına dair henüz hiçbİI 
delil kaydolunmanuştır. 

Bununla beraber, nazilerin kendilefİ" 
ni temamen mağlup addettiklerine dair 
bir emmMe yoktur. 

Bcrlinden Neues Viener Tageb!att c-
zetesine bildirildiğine göre M. Habicht 
Avusturyada Hitler propaganda tqkilô• 
tının b.:ı~ında İpka edilmiştir. Ancak n,li
maileyh, bundan böyle hitabclerini NJ. 
Goebbelı'in dairesindeki sansürden ge· 
çirmeğe mecbur tutulacaktır. 

BERLIN, 1. A.A. - Viyanadan, Al· 
nıan istihbarat büroıuna iı'ar ediliyor : 
Avusturyanın muhtelif kısımlarında 

güza kanlı müsademeler olduğuna dair 
ecnebi matbuatında in•aa edilen hava• 
dis hilafına olarak, ger~k hükiımet ve ı;•• 
rek zabite, bütün memleket dahilinde tarı' 
bir sükunun hüküm sürdüğünü ce has• 
ıen nasyonal soıyaliıtterin hükômet a
leyhine hiç bir nümayiıe tasaddi etme· 
diklerini mütahade eylemektedirler. 

BERLI N, 1. A.A: - Alman istihbarat 
bürosundan : 

Avusturya - Alman hududunda, Avus• 
turya Heinvehr'leri Alınan ukerleri ara• 
ımda güya müsademeler vı\l<ubulduiiu: 
na ve bu müsademeler esnasında halt• 
iki kitinin maktul düıtüğüne · dair, Pet• 
te'de çıkan Donau Post gazetesinden n•Iı 
len A vruparun cenübi §arki kıammda in• 
titar eden haberler asıl ve esastan tam•· 
mile &ıidir. ..,,, 

mekten hali kalmadığı, bununla bera~' 
ıirketin bunu telafi çarelerini tetn'" 
ettiği temin edilmektedir. .. 

Şirketin mevcut vapurları, bugünk:' 
ihtiyacı fazlasile karşılamakta, bu jtı• 
b~rla reni vapur mübayaaıına lüzurO 
hıHedılınemektedir Hatta bundan do• 
layı ihtiya~!'da f~zla iki üç vapurun" 
satılması ıçın Akay idareıile şirket a• 
rasında son zamanlarda b&Z( teaıaslar 
vuku bulmu§tu. . 

Şirketi Hayriye, Boğaziçine rağbe!ı 
ve binnetince yolcu adedini ve varJ• 
dabru tezyit için bu sene de martt•
sonra Boğaziçine taşınacak ailelerin er 
yasını meccanen nakledecektir. 

Şirket, otobüs rekabetine karşı ılJ 
bazı çareler düıünmektedir. 

Haliç şirketinin vaziyeti 
Haliç şirketi heyeti umumiyesi dtl• 

bu ay içinde toplanacaktır. Şirketin 1° 
cu miktan, 933 senesinde 932 seJ1e' 
sindekinden çok azdır. Hazırlann>"~· 
ta olan bilanço , ıirketin zararını ve 
yolcu miktanndaki tenakus erk•P'"' 
müstenit olarak gösterecektir. 

Haliç yolcularının azalınasında b~!; 
lıca iimil, bir taraftan bir kısım ti 1 

sakinlerinin tebrin merkezi mınta1'• · 
ların~ taşınmaları, diğer taraftan d~ 
otobus rekabeti olduğu ileri sürülm•" 
tedir. 

- -- -
' mıştı. 

Bora, kendisini bu kadar çok 5~ 
ven bir kızı kendi yurdunda ancıı ıı 
anasına emanet edebilirdi. v~ıı, .. 
h . ı 

atun oğlunun hatırı ve sevgıs ıı.• 
çin Mersa'yı şüphesiz ki korıJY 
caktı. Y' 

Fakat, Hitay'ın Sertelli' den _ıı. ııı 
rılıtı elbette Mersaya yalnızlı111 

duyuracakb. ·Jıİ 
Bora, Sretelli' deki zümrüt gı,,.. 

yeşil çimenler ve ağaçlarla beze~ı 
mi~ yuvasını, fefkatli anası~~ J• 
güzel sev~ili.s"ni hatırladıkça ııı 
)üyor, asabile,iyordu. ge' 

Mersa da Hitay'la bera~er ğlıl 
livermi~ olsaydı, Güne~'ın ° 
ne kadar çok sevinecekti. Jı• 

Bora bir müddet ba,ını daY'°bıı.' 
ğı yatağın kenarında dalgın ..,e ıcJı• 
reketsiz kalm!'tı. B~: ne ":ya:;)<ıl' 
ğa, ne de derın ve ruyalı bır 
ya benziyordu. J •• leriııİ 

Güneş'in oğlu sık sık goz )<rıı.' 
açıyo~, etrafına bakmıyor, te 
dütüncesine dalıyordu. .. ~biıl 

