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Kongreden sonra vapurcu
lar arasındaki ihtilaflar alev
lendi. Turing klöp kazalar için 
Belediyeye bir rapor verdi. 
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Heyeti _vekile dün akşam Çankayada Gazi Hz. nin riyasetinde toplandı 
Yollarımızı - ~ Dost Yuna; Pariste nihayet sükôn 
Yapmalıyız, Cümhuriyetinin d . b J 
Fakat nasıl? Onuncu yılı av et etmış U onuyor 
h ~NKARA: 9 Şubat - Cüm· 
b~t,_yolu milli ihtiyaçların 

a.1fında. ıaynu, • ve ona lazım 
ged""" k ' · · S 1 ıgı adar ehemiyet vermıştır. 
h:ı ~a.na.t devrinin yolları~ en~az 

1 
aii ~de tevarüs eden yenı reJım, 
1 cu Yettiği kadar üzerlerinde İş· e . 
\'ii lllıt; az zamanda güzel eserler 

1 b cude getirmi,tir. Memleketin 
rn ilı.ı ınıntakalarında göze çarpan 

1• odern yollar ve köprüler inkı· 
dapçıJara yarafır bir azimle mey· 

ana gelınit birer hamledir. 

1 Fakat artık bugün diğer mem
de~etlerle beraber geçirmekte ol
~ıruınuz buhran seneleri, bizi de 
ın hdut imkanlarla çok şey. yap· 
ağa, adeta yaratmağa mecbur 

~diy v b" . . 
t . or. e bahusus ızım vazıye· 
ırn· le hız bir çok memleketlerle kıyas 

d: ki etmez bir hususiyet arze
'le r. en. Biz ki, Türk vatanını 
Ilı 111 hattan imar etmeğe koyul
bö'iı nealin menıuplarıyız .•• Dava, 
na k 'uınullü mahiyeti ile ele alı
iııı0 olursa, görülür ki; mevcut 
le-· anlardan azami istifade çare-

• •ne b k b" . • • b lı ilf vurma ızım ıçın a,. 
rn~~~ıkar yoldur, ve bugün için 
llJ ""'kak tek yoldur. Şu halde 

evzu 1 11 tını 0 arak ele aldığımız yo a-
ııa .. :ı.~ nasıl yapmalıyız, nasıl ya-

-ısız? 

'--ı~vl~t b ·· t • ··kü· ·· al "". lln1ı u çeıı yu . ~u . .mı! 
ıılar.d Yor. Ve yol gıbı bırıncı 
rııı111 h· gelen memleket ihtiyaçla
•İııin dır Çoğu daha bütçe çerçeve
lnaaraf 'b~da 11ra bekliyor. 1933 
daJc·., Utçenıizin Nafia kısmın· 
faatı Jf,0 llar ve büyük köprüler in. 
faal ve nıüıtacel tamirat masrafı" 
talı ı~da görülen 278,000 liralık 
llı .•ı~t, her aene milyonlar sarfı. 
bir ı~tıl_z~nı eden böyle azametli 
~' ıçın ayrdmıt bir para man
l:alc ve kanaatini vermekten u
faı br • Bu, olsa olsa faslın muha.
lta asını temin için konmut bir ra-, 
cj) ııı, . h~tçe tekniğinin malfun bir 
k• Veaıdır. Yeni bütçede ve onu ta-
ıp edeceklerde bu tahaisatm art. 

~labilecei!i de çok 9üphelidir. 
'2iyet böyle iken, vilayetlerin 

t111 parası olarak topladıkları miJ. 

~ar üzerinde tevakkuf etmek 
~diyor. Yol parası oluak top
ı, ınilyonlarca liranın mahalli 

lıi~ ~r tarafından, bugün ancak 
dilclili ~ınm olaun yollua sarfe
Jcııııll.ıı 111 °kabul etsek dahi; bu ye
lletler kb:ıeydana daha faydalı e
~ıı . ~Ytnak kabiliyetinde oldu
VİJ&yet 1• dia etmek kabildir. Her 
lıeat oıJ•tediğl gibi harekette ıer
)a laltJi uk~, yeniden yapılan ve· 
bir r edılen vilayet yolları hiç 
11ld1111:0~ama tabi tutulmadıkça; 
farı_, dilecek netice bugünkinden 
t... llQı olama y 
)' Ve ku zj e yollara emek, 

11.r ancak~ 0 arak dökülen para· 
v· taraf edilmit olur. 
ılayetl • 

Çe)el"İnd :rı.? 1933 varidat hüt· 
l'e.1-tı ın e gozüken nakdi "yol pa· 
~)a lıaJ~nımenatı 8,354,788 li
tidat 1 ıg olmaktadır. Bedeni va. 
ıı.lıı.n ; arak ayni bütçelerde yer 
'alt lı·ı'030,23 lirayı biç ele al 

ı e b k" kü" ma. tanı > U le iZ IUr milyon !" 
4,4a: 

4 
Nafia itlerine tahaia edile•· 

lcııııa' 22 lirası ile hesaplı ve i;: 
lır? ~İhak .•artiyle az it mi yapı
ltıiJy0 1.akıka tatbikatta bu dört 
tıık :ı ıranın ancak iki ila iki bu. 
fedild_ı-~on lirasının yollara ıar. 
'ağtaı:ıgınj biliyorsak ta, mesele 
'1l, lıu ~lıs~ılara raptedilecek olur. 
llttad gıkı mahzurların tabiatiyle 

an alk • - ik" d acagı at ar ır. 

:;:--___ Mecdi SADRETTIN 

l'evfik--.... ,, ---
Rüştü B. Mosko-

so vaya ını gidiyor? 
•· F'fA 9 (M" . 
li""'I hildi ·ı~ ıllıyet) - Moskova• 
it " rı 1YOr• 1 · 

tıı "İiftii Be : zvestıa gazetesi Tev• 
~ ~<>•kov Y•n bu ayın sonuna doğ-
~•r an °el " .. 

• ti ecegını yazmakta -

Müakın imzalandığı Atinadaki Akademi sarayı 

• 
imza Akademi sarayında 

merasimle yapıldı 
Yunan Başvekili, hükiimet erkanı, elçi
ler imza merasiminde hazır bulundular 
.A ANKARA, 9. (Telefon). - ı tiç, Romanya namına Hariciye ,A 

- Vekiller, bu akşam Çankf'J'.a nazırı M. Titulescu ve Yunanis- • 
köşkünde Gazi Hazretlerının tan namına Hariciye nazırı M. 
huzurlarında toplanmışlardır· Maksimos tarafından imza edil-

ATlNA, 9. A.A. - Balkan İ· miıtir. 
tilafı misakı bugün saat 12,40 mza merasiminde Batvekil 
da Atina akademisinde Türki· M. Çaldaria ile Yunan hükil-
ye namına Hariciye Vekili T ev· meti erkanı elçiler yerli ve ec-
fik Rü,tü Bey, Yugoslavya na- nebi matbuat mümessilleri ha-

- mına Hariciye nazırı M. Yev· zır bulunmu,Iardır. 

'-~ ıııınıınıııın ı , 

Talebe hariçteki başka 
teşekküllere giremiyecek 
Ders haricindeki ihtiyaçları temin için 

bir gençlik teşkilatı yapılıyor 

Maaril Vekili Hihnet 8. 

Maarif vekili Hikmet Bey bu ayın 
ıonuna do!ru lıtanbula ııelecektir. 

Vekil Bey burada lise ve orta ınek· 
teplerin ıslahı nıeaelelerile meıııul ola· 

caktır. Şehrimizde maarif erkanının 
ve muhtelif muallimlerin iıtirakile içti• 
malar yapılacaktır. Öğrendiğimize göre 
orta tedrisat müesseselerinin ıolahı hak
kında eıas kararlar verilmiıtir. 

_ Bütün lise ve orta mekleplerde mÜ· 
durlerin riyasetinde toplanan komiı • 
yonlar bir aya kadar fikirlerini tesbit 
ederek vekalete bildireceklerdir. 

Aldı_ğnruz malı'.lınata ııöre liselerde 
kuvvetli talebe yetiıtirilmesi için, ilk 
nıektep mezunlarının orta mektebe ve or 
bı mektep mezunlannın da liselere İm· 
tihanla alınman takarrür etmiıtir. 

llk mekteplerin 6 seneye ibliğı za· 
rureti görülmekte iııe de, bütçe imkan· 
11zlığı dola~sile! bu h'!ıuıta ıimdilik 
tatbikata ıeçilemıyecektır. ilk mektep
ler mahalli idarei huıuıiyeler tarafın • 
dan idare ve idame edilmektedir. Büt
çeleri dar olan bir çok vilayetler, mev• 
cut teıkiliıtla dahi ilk mektepleri gilç. 
lükle idame ettirebilmektedirler. Lise 
kısmına bir lene ilavesile liıe tahsilinin 
dör~ ıeney~ çıkarılması matlup gayeyi 
t<;mın edebılir vaziyette görülmekte • 
dır. 

~dı~ımız malı'.lmata göre, Maarif 
vekilı .Hikmet Bey, lise ve orta mektep
lerdeki bugünkü talebe sev. . . lamak .. bilha ıyeaıru an-

uzere, . Ha ıehrimizdeki lise 
ve orta mekteplerın muhtelif ruf] · b aı anna 
aıt, u ıene yapılan birinci tah · • k lama • tihanl rırı yo • 

"? . arının evrakını tetkik et-
nıektedır. Hikmet Bey tetkik ettiği im-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Evelki gece Mahaim aalonlarJa verilen Mafrıkıazam 
eğlenenler. Foto: Etem. 

balosunda 

-o-

ANKARA, 9. A.A. - ônümüz
deki ay Atinada dost Yunan cüm
huriyetinin onuncu yıldönümü mü
nasebetile yapılacak merasimde 
Türkiye Cümhuriyetini bir heyet 
temıil edecektir. Bu heyete kimin 1 
riyaset edeceği henüz kararlCXfmtf 
değildir. Ancak Ba,vekil lımet Pa
fanın o 11ralarda Atinaya gitmesi 
ve M. Çaldariırin ziyaretini bu ve
sile ile ia~ etmesi muhtemeldir. 

İktısat Vekili 
Ankaraya döndü 
A vdetten sonra ah nacak 
kararların ehemmiyeti 

Garbi Anadoluda yapbklan uzun 
bir tetkik ıeyahatinden aonra tebrimiz· 
de dört gündenberi tetkiklerine devam 
eden lktıaat vekili Celil Bey dün ak -

f8Dlki trenle Anltaraya avdet etmiıtlr. 
lktıaat vekili Cetal Beyi teıyi et

mek üzere lıtaıyonda ikbaadi mahafile 
mensup zevat fabrikalar müdürleri, Ti· 

' D . . et caret müdürü Muhsin, enız tıcar 
müdürü Müfit, Sanayi müdürü Refik 
Beylerle oda ve borsalar rüesası ve sair 
zevat bulunmakta idi. 

Vekil Bey trene binmeden evvel is
tasyonda bulunan bazı zevatla görüıe· 
rek bir kısım meseleler üzerinde ken· 
dilerinden izahat almııtır. Bu meyan· 
ela bazı teıekküllerin mümeHilleri de 
vekil beye bazı temennilerde bulunmuı· 
lardır. . 

Celal Beyin son yaptıklan !etkik 
seyahatinin yeni iktıaat ve ~~yı ~ro
ııramınm tatbiki üzerind~ mühin_> bır te
ıiri olacağından ilcbsadı mahafilde, ve
kil Beyin Ankaraya avdetlerinden son
ra alınacak kararlara, büyük bir ehem. 
mi yet verilmektedir. 

Gazi Hz. nin hediyesi 
KASTAMONU, 9 (A.A.) - Gazi 

hazretlerinin C. H. F. ile halkevine 
imzalarile lı'.ltfen hediye ettikleri kıy • 
metli fotoğrafileri bugün saat 14 le 
her ımıf halkın ve memurlarm iıtira· 
kile yerlerine konulmuıtur. 

Önce halkevinde istiklal marıı ile 
batlayan merasimde halkevi reisi Baki 
Bey tarafından bir nutuk söylenmiı ve 
bu veıile ile Kastamonu halkının bü
yük Gaziye kartı besledikleri aonauz ve 
samimi tazim ve ıükranlan sunulmut
tur. 

Nutuktan sonra fotoğrah ile birlikte 
Gazi hazretlerinin onuncu yıldönümün.. 
deki nutukları halkevimizce yazdml • 
mış, büyük levha halinde yerlerine ko-
· nulmuıtur. 

Gazi hazretlerinin Ka•tamonuya 
ıeref verdikleri 23 ağustos 1925 günün• 
de Gazi ııünü olar~ h!r .'ene kutl'!
lanmasınn karar verılmııtir. Halkevın· 
deki merasim bittikten aonra ayni 
kalabalık C. H. F. sına ııidilmiı ve 
fotoğrafi orada da ayni hürmet ve mİD· 
netle yerine konu1mu~tur. 

--o-

Ankara Halkevinde 
'.ANKARA, 9 (Telefonla) - Buııüııı 

halkevi intihabı yapıldı. 

Sıhhiye Vekili dün 
istirahat etti 

Şehrimizde bulunmakt": ?lan Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekili doktor Re
fik lıey dün biraz rahatsız olduğundan 
Tokatlıyan otelinde istirahat etmiı ve 
bir tarafa çıkmamı}br -

M. Doumergue'in teşkil edeceği kabine 
dün _aşağı yukarı taazzuv etti 

Başvekil Adliye na~1rhğını da alıyor 

Yeni kabinede birer nazaret alacakları söylenen :zevattan M. Tardieu, 
MarefQl Peta in, M, Herriot 

PARIS, 9 (Milliyet) - M. Dou • kaktır. Kabinede hemen bütün fırka • 
mergue'in teıkil etmek istediği yeni lann iıtiraki olacaktır. 
kahine azalan arasında ekseriyeti es- Meclisin ergeç fesholuıunasında U• 

ki Baıvekillerin teıkil edeceği muhak- (Devamı 5 inci sahifed• ) 

Kazalar neden oluyor? 
Turing Klöp tecrübelerden çıkardığı 

neticelerle Belediyeye mühim 
tavsiyelerde bulunuyor 

Büyükdere • Mas· 
lak yolunda son de
fa vuku bulan feci 
otobüs luızaımclan 

ıonra, bu yol üze
rinde seyrü seferin ı---...:: 
emniyetini temin i
çin alınması IBzım 

ııelen tedbirler hak· 
kında ıimdiye kadar 
bir çok sözler söy
lendi ve batti tehir 
meclisinde cereyan 
eden müzakerat es
nasında Türkiye Tu 
rinıı ve otomobil klö 
bünün bu huıuıbı 

nıütalaaıma müra
caat edilmeıi ileri 
ıürüldü. Turing v-:. 
otomobil klöbü va· Ma•lak yoluna uzaktan bir bakı~ 

ki olan talep üzerine meseleyi esaslı 
ıurette tetkik etmiş ve yalnız Maslak 
yolunda değil, alelumum otobüı ve O• 

tıomobil münakalabnda emniyet, inti· 
zam ve bilhassa kazalann önüne ııeç· 
mek noktasından ittihazı lazım gelen 
tedbirler hakkında mühim bir rapor ha· 
zırlamıı, Tali ve belediye reisi Muhittin 

Beye &Öndermiıtir. Bu raporun eıaılı 
noktalarını atağıya alıyoruz : 

l - Rekabet ve kazanç dolayısile 
ıeyrüıefe~i tehlikeye düşürmemek için 
otobüs ve taksi gibi nakil vasıtaları bir 
tirket veya ıirketler üzerinde olmalı 
ve bir yol Üzerinde yalnız bir ıirketin 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Beşiktaş devre birincisi 
Dün Beşiktaş 2-1 Beykozu ve İstanbul 

spor, Vefa Kumkapıyı 1- O yendiler 

• 
Dünkü Beşiktaf - Beykoz maçından iki enstantane •• 

Dün Takıim stadında epl kalabalık 

vardı. 1 ·ık 
Beıiktaı _ Beykoz takı~ .a'! ı 

devrenin son iki maçından hırını yapa .. 
caklardı. Bu iki maçtan biri de l•tan· 
buhpor - Vefa Kumkapı arasında Ka-

dıköy Fenerbahçe stadında yapılacak 
tı. 

Takımlar ve hakem 
lıtanbulspordan Kemal Halim Beyiıt 

hakemliği altında takımlar ıahaya 111 
(Devamı 5 inci ••hilede) 
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Milliyet'in tefrikası: 10 

Hayatı a>aıüımü 

Stavisky rezaleti Panama işinden daha korkunçtur. 
Tahkikat komisyonları işi uzatırlar - Nüfuzlu adamların 

himayesi - Ortada yalnız Stavisky işi mı var ? 
(Appel) gazetesi meselenin her ı di, o halde niçin teftiş heyetleri 

noktada, her aahada en ufak te- harekete gelmedi? Orleans' da te-
f errüatma varmcıya kadar aydın- ııebbüa edilip te akim kalan sahte
latılmasını istiyor: Siyasi rahada, karlık neden merak ve heyecanı 
zabıta sahas ı:ıda, adliye saha.sın- mucip olmadı? Boraa gazetesi bu 
da idari sahada. . • Yalnız bir şart dolandırıcılığın bütün mekanizma
ile': Stavisky rezaletini vesile itti- uru ortaya attığı halde neden bu 
haz edip bunu mi cenah fırkalan netriyat bir yıldırım tesirini göster 
aleyhine bir sılah makamında kul- medi? 
!anmamak! Çünkü Stavisky bun- "Ortada sadece bir Stavisky iti 
dan iki sene evvel de mevcuttu, mi vardır? Mesela bütün adliyenin 
bugün patlıyan rezaletin mes'uli- maIUınu olan Mavromatis ifi ne ol-
yet '.ni eski zamanlarda aramayıp du, bize söyliyebilirler mi? Rezili.-
ta bugünün hükumetine ve ekseri· ne bir takım himayeler yüzünden 
yet partisine yükletmeğe kallas- bütün adalet makinesinin uzun 
mak için in· anın şuurdan büsbütün 
mahrum olması icap eder. Stavi... müddetten beri felç içinde olduğu, 
ky bugüne kadar Yllf&dığı dolan- bu himayelerin pek yüksesk ma
dırıcı' ık ve maceraperestlik haya- kamlardan geldiği atikar değil 
tında eski zamanların müaameha- midir? Memleket mes'Ul!eri ve 
sından geni' mikyasta istifade et- mücrimleri bilmek istiyor. Bunlar, 
mit b;r adamdı. O kadar ki zabıta isimlerile, meydana çıkarılmalı. 
ve adliye bu adamın yaptıklarını dır.,, 
15 raporla ait olduğu makamata Gazetecilikte daima genç bir ka
bildirdiği halde Stavisky 19 defa lem kahnıt o!an Leon Balby, na11l 
lehine karar almıftı. olup ta hükfunetin bu itten hiç ha-

(Clemenceau) nun, (Briand) m berdar olmadığına hayretler eden 
dostlarından ve gazetecilik alemi- bir yazısında M. Chautemps'ın 
nin üstatlarından Mösyö Emil vaziyeti pek nazik olduğunu, ken
Bruct bu münasebetle (Ordre) ga-
zeıesine yazdığı bir mekalede fÖY· disi şahsan temiz kalmıt olmakla 

beraber iki seneden beri Dahiliye le diyor: 
"Muhakkak ki devrimizin Pana- Nezareti makaınını ifgal ettiği ve 

ması sayılan Stavisky rezaleti cüm- Parfote olup biten fey'erden haber
huriyet ve millet için 1891 de pat- dar olması laznngeldiği halde na
lıyan hakiki Panama itinden daha aıl olup ta bu rezaletin akislerini 
korkunçtur. Bu seferki rezalet re- duymadığına tatıyor: 

jimin en e-.aslı unsurlannı zehirle- "Nasıl oldu da teklifsiz dost•a-
mekte, bütün reJ0İmi kötürüm teh- n ona bu meseleyi söylemediler?. 
likesine maruz bırakmaktadrr. Si- Emniyeti umumiye, adliye, zahrtai 
yasi ınüdahalelenn daha teni bir maliye, bütün bu tetkilat nasıl ol-
l}ekil almakta olmasından endi~ du da Stavisky rezaletinden haber-
ve asabiyete dü,en zabıtahve adlı- dar olamadı? Ya zabtıanın Stavis
ye hukukı efradı siyanet usus~-
da kendilerine mevdu olan vazıfe- ky hakkında yazını tolduğu on bet 
yi ifadan mut'ak surette aciz kal- rapora ne diyelim? Aleyhine bu 
mıtlardır.,, kadar raporlar verilen bir adam 

"Başvekil Chautempa'ın yerinde nasıl oluyor da on dokuz defa te
olsaydım mecliıte kürıüye çıkar, biri dava kararı alabiliyor? Mali 
tahkikat komisyonunun tetkilini gazeteler bir seneden beri bu reza
bizzat ben ileri sürerdim. Vakıa leli yazıp durmuyorlar mı? 
bu kom:Syonlann ne demek oldu- "Bütün bunlar kartıaında sükQt 
ğunu bilmez değilim. Ben de tes- etmi ,olan bir Dahiliye Nazırı va
iim ederim ki bu tahkikat komis- zifesini yapmamıt demektir. 
yonlan iş' eri uzatırlar, bazı .,.hsi "Günün birinde bir panik kopu-
ve ,,;.yaai kin ve gayızları tatmin et-
mek fikrile öyle hareket ederler ki yor: Çünkü gemi fazla yük almıt, 
işi temizlemekten ziyade kirletme- tekne lüzumundan fazla suya bat
ğe hizmet elmİf olurlar. Ancak ef- tnıftır ve o aralık bir fırtına yel
karı umumiyeyi tatmin etmek için kenleri koparıp parçalamıttır. Şim-
bu müthit dolandmcılığm bütün di gövertede ne kadar insan, ku-
sırlarını faı;.etınekten batka çare manda köprüsünde ne kadar kap. 
yoktur. Ha'buki parlamentoda biç tan var•a hepsi tatırmıftır. ilk ön
bir zaman mantık hakim olm•mıt ce bunları, yani sırasile kabineyi, 
olduğu !için bugünkü müzakere dostları, taraftarları, belki de reji
meseleyi aydınlatmaktan ziyade mi kurtarmak çareleri dütünülU
karıftırmıya, hakikatleri çamurlar yor ve Dalamier bu düfüncenin ilk 
içinde boğmıya sebep olacaktır. kurbanı oluyor. 
Herkes kabahati koı:n.tu•una ata- "Bundan sonra, emniyeti umu
cak ve bu ~uretle üzerine kabahat miye tetkilatının sahneye çıktığını 
atılan her fert bunu geldiği yere i-
adeye çalıtacaktır. Buna Stavisky görüyoruz. Bu teskilabn adam'a
rezaleti değil, rejimin rezaleti der- n o dakikadan itibaren Paris ile 
ler. Zira unutmamak lazımdır ki, Chamoniı arasında muzlim faali
Stariaky nüfuzlu bir takım insan- yetlerine, entrikalarına batlıyor
ların himayesi sayesinde 1927 den lar, alt tarafı hepimizin mal\ımu
beri ıerbest dolatJYordu. Bu nü- dur. 
fuzlu adamların kimler olduğunu "Bu iti temizlemek, adliye me
meydana çıkannak adliyenin vazi- kanizmasma sıçrıyan kanlan silip 
fesidir. Stavisky bu müddet zarfın- itleri intizama sokmak için bir çok 
da adliyeden de, zabıtadan da mü- cesareti medeniyeye, bir çok kuv
sameba ve ko1aylık eörmüftii.,. veli kalbe, bir çok mantığa, bir 

EJri nazırlardan M. Clorat ayni çok fikri takibe, hülaaa bütün bun
mesele için Petit Journal gazetesi- lara malik bir adama ihtiyaç var
le ne ... ettiği bir mekalede, Staris-
ky gibi fÜpheli, bednam kimseler- dır.,, 
le temasta bulunmak, bunlarla kol 
kola gezmek, bunlarla her nerede 

(Bitmedi) 

olurıa olaun ayni yemek sofrasına 
oturmak yüksek memurlar için ih
malden daha çok büyük bir kaba
hat olduğunu aöyledikten sonra 
fU hükmü veriyordu: 

"Kanunları çoğaltmaktan ne çı
kar? Asıl lazım olan 9ey ahlakı dü
zeltmektir.,, 

Echo de Paris gazetesi büyük 
dolandmcının tevkifi haberini bil
d:ren yazınnda fÖyle diyordu: 

"Staviaky tevkif edildi, • mah
kum oldu hapse girdi, hapııhane
de nçıkıı,' fakat hala aleyhinde ti· 
kayetler vardır ve hala bu tikyet
lerin tetkiki atiye talik edilip du
ruyor. Adliye na11l oldu da Sta· 
visky'nin Alexandre namı müste
arı altında serbe:.t dolaşmasına 
müsaade etti? Nasıl oldu da bu mu 
azzam Bayonne dolandırıcılığının 
serbestçe tertip ve tatbik edilmesi
ne imkan bıralctı? 

"Madem ki belediye kredi ban
kaları teftite tabidirler, madem ki 
Bayonne Bankası tarafından çıka
rılan bonoların miktar1 bu banka
nın bailnço•unda y:ı.zı'ı dan mik
tardan yüz milyonlarca fazla o!
duiiunu bir bakıtta görmek kabil-

iki vapur kumpanyası 
nasıl birleşti? 

LONDRA, 9 .A. A. - Cunard, 
Oceanic Steamship kumpanyaları 
ile maliye nezareti arasında husu
le gelen itilaf bilhassa şu madde
leri havidir. 
1 - Maliye nezareti Cunard kum 
panyasmın yaptmnağa başladığı 
çok büyük bir posta vapuruna ait 
intaatm bitirilmesi için azami üç 
milyon lngiliz lirası avans verecek
tir. 

2.- Maliye nezareti arada sıra· 
da tahakkuk edecek cari ihtiyaçla· 
ra k~ılık olar'.'k bu kumpanyala
ra hır buçuk mılyon lngiliz lirası
m geçmemek üzere muhtelif avans 
lar verecektir. 

3.- Maliye nazareti bu iki kum 
panyanın birle~erek teş1'il ettik
kumpanyasına başka bir veya bir 
leri yeni " Cunard and Oceanic " 
kaç gemi daha in~a11 için azamaı 
bet milyon Jngiliz lirası avans ver
mesine mezuniyet itası hakl•ında 
bir kanun layihası yapacak ve bu 
layihayi yakında parlamentoya 
verecektir-

MlLLIYET CUMARTESi 10 ŞUBAT 1934 

HARİCİ HABERLER 
M. Dollfuss 
Dönemiyor mu? 

Yeni deniz 
Konferansı 

Viyanadan Peşteye endişe Japoyanın anlaşmağa mani 

M. Doumergue yeni kabi
neyi teşkil etti verici haberler gelmiş olacağı söyleniyor 

BUDAPEŞTE, 9 .A.A. - Dün LONDRA, 9.A.A ... - Silahlar; 
gece Viyanaya gidecek olan A- azaltma konferansı burosu memu • 
vusturya başvekili M. Dollfuss yor lan 13 şubatta Londrada M. Hen
gun bulunmasından dolayi ha~eke- derson'un reisliği altında toplana-

Başvekil meclisten geniş salahiyet iste
yecek, icap e.derse meclisi feshedecek tini bugüne bırakmıttır. caktır. . . . 

ihtiyat kaydiyle kartılanınası M· Benes, M· P?lıtıs, M. Aghnı- PARIS, 9 (Gece yarısı) - M. Doumergue yeni kabineyr teşkil 
etmiştir. Kabinede M. Albert SarTaut, Mareşal Petain, M. Zaual de 
vardır. Kabineye ayandan dört, hariçten de dijrt kişi a!ınmıştır. 

lazımgelen bazı şayialara göre M. des ve M. Avenol de bu toplantı 
Dellfuss'ün Budapefteden hareketi münasebetiyle Londraya gelecek-

Kabinenin bir tahkikat komisyonu teşkilini istiyeceği anlaşılmış· ni tehir etmesi Viyanadan bir ta- !erdir. . 
kım endi'e uyandırıcı haberler a- LONDRA, 9 •• A.A. - Daıly Te- trr. 
lınmasından ileri gelmiştir. legraph gazetesı 1935 ele toplana

cak deniz konferansı hakkında net 
rettiği bir yazıda Londra, V aşing
ton ve Tokyo arasında pek yakın
da hazırlayıcı konutmalara başla
nacağını bildiriyor. 

M. Doamergue şimdilik Meclisin leshi taraftan değildir. Eğer va· 
ziyet icap ederse bunu yapacaoktır. Başvekilin Meclisten geniş sala
hiyet İstiyeceği de tahmin edilmektedir. İngiltere Fransız mallanna 

munzam gümrük koya~ak 
LONDRA, 9. A.A. - Reuter a

jansının aldığı malfunata göre hü
kumet Franaaya yapılan lnı::;ı:z 
ithalatının lngiltere zararına ola
rak tabi tutulduğu kontenjan usu
lünün ilga edileceği ümidinde oldu 
ğunu, bu ümidi bota çıkacak olur
sa pazartesi gününden itibaren 
Fransız ithali.tına mukabele bilmi· 
sil tedbiri olarak munzam gümrük 
resimleri koyacağı Fransız hükU
metine bildirecektir. 

Bernard Shav Zelandada 
oturacak 

LONDRA, 9. A.A. - Me,hur 
Edip Bernard Shav bir müddet Ye
ni Zelanda' da oturup vakit geçir
mek için dün vapura binmit ve 
Londradan ayrılmqbr· 

Fransız istikrazı 
P ARiS, 9. A.A. - Maliye neza

retinin bir tebliğinden anlatıldığı
na göre son istikraz hesabına top
lanan paranın yekfuıü dört milyar 
64 milyon 911 bin frangı bulmuş-
tur. 

lngilterede muhafazakar 
bir meb'us kazandı 

LONDRA, 9. A.A. - Cambrid
ge' de yapılan kısmi teşrii intiha
batta muhafazakarların namzedi 
M. Tufnell 14896 rey alarak mün
hal meb'usluğa intihap olunmuş-
tur. 