Şimdi de gözünün önune ~z J<ıa• 
bir alemin büyük sarayları, go ,tııa· 
mattırıcı zi~etleri, . kapli,':,,ıır 
rile döşenmı' evlen •• Hası il ııcl•" 
)arı ve güvercinlerile insab! b,.1at 
den geçiren muhtetem ır 
geliyordu. Suriye .• / 

l 
• 
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MEMLEKE 
HAIERLE~i j ... l _M-iU-i~-Ş-b~-:--1un-1-~-:-1ve-i-1ç-i ;,-J 

yımlere tavauut ediyor. lı ııe ifçi 
uti~nler bir melıtupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. Bir hat çavuşu dondu 

Kurtların parçaladığı yazılan hatça
vuşu Ahmet vazifesine kurban gitti -

1 

. lzmitte karlı bir manzara ııe Uulu Gazi Mektebi .• 

İZMIT, (Milliyet} - Geçen Bulunduğu yer 12 metre derinli
Çar:;amba günü kano mütbit bir ğinde b'r uçurumdur. Zavallı ada
ICarayetle ve tipi halinde yağdığı mm ayakları kaymasiyle kendiain.i 
~atnan Hereke poatahancsi hat ça uçurumun bittiği yerde bulması bır 
"ııtlarından Sapancalı Ahmet -v;e olmlJftur. 
l'afabahçeli Ahmet isimlerinde i- Boğuk boğuk bağırmaları rüz
ki memur mıntakaları içindeki tel garın açtığı acı çığlıklara kartı
traf direklerini muayene etmek yor .. 4 çocuk babası olan Sabanc~ 
İ<;in emir alıyorlar. lzmit tarafın- b Ahmet karların kabrine ve va:ı:ı
elaici hatlarda bozukluk olmadığın feainin a,kına kurban gidiyor. 
elan Gebze taraflarına gitmek iıti- Bundan sonra Ahmedin arkada 
}'orlar. Paşabahçeli. Ahmet trenle, fi Pqabahçeli Ahmet Herekeye 
Sapancalı Ahmet yürüyerek yola gelerek arkada,ının kurtlar tan.
çıkıyorlar. fından parça parça edildiğini söy-

. Puabahçeli Ahmet yolda ser· lem'•• günlerce süren arqtırmalar 
--. neticesiz kalınca bu eararlı kayıp "ıs vererek Gebzeye kadar gidiyor 

renkten renge girmi~tir. \'e arkadqma gene ıervia vermek b b 
1Uretiyle hatlarda arıza olmadığı- Karların erimesiyle era er 
h d · b'ld' · B Ahmedı'n donmut olan cesedi mey " 1, önmeainı ı ırıyor. u 11ra-
l~rda Sapancalı Ahmet Geb~e kö~ dana çıkmı,tır. Po:ıta ve Telefon 
l'iiıüne yakın E1kihisar ismı ver:- Umum müdürlüğünün bu, vazife 
len Yere kadar gelmittir. fakat sever adamın aç ve çıplak kalana
ltar tipisi tiddetini kat kat arttır- ilesine yardım etmeai de bir katlir 
llııttır. Gözgözü göreınz olmuttur. 'inaslık ve örnek olacaktır. 

Tokat haberleri 
TOKA_ T, (Milliyet) -Pertem

be riinii akfamı Tokat Halkevi ai
neınaaında Halkevi Musiki ve 
l' eın:il tubeleri tarafından bütün 
ha.Ikın takdirleri içinde mükem
llıel bir konaer verilmit ve ruhlu 
leınsillerle halkı neteler içinde bı· 
takınıttır. 

,.. Tokat Defterdarlığına Ordu 
l>efterdarı İhsan Bey tayin edile
tek ite batlamıttır. 

* Tokat Sulh hakimliği vazife
•inin Repd:ye müddeiumumlıi 
f-H:ı:ami Bey tarafından ifa ediline 
•i Adliye Vekaletince tenaip edile 
tek mumaileyh ite batlamıttır. 

"'Tokat İcra memurluğuna An
ltara Hukuk mektebindtn mezun 
tenç ve sporcu Rifat bey tayin e
~ilerek vazifesine b&flamıttır. 

*-Tokat Asliye Hukuk mah 
t~ın.esi Asım Beyin mazereti sıh
~Y~ai dolayısile mezkü.r vazifeye 
y·'hye Ceza hakimi Hasan Bey ta 
'"' "<iilmittir. ----koçuk kuyuda imar işleri 
.. A Yv ACIK, (Milliyet} - Kü· f ~k l(uyuda bu sene bir sabun ima 

~llıa.nesi inta edilmit ve sabun i-
a.Jine batlanmıttır. 