Amele fırkasının namzedi M. 
Mood, 12176 ve liberallerin nam
zedi M. Mac Fadyen 2023 rey al
Inıflardır. 

Avusturyanın Almanyadan 
şikayeti meselesi 

LONDRA, 9 .A.A. - Reuter a
jansının aldığı ınal\ımata göre A
vusturyanın dahili itlerine Alınan
yanm müdahalesi hakkında Avw
turyanın milletler cemiyetine yaptı 
ğı müracaatı istinat ettirdiği bütün 
noktaları havi dosya Londradaki 
Avusturya elçisi tarafından dün ak 
fam hariciye nezaretine tevdi edil 
miştir. 

Bu dosya milletler cemiyetine 
henüz verilmeınittir. 

Yeni bir tecrübe daha 
yapacaklar 

PERNAMBUCO, 9 A. A. - 1-
talyan tayyarecilerden Mazzotti, 
Lombardi, Giulini ve Battaglia 1-
talyaya dönmek üzere Oceania va
puruna binerek Pemambuco'dan 
ayrılmıtlardır. 

Lombardi hareketinden evvel 
vaki beyanatında ltalya ile Brezil
ya arasında tayyare ile ıeri posta 
seferleri tesisine çalışmak için ye
ni bir uçuş tecrübesi yapması muh 
temel olduğunu söylemiştir. 

Amerikanın Moskova 
sefiri dönüyor 

VAŞiNGTON, 9. A.A. - Ameri 
kanın Moskova elçisi M. Villiam 
Bullit vazifesi başına dönmek için 
IS şubatta vapura binecektir. Her 
iki hükUmet arasında şimdiki hal
de mevcut ihtilafların halli ve ye
ni bir ticaret muahedesi akti için 
yapılan müzakereler ehemmiyetli 
surette ilerlemiftir. 

Beynelmilel diplomatlar 
akademisinde .• 

P ARiS, 9.A.A. - Hava ajansın
dan : Beynelmilel diplomatlar aka 
demisi dün umumi heyet halinde 
toplanmış, azalığa intihap ettiği 
Japon büyük elçisi M. Sato, Eston
ya elçiıi M. Strandmam ve Arna
vutluk elçisi M. Libohova tarafın
dan okunanan te,ekkür nutuklan
nı dinlemişV 

Elli bir eşek yandı Bu gazete yan resmi surette ya
pılacak bu konufmaların bir ":'11at· 
ma temellerini kurmaya müsaıt ne· D •• 1• • d b •• •• k b• }d 
ticeler vermesi halinde Roma ve Un zmtr e UYU Ir yangın 0 U, 
Paris hükUınetlerinin fikirlerinin } f • k" v l 
de yoklanacağını ilave ediyor. maa ese ı ı a gır yara ı var 

~aily .Tel~grap~f:'?0~I~~~ :~ IZMIR, 9 (Milliyet) - Bu sabah saat üçte lkiçeşmelikte büyük 
~ıgı vjdıye~il muv. b ıyf ~ engel bir yanğın oldu. Y anğında İnsanca da zayiat olduğundan, bir facia ile 
tı1ceake e .. e .. mesınJe aşyıanın de- neticelendi. Yangın untuırula büyük ve küçük Yıldız otelleri, bar- ecza• 
o ar goruyor ve apon • h "k• d"'kk. d Jk• ı.:.· • t al d Y l . k ti · h susunda diğer ane, ı ı u an yan ı. ı K~t agır sure te yar an ı. ara anan-
ruz jvvj ;" b;-1 muadelet elde lardan şoför Fuat Elendi ölüm halindedir. Bundan başka küçük 
ddevle~ er ek aml ıar yalnız evve:ki Yı!dız oteli ahırında bağlı bulunan elli bir eşek, iki at yanmıştır. Altı 
e emıyece o urs k · .._, ku l b "l · • 

ahh'"tl · d devamdan vazgeç- qe , ı1a at rtan a ı mıftır. 
ta ki uk~nn e l935 konferansı Yangındaki maddi zarar elli bin lira tahmin edilmektedir. 
ıne b1 • ~a:r;p tınemesinden ko : Adliye derhal tahkikata başlamıştır. Oç k4~ zan altına alınmıfttr. 
~ 1 e 1f ıra e r Yanğuıın dikkatsizlik yüz.ünden çıktığı söylenryor. 

b°:i!y :reıe~ap~ Toky? hüko- <"'ovyet- İ talgan gümrük mukavelesi metinın ıstedıklenne Vaşıngton'un ~ 1 

hala tiddette muariz bulunduğ>..ınu MOSKOVA, 9 (A.A.) -Ttus bildiriyor: 
da kaydediyor ve yazısının sonun RomaJan bildirildiğine göre M. MU8aolini ile Souyet Rusyanın 
da diyor ki : Roma aeliri M. Potemkie, 6 Mayıs 1933 tarihinde İmza edilmif olan 

"Yeni bir silahlanma yarı'ı baş- Rm. ftalyan gümrük mukavelenamesinin muaaddak suretlerini teati 
lamasından - mali ve siyasi bazı etmiflerdir. 
sebepler dolayiaiyle - korkan /• l S f •• b f 
Londra hükUmeti ise intizar vazi- fa g a - OVge munase Q l 
yetini brrakmamaktadrr." ROMA, 9 ( A.A.) - isti/ani büJiriyor: 

Sovyet Rusya ve ltalya münasebatın iadei tesisinin ikinci yıl Jö
nümü münasebetiyle Sovyet büyük elrisi resmi bir ziyafet vermif ve 
bunda ltalya hükümeti erkanından bir çok zevat ile Türkiye ve Ma• 
cari.tanın diplomcui mümes.iılleri hazır bulunmuşlardır. 

Baltık denizinde fırtına 
BREME, 9. A.A. - Volff ajan

sından : Şimal Baltik denizleri sa
hillerinde tiddetli bir fırtına hü
küm sürmektedir. 

Vilhelmshafen limanına kayıt
lı ve Condor adlı bir balıkçı gemi
si batmıftır. Tayfasının ne olduğu 
öğrenilememittir. 

HAMBURG, 9. A.A. - Volff 
Ajansından : Şimal denizi sahi
linde hüküm süren 9iddetli fırtına 
diin akşam Hamburg ve Cuxhaven 
limanlarında suların kabarıp laf· 
masına sebep olmuftur. Bu liman
lara ait mahallelerdeki birçok so
kaklar bu suretle su baskını altın
da kalmıttır· 

Fırtınanın tiddeti geceleyin bi
raz hafiflemiştir .• 

Amerika borsaları 
V AŞINGTON, 9. A.A. - Alı

nan haberlere göre M. Roosvelt 
efya ve esham borsalarınm kontro 
I~ meselesinin halli hakkındaki 
diitüncelerini bildirmek üzere 
kongreye, ihtimal yarın kısa bir 
beyanname göndenneği düşünmek 
tedir. 

Amerikada yoksullara 
yardım ediliyor 

V AŞINGTON, 9. A.A. - Ayan 
mecliıi belediye iJıtaahna devam 
edilmesi ve yoksullara gelecek ma 
yısa kadar yardımda bulunulması 
için 950 milyar dolarlık tahsisat ve 
rilmesi hakkındaki kanun layiha
aını bazı tadilatla kabul etmi,tir. 

Londraya gelen altınlar 
LONDRA, 9. A.A. - lsviçre, 

Fransa ve Felemenk den dün Croy
dona tayyare ile yedi to'nluk altın 
gelmittir. 

Garp Trablusunda panayır 
ROMA, 9 .A-A· - Yakında Garp 

Trablusunda sekizinci defa olarak 
açılacak panayır münasebetiyle 
gelecek ziyaretçiler için tren ve 
tayyare tarifelerinde ehemmiyetli 
tenzilat yapılacaktır. 

Tapuda tayinler 
ANKARA, 9 - Merkez tapu müdür 

muavini Liıtfi Bey tapu müfettiıliği
ne nakledilerek bu vazife müfettiıler
den lbrahim Hakkı Beye vekaleten ve
rilmiıtir. 

Birinci sınıf müfettiılerden Ahmet 
Kuaklı Bey lzmir grupu tapu sicil 
müdürlüğüne terfian tayin edilmiıtir. 

Divanı muhasebat müddei
umumisi vefat etti 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Divanı 
muhasebat müddeiumumisi Cüneyt 
Beye dün felc gelerek öFir>iine •eJw.. 
biyet vermiıtir. Cüneyt Beyin cenazesi 
bugün merasimle kaldırılmrıtır. 

Ayni münasebetle ltalyan sefiri ele M. Lituinol'un fereline 
Moskovatla bir ziyafet vermiftİr. 

Kazalar 
Neden oluyor 

{Başı 1 inci sahifede)' 
otobüsleri itlemelidir. 

2 - Seyrüsefer polisi için, vazife
sini iyi bilen, İcap eden vesaitle müceh· 
bez kurs görmüı efrat ve amirlerden mü 
rekkep bir tetkilit vücuc!a getirmelidir. 
Diğer polis kuvvetleri de hini hacette 
buna müzahir olmalıdır. 

3 - Şoförlerin beyninde, halkın 
bayabnı siyanet fikrini kökleıtirmek 
için daimi müfettiı ve ini cezadan bat
ka çare yoktur· ~förler se~wefere 
muhalif hareket edınce ceza gorecek • 
!erine kanaat ba~jl e~~lri jde mese
lenin bir kıamıizli. e 1 d 1 o ur• "vil 

Müfettiı g yer er en ve aı me-
murlar taı:a!ın~ motosiklet, otomobil 
ve saniyeli nat ile yapılmalıdır. Ceza
nın derhal tatbik olunması lazımdır. O 
gün alınacak bir lira ceza, bir sene son· 
ra alınacak 10 lira cezadan daha mües
•irdir. 

S - 10 sene kaza ;rapmayan ıoför
lere bir rozet verilmesi ve yalnız ken
dileri tarafından kullanılacak otomobi
le münhasır olmak üzere bir plaka ve
rilmesi cezaya mukabil bir mükifat 
tarzı olabilir. Bunlar kaza vukuunda İl· 
tirdat olumnalıdır. 

4 - Zincirlikuyu - Maslak ıose
si üzerinde otomobillerin bu tarzda 
işlemesi halk için daimi bir tehlike • 
clir. Alelicle psiler üzerine fennin ka· 
vaidine uygun olmıyarak yerlettirilen 
Karoseriler , merkezi sikleti yüksek ol
duğundan kolayca devrilebilir vaziY~!· 
tedir. Bu sebeple toförler hiaai tabıı 
ile yolun ortasından gitmeğe müteına• 
yildirler. Bunların geniş~i~i. 2:40 met· 
reyi geçiyor. Yolun kabili ıstifa~~ im· 
mı ise beı metredir. Bu yolun ~': ... : 
rinde iıliyecek otobüslerin genııligı 
iki metrevi geçmemelidir. 

Otobüsler, otobüs pseıi üzerinde 
fenni kavaide muvafık ve monolilok o
larak yapılmıt olmalı ve arka dingil • 
den geriye taşan kmm, dingiller a • 
rasındaki mesafenin nısfından fazla ol
mamalıdır. 

Şoför mahalli yalnız ıoförü istiap 
edecek geniılikte ve bölme ile aynl-
mıı olmalıdır. • 

Otobüslerin azamı turlannı yaptık
ları zamanda süratleri kırk kilometreyi 
geçemiyecek sistemde yapmalan tarzı 
tetkik olunmalıdır. 

Otobüslere ve kamyonlara geriyi 
görebilecek aynalar, otomobil ve oto • 
büslere istikamet tebdillerini gösterecek 
ziyalı iıaretler konulması mecburi ol • 
malıdır. 

5 - Her otobüs ve otomobil mesu .. 
liyeti maliye cihetinden sigorta edilıniı 
olmalıdır. Macaristanda kazalarda ö • 
leni erin ailesine tazminat olarak 10000 
penko verilir. Yaralılara tedavi masra
fı ve vazifeıine gitmediği müddetçe 
kazanç mahrumiyeti de tazmin edilir. 

6 - işlek yerlerde şehir i_mdat oto
mobillerini çağll"acak otomatik mer • 
kezler bulunmaaı ıayam arzudur. 

7 - Şehir dahili için azami olarak 
tesbit edilen 20 kilometrelik sürat tat• 
biki kabil değildir. Bu sürat ancak mah
dut yerlere basrolunabilir. Otomobiller 

Talebe hariçteki 
Teşekküllere 

Giremiyecek 
(Başı 1 inci sahifede)' 

tihan evrakı hakkında alikadar muaı ~ 
!imlerden izahat almıttır• 

Orta tedrisat müesseselerinde yap!" 
lacak geniı ıslahattan sonra, talebeniıa 
hariçle her türlü münasebetleri kesile
cektir. 

Tal ebenin spor klüplerine, cemi1et
lere, sair tqekküllere airmesi kat'i Sil" 
rette menolunacaktır. Talebe yıılıuS 
dersleri ile menul olacaktır. 

Talebenin spor, seyahat Ye saire ıi-' 
bi ihtiyaçlarnı temin için Cümhuriyet 
Halk Fırkası muazzam bir cençlik ter 
kilab . vücuda getirecektir. Talebe fır
kanın himayesi, kontrolü ve müzaberd 
ti albnda, yalmz bu teıkilit içinde spot 
ve saire ile ıneıgul olabilecektir. Fob 
umumi katipliği ile Maarif vekileti b• 
nokta üzerinde müıtereken tetkikat 
yapmaktadırlar. Yeni inkıl&p yapmıf 
memleketlerin gençlik teıkilAtlan, bll 
bakımdan tetkik olunmaktaclır. 

Bütün bu islahattan maksat, Ciio" 
huriyet Türkiyeaino l&Ji)ı: kunetli vil
cutu ve kuvvetli dimağlı bir cençlik .,. 
tittinnektir. 

için tehir haricinde sürat, ildnadi sii ." 
rat addolunan 50 kilometnı eıhir dahi
linde 35 olmalclr. 

Otobüs toförleri 28 yaftan dün ,,. 
bekar olnıanıalıdır. 

8 - Saat 22 den sonra glakson çal; 
m"!< ınenedilmeli ve se7rüsefer lamba t' 
le ıclare edilmelidir. lstanbula g_el'::ja 
ecnebi otomobilistler bu kadar gijrult 
bir ıehir gönnecliklerini söylüyorlar• 

9 Ş f .. ini · ti" kat'ı"yede - o or muav en ıure 
menolunmalıdır. • O' 

10 - Zincirlikuyu - Balmumcu ! 
lu birleımesindeki vir.,j ceniılenm"i" 
muhtaçtır. .-,,. 