~ Bundan bafka kazanın çalıt
Y a.n kaymakamı Hikmet ve nah i
t! ""in müteşebbia müdürü Hamza 
tı "Ylerin gayretlerile a~hil kenarı· 
b a. Yeni bir köy odası ıntasına da 
el ~la.nınıttır. Nahiyenin kenarın-

a. 'Ve kıtın halkın mütkülat ile 
~~l'lıekte o'dukları Ilıca çayına 
ıt. }'eni bir köprü yapılmaktadır. 
111

11Çiikkuyunun suya olan ihtiyacı. 
t l!eçenki mektubumda yazmı,. 
t:~· hu mesele halledilmit demek 
k. ·L Nahiyeye 7 k (ometre uzak 
''11 •ıl .. , - t \~\, -~ Çayından su getırı.mege e. 
te~~Us ed'.lmektedir. Suyun gel~
lıa. ' 1 Yolların arıza"Z olm:ısına bı· 

eıı a.~ b' ·ı çeceai anla tılrn G ır para ı e ge .0 • • 

i · a\,tadıT Bu suyun ı;etırılmesı 
en~ . el .. 

k"·ı · "Ücülckuvu tüccarların an uç 
'ılı' - hh .. t t ııı:,1 ın lira ermeği taa ~ e · 

Ret' ~rdir, suy ın b•ı vaz nahıyeye 
•tı'e •. kk k · ccgı muha a .tır. 

Ca --o- -
tınancik te'ediyesi çı'ışıyor 

933CERMENClK, (Milliyet) .
•i b·teneainde nahiyem"z beledıye 
~lırtır ln.anifaturacı'ar hali, bir yo
ka.1c1 Pazarı, 5000 metre murabbaı 
ı:lıı_r ırını, bir tuhafiyeciler ve kon-
1\11\:cıhar hali. Cümhuriyet meyda 
l', ... t' avu-; • c ah" de, iki pavyon ,. lrın. • 
lıı ' lf, ıue7~rlıkları ıslah ettır-
1~ l\:,.j n-1ıiyeyi elektrik tesisatiy

ıt.ndırmı~tır 

Tekirdağ ticaret 
Odası kongresi 

Tekirdağ Ticaret odası 
aıe Boraa binaaı • 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Şeh
rimiz Ticaret ve sanayi odası ma
halli kongresini şubat gayeainde 
akdedecektir. Kongrede görütüle. 
cek mevzula pek zengindir. Mem
lekt iktııadıyahna taallUk eden 
husuıat için timdiden raporlar ih
zar edilmektedir, Trakvanın Te
kirdai merkezi olmak itibarile bu
rada da bir sanayi fabrikaaının 
kurulması için hükumet nezdino 
de temenniyath bulunmak üz~re 
bazı tüccarların oda koogresıne 
takrir verecekleri ?imdiden anlatıl
maktadır. 

---<>--

Kütahya ha· erleri 
KOTAHYA, (Milliyet) - Bet 

yıllık iktısadi programında çok ~ü 
yük bir isabetle Poraelen ve ~ıte 
sanatlarının merkezi olması karar 
altına alınan Kütahyada 9:,'4 yılı 
içinde başlıyacak olan tesisatın 
ilkbaharda başlamasına intizar e· 
dilmektedir. 

Yanan Lise binasının yeniden 
yaptırılması için Maar f vekaletin 
den bir mimarın yakında şehrimi
ze geleceği haber alınmıttır. 

Bugünkü mevcudu 400 yü bu
lan ve gc'ecek yıl vilayet içindeki 
üç ortamektepten gelen talebe ile 
kalabalıklaşağı anlaşılan Lise, 
memleketin irfan hayatında oldu· 
ğu gib"ı içtimai varlığında da bü
yük bir yer almıştır. 

--o-
Acezeye yardım 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
Hilaliahmer cemiyeti son soğuklar 
üzer:ne aceze ve yoksullara beda. 
Ta kömür dağıtmaktadır. 

Bir bot devri~di, a!tı kişi 
nehre döküldü 

KANDRA, (Milliyet} - İhsa
niye karyesi yakasından Karasu 
kazasına geçmek istiyen yolcular 
Sakarya nehri kenarına vasıl olun 
ca kartıdan ka111ıya ancak Bot ile 
geçmek imkıinını bulurlar. B !has 
sa sakarya nehrinin Karadenize 
karıftığı yerde bulunan bu geçit 
yeri suyun fiddetli cereyanı ile e
peyi tehlike teşkil etmektedir. Bot 
Karadeniz ~ahili aha!" sinden biı: 
kaç kiti tarafından imal edildiii 
gibi, Senelerdenberi de burada mü 
nakale vazifesi ifa edilmekted r. 

Geçen hafta on kişi kadar ge
çit yerinde biriken bir kafile lhsa 
niye yakasından İncirli yakasına 
geçmek üzere bota binm'tlerdir. 
Y olcularm yanlarında etyaları 
mevcut olmakla beraber yalnız bir 
kitinin ah bulunma11 dolayısile 
yük, zaten altı düz bulunan bota 
ağır gelmit ve bot tam nehrin or
tasında ve en derin yerinde devril 
miftir. Biltün yolcular derin yerde 
nehre dökülmiiflerdir. Derhal et
raftan yetitilerek dökülenler kur
tanlmıt ve nüfusca zay!at olmamıt 
ise de zavallı köylünün ah boğul
muttur. Çünkü devrilme esnasın
da altı kiti atın yüzme kabiliyetin 
den istifade etmek üzere zavallı 
hayvana sarılmı, bulundukları i
çin hayvan kendisini kurtarama
mıttır. --Aydında köycüler 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın l 

Halkevi köycüler fubesi umumi he 
yeti Halkevi salonunda toplandı. 
Kongreyi fube reis vekili V .. fi 
Hilmi Bey açtı. Kongre re'aliiğne 
Ahmet Emin, katipliklere de Ha
fız lbrahim ve lbrahim Beyler se
çildiler. 