Raporda bunlardan baıka se:Y"" .ı-ı' 
fer talimatnamesinin tadili lüzumun .ı-ı' 
ve sokaklardaki iıaretlerin azlığıJJ , 
ve kazalann önüne geçmek için .ı::;ı. 
ması li.znn gelen ikinci derecede .p. 
tedbirlerden bahsedildikten sonra bJı 
me olarak d~niliyor ki: ~ 

"Fikrimize göre her teyden e ııJ 
fUnU nazarı dikkate almak !aztmdır ci'r 
hemen bilUnıum otomobil ı.azaia4'ııP' 
vesaiti nakliyenin sıkı bir kontrol ;:..ı.-
da bulunduğu mahallerde b~ . "'taııı· 
rın lastik, fren, direksiyon gabi ...,ı.ıı• 
lanndan veya yollardan dolayı dır 
gelen kazaların niıbeti pek ~ : , 

·-t•" Bütün kazalann azim ekserı! -..,,,.,. 
de kazaya sebep olan insandır, •;i Jı•!' 
hareketidir ve bundan dolayıdır "le "'~ 
kı bu gibi kazalardan oiyanet '·yeıiıı 
kellef olanların bütün <;h.eının• den •.1 
ehliyetsizlere, sarhoıluğu ~~:!at 0~oııı~ !ere vesika vermemek, bu~un ,,...,..efl 
kullananlara seyrüsefer nız"!"ıcrı il!'. 
ahkinuna riayeti daimi tef~t la ;JPl' 
kipler ve ani ve müessir. cez ~ctiP' 
ci bir tabiat haline getrımek 
atfetmeleri li.zımdır.,. 



.. 
il 
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Muamele! 
- Haftanın yazuı -

g'b~erler ki; felek, talih, betbaht 
1 1 •• 1 

f d aoz er mevhum mefhumlar i-
1 a e ederler •• Belki.. Lakin bun
dardan hiç birisi muamele sözü ka 
ğ~:üphem, dağınık ve siali de-

de ~n bu muamele ile iskele mad 
l'İİ. 11 arasında bir mütabehet görü
an ın.kötedenberi söküp gelen ve 
ile c:a bundan yirmi, yirmi bet se
çek ~j'elleri lakırdı piyasasından 
b .. 

1

1 en (İskele maddesi) sözü de 0Ye'd"N 
htedi -1. 1• ~ demek, ne anlatmak 
d I gı bellı olmadan ağızlarda 
g~I~1~~dı .. ~ürkçede böyle nereden 
l'a dıgı hılınmiyen yüzlerce söz 
la r ır. Bir kısım meraklı'ar bun
ka~b .hakiki esaslarını bulmuf, fa 
dı.- ır kısmına zoraki fıkralar uy 
~ uıutlardır. 

IÖ ~ünün birinde bu (muamele) 
Yok d~ b~yle olacağına tüphem 
ın k Çunku daha timdiden ne de-R old~nu tayin edemiyoruz. 
E:~llli dairelerde i•iniz mi var? a nız "muamele" görecektir. 
ol~b~~amele bir aabr (derkenar) 
a~ ır. Derkenar kırtasiyeciliğin 
tilik anlıklarındandır. Kırtasiye· 
keııd~~si açılınca laf etmekten 
le 11lli alamam Çünkü ben ph· 
ıU: en atağı 10 aene kırtasiyeci
tiliJ!'aptım. Az değil. Bu kırtasiye
lerd ~~:ıedildiği gibi resmi daire 
iın e ı muamele" )erin karıtıklı-
1(~~ doğmuf bir fey değildir. 
lıau •Yecilik bir zenaattır. Ma
tılıJcebicilik, leblebicilik. takunya
biıı) aibi •• Ve bu zenaatla geçinen 
ııı 1 erce adam vardır. Öyle mua
ııı:~ değittirmekle, usul değiştir
hud e 0 nun önüne geçilmez. Bey
lıicir .~orlamamalı. Nasıl mahalle
tnalı~İ k!'ldırmak istersek evvela 
ına1ı: . ebıci dükkanlarını kaldır
de kı.İC:p ediyorsa, kırtasiyeciliği 
'liıı lrtııak için evvela bu zena-
1!11 lapıtdığı yerleri kapamalıyız. 
lfte L kolaylıkla olur teY değildir • 
le~ 11 kırt"Uiyeciliğin en birinci 
~llhai Yeıi. "muamele" dir. Bir ar
~ Verırsiniz, aiz imzanızı at
Oıı11 b.&onra "muamele" hatlar. 
Ieın b ır kere müdürlüğe yahut ka 
lli'l.. Q'k&.tibine havale ettirirai
&ö~;ı " 11 havale sadece "kalem" 
llİder k ~hten ibarettir. Evraka 
~ ">'~ettirirsiniz. Orada her 
," olıır ~ nk kaydolunmaz; it faz 
ıı:'>'Yit ·,. ~kl.eıııek lazımdır. Mu-

ıze • 

'tar~Yar~ geliniz! Muamele!i 
l~j ~ er •• Iırar etmeyin. Muame-

•ardır. 
% Ertesi günü gidersiniz. Nuına
~ ~.lmadığından arzuhalı bul. 
leıı lliiçtür, Bir müddet bekledik
~ &onra arzuhal ortaya çıkar. 
'<>~ayı alır gidersiniz. •• Uç gÜn 

de b" kaleme müracaat. Kalemde 
•r "dd '1İ:tiıı h ~u et aranır .• Kalemleri-

d, lı alı malüm. Arzuhallanmızın 
lıt alleri malUın. Nihayet kağ:ıt 
~ '. ınasada bulunur. Size verecek-
li cevap: 

illet· iki gün sonra geliniz, mua-
C.ı var .. 

\i t~ ~uamele ek~eriya "Aidiye
~ll· \!;Yle muhasebe idaresine 
~~"1 lındı" teklindedir. Bunu 
~ll1')~~aha ilk okunduğu zaman 
e~ """ da vardır. Lakin 

I~ de 1ı~ele görür". Muame
l'idel'liıı. dıır. Oradan muhasebeye 
111eııı~r •:ı: ••• Arzuhalınız daha gel 
llıı_ cu''j .. Umumi evraktan araraı 
~~ s.~e bulur, muhasebe ev
~ıılıaaef0~rürrıünüz. Oradan da 
""!ci lıe ecı beye gider. Muhaae
lllecti 1 y ekseri komisyonlarda ve 
b" 

1 erd d" O 
"0tınek .~ ~~ • ~un için bu zatı 
de ted' guçtür. Görüldügu".. gun·· ler 
d •ye ·· l "d' 'ın .. ı gun .erı ırki; o zaman 
tr~~ "-'laaebecı odDo ile' • k" """'Va -ı ıncı mev ı 

~·· Ci~ -:ıaba~ı .~dar kalabalık
""1.1\ b111 p erdınızı anlatmaya im 

l!e aınazsınız. 
~ld11i!niün sonra buna muvaffak 

liiisey· llz zaman arzuhalinize 
l'ı ın Beye" h al · · .ı '•ıtıız H.. . av eıını yaptı-
:'''; f .. . useyın Bey iyi adarn
'fi ba aaldır. Lakin ne yapsın ki. 
!~ııe :lddan at~ı~tı~." ~irbirine ek
<ıır k"tabne cıldı sokülmü, eski 
te~~ '!- dönen tomarlardan mü 
le.ıı ınp hır barikadla çevrilmit 0 • 

~ilt·.ız "-aaı batında bu adamı ra
ı( ol etıııeğe İnsanın vicdanı ka
Sok~· Lakin İf, ittir. Ne çare! 
iliz ... ';t arzuhalınızı gösterirsi
llıii'a"İ;r. ~?~ara yazılmı, Hukuk 
lııiitat lıgının altmıf iki satırlık 
ç,lıta:abından mana çıkarmaya 
~:ı: B u zat aize bakmaz, baka
lıil}'~t bet dakika beklersiniz •• Ni
:te bak a,ını kaldırır, gözlerile ai-
~L ar· l'k" akl"I 1 v"'1tnak•. a ın l e müta eayı 
1tız1 g" •a devam eder. Arzuhalı
te'sin;:st0ir, işinizi söylemek is-
ilktık~ tıız saniye kadar size 

deıı tek n sonra hiç cevap verme
\re •İz ~ar bkurnaya devam eder. 

-- B ec ur olursunuz: 
eyefendi ! Şu bizim arzu-

MlLLIYET CUMARTESi 10 ŞUBAT 1934 

• • 
• ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Fabrikatörler 
Yarın toplanıyor 

Bıı :-."S'rlmaa büyük bir 
ehemmiyet veriliyor 

Y ann Sanayi Birliğinde lstanbul ~ab
rikatörleri bir içtima yapacaklardır. 
Bu içtimaa bir ehemmiyet verilmekte
dir. 

Üç yüze yakın sanayicinin ittir-!< 
edeceği bu içtimada birlikte muhtelif 
sanayi 4ubeleri komisyonlarının hazır
ladıktan gü.mriik tar!f::oi üzerinde yapı
lacak tadilfıta ait !'•··ie son defa tetkik 
edilecektir. 

Sanayiciler bu tarife işine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Kumbara alanlar çoğaldı 
Son günlerde it Bankasında kum • 

bara satışı bir bayii çoğalmıştn-. '<.üçük 
hesaplara bakan memurlar gelen li:um· 
baralan açmağa ve yeni kumbara ver
meğe yetiıememektedirler. 

Bunun baılıca aebebi yaklaşmakta 
olan Niaan kur'aıma İftinık için banka
nm halka bir kolayhk göstennit ol • 
ma11chr. Bu ay aonuna kadar bankaya 
bet lira yatırmıı olanlar Nisanda çeki
lecek olan bet bin liralık ikramiyeye 
ittirak edebileceklerdir. 

f aL.:a. inkişaf eden sanayi 
Memleketimizde trikotaj, ipek, deri, 

çikolata sanayÜ pek ileriye gitmiıtir. 
Mevcut fabrikalar ihtiyaçtan fazla mal 
çıkarmaktadır. 

Meaela çikol..-.ta fabrikalarmm iatih
aal kabiliyeti günde 3 tondur. Halbuki 
bu fabrikalar timdi bu miktarın yarmm 
iıtihsal ediyorlar. 

lktıaat vekileti bu ~iheti düıünerek, 
bu gibi sanayi tubelerindeki. inkitafı na
zan itibara almıtbr. 

Verilen mıı!Uınata göre, yeniden i • 
pek, deri, çikolata, ~i~otaj ~abrika11 
açmak iıtiyenler, teıvıki sanayı kanu • 
nundaki muafiyetlerden istifade edemi
yeceklerdir. Bu suretle sermaye mem • 
leketin ihtiyacı olduğu diğer sahalara 
alan etmekle daha faydalı bir hale ge· 
lecektir. 

Brüksel sergisi 
Brükıelde her aene açılmakta olan 

beynelmilel aerginin Türkiyeye gönder
mekte olduğu duvar ilanları gelecek 
aeneden itibaren Türkçe olarak gönde
rilecektir. 

Şimdiye kadar çıkarılan 
incir, uzum 

Mnaim İptidaamdan §İmdiye kadar 
lzmir horaaaında ı9,276,350 kilo incir 
aatılmııtır. 

Şimdiye kadar yapılan ihracat 25,073, 
808 kilodur. incir fiyatları iyi gitmek
tedir. lzmirde stok 2500 çuvaldır. Ay
dın incir müstahailleri kooperatifinde 
45,000 çuval hurda ve 5000 çuval incir, 
Odemit kooperatifinin de 3000 çuval 
incir ıtoku vardır. 

Bu aene ihracat mevsimi batladıiı 
tarihten timdiye kadar lzmir bonasm
da 37 milyon 3ı9,300 kilo üzüm aatıl· 
nuıtır. 

Şimdiye kadar yapılan ihracat 39,570, 
600 kilodur. 

Sulh mahkemelerinin '·a
saları bugün açılıyor 
Yanan adliye binası nk • • d 

dah h. k ka mn e azı ıçm e 
a ır ço aalar vardır ki b nl 

me dana kanldıkl u ar Y ÇI arı halde açılmaınıı-
tır. 

Bu kasalardan ıulh hk 1 • 
. t lanlar b .. b. ma eme erme 
~ aoçdacaktır~ ır heyet huzurun-

hale bakar mısınız? 
T ediıkin edilmiş bir adam mi

zacile: 
- Azizim goruyorsunuz ki, 

metğuliim!. 
- Bizimki it değil mi?. 

N b ·ı • b ' v . . ' - e ı.; eyım en • erın ız .•• 
Arzuhalı alır ve okumadan ma 

tıanın üstündeki dağınık evrakın 
üstüne bırakır. Ve tekrar tomara 
dalar. Beklersiniz.. Bet dakika 
sonra sizi görür ve sorar: 

- Ne istiyorsunuz?. 
- Efendim (arzuhalı göstere· 

rek) işimiz var .• 
- iki gün sonra geliniz! Mua

melesi var .• 
iki gün sonra gidersiniz. "Mua 

mele" nin müsveddesi yapılmıştır • 
"Evvelemirde beyanı mütalea e

dilmek üzere Hukuk mütavirliği
ne" .. 

Hukuk mü,avirliğine giden ev
rakı elden vermezler. iki gün son
ra da orada ararsınız. 

Size verecekleri cevap tudur: 
- Mütavir Beyde .• 
Mütavir Beyin yanına giril

mez.. Çünkü orası derin bir yer
dir· Seariz sadasız ve loş odalarda 
kan~u!' dehlizleri arasında gizle 
nen fıkırleri kimse tedirğin etme
melidir •• 

Bir hafta sonra evrakı tekrar 
ararsınız. Gene mü,avir Beyde ol
duğunu öğrenince herteyi göze a
lıp Mü,avir Beyin yanına girerai
niz .. Arzuhalınızı bulamaz. Mu
kayyidi çağırır •• Arattırır.. Niha-

Kurslar şubesi 
Kongresi yapıldı 

Belediyede 

Bu sene de 
Ağaç dikilecek 

Halkevinin bu şubesinin iki Yıldızdaki fidanlar sadece 
senelik faaliyeti gürüşüldü İstanbula hasredilecek 

Halkevi halk dershane•İ ve kurslar 
tubesi iki senelik toolant.s:ı>ı dün oğ
leden soma lstanbul m~,kezinde yap • 
mıştır. 

Bu §Ubcye lstanbuldaki muallim h:ı
nım ve beylerin heınen hepsi kayıtl[ ol
duğu içi.n salon kam.ilen mualtimlt>.rle 
dolmuıtu. 

Kongreyi Nakiye Hanım açmış ve 
bundan aonra ko:ıgre reı!liğiııe bir za .. 
tın seçilme \ i teklif etmiştir. 

Ekoeriye"e kongre reisliğine ille ted
risat müfettişi Nurettin ve katipliklere 
de muallim Arif Feyzi Bey ve Saide 
harum seçilmiştir. 

Nakiye hanım §Ubenİn iki senelik 
faaliyetini gösteren raporu okumu~tur. 
Bu rapora g9re §Ube türkçe, almanca, 
fransıcza ve ine-ilizce kurstan açmış bun 
dan maada lstanbul içinde gezmder ter 
tip etmiş ve aynca ameli elektrik kursu 
açmıttır. 