Şubenin çalıfına raporu tasvip 
edilerek Y!'ni komite heyeti fU su
retle tetekkül etti. 

Reisliğe Dr. Ziya, İdare heyeti 
mümes·ıilliğine Ahmet Emin, ka. 
tipliğe Vasfi Hilmi, azalıklara da 
Ziraatçı Hafız İbrahim ve Ba,mu -
allim Şükrü Beyler seçildiler. 

Yeni heyeti kutlular ve muvaf
fakiyetler dilerim. 

Kandrada su derdi 
K.ANDRA, (Milliyet) - Kan

dra kazasının kain · bulunduğu a
razi çok kireçli bulunması dolayısi 
le auları da fazla kireçlidir. Bu 
mevaimlerde yağmurlar b"lhaa:a 
fazla olduğu için sular da binn:a. 
be mevcut kireç miktarı, hissolu
nacak derecede azalmıt ise de, ya
zın kurak ve yağmursuz mevsim
lerde kireç niıbeti yüzde yirmi ye 
di kadar çıkmaktadır. Binaena
leyh kaza merkezi dahilinde içile 
cek muvafık derecede sıhhi teraiti 
haiz bir su mevcut deği1 dir.. Bu 
yüzden belediye de mütkül vaziye 
te bulunduğu g 'bi bir kısım ileri 
gelen yerliler içecek sularını İzmi 
tin methur Çene suyundan getirt· 
mek mecburiyet:nde kal"r"k ihti
yaçlarını giderebilmektedirler .. 

Bununla beraber yaz aylarında 
sular daha fazla kirec dere 
cesini ihtiva ettiği gibi halk ihtiya
cına kafi ırelecek derecede de cet 
meler bulmak imkanı da mev
cut değildir .. Binaenaleyh bu husu 
sun bir an evvel halli için faaliyte 
geçi1mek mecburiyeti hasıl <!lmu ... 
tur. Etraf ve civarda az masrafla 
tehre getirilebilecek muvafık ve 
sıhhi şeraiti haiz bir su menbaı ta 
harrisine yakında başlanacaktır. 

-o--

Balıkesirde yangın 
BALIKESiR, (Milliyet) - Şeb 

rin merkezi bir yerinde bulunan 
ve Pa,acamii civarındaki Pataha
mamı karııısında terzi Ömer Efen
din n müsteciri o~duğu ev dün öğ
leden sonra yanmıttır. 

Ömer Efendi bekardır, sabah. 
leyin evinden çıkarken odasındaki 
sobayı ateşli olarak bırakmıf ve 
yanğın bu sobadan çıkmıştır. Yan· 
ğını evvela bir polis efendi seçmit 
ve tabanca ;ı.tınak suretiyle civarı 
haberdar etmiştir. Az zamanda ve 
tişen itfa'ye b~ e~in civ~rınd:ki 
yanğına pek musaıt evlerı kur.ar 
mıştır. 

Y anğını söndürmekle mesğul 
itfaiye kuvvetleri başına yetişen 
Belediye reisi Naci Bey işe neza
ret etınİf, zabıta aldığı seri tedb · r 
Icrle bir felaketin önüne geçebil
miştir. 

Yanğın esnasında yanan evin 
tam karfroında bulunan hamamda 
ki kadınlar büyük bir korkuya tu
tulmu~lar, bazıları bu korku ile 
alelacele kısmen giyİnmemit hal
de hamamdan kaçmağa b8'lamı9· 
lard• 

iş aranıyor 
Almancaya mükemmelen vakıf bir 

genç ehven şeraitle den vennek istiyor. 
Milliyet V. V. rumuzuna müracaat. 

• • • 
21 yaıında Türk tabaa11 türkçe, al· 

manca, fransızca, vakıf bir genç i' ara· 
yor. Ta,rayada gidebilir. Referansları 
kuvvetlidir. Milliyet H. H. rwnuzuıu 
tnüracaat .. 

YENi NEŞRiYAT 

Mülkiye mecmuası 
Memleketinıizin yegBne 'içtimai ve 

aiyasi ilimler'' mecmuası olan ''Mülki
•c" nin (35) inci aayıaı dolgun mÜn· 
u-recatla çıkmı~tır. Üniversite profe -
sörlerinden Prof. Kessler, Prof. Hirsch 
ve Prof. Röpke'nin de etütlerini ihti· 
va eden bu nüahaıımda içtimai, huku. 
ki, iktıaadi ve politik kısımlarında gÜ· 
nün en mühim meaeleleri tetkik edil
mektedir. Her biri ayn bir emeğin 
mahsulij olduiu ırörülen on Üç makale 
si ile bu mecmua her ay daha munta• 
zam ve mütekinail bir tekilde çıkbğı. 
nı ilbat ebnektedir. Karilerimize tav
aiye ederiz. 

.......................... 
Küçük Zabit 

Kumandan 
Miralay Voyıel Bey tırafıadan 
Kllçilk Zabitlerin kuıaanda va 
:ı::felerini öğretmek, askerliğ-ia 
esaslarıııı, harbe ba:ı:ırblı: tali•
leria~ belletmek Ozero tertip 
edilmiı ameli bir kitapbr. Ya
zılııı da tab'ı da iflzeldir. 25 
meseleden 50 ıskilden milrek
keptir. Fiab IS, ta,raya 80 kurut· 
'ur İ•tıı.ııbu '..la H im' Kitaphane• 

113793] 

S Mart Pazu'lesi ve 8 Mart Perıeınb• 
günleri saat 18 de 

Fransız Tiyatrosunda 
Methur ima piyanist 

IMRE UNGAR 
tarafmdan ilci konser verilecektir. Bi· 
Jet tedariki için tiyatro cileaine ınün· 
uat. 

lstanbul altıncı icra memurluğundan: 
Galatacla Okçu Musa Laleli Çeıme so
kağmcla 1 numenılu hanede aı.ilkim iken 
halen ikamq&bı meçhul olıua Sideridia 
efendiye. 

Miha1 efendiye Beyoğlu 3 cü ıulh mah 
kemesinin 21~12..933 tarih Ye 933-1134 
numerolu ilBma müsteniden borcunuz 
olan 110 lira 75 kunıfUD temini tahsili 
için bakkmızda vukubulan takip ve na· 
mınrza çıkarılan icra emri üzerine ika
metgahınızın meçhul olup ecnebi mem
lekete citmöt olduğunuz mübaJirin ver
diği meıruattan an~tılmıt ve bir 
ay müddetle ilinen tebllP.t icra11na ka
rar verilmittir. lıbu tarihi ilindan itiba· 
ren icn ve iflas kanununun 32 ci mad
desinde yazili kayıtlar dairesinde hare
k~ edip tehiri icn karan getirmediğiniz 
takdirde cerbi icraya denm olunacağı 
ve itirazınız varaa 6 cı icranın 934-791 
numerolu doıyas.ı namına bildirilmesi ic
ra emri makamına kaim olınak üzere ila· 
nen tebliğ olunur. ( 13909) 

Sultanahmet sulh 3 ncü hukuk mahkeme 
sinden : Sıhhat ve içtiami muavenet v.,. 

kaletini.n Kadıköyünde Mısırlı Oğlunda 

Çepne sokağ:nda S8 numarada Necdet 

Rüıtü Bey aleyhine yangından evvel aç. 

mıı olduğu 31 lira 50 kuruıu alacak da. 

vAsırun bu kerre )enİlemİJ ve evvelcede 

muameleli ıriyap karan tebliğ edadiği an

latılnut a:erek tebliğe ve gerek mahkeme 

duruımalan için 24-3-934 cumartesi gü

nü saat 10,30 tayin kıhnınıt olduğundan 

mahkemeye gelmediği takdirde yenil· 
menin gıyabında icra eclileceği tebliğ ma· 

kamına kalın olmak üzre ilan olunur. 
(13921) 

Uıküdo.r Hukuk hikimliğinden : Mü· 

kime hanım tarafından Ankarada harici. 

ye vekaletinde hariciye memurlarından 

Lütfü Kadri B. nezdinde Nurettin Lemi 

B. aleyhine açılan hoıanma davası üze
rine mümaileyh talik edilen günde mahke 
meye gelmediğinden müddeiyenin tale
bile giyap kararı ittihazla tahkikat 3-4· 
934 salı saat 10 a talik kılmmalda yevm 
ve saati mezkürda gelmediği ve müd-' . . deiyenin mahkemece kanunu mecenının 
J 32 inci maddesi mucibince evli:iğin tıh. 
tc•ine tahmil ettiği vazifleri yapmak Üz· 
re bir ay zarfında banei zevciyete dön. 
mesi için yapılan ihtara dıhi semi itibar 
eylemcdii;i hakkındaki iddiasına karşı 
tarihi ilandan itibaren JS gün zarfında 
itiraz etmediği ve talik edilen günde mah 
kemeye gelmediği takdirde iddiayi vakii 
kabul etınif addedileceği gibi evrak tet
kik edilerek icap eden kararın verileceği 
ve bir daha mahkemeye alnunayacağı 
hakkında yazılan gİyap karan müddaley 
hin ikametgahının meçh.:ıiyeti hasebile 
mahkeme clivanhan<•İne t.llik olunduiu 
gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de i'.in olu· 
nur, . (13928) 

Gazetecilik ve Mathaacilık 
Türk Anonim Şirketi 

idare Meclisinden : 
Şirketimizin senelik adi heyeti umu

miye içtima 20 Martı 1934 tarihine mü· 
aadif salı günü saat 14 te Şirketin mcr· 
kezi idaresi bulunan lstanbul'da Anka
,.. cadde•İnde 100 numarada ki.in Şir· 
ket binasmda akteclilecektir. Şirket his· 
sedararu iıbu içtimaa davet olunurlar. 