Bu kurslardan maada millet mek • 
teplerine de yardım edilmiştir. 

Bu kurslardan ve gezintilerden bin
lerce vatanda§ istifa ebniştir. Rapor • 

dan sonra muallim Hasna H. Arif, Tevfik 
Sait Tank Beyler söz alarak yapılacak 
itler hakkında fikirlerini söylemi!ler • 
dir. 

Bunlardan sonra gelecek senelerde 
yapılacak itler görütülmüt. orta ve li
se bakalöryalanna ittirak etmek iıti
yenler için kurslar açılmasına ve ayda 
bir defa toplanılarak kurslar ve ders
hanelerin faaliyeti üzerinde konuful • 
maı.ına karar verilmi§ ve bundan sonra 
yem komite İntihabına geçilmiştir. 

Yapdıın İntihapta ekseriyetle Naki· 
ye han_ım. ilk tedrisat müfettitlerinden 
Nurettin Bey, Mansur Bey, maarif mü
dür muavini Hıfzırrahman Raşit Bey 
Tevfik Beyler yeni heyeti idareye ıe ~ 
çilmiılerdir. 

Alay köşkünde temsil 
Dün aktam !\-layköşkünde saat 20 5 

ta halkevi temsil ıubesi ıanatkarl..;. 
tarafından (ikizler) piyesi temsil edil
mittir • Temsil çok kalahalrk ohnuı • 
tur. 

Maarifte 

Mektep kasketleri 
Mektt:pleıin alameti fari
kaları gösterilmiyecek 

Maarif vekaleti bu ıenebaımda mek· 
tep kasketleri için bir talimatname yap
mıı ve tatbika baılanmııtı. Talimatna
meye nazaran kasketlerde talebenin men 
ıup olduğu mek~bin alameti farika11 
yoktur. 

Y alruz kaıket kenarlanndaki renkli 
ıeritler o talebenin ilk, orta, liae, mu
allim, lanat, ticaret, bülasa hangi nevi 
mektebe gittiğini göstermektedir. 

Son zamanlarda bazı mektep talebe
ıinin kasketlerine mensup olduldan mek 
tebin alameti farikasım küçük bir ro

z~t ıeklin.de ilave ettikleri görülmüı • 
t~ • Maarif vekaleti bu meaeleyi ehem
ınıyetle nazan dikkate almıı ve mektep
lere bir tamim yapmııtır. 

Galatasarayda veda müsameresi 
Galatasaray liaeıi aon 11nıf talelıeai 

tarafından dün mektepte bir veda mü
sameresi verilmi~tir. 

Talebe tarafından bir piyes temıil 
edilmit ve mektep orkeıtrası tarafından 
müntehap parçalar çalınm•tbr. 

yet bulunur. Henüz okunmamıt
tır. Oç gÜn aonra gittiğiniz zaman 
evrakınızın muhasebeye iade edil 
diği~i söylerler •• Oraya gidersiniz. 
~enuz evraktan gelmediğini öğre 
nır, evraka gidersini2:. Elden ver
mezler, Hukuk mü9avirliğinden 
gelen v.e giden evrak elden veril
mez. Bır iki gün daha geçer. Ev
~~ tı:kr:U-. mu~asebeye gider •• ve 
ogremrsınız kı, Mütavirlik sizde 
bulunduğunu söylediğiniz tasar
ruf vesikalarının suretlerini iste
mektedir.. Böylece i'e yeniden 
ba,lamağa mecbur olur!unuz •• Bu 
daha böyle aylarca sürer. işte bu
nun adına "muamele" .derler •• 

Kimyada ecsamın birbirile o
lan temaslarına da "muamele" 
derler. 

insanların birbirine kartı olan 
hareketlerine de "muame!e" der
ler. 

Kanunun kah meşru, kah gayri 
me,ru telakki ettiği bazı "adı la
zım değil" !ere de "muamele" der 
ler ... 

Ve nihayet gtimrüklerde vergi 
alınan bir nevi esas vardır ki; ona 
da "muamele" derler •• 

Eh, bu ne çeşit kelimedir böyle 
ki; üç yüz türlü 'eyin adı olmut
tur. 

Dikkat ettim: Eğer dünyadan 
muameleyi kaldıralım deseler, eli 
miz böğrümüzde, bir kısmımız it
siz, bir kısmımız ilimsiz, bir kısmı 
mız cürümsuz, l>ir kısmımız para. 
sız kalacağız. 

FELEK 

htanbul ıehri vaktile yemyeşil, a • 
ğaçlık olduğu balde son elli sene zar
fında bir çok ağaçlar tahrip edilmiş, 
civardaki orma....Jar hemen hemen mah
volacak dereceye gelmiştir. 

Belediye geçen sene Osküdar sırt
lanna yeniden ağaçlar diktirmişti. Os
küdarda dikilen ağaçların yakın bir za• 
manda bir ormanlık halini alması kabil 
olacaktır. Belediye, Üsküdar sırtları 
gibi şehrin diğer çıplak yerlerini de a
ğaçlatmak fikrindedir. Bu maksatla Y d
dızdaki fidanlığında yetiştirilen fidan· 
larr bµ ıene başka yere venniyecek ve 
yalnız lstanbulun ağaçlanmasına basre
decektir. 

Fidanların lstanbulda hangi semt 
ve sahaya dikileceği hakkında belediye• 
ce bir proje yapılacaktır. 

Şehir hastanelerinde taşra'ı'ar 
Belediye bet senedenberi tehir has

tanelerindel<i yatak adedini çoğaltmak
ta, bu maksatla ber sene bütçeye tah
ıisat koy.;,akta idi. Bu ıene, bütçenin 
darlığı münasebetile , buna imkan görüle 
miyecektir. 

Şimdiye kadar belediye hastanele • 
rinde yatan hastalar araaından Anadolu 
dan gelenler lstanbul §elıri ahalisinden 
ziyade idi. Mahalli vi!Qyet ve beledi
yenin yardımı temin edilmeksizin ber 
Yilayetten gelen hastalar kabul ediliyor
du. 

Bu sene hu huıusta daha fazla dik
kat edilecek, maırafı mensup bulun
duğu vilayet veya belediyelerden temin 
edilmiyen ~ralı hastalar şehir hastane
lerine kabul edilmiyeceklerdir. 

Selıir haıtaneleri yalmz tehir ve lı
tanbul vilayeti hallona tahsis edilecek • 
tir. 

Plan beklenecek 
Belediye bundan ıonra tehrin uınu

mi vaziyetini değiıtirecek olan yeni so
kalc istikametlerinin tayin edilmemesini 
kararlaıtnnıştır. • 

Bundan makaat, müstakbel şehir pla• 
nırun nerelerde cadde açmağa lüzum göı 
!ereceğinin ıimdiden belli olmaması -
dır. 

Belediye, Sultanahmette geçen yaz 
yapbğı büyük parktan aonra şehrin dİ· 
ier bazı yerlerinde bahçeler ve parklar 
tesis etmek fikrinde idi. 

Fakat park olarak tasavvur edilen 
bazı yl!rlerde meydan, meydan olması 
düşünülen bazı semtlerde de park ya -
pılması ihtimali olduğundan belediye 
plan katileımeden büyük bir park ve 
meydan yaptınnamağa karar vermiı • 
tir. 

Gayrimübadiller heyeti 
dün Ankaraya gitti 

Gayri Mübadiller Cemiyetinin yeni 
Maliye vekilile temas etmek üzere An
karaya göndermeğe karar verdiği heyet 
dün akf&ID hareket etmittir· 

Heyet Gayri Mübadiller Cemiyeti 
reisi Hüsnü Beyle ikinci reiai Halil Pa
f& ve umumi katip Şihap Beylerden mü
rekkeptir. 

Heyet yeni Maliye vekili Fuat Bey
den Abdülhalik Bey zamanında baıla
nan ve üzerinde mutabık kalman husu
"bn mevkii icraya vaz'ını temenni e • 
decektir. 

Yeni teklifler gene kar
telden mi geliyor? 

Türk • Yugoslav afyon aatıı bürosu 
ile afyon fabrikaları arasındaki müza
kerat Pariıte toplanacak Kartel heyeti 
umumiyesinin neticei kararma bağlan -
dıktan sonra büroya yeni bir talanı mü
racaatlar vaki olmağa baıladı. 

Bu müracaatlar görünüı itibarile 
Kartel haricindel<i fabrikalar tarafın -
dan yapıldığı hissini vermektedir. Fa
kat bunların gene Kartel taralından bir 
fiyat araştırması mahiyetinde olduğu 
söylenmektedir. 

Bu huıusta kendisilc görüşen bir 
muharririmize uyuıturncu maddeler in· 
hisan umum müdürü Ali Sami Bey de
mi' tir ı:.:~ 

- Böyle bir takım müracaatl:ır va
ki olmuştur. Nihayet biz aatıcıyız. 
Alıcı tarafından vaki ol~n h~r talep gi
bi bunu da tetkik etmekteyİ?.,, 

Devlet dairelerini sigorta 
Adliye yangını dolayuile devlet dai

relerinde yangına karp tedbirler 8!;ın· 
maktadır. Bundan başka devlet mues
aeselerinin yangına kartı sigorta edil-
mesi düşünülüyor~ . 

Şimdiye kadar , yalnız .bele~ıye, bu
suıi vilayet bütçelerine aıt .. bınalarla, 
inhiıar idaresine mensup mueıseıeler, 
fabrikalar ıigorta ediliyordu. 

Y apdan bir hesaba göre bu gibi tnü
eueseler ıigorta tirketlerine ıenede 
500 bin liradan fazla para vermekte -
dir. Şimdi devlet dairelerinin de sigor
ta edilmesinden bahsedilmektedir. Bu 
itibarla, devlet müesseselerinin milyon 
!arca lira sigorta parası vermesi lizmı 
gelecektir. 

Bundan bir kaç sene evvel, devlet 
müeııeselerinin sigorta işini yapmak 
için, bir devlet sigortası !etkili mevzuu 
bahıolmu~tu. Bu fikir son günlerde tek 
rar canlanmıştır. Devlet müessese -
!eri arıuında bir sigorta yapılması fikri 
alikadar daireler tarafından tetkik edi
liyor. 

t ..... 

Köprüde 
Kanlı kavga 
Bir adam bıçakla arka

daşını yaraladı 
Dün sabah köprüüstünde ağır bir 

cerh vak'ası olmuttur. Fazlı isminde bi
risi son derece sarboı olarak arkadap 
Şerefle köprüüstünde giJerken birden· 
bire kavgaya tutuımuşlar ve Şeref Faz
hyı bıçakla yaralamışbr. 

Yaralı o esnada geçmekte olan toför 
Melunedin 2ı88 nµmaralı arabasına ko

- nulmut ve hastaneye götürülmüştür. Şe
ref tevkif edilmİ!lir. 

Muşttriye dayak 
J( ;,ca Mustafapaıada Zaronun kah

vesinde bir kavga olmuı ve kahveci müı 
terilerden lsmaili dövmüıtür. 

lske'eye çarpan vapur 
Evvelki gece saat 22 de Şirketi Hay• 

riyenin 53 numaralı vapuru Anadolu 
Kavağı iskelesine yanatrrken yanlıt 
manevra yüzünden iskeleye ıiddetle 
çarpımı ve erkeklere mahsus beldeme 
salonunun yıkılmasına aebebiyet ver· 
miıtir. Nüfusça zayiat yoktur. 

bir yanaşma patronunu dövdU 
Çenkelköyünden oturan Halil Ah· 

met efendi yanaımaaı Bayramla kavga 
etmiı ve neticede Bayram Halil Ahmet 
efendiyi dövmüıtür. 

Vapurda kavga 
Kabataı açıklarında demirli bulunan 

lngiliz bandıralı (Mioa) vapuru kap
tan Hiristo ile tayfadan Ll.z Mehmet 
arasında kavga çıkımı, Laz Mehmet Hi
ri•toyu dövmüıtür. 

Eir köşk kısmen yandı 
Erenköyünde Hüınü ve Oıman Bey

lerin oturmakta olduldan köıkten ev
velki gece yangın çıkımı, Hüsnü beye 
ait tarafın bir kısmı yandıktan aonra 
aöndürülmüıtür. t 

Y angım., ""'cadaki kurumlardan çık
tığı anla.~ılmııtır. 

~ostan:h hı~sız 
l..inga civannda Mihal isminde bir 

bahçivan evvelki gece odasında uyurken 
bahçesinde bazı ıealer duymut. 
yavaıça pencereyi açınca bahçede iki 
kitinin ıebze ve saireyi söküp bir çu
vala doldurmakta olduldarmı görmüı • 
tür. 

Mibal bir kaç defa bağırarü tı..nla
n kaçmnalr. iıtemiıae de hırsızlar al • 
dırıt etmemiılerdir. 

Bunun üzerine Mihal bunlann üzer. 
lerine ate§ etmiıtir. Bu defa hısızlar 
çaldıldan ıeyleri bırakıp kaçmıılarcbr. 
Zabıta bu meçhul hıraızları anyor. 

Balıkpazarındaki yangın 
Evvelki ıı:ece saat ı9,5 ta Balıkpa

zarmda balıkçdar caddesinde, bir İp ve 
halat mağazaamda yangın çıktığını ve 
dükkanın tamamile yandıktan sonra ate
tin diğer diikkinlara airayeÔıe meydan 
verilmeden bastınldığmı yazmıttık. 

Zabıta bu yangının sebeplerini a· 
raıbrmaktadır. Dükkanın ıigortab ol
duğu anlaplmıfbr. 

Tarihi eserler 
Uluorta tahriplerine 

·meydan verilmeyecek 
Tarihi eserlerin muhafazasr hakkın

da Baıvekiletten viliyetlere mühim bir 
tamim gönderilmiıtir. Bu tamimde ba
zı yerlerde imar mefhumunu yanlı§ an
byan bazı memurlar tarafından kıymet· 
li eaerlerin yıktınldığmdan bahaedil • 
dikkten sonra deniliyor ki: 

Milli varlığımızı ve medeniyetimizi 
bugün ve celecek asırlarda dünyaya ta
nıtan ve tanıtacak olan kıymetli abi
delerin manalı, manasız bahanelerle 
yıktırılması ~eğil, hilikiı . ~ter~n . v.e 
tabiatin tahnbatına kar!• titız bor ıti· 
na ile konulması mültezemdir. 

Bu yalmz tarihi bir vazife değil, mil-
li borçtur. • 

Bir eoerin kıyınetini, muhafazası la
zım olup olmadığım ancak mütehass11 
olan daire tayin edebileceğinden bun • 
dan sonra ıebir ve kasabalarda, köy!er
de ve kırlarda mevcut bulunan eski e
serlerin her gUna tahribabna kartı m~
hafaza1anna itina olunma~ı, ve maarif 
veki.letinin muvafakab alınma .. 
dıkça biç bir eserin hiç bir ba-
hane ile yıktınlmasma katiyen 
meydan verilmemesini talep ederim. Ak
si takdirde yıktıranlar, müsamaha e
denler bakkmda tiddetle takibat icra e
dilecektir. 