RUZNAMEI MOZAKERA T : 
1) idare meclisi ve murakıpler rapo· 

runun okunması, 
2) 1933 senesine ait bilanço ve kar 

ve zarar hesaplarınm tasdik ve idare 

1 
Meclisinin ibrası, 

3) 1933 senesi tem.,ttüünün sureti !Jlk. 
sim ve tevzii hakkında karar ittihazı, 1 

4) 1933 senesinde idare Meclisi aza. 
farına verilece!< ücretin tayini, 

5) 1933 senesi müra1,ip ücretinin ta
yin ve 1934 senesinden itibaren üç sene 
müddetle bir mürakip intihap ve ücreti· 
nin tesbiti, 

6) Meclisi idare aza•ile müeısiılcrin . 
Şirketi? m'!amelelerde bulunabilmelerine I 
mezunıyet ıtası, . 

Gerek esaleten ve gerek vekaleten l:ta- ı 
kal (100) yüz adet hisseye milik olupta , 

· i§bu heyeti umumiye içtimaında hazır bu- · 
lunmak isteyen hiHdarlar ticaret kanu· 
nunun 371 inci maddesi mucibince yev
mi içtimadan nihayet bir hafta evvel sa· 
hip olduklan hiue senetlerini Şirket 
merkezi idaresine makbuz mukabilinde 
tevd;., mecburdurlar. 

Tapu ve Kadastro umum müdürlüğün. 
den: Ungada Katipkuım mahallesinnin 
Langa karakolu caddesinde eski ve 
yeni 9 numaralı: diild<An kaydında ve 
Haciz Hanesinde ( JS K. Sani 921 ta· 
rihile bir haciz tarihi olup) baıkaca bir 
malumat olmadığı gibi evrakı müsbite
ai dahi bulunmadığı çilıetle iıbu haciz 
ve dükkin ile alikaaı olan varaa bir ay 
2al'fmd~ ya bizzat veya hilvekile mÜ· 
racaatı aksi takdirde bu tarihli iıare -

1 
tin hükümsüz blacağı ilin olunur. 

(13971) 

7 

............. ıımıı .. a .. ._. 

üenizyoJları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı K.araköy Köprübaıı 
Tel. 0362 - Sirkeci Mübiirdarzado 

Haa Tel. 22740 

Mersin yolu 
ANTALYA vapuru 4 Mart 
PAZAR ıo da Sirkeci rıhtı. 
mından kalkacak. Gidifte Ça. 
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoa, Marmaris, Dalyan, F e
thiye, Kalkan, Kat, Finike, An
talya, Alanya, Anamur, Mer
sin'e. Dönütte bunlara ilaveten 
Tatucu, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamura uğ. 
ramıyacaktır. (981) 

Ayvalık yolu 
SEYYAR vapuru 3 Mart 
CUMARTESl 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (982) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mayi.ata ı. .. a kanttınnağa mahsua 

cihaza ait ısliıl>at" hakkındaki ihtin için 

istihsal edilıniı olan 15 Mart 1930 tarih 

ve 1144 nuımnılı ihtina berabnm ihtiva 

ettiği hukuk bu kere bafka11na deYİr v.,. 

yahut icara verileceği. teklif edilmekto 

olmakla bu hususta fazla malUınat edin

mek isteyen zeYabn htanbul'da Bahçe

kapucla Tq Hanınıla 43-48 nuınara!&rda 

mukim vekili H. W. Stock efendiye mü· 
racaateylemeleri ilan olubur. (13944) 

• EVKAF MODIRlYETl iLANLARI 1 ,, ______________________ ___. 

Babçekapı'da Dördüncü Vakıf Hanın OdabaşıLğı ile 
kahveciliiij teslimi tarihinden 936 senesi Mayıs nihayetine 
_kadar olmak üzere müzayedeye çıkarılmıttır. ihalesi Mar
tın heşincı Pazartesi günü saat onbeştedir. Şartnamesini 

görmek isteyenlerin her gün ve müzayedeye ittirak ede
ceklerin ihale günü Çenherlitaş'ta Evk-ıf Müdüriyetinde Vari 
dat Müdüriyetine müracaatları. (672) 1240 

Kıymeti 
Muhammeneai 
Lira Kr. 
150 00 Eyüpte Servi mahallesinde Vezir tekkesi soka· 

ğmda (24 No. lu meşruta hanenin tamamı). 
550 

200 

550 
• 

250 

350 

350 

632 

41 

00 Çenberlitaşta Mollafenari mahalleainde Vezir 
hanı.'lda alt katta 41 No. Ju odanın tamamı. 

00 Uzunçarşıda Mercan Ağa mahallesinde Babıse· 
raskeri caddeıinde 60/11 No. lu dükkanın la· 
mamı. (5661) 

00 Çenberlitaıta Mollafenarı M. Vezir hanında alt 
katta (53) No. lu kiğir odanın tamamı. 