Dünkü bahar havası 
Dün hava, kıt ortasında tabiatin bir 

liitfu olarak, fevkalade denilecek dere
cede güzeldi. Havanın hu kadar güzel
liğinin cumaya da tesadüf etmeıi yazın 
hasretini çeken lstanbulluları aokaklara 
döktü. Dün Beyoğlunda lstildaı cadde
sinde ve lıtanhul tıırafmdan Fatihten 
Sultanahmede kadar olan caddede çok
tanberi görülmiyen bir kalabalık nr • 
dı. 

Bu giizel hava kıtın sonu geldi
ğinin ve baharın bir müjdeciti adde
dilebilir. 

Dünkü kongreler 
• Erenköy kız lisesi mezunlar cemi. 

yeti dün halkevinde senelik toplantı
aıru yapacakb, fakat ekseriyet olmadı • 
ğmdan içtima yapılamamıştır. 

* Üsküdar Himayeieıfal Cemiyeti 
ıenelik kongresi dün Üsküdar C. H. F. 
lı:aza merkezinde yapdmıştır. 

Hortlayan kelle! 
Geçenlerde (vakıf) la (mülk) 

arasındaki tezatların bugünkü te
lakkilere ne kadar aykırı o!duğunu 
bu sütunlarda münaka,a etmi,tim. 

Tasarruf hakkının ya tamam ve 
kamil veyahut ferde değil cemiye
•e ait kıymet ifade ettiği bu devir
u~ vakıf ve ,arıı vakıf gibi geri ve 
kötürüm rabıtaların manası kal
amdığı bilinmiyormut gibi bugün 
bir de (kuru tasarruf) diye garip 
bir fey itittim. Dostlarımdan biri 
mülk olarak bildiği bir evi bir kaç 
bin lira verip alını,. Fakat iki se
nedir tasarruf hakkını istimal ede 
miyormuş. 

- Bu, nasıl olur? dedim. 
Anlattı: 
- Evi parasını verdik aldık. Fa. 

kat kiraya vermek imkanını bula
madık. Çünkü arazi kanununun
da bir madde varmıf. Bu g:bi ba
zı mülklerin insan yalnı2 kuru ta· 
rarrufuna malik olurmuf. içinde 
kendisi oturabilir, fakat kiraya ve 
remezmif. İki yı!dır mahkeme· 
mahkeme uğratıyoruz. Nihayet 
temyize gitti. Bakalım ne olacak?, 

Bu kuru tasarrufun manasını u
zun uzun dütündük. lşin mahke

meye düşmesi, iki yıl aürünmesİ· 
gösteriyor ki pek yabana atılır da
va değil. Her halde bir esası ola· 
cak. Vaktile mektepte arazi kanu
nu okuduk. Ama zaten her tarafı 
çetrefil ve yarısı mecelleden, yarı· 
11 ter'iye mahkemelerinin, Bağdat 
imamlarının fetvalarından top
lanma olan bu arazi ahkamı ara
sında böyle (kuru) bir şey ol
duğunu hatırlıyamadırn. Her hal
de olacak ki mahkemeler bunu da
va olarak benimsemitler. 

Burasını mahkemeye bırakalım. 
Fakat medeni kanunlarla hareket 
eden bir devlet makinesi içinde 
böyle kuru ahkamın nasıl olup ha
la ayakbağı teşkil edebjldiğine de 
bavret edelim •• 

Bize kalırsa bir cemiyetin, hu
kuki vaziyetini tayin eden kanun
lar Homogene mütecanis o'.ıır. Ve 
bu kanunlar o cemiyetin medeni 
ıeviyer.ini gösteren birer ölçü ma
hiyetindedir. içtimai bayatı ikmal 
eden hukuki tekamüldür. Şer'iye 
mahkemelerinin elinde oyuncak 
haline gelen mecelle ahkamı pek 
tabii bir cereyan içinde yerini me
deni kanunlara terketti. Bu iatiba
leden yalnız evkaf ve arazi ahka
mı yakalarını kurtardılar. Ve bu 
ahkam bugünkü cemiyetin, bugün· 
kü develt teşkilibnın ayaklarına 
vurulmu9 birer küflü pranga gibi 
umumi hayatımızda bizi sendele
tip duruyor. Bu memlekette ta
sarruf hakkı ya vardır ve mutlak
tır. Veyahut yoktur. Herkes malı. 
nın misafiıi, kiracısıdır. 

öyle zannedi".°.rum ki medı:_ese
lerin kapısına kıht vuran, Bagdat 
mecellesinin yapraklarını ateşe ve· 
ren, püsksüllü fea gibi nice .~üskü!
lü belaları silip süpüren cumhurı
yet, medeni Türk cemiyetini bu 
kuru ve kof kaidelerden de kurta
racakbr. Çünkü bu tezatlar ya'nıı 
ferdin hakkım, devlet tetkilatımn 
intizamını ihliil etmekle kalmıyor, 
tekamül eden cemiyetimizin huku· 
ki istiklaline kartı da hortlak bir 
Şeyh Sait kelles; gibi rırıtıyor. 

Burhan CAHIT 

-' __ B_O_R_S _A __ , 
(it Bankaımdan alınan cetveldir) 

8 Şubat 1934 
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( Fikirler ve insanlar ) Hı• KA" y E yapurcular şirketi l j- K A o ı N J 
Sanatte mevzu lnfisaha mı gidiyor Nasıl zayıflamalı~ 

Ş• k • b - •- Bu devirde zayıflamak usullerı· 
"Geçen sene yazdığım romana ı zamanlarda bile yine bir hierar· 

gelince, onu çıkarmakta hala te· hia kurmuttur; sanati ruhunun ma 
reddüt ediyorum. Bir senelik as· kesidir ve ruhu hülyalarının yaşa· KOMİSYON 
kerlik hayatımın, sanat telakkile- dığı yerdir. Her hangi devre ba- Camiin önünde güvercinler bo Üstü batı düzğün adam, he· 
rimi ne kadar değiftirdiğini tasav· karsak bakalım, sanat hülyayı gös yunlarını sallayarak yiyecek arı· men cebini karıttırarak bir zarf 
vur edemezsin. Kaba ve bayağı termekten ayrılmamıttır. Sanat· yorlar, hazan yekpare bir kanat çıkardı ve masanın üzerine koya
mahlUklar tasvir edilmeğe değer kar hunu İstemese bile, gayesi sırf hıtıltısı halinde küme ile kalkı- rak: 
mi, onları tasvir etmekle ne öğ· realiteyi taklitten ibaret olsa bile yorlar, yahut küme ile iniyorlardı. _Bu sizin komisyonunuzdur, 
renmit oluyoruz, diye dütünüyo· kitabını okuyan kari, resimlerini Beri tarafta ibtiyarca bir kadın dedi ve cılız Ahmet zarfı alırken 
rum. Bir takım adi kızlar, bir seyreden veya musikisini dinliyen dinleniyordu. Daha ileride kendi· ilave etti: 
bourgeoia ailesi: itte romanımın adam, ıana.t eserinde hülya unsur ni günetin ıtığına vermit fakir bir - Şimdi böyle bitirilecek bir 
efhası. Onları budalalıkları ve ları aramaktan vazgeçmemittir. dilenci, pinekliyordu. it daha var. Gelecek hafta da bu 
hiçlik!eri ile, içinde bulundukları Yalnız rıanatkiirın telakkiıine iti· Meslektatları ona cılız Ahmet iti üzerinize alırsanız, ayni komis 
gecede bırakmak daha iyi değil bar etmeğe hakkımız yoktur, etra• derlerdi. O sırada kıyafeti fÖyle yonu veririm. 
midir? Vakıa ben onların en mah· fm da sanatten ne beklediğini dü· böyle bir adam bir kaç defa cılız Cılız Ahmet: 
rem heyecanlarını tahlil ettim ve tünmeğe mecburuz. "Sanatin ken- Ahmedin önünden geçti. Her geçi - Elbette, olur, olur, olur, de-
bir ihtisaıın bir tekamülü nasıl disinden hariç gayesi yoktur" iddi tinde dikkatle dilenciye bakıyor· di. 
tevlit ettiğini görmek alakaya de· ası ancak bir devir sanatkarları- du. Nihayet geldi, 0 da yakınca - Öyleyse Çartamba günü bu
ğer bir fey olabilir. Bu hususta se- nmdır; o devir de - bugün daha bir yerde oturdu. Cebinden bir rada bulutalım. Ben sizi görürüm. 
nin ne dütündüğünü bilmek iste· açıkça görüyoruz - bir "medeni- parça ekmek ve kağıda sarılmıf Yalnız siz lüzumlu feylerinizi ge-
rim." yet sonu" dur. pastırma çıkardı ve yemeğe koyul tiriniz. Amma gürültü~üz it gör-

Hugueı Rebell kardetine bun· Sanat insanı parçalamadan ka· du. Havayı sarmısak kokutu sarın mek lazım .. Kom,ulara belli etme 
!arı yazarken bir genç adammıtı bule mecburdur; bunun içindir ki, ca, cılız Ahmet aç bir kurt gibi ya meli. Anlatıldı ya? 
askerliğini daha yeni bitirdiğini insanın olan her sahaya karıtma- nı batında oturan adama baktı. Cılız Ahmet gerisin geriye ka
söylemese bile henüz çocuk dene- sı, onlardan istifade etmesi, onla- - Ne o babalık? Karnın aç ga pıya doğru yürüdü. Şimdi elinde
cek bir yafta olduğunu anlamak ra teıire çalıtmaaı lazımdır. Kah· liba .. Al bakalım. ki zarf adeta parmaklarını yakı. 
zor değil: daha kendine sualler ramanlardan bahsetmek, fevkala· Meçhul adam ekmeğin bir par yordu. Bir türlü zarfı cebine koy. 
soruyor, iki yoldan hangisine gi- de hadiseleri tasvir etmek aanatin çasını kopardı, üzerine de bir kaç mağa cesaret edemiyordu. Kahve 
deceğini daha tayin etınemİf ... Ma sa.hasından çıkmak değildir; çün· pastırma oturtarak cılız Ahmedin ciye doğru yaklattı: 
mafi enditesine, tereddüdüne se- kü sanat sahası diye ayrı, musta· kucağına attı. - Usta, turadan bir gazoz ver 
hep olan mesele, aanatin ezeli ve kil bir saha yoktur, olamaz. Bir müddet dilencinin avurtla- yahu! dedi. 
halledilmez davalarındandır. Fakat, Hugues Rebell'in mek- nnı titirerek yeyitini seyrettikten Yavat yavaf içerken, göz kuy-

Halledilmez, fakat sanatle met tubunda ima ettiği gibi, sanat yal- sonra dedi ki: ruğu ile sokağı yokhyordu. Kartı 
ğul olan herkes onu kendine göre ruz kahramanlardan bahsedip a- -.- Ulan, böyle cami kötelerin· kaldırımda Civan.Ali olmadığı gö 
halletmeğe çalışır. Ben de kendi lelade insanları bırakacak mı· de sınek avlayacağına İf yapıp pa rünen bir adam gözüne. İIİftİ. Bu 
inandığım hal suretini söyliyece- dır? ... Hiç füpheıiz hayır; çünkü ra kazansana... adam bir atağı, bir yukarı dolatı 
ğim. sanatkar insani olan her hal ile - it nerede ağam, göster de yordu. O zaman Cılız dütündü: 

Sanatin, tabiati taklitten ibaret mefğul olacaktır. Vazifesi etrafı. çalı9alım. - Eyvah, timdi Civan Alinin 
olduğunu söyliyenlere göre kahra- na hülya unsurları, yaptıkları le- - Be naana bir it göstereyim. neden gelip te bahtitini almadığı
manları tasvir etmekle alelade a· sirle yarın reelletecek tasavvurlar Yap onu, aktam da karnını doyu· nı anladım. Kapıdan çıkarken en
damları tasvir etmek arasında _ teklif etınek, hasılı bir hayat le- rurum. Hem de rakısınlan.. Razı selenmekten korkuyordu. Eğer zar 
sırf sanat bakımından - hiç bir 18.kkisi getirmek midir? Evet, fa· mısın? fı da üstümüzde yakalarlarsa yut· 
fark yoktur. Onlara göre sanat e· kat bunu her hangi bir mevzula - Hiç razı olmaz mıyım a. tuk hapı .. 
ıeri ahlaki bir hüküm ihtiva etıne yapabilir. Kahramanlık, fevkala- ğam.. Dütündü, dütündü. Parmakla
ğe mecbur değildir; hatta etme· delik mevzuundan, tasvir ettiği Meçhul adam biraz daha dilen rile gayri ihtiyari zarfı tartaklıyor 
emsi lazım gelir ve ederse saha· etha•ıtan ziyade onun kendisinde· - ciye yaklattr ve anlattı: ve kağıdın kalınlığından içindeki 
sından dıtarı çıkmıt olur. Sahasın dir. - Şimdi beni kahvede bir a. paraları tahmine çalışıyordu. 
dan çıkmakta her hangi bir faali- Sanatkar, hülyalarına ittirak dam bekliyor. Elimizden iyi bir it - Çok o kadar ağır değil ama, 
yet için, düşmek sayılır; çünkü etmediği İnsanları da oldukları çıktı. Herif memnun oldu, bana belki irilerdendir. 
muhtelif sahalar arasında birhi· gibi, yani kendi gördü'ğü gibi, tas- bir zarf içinde bahtit verecek. Bir aralık tekrar içeriye girip 
rinden üstünlük, aşağılık yoktur. vir eder. Ehemmiyetli olan tey, amma i~te hak, ben kahveye gide zarfı geri vermek istedi, gene dü-
Ancak "saf" 0 1mak, yani iki saha· onun görüşüdür. Flaubert Ma· miyorum. şündü. Ortada fÜphe ettiği cina-
nın icabatmı birbirine karıttırma· dame Bovary'de Emma,yı da, M. - Neden gidemiyorsun? yette ne alakası vardı ki.. Sonra 
mak icap eder. Homais'yi de tasvir etmittir; fa· - Batka biri var, beni oralar aksi gibi gazoz da ısmarlamıf bu· 

Bu esastan hareket edince di· kat onlara iştirak etmediğini, ni- da arıyor da ondan .. Benim de bu lundu, zarfı geri verse, gazoz pa· 
hayet birincisine acıdığını, öbü- herifi görmek itime gelmiyor. rasını nasıl ödeyecek? 