(10138) 
00 Çenberlitaşta Mollafenari M. Küçük Vezir han 

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

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

marru. (1139) .. . 
73 211 metre terbünde bulunan Sarıguzel cıvarmda 

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

67 Hasköyde Abdiselam mahallesinde Su Yol~~ 8? 
kağmda 12-14 No. lu üste odası bulunan dükka 
nm 1/6 hissesi. 

Yukarıda mahlul emlak satılmak üzere yirmi gün müd 
detle ilana konmuştur. ihalesi Martın on ikinci Pazartesi 
gÜnÜ saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mah
lat kalemine müracaatları. (788) t246 

Istanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
inşa edilmekte olan keresteciler hali önünde mağruk 

ve seyrisefere engel olan mavunanm bu giinden itibaren üç 
gün zarfında sahipleri tarafından ihracına teşebbüs olunma
dığı takdirde limanlar kanununun birinci ve yedinci maddele 
rine istinaden mezkUr mavunanın Müdürlüğümüz tarafın· 
dan parçalanarak o mahallin temizleneceği ilan olunur. 

(986) 

IL _ _:;lS:;:.T~A~N.:;.B~U;.;L~8'7E_.L_E_D';:l_Y~ES-"'":".ll~L":A:-N-L':".A~R~I --=-' 
Fatih Belediyesinden: Eyüp Küçük köyde Asaf 

Beyin arazisi üzerinde otuz iki hin adet pişmiş tuğla bilmü
zayede satılacağından isteyenlerin 5-3-934 tarihine müsadi.~ 
Pazartesi günü saat 14 te Daire Encümenine müracaatları lu 
zumu ilan olunur. (696) 

Süleymaniyede kain tıp medresesi kiraya verilme~ ü
zere müzayedesi 5-3-934 Pazartesi gününe kadar temdıt e
dilmiştir. Talip olanlar şeraiti anlamak ü~ere Levaz.ım müdür 
lüğüne, müzayedeye girmek için de 27 lıralık tem1?a~ m_~k 
puz veya mektubu ile 0 giin saat on beşe kadar Daımı encu
menc müracaat etmelidirler. (984) 

Istanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Müdüriyetimiz motorları için kapalı ~arfla 15 - 20 
ton benzin alınacaktır. Talip olanların yüzde 7,5 .. te~inat ak 
çelerile yevmi münakasa olan 17 ·3-934 pazar gunu saat 11 
de Komisyona ve şartnameyi almak Üzere pazartesi, perşem
be a-ünleri Müdüriyet ldare Şubesine müracaatları ilan oll.l 
nur. (883) 



Parasız Büyük Piyango 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SAT 1 E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müş

terileri arasında parasız büyük bir 
piyango hazırlanmıttır. 

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

,, - Bir elektirk süpürgesi ,, 80 ,, 
,, - Bir masaj makinesi ,, 65 ,, 
,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu etya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

Piyangoya ittirak etmek içi• Elektrik Şirketi abonelerini• mez· 
kür sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri Ye piyan· 
goya dair bir mektubua iliıik buluedufu Elektrik makbuzunu 

rl5atererek numarasını kaydetmeleri lazımdır. (13957) 

Orhangazi Belediye Reisliğinden: 
Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idamesi için 

bir eczacıya lüzum görülmüştür. Taliplerin Belediyemizde 
mevcut şartnameleri talip olupta görmek isteyenler dairei Be
lediyemize müracaatları ilan olunur. (959) 1267 

.......... ~ .......................... 111111! 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Trauellers (Seyyahin rekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz liraaı veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler aayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• 
şır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirainiz. Travellera çek· 
leri hakiki aahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa edilmi9tir. (5999) 1217 

MflLIYET CUMA 2 MART 1934 
• 

Üniversite Rektörlüğünden: 
4 Mart 1934 Pazar gÜnÜ saat 17 den itibaren başlıya

cak olan Üniversite lnkilap Tarihi Enstitüsü derslerinin 
gün ve saatleri ve ders verecek zevatın isimleri aşağıya yazıl 
mıştır. Fakülteler son sınıf talebelerile Harp Akademisi Mü
hendis ve Yüksek Ticaret mektepleri son sınıf talebelerinin 

ilan edilen gün ve saatlerde Universite Konferans salonun 
da hazır bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. (973) 

4 Mart Maarif Vekili Hikmet Beyefendi 

5,, "" " 8 ,, Mahmut Esat Beyefendi 

10 " " " " 1 1 ,, Yusuf Kemal ,, 

12 " " " " 15 ,, Recep Beyefendi 
17 ,, Hikmet Beyefendi 

18 " " " . 19 ,, Mahmut Esat Beyefendı 

20 " " " " 21 ,, Hikmet Beyefendi 
22,, .. " 
Dersler saat beşte başlıyacaktır. 