yebiliriz ki, alelade adamları ta.. .. d . f .•. . b Ik' A k' d kah Maamafı'h kahvecı'ye·. 
f k 1 d 1 run en ıse ne ret ettıgını, - e ı mma sen çc ınme en veye 

vir etmek, ev a a e eri fo.svir et· sanatkarın arzusu hilafına ola- gider, zarfı alabilirsin. Kahveci- - Bu gazoz içerideki heyden! 
mekten çok daha saf bir s :ınat ça· lı•ma-.ıdır; çünkü fevkal"-de hadi- rak - hissediyoruz. Romanı o- ye adımı söyle, o kadarı kafi .. Ben dedi ve ne olursa olsun diye kah· 
seler, kahramanlar bizde her za· kurken bizi bilhassa çeken kendi- de seni dıtarda beklerim, oldu veden çıktı. 
man duymadığımız heyecanlar U· sini anlıyamıyan kadın, budala ec mu? Kalbi çarpıyordu, her saniye ar 
yandıran mevzulardır. Onları taı· zacı değil, onların oldukları gibi Cılız Ahmet doğruldu~ kasından bir elin ensesine yapıta 
vir eden eserlerde mevzu ön safa tasviri de değil, sanatkarın - is- - Oldu, gitti, dedi. cağını zannediyordu. 
geçer ve bizim fekle dikkat etme· temiyerek te olıa - onlar hakkın - Hakkını veririm, korkma.. Halbuki sokağın köşesine var· 
mize, heyecanımızı bilhassa onda da verdiği hükümdür. Aktama da rakısınlan, anladın dı. Gele ngiden yoktu. Şöyle akrkha 
aramamıza mani olur. insanın Sanat eseri - hiciv veya me- ya .. Haydi kalk ta sana kahveyi sına baktı. Kartı kaldırımda a • 
kahramanlar karşısında - velev dih - verdiği hükümle, yani bize göstereyim. veciyi gözetliyen adam kendisini 
ki, menfi _ ahlaki bir heyecan sanatkarın ahlaki, siyasi, vicdani Meçhul adam, son lokmayı mi takip etmiyordu. Köteyi dönünce, 

h · · · desine indirdikten sonra, mutiane ko•mag"a b"•ladı Civan Alinin 
duymamasına imkan yoktur; de- fa sıyetını göstermesi dolayısile T -ı • 
mek ki, onları kendine mevzu e· kıymetlidir. Böyle bir meziyet ol- agyo .. atü.~radu~.alkan cılız Ahmedi aldı, kendisini beklediği yerin aksi i .. 
dinen bir sanat eseri, ister iste· mazsa, insanlara insanlardan ha- * • * tikametine .. Nihayet bir yerde dur 
mez ~abasından çıkını,, saflığını ber getirmiyorsa, ancak bir du, zarfı açtı: " , b Cılız Ahmet aldıg"ı talimat mu. V na' d d' 'k' ı· kaybdmif olur. Alelade kimse. Ie.r.i monstre' dur ve izi ancak - ay canı · e ı, ı ı ıra .. 

d 
· f k d "monstre" !ar kadar alakadar e- cibince, kahveye girince, doğru Ne dinsiz heriflermit bunlar, İki 

tasvir e en eser ıre, sır en ı gu. ocağa gitti ve kahve tabibine de. d 1 zelliği, sahibinin mesl~ğindeki ma der: Yani bir an için. diki: liraya aadm öl* ~r~ ür mü be? 
bareti ile beğenilecektır, sırf sanat Nurullah ATA 
eseri olaral< kartılanacak, sırf 0 - Usta, bizi görmeğe brii ge. Beklemekten bıkan Civan Ah· 
bakımdan bir tesir uyandıracak· İSTANBUL BELEDİYESİ lecekti. Benim adım Civan Ali.. met hayıflandı: 

Ş h 
• T • Bugün saat üçte söz vermİftİ de.. - Anasını sattığımın dünya· 

tır. e 1 r 1 Y - ~ - - - .. Kahveci cılız Ahmede fÖyle bir smda namuslu herif kalmamıf be. 
Bu düşünüt sanati kendi ken· Bu alqam baktı, sonra hatile dükkanın arka Kaşki gidip fU iki lirayı ben alsay • 

ır ctın ugünkü vaziyeti ni bilmiyen kadın acaba var ııV 
içinden çıkılacak gibi değil dır? Belki yoktur, fakat bildikle~· 

1 

1 
1 

Vapurcular ara11ndaki ihtilafın ev
velki gün yapılan kongrede yatışması 
beklenirken mesele büsbütün alevlen • 
di. Bugünkü va2iyet vapurcular ıirketİ· 
nin infiıahıru zaruri gibi göstermekte • 
dir. Kongrede meclisi idareden çekilen 
murahhaalann mensup olduğu firma· 
lar da ıirketten çekileceklerini bildir • 
mektedirler. 

Vapurcular meıeleıi aşağı yukan 
bir seneden fazla bir zamandır devam 
eden karııık bir meseledir. Vapurculuk 
Şirketinin teıekkülü zamanında milli 
vapurculardan iki büyük firma mev • 
cuttu. Yelkenciler ve Sadık Zadeler ... 
Bunun haricinde de 20 kadar firma mev• 
cuttu. 

Anlqamamazlık daha tirketin te• 
fekkülünde batlamııb. Omit edildiğine 
göre eğer Yelkenciler bu şirkete ginnit 
olsalardı, tirkette bugün hasıl olan 
vaziyet olmıyacakb. 

Şimdiki anlaıamamazlığın esa11 İki· 
dir: 

1 - Küçülı; firmalar Sadık Zadele· 
rin tirketi istismar ettiğini iddia et
mekte ve bunun izalesini istemektedir
ler. 

2 - Sadık Zadeler de küçük firma 
. murahhaılarınııt tirketin vaziyetini kav· 
~ay!""aclıklarıru ve ahengi bozduklarını 
ıddıa etmektedirler. 

Bu halin doğması evvelki iddialara 
haklı cöstermektedir. Sadık Zadeler 
500 bin lira sermayesi olan Vapurculuk 
Şirketinin qağı yukarı 300 bin liralık 
biıseıine vapurlanrun çokluğu itibarile 
sahiptirler. Diğer firmalar ne kadar 
gayret gösterseler bu sermaye fazlalı· 
ğı ~a Sadık Zadeler lehine vaziyeti 
çevirmektedir. 

· Hakikaten Yelkenci Zadeler ıirkete 
ııirmiı obalarclı onların da Sadık Za· 
delere muadil bir hissei iıtirakleri ola· 
cağı için ıirkette bir finnanın hakiın 
olmasına imkin kalnuyacaktı. 

Diğer taraftan bu vaziyetten müı· 
telci olan küçük firmalann ıirketten çe• 
kilmelerine de imkin görülememekte • 
dir. Çünkü ıirket hiuedarlarırun iki 
ıene zarhnda akıiyonlannı ba,kalanna 
devrebnek hakları yoktur. Vapurlarını 
ııeri almağa da ıirketin teşkiline ait ka· 
nun mani teıkil ettiğinden bunlann 
ıirketten çekilıJıeleri de imkansız gibi· 
dir. 

... - Dr. İHSAN SAMl--
Tıfo ve Paratifo Aşı•ı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri çok kat'ı muafiyeti 
pek emin bir a şıdır. Ecza depolarında 

........ bulunur. - ' 12836) ,., __ 
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nin hakkile tabiki cihetine gidelıı· 
lenler azdır. Zayıflamak için Yşl-
nız rejim kafi değildir, yalnı:ı: bt 2 

den terbiyesi kafi değildir, ya}ııl1 
masaj kafi değildir. Müm)ciiılfl 2 

bunların üçünü birden tatbik e~ 
mek lazımdır. Bu suretle ne biri~' 
ne de diğerini suiistimal etınedtP 
üçü arasında bir mümazene tesi• t 1 

dilmit olur. 
Fakat zayıflamak için nasıl ~ 

den terbiyesi yapmalı? Günde bK 1/ 

olmazsa yarım saat·. Her bec!eP ıı 
hareketi arasında geoit nefes şlıP 19 

)ı,t İJe vermek fartile •. Sonra her hare 
ti hiç olmazsa yirmi defa te1'f'1 ~: 
etmelidir. Bet dakika sonunda ıet ı, 
lemİf olmalısınız. Bu neticeye ~'J' 
mak için kalın yünden bütün .-.ı· 1 

d .. ~ '•"' cudu sıkı sıkı saran mayolar ".' 20 

giymelidir. Böyle sıcacık giyincl~ ı.. 
ten sonra beden hareketlerinin tt 
siri daha ziyade teksif edilmit ol~' ıa 
Mümareseden sonra kalın yorgtl 19 

altında yatınız ve bir çeyrek lı'1 ~; 
dar yatakta kalınız. Bu da ter r 21 
mek için iyi bir vasıtadır. Bazı jO' ,. 
keyler vücutlarında siklet kapıl' •i 

mamak için bu usule müracaat r .. 
J derler. Ondan sonra banyonu:ı:ll 

lınız. Sudan çıkınca ya masaj -pf h 
nız, yahut vücudunz kıp~ ~ 
kesilinceye kadar fırçalanını:ı. ~ • 
fırçalanmak size tuhaf gelir. S 

1 
1\ 

kis ! Yalnız vücudunuzun tır~,t 
maması için fırçanın alt kısıııJll~ 0 

dümdüz olmasına dikkat ediııİ1' '" 
ııt •• 

. Bundan sonra mesamatı sıkıt ı. 
mak için, içine bol kafurlu jşpiıl' 
ilave edilmit soğuk su ile yık.ıı' 
nız. 

Rejime gelince, rejim aç kal~~ 
demek değildir. Makul yemek 

1 

zımdır. Yalnız veda edilmesi 1' 
zımgelen feyler yağlar, hamur ;ıJ' 1 

ri, pastalar ve biradır. Yemek 1
11 

• ır ken su içmeyiniz. Et olarak 11• 

diğiniz iskarada et yiyebi!irtİll1~ 
Salçaya rağbet etmeyiniz. Bu l'I 
da hem sıhhat, hem cilt, h~ıll ~ 
ciğerleriniz için mükemmeldır;..· 
tün bunlara yetil sebze ve ~e il 
ları da ilave edebilirainiz. Çı"? ~ı 
tayı unutuyoruz. Bir ıır m dahi 
kolata yemeyiniz. 

Bu tabii vasıtalarla gene :t~ L 
lamazsanız, bir doktara ınür• 

ediniz. / " 
Türkiye için ffarjç İçİ.a. 

' l 3 ayhi• ı..j K. ı.8 K. .... Göz Hekiıni ' 
l-_.;~;;:~.-1e-n-:-·.-,a1c7'"'c-.:-,.:-.-:-::;:-:-.-.. --:M~~;:ddeti 1 Dr. Süleyman Şükt• ~ 

ıeçen nü•hal•r 10 kuruıtur.- Cu:ete v• Birinci sınıf mütehassıs .tı1 
aıatb••J• ait iıler içia. müdiriyet• mü· (Bılb J') A k cadd · No r!",J 
raca.at edilir. C.:azetemi:s ili.nlann mea' u.. ıa 1 n ara esı . ~ ~ 

_::~.;.ke·b·u·l·et·m·e·•· ....... · ................................ .,,,~ ~ 

" 
ittihadı Milli 

\ 

dine kafi, başka hiç bir sahadan saat 19.30 da tarafını itaret ederek: dım. Sanki Sulu Ömeri kahvede 1 

istifade etmesine lüzum olmıyan LUKUS HAYA1 _içeride .. Demek istedi. . ı d Eli' )ruruş bor· Tu"rk Sigorta Şirketi 
tamamile hasbı' bir faaliyet sayan O · görr.em, ne 0 ur u. .

1 
Elb 1 peretı Cılız Ahmet gösterilen küçük cumuz var. Eh ölmedık ya.. et 1 

!arın düşünütüdür. Bunun esası· Yazan: Ekrem bir kapıdan içeriye girdi. Burada bir gün veririz diye savufturur. Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
nın yanlıt olduğunu, bir hakikat ve Cemal Refİt üstü batı düzğön bir adam otur- dum. Haydi savutduramadım, san Sigortaları halk için müsait şeraiti havidiı 
değil, ancak bir mevzua üzerine Beyler mut, çay içiyordu. içeride b~ka ki ne olurdu? Gırtlaklaşırsak. El· Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
kurulduğunu zannediyorum. insan Operetin son haftası 12-2·934 Pa- kimse yoktu. Cılız Ahmet teklif- bet kahvedekiler bizi ayırırlardı. hı ,._ b' h d hük mi Acenta11 bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 
a aı<Çı ır ayvan ır, ·· ü er zartesi Kadıköyde Ovey Baba sizce yaklaftı: Amma iki lira da cebimize kalır· 

~v~e:r:i:r,:h:i:e:ra:r:h:i:ay:a:::e:n::in:a:n:m::ad::::ığ:•::;:;::;:;;;:;;;:::;;;;;;~::::::::::6:3:5~~~~B~e~n~C~i~v~a;n~A;;;li~yı~·m~,~d;e;d;i·~!!!!!~d~ı~.~!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.~~~~~~~~:'.:~T:e~l.~B~e~y~o~ğ=l~u~:~
4

~88".:7.~~~6:3~6::~~~~~~ 
1 çinde mostralık efya dolu çanta.. lenirlerdi. Ben onların nazarında timal henüz yorgunluğunu çıka~a· - İyi uyumadın mı? Yo~r 

larla köy köy dolafmak, daha son- modası geçmit bir adamdım, bana mamıttır· belki ,u dakikada, vıc· na bir haber mi aldın? .~ ( -
l Yıkılan 

Yazan: 

Stefan ZWEIG 

yorlar, kiminle dütüp kalkıyorlar 
bilir miyim?. Yalnız fU dakika bil 
diğim bir fey var: Kızım tertemiz 
vücudile gece vakti erkeklerin koy 
nuna giriyor, tıpkı sokak fahitele 
ri gibi ... Allahım bu ne abes fey ! 

ihtiyar Yahudi muttasıl içini ç~ 
kiyor, zihninden geçen her yenı 
dütünce yüreğini bir pıı;rça dah~ 
yırtıyordu. Ona öyle gelıyordu kı 
kafatası çatlamıf, kanlar içinde 
meydana çıkan beynine kurt düt· 
mÜf, kemiriyorlardı. Birden hay • 
kırdı. 

- Fakat niçin bu hale katlanı· 
yorum? Öteki odada o, kirlenmi' 
bir vücut ile rahat rahat uyurken 

neden ben burada, bu yatağın için· 
de kıvranıp duruyor, niçin kendi
mi yiyİp bitiriyorum? Neye demin 
onun odasına atılmadım? Niçin o
nun günahını, ayıbını bildiğimi o· 
na söylemedim? Neden kemik1eri
ni kırmadım? Evet neden? Neden 
mi? Çünkü ben zayıf, korkak, al
çak bir adamım da ondan .. Zaten 

Bir Kalp 

3 

Tercüme eden: 
lsmail MUŞT AK 

onlara kartı hep zayıf değil miy
dim?. Her feyde onların dediği ol· 
maz mıydı? Ben hayatımın mahvo· 
lutuna ehemmiyet vermedim, hep 
onlara hayatı kolay yapmıya ça· 
lıttım. Onlar için kazandığım pa· 
rayı tırnaklarımla kazanırcasına san 
tim santim topladım. Onlar mem
nun ve bahtiyar olsunlar diye la
zımgelse etimi bile didik didik ya. 
pardım. 