DEVLET DEMlRYOLLARI tnARESl lLANLARI 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan meşe makas 
traversi, Telgraf direği, kazma kürek sapı, lngiliz sicimi, E
lektrik ve hırdavat malzemesi, karton bitüme için tutkal ve 
saire gibi ( 42) kalem muhtelif eşyanın 7-3-34 çarşamba gÜnÜ 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkur saat~e 
mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve maga 
za dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune 
getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan o
lunur. (978) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Tekaüt, yetim ve dulların Haziran, Temmuz ve Ağustos 

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

(895) ı253 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan; 

Gedikli Küçük Zabit Mektebi için aşağıda isim ve 
miktarları yazılı tedris malzemesi kapalı zarf usulile satın a· 
lınacak ve kapalı zarf münakasasx 22 Mart 934 Perşembe gÜ· 
nü saat 15 te yapılacaktır. istekliler malzemenin şartnamesi· 
ni görmek için arzu ettikleri vakit münakasaya iştirak için 
de gösterilen gÜn ve saatta ilk teminat makbuzile birlikte 1<0 

misyonumuza müracaatları. (969) 
Adet Adet 
200 sıra 9 
•oo komedin 400 
40 yemek masası 1 
80 yemek sırası 120 
13 yazı tahtası 

kürsü 
askı iki çengelli 
kum sandığı 
yemek muşamba 

sı (metre) 
(969) 

••• 
Uıküdar Mıntakası Tahsil 

Müdü~lüğündenı 
Vergiye olan borcundan dolayı Usküdarda Hacı Hes· 

na mahallesinin Paşa Limanı caddesinde kain 37 numaralı 
boya imalathanesinde mevcut bir adet boya imalatına mah 
sus değirmen bir adet ezme makinası ve eleklerile teferrua 
tının 5.3.934 tarihine müsadif Pazartesi gÜnÜ saat 14 te a
çık arttırma suretile paraya çevrileceği cihetle iştirasma talip 
olanların yevmi mezkilrde yüzde 7 ,5 pey akçelerile birlikte 
mahallinde bulunan hey' ete ve makinalan görmek İsteyenle 
rinde her gÜn Üsküdar Tahsil Şubesi Baş Memurluğuna mü 
racaatları ilan olunur. (972) --

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
1 - Biri (40 - 50) ve diğer ikisi de (60 - 70) hamu· 

le tonluk, Motörlü üç Mavuna; ' 
2 - Lüzumunda motör raptolunabilecek ayni hacim· 

de bir mavuna ve bir de su kayığı ; 
Bu beş parça vesaiti nakliye kapalı zarf usulile satın alı· 

nacaktır. Taliplerin tartnameyİ gördükten sonra yüzde 7,5 
teminatlarını havi teklif mektuplarını nihayet (17-3-934) 
Cumartesi günü saat (15) on bqe kadar Galata'da Alım, 
Satım Ko?nisyonuna tevdi etmeleri. (785) 

Öksürenlere: TRAN H KIE 13854 
733 I 

Umumi Ne,riyal ve Yazı lıleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ue Matbaacılık T. A. ş. 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fahri kamızda çıkarılmala başlanan yeni ıene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskiai gibidir. Yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarmuzda arab a veya kayıkta teslim 

Çuvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~ur. 
Ancak en az beş vagon tekeri birden alanlara vagon baş ma beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden ya pdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve D)es'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

c • ye 
·- -

Tür 
. t i de .. 

r- '.AKTIFı 

KASA: 

Altın mevcudu "Meskük ve külçe " 
Safi kilogram 12.160.320.260 

Banknot 
Ufaklık 

DAHiLDEKi MUHABiRLER : 
Altın " külçe " safi 

kilogram 1-788.023.893 
Banknot 

HARiÇTEKi MUHABiRLER : 
Altın " külçe " aafi 

kilogram 3, 747,024,57i 
Döviz 

'.AVANSLAR : 
HAZiNE BONOLARI 

Deruhte edilen evrakı naktiye kartılıiı 

ESHAM VE T AHVILAT COZDANI ~ 
Banknot kartılığı 
Banka malı 

ISKONTO COZDANI : 

Hazine bonosu 
Reeskont 

GAYRI MENKULLER : 
DEMiRBAŞ: 
HiSSEDARLAR : 
MUHTELiF: 
NAZIM HESAPLAR : 

' -

1 • l. ' ' ~. · ..... , 
' • y _, • 

' . 

iyet Merkez Bankasının . 31-12-1933_ 
• 

• 
ı 

T. ı;.' 

17.104.500;43 
13.871.965.-

663.188.15 

2,515.004,-
1.274.122, 79 

S-270.501,06 
5.71().739,60 

28.775.837,-
1.225.783,30 

• 

4.167.600,-
3. 725.516, 77 

• esa 

:r. ı·. 

31.639.653,58 • 

3. 789.126, 79 

10.981 .240,66 

ı. 776. 738,88 

152.010.068,78 

30.001 .620,30 

7.893.116, 77 

' 796. 727,53 
~ 132,431,66 
t.500.000.-
6. 712.207,05 

128.245.634,18 

377,478-566,18 

• 

d v esi b · ançosudur 

SERMAYE: 
JHTIY AT AKÇESi : 

TEDAVOLDEKI BANKNOTLAR ı 

... ". '"• ... 
PASSIF. 

T. L,. 

15.000.000,-
349.110,26 

Deruhte edilen 
Altın karıılığı 

152.010.068,78 

TEVDiAT: 
DöVIZ TAAHHODATI 1 

MUHTELiF: 
KAR: 
NAZIM HESAPLAR :· 

8.688.000,- 160.698.068, 78 

, 

18.901.522, 73 
10.193.459,45 
42. 741.470,65 

1.349.300-13 
)28.245.634, 18 

377.478.566,18 