Halbuki onlar ... Onlar zengin 
olunca ~n?en .utanıı~ıya hat!adı
lar. Benı hıç hır vakıt kendilerine 
layık olacak derecede zarif bulma
dılar, hiç bir vakit malumatımı 
kafi görmediler; ben onların naza. 
rında tahsili az bir adamdım ... E
vet orası öyle, fakat tahsil denilen 
feyi nerede elde edebilirdim? Da. 
ha on yatına gelmeden anam ha· 
bam beni mektepten almıtlardı; 
daha o vakitten hayatımı kazanını· 
ya mecburdum. Daima işim gÜ· 
cüm kazanç için çalıtmaktı; bun
dan hatka dütünct!m olmamı~tı. 1. 

ra ticarethanelerin mümessili ııfa. hep böyle muamele ederlerdi. danı rah~t, derin derin, tatlh tatt ihtiyar Yahudi cebri neft~ ~ 
tile tehirden tehire gitmek ... Bir Kızım ikide bir, müstehzi bire- uyuyor .. • Halbuki ben, b a :;a nüne eğilen batını kaldırıp J~ 
müddet hayam . hep böyle geçti, da ile, "babacığım sen h:ç zamana ben, sersem budala ben, klen ura- yüzüne bakmıya kuvveti Y 1ç; 
b "dd f d h ha k da kendı'm'ı yiyip bitirme e met· C ·•" umu et zar ın a ep ' aları uygun değilsin!,, derdi. Evet mo- O d ? evap vermedi. Gözleri ..-... h b b 1.. ya annesi? nere e . "· 

esa ına, a,kaları için çalıttım. dası geçmİf bir adam. . . Ben mo· gu um. · • O 1 tu 1 t masa Ü!ıtünde kızının ellerin~• 
O d b d b' . b' b d Ne ede olacak? nun a va e ma . n an sonra en e ır tıcaret, ır dası geçmit ir adam, o a tanı- r ı · b sevgili elleri görüyordu. Bu .~ 
tı th h'b- ld F k 1 b tak sasında saatlerce süs enmege, an. _.., care ane sa ı ı o um... a at madığı erkekler e, ya ancı ya • akl ı ları çok itinalı eller, yemelı: ,..tı•~' 
karımla kızım, ben onları kazan- !arda yatan bir kız. . . Bunu yapan yosunu almıya, tırn arını par at. r 

mi yük k b b . · 'k k ~ .... a oaçlarını taratmıya ihtiyacı sının beyaz örtüsü üstünde, 1,ı cı a · se ir mevkii içtimaiye benim kızım, benim ırıcı ızım, .... , • ·ft 
çıkardıktan sonra onlar benimse· Yarabbi bundan daha ayıp ne ola- var; saat on birden evvel nasıl ine· tüyleri oktanan beyaz bir çıdı 
nelerden beri namus ve istikamet· bilir? Ooof ne ayıp ne ayıp!... bilir? Artık tatmıya ne hacet? Bu gibi lakaydane oynatıyorlar. '·t, 
el latıdığım "komisyoncu,, ünvanı· ihtiyarın yüreği yanıyordu. Bir terait dahilinde büyüyen bir kız Salomon, asabiyetinden tı~jl 
nı istemediler, küçük ve bayağı aralık ızbrabının fiddetile o kadar başka ne olabilir? Ah para, mel'un du. Bazan kızının beya:ı: ve 
buldular, para mukabilinde tata· kuvvetli inledi ki karısı uyandı ve para, Sefil para. • • ldolı..r- aCılıl itifi)uı, Wı ,t ,, 
fallı bir Unvanı ticaret re.tın alını· uykunun verdiği uyutukluk için- O aralık arkadan hafif bir ayak !ar - acaba bundao ne~kad, ;' 

gürültüsü salonun parkeleri istün- " 
ya beni icbar ettiler. Artık Madam de: de çıtırdadı, bir ses: veldi? - lıa sı ı 1 ko uıı' r 
Salomon, Matınazel Salomon ismi· - Ne oluyor? ne var? B . b ku saatlerinde onun boyn 

1. - onıur abacıg"ım, iyi uyu-
ni lafımaktan utanıyorlardı. Onla· Dedi. Salomon karısının sua ı· dun mu? rıldığını hatırlıyordu... . / 
ra daha ta'taalı bir lakap lazımdı, ni ifitmemezlikten geldi, yerinden Dedi ve bunu müteakıp yan ta- Bu manzaradan duydu~u ~;ıı 
kendilerine yüksek bir paye vere- hiç kıınıldanmadı, gürültü etmİf raftan kızı ona eğilerek takakları· rah hissile ihtiyar Yahudı ş " ~ 
bilmek için benim ticaret Unvanım olmamak için nefes bile almadı ve · b 1 d 't r · k d nın çarptığı alnına hafif bir buse mıye af a ı: tı• ~ 
yü sek olmalıydı. Kibarlık, kibar· kurt gibi beynini kemiren ÜfÜD· kondurdu. ihtiyar Yahudi, gayri Halbuki 0 benim etimden ıııl' ' 
lık: ltte bütün emelleri. . Ben on. celerile karanlık bir tabut gibi VÜ· h · • b · kt' k ça,benı' m kanımdan bir da .ı J 
1 b h 

i tıyarı, a,mı gerı çe ı: ızının ı• 
ara u sa te tavırların akıbetini cudunu saran itkenceler içinde, d · · d l ' 'f f B · k b · vru11

"' f .. 1 dik vucudun an ıntitar e en atı , a· enım ızım, enım ya b' 0 
soy e çe, sık sık devam ettı'klerı' abaha kadar yatag"mda hareket 1 h f y ab 1 

.1< 
0 "zarif sosyete,,lerle pek dü•üp 5 

' ' • kat keskin bir lavanta kokusu yü· suz, a çak eri . . . a~ .. y)e~ı 
k ık T siz, uzanmıf kaldı. •. bulantı vermı'ttı' Zihninden bu sözlerı 5? l!•,ıı 

a mamalarını ihtar ettikçe, rah. • * * regıne · k · ttl ~· ı 
metli annemin evini nasıl bir sü- _ Eran niçin hala gelmedi? O- - Nen var baba? Gene mi neş'· hilaihtiyar içini çe ınıb.; ı11·.~ ~ 

en yok? gören Erna nüvazitkar 1

1 .sf" ,. 
kun ve tevazu ile idare ettiğini, nunla konutmak, ona her şeyi ıöy· k babasına daha fazla yal<

1
8
/' 

bütün hayatını nasıl kocasına ve !emek istiyorum .•. Bu memleketi, Sonra gar~ona seılenere ~ _ Nen var babacığıııı(B• 
1
• 

çocuklarına vakfettiğini anlattık- bu oteli hemen terkedip gitmeli· - Garson, bir kahve. · · 
ça onlar bana ıı:ülerler, benimle eğ. _ yiz ..• Neden hala görünmedi? lh- Tekrar babasına hitap etti: 
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MiLLiYET CUMARTESi 10 ŞUBAT 1934, 

[ RADYO PROGRAMI 1 
Paris'te nihayet 
sükun avdet etti 

18 lSTANBUL: 
lBt30 Plak neıri7ab • 

19 Franuzca dera (Müptedilere mahsus) 
' Anadolu A. h ı·ı . 19.30 U . J&nsı ve mu te ı neırıyat 

dı Refik Talat Bey, srabu tarafın· 
dan alaturka muıik (Fahire Bel· 
l.:.i• lı.llımlar Refik, Rifat beyİer İt· 

21 
hrakile. 

R..ı;k Ah met Bey tarafından konferans 
ve Anadolu Ajansı Borsa haber• 

21 
leri. 

,3() Necip y k 
A N K • up Bey orkealra•ı. 

12.Jo' AR A: 
ta Craınofort. 

Orlceıtra· Be th 4 - .. S h . · e o-.en uncu 7mp o· 
•ıe el' Amh • N ı · t&,45 Al roııe apu ıtenell .. 

19,3() •turka ıaz. 

20 A ?•ba rnuaikiıi. 
lana haL I . 'V oer ert. 

16,40 : R. Ş O V A 1412 .._ 
1'1 LI •ı•nnili le 16 5 M·• h • naıı..ı onaer, ~ • usa aue, 
li-_fif oı ~r• t.vaiye1er, 17,40 Ders, 17..SS 
19 llaıkj 18 ı::n M-

.2() 1( ' """ uıahabe, 19 Konferans, 
İl oro konı . 20 M • t•rk l •rı, üıahabe, 21,05 Pl&k 
'•'' ' ... 21 IO Ch . ,. 1 . d -1htep k • opın ın eser erın en mu· 
d,a bt,lcJ onıer, 22 Mili.n'da Skala operaaın· 
\tft\ıi.I" en Ponci•lli'nin Gioconde operaıı 

'· 
il 0 D A 

l& A •
1 

P E Ş T E 550 m.: 
ıa. °"•ar H k t, ta 4S • eınerea koroau tar•fındaa on 
2o,ıs H L _MG.a•lıabe, 19,10 Aıkert muai.ki, 
lı, •uorler 21 O •1. ·· L· 1' Si 1 peret temaı ı, nıuteaKl· ,·o lnUıilc.i_ıi. 

13]! ICREş 364 mı 
1& Cie-.

0
"1

• b.ah.rleri, pli.k, 
0

haberler, plak. 
19 lf&\, 

0

1tlıeatra11nın llafif muıik.i konıeri, 
\. e .. er 19 t• ' d..,., • • ;> Gica orkeatr•ınun kon••· 
lr._, St~~· 20 Ünl•eraite derılerl, 21 Melle 
2tı30 ll..d. al>erc tarafından pirano konıeri, 
llrı.•lti.,d, )'o l•lır.tiii 21 50 Melle l•onne De· 
1 İlr.iıJ, 22 latafrndan tas~nni, 22,15 Şrammel mu 
llklttı. İ:.4S Habeı-ler, 23 Cina lokantaıından 

\'' l a(İ.f h'IU•ikl. 

17.30 ley A N A 607 m.ı 
17.SS it ~ro l.:onıeri (Trenciler cemi7eti), 
•t.)''" ~(ıf ın.uıiki konıerl, 19 Çine dai.r bir 
1&.sg fı!. 01..totun konferansı. 19,25 AktU.lite, 
l)hr, te ·~~etnin eıerlerin.den Manoa. iıimU 
~) "-•ıh Vi7ana operaundan naklen, 23 

O Otlc,• il •ıtraıı. 

17 l ~ E S L J.. U 316 m.: 
•-.., ta~'i! Senfonik takınu tarftndan kon· 
lrı111ilc:i,· $ınıala ait aeıriyat, 18,!0 Piyano 
ltlti,.ler~ 19,10 Kilis• pnlarr, 19,20 Küçük 

~"'•il. 2~ ~~t~ aünlerl, 20 Milli neıri:rat Bir 
iti Str Utıun ıa .. ha'berlerl, 21,10 Yo· 

t: L l\111' ' "'-hı. Ut\ eıerlerinden Flederınaus1 .... 

~ b\q,1:ı.~~reti , 23 Son haberleri, 23r3S C.e· 

""'' 

1 
11 şubat pazar 

1& :l l A N B U L ı 
19 ~ tıeıriyab .. 

ls.30 A••d 1 A· rf . lte1._t il 0 u ıanıı v• muhtel ı neırıyat 
tn •1 trubu tar•fından. alaturka 
""•iki (Vec:ib.e, Belkie Kizrm. ha· 

°' t•l!Qler Meaut, Muzaffer Beylerin it'" 

··~ '"kilo). ?ı °""•dol ı30 ~.1:. u AJ&nıı Te Borsa haberleri. ip"',_ 
de" •11;.up B. orkestrası tarafmd.an. 

'•t:,~\lıikiıi (BedrİJ• Raıım H. 
AN •I•) 

12.Jo C IC A il. A ' 
ıa v·r'trıofon, 

f l)'olon. 1 k 
IS '40 Oıd&n). e onıeri (Edip Bey tara· 

ı0 · Al•t••k 
A. • •il: 
l•nıhb · 

1 
\' A. it & erleı-i, 

~ 6.ıo Pı·k Ş OVA 14ı5 m. t 

ı;" •ttiıt) & .' 
17 Cocuk neıriyatı, 17,30 Meı· 

~lS p010erın pl•ldarından, 17145 Edebiyat 
hı ç-.ı,.. l "Y•lt heıtekirJarın eıerlerinden 
~ "\ttlif 

2
9 Mi.iıahabe, 19,40 Koro konseri 

l ~, •~ı:ı.f ?tSo Lehar'ın eserlerinden lllÜrek 
.. , ~ l!Orıı&t lll.kımnı konıeri. 21.SO H h 
~ ~. ·-b ı !> ... .,.. rat intibaları, 22 ıs Neıeı· . "'-l_,, o ' ı neırı· 

\tı., ~u "k •nı muıikiıi, 24 Müıahabe 24 05 11 İıinin de•amı ' ' 
1 l!QDA . 

,_ 8 J11• P E Ş T E 550 ~.: 
"'IJ . "ı.. ı:t rnu ·ı., . 1 4, N\) S llııullnaa ar tarafından kon•er 
~ı~,, P

2
or haberleri. 20,45 Meli.. Kuart.e; 

~'il l,20 Haberler, 21,30 •t.üd7od.an bir 
1-\it ~ 23,10 Bel• Racz Sisan. takımı, 24,10 

oo•z orkeıtraaı \r • 
\

lgh
1
1YANA 507 m· 

\ r .• • • 

91 ~ r ~ konıeri, 19,25 Vira nada Karnaval. 

l:ıe'"~i"~"ı Schmidt tarafından Beetho•enin . ıo 'il."" . l:ı0 ı '" 't P•Y•rıo korııeri, 20,45 Müıaha· 
.L .. L ••in d k. A 1 •ı•İli -...ıtı, 0 • ı Yuıtur1a • talya fut• 

.o\ic1~ ... ,~ :eticeıi, 21 Na.ihat, 21,0S mu· 
d, t.lc lhıtı_.,,itı_·().İe Cefe•ıelte Fantaıie 23,25 

••ttı lı. ,,, ' 
.8 O J( o.,_~'t-. 23145 1. Holzer'in idare5 in· 
tı.3-0 1\ ı:: ş •. 

~l<k l\obi 
0 

Js.ı ve 1875 m. : 
.. file, •

1 
l3 Pı._lı: "f~İ7at, 11,45 Ruhi musiki, 12 

lllı•ı,.,1 7 ICö,J;-. · Onıeri, 14 Haberler 14 15 
e.., .. P .. o , ' 

1
, tıi-.,,. . 1 l9115 C &r•mı, 18 Chindacazı, 19 
ı ı •ıte •z rn 'k" · · '-t:~ t"ady uıı 111nın de•amr 20 

•rıtı ii.. oau, 21,20 Pl&k 21 Ev ! . 
l • Petd l"k ' a ııun• 

l6.3o it 1:: S l e ı operet temsili. 
toı.,, b;, ~•k ~ U 316 m. , 
~~ ' l? ı3Q 1\ tnılletlerin neıeli . • 
~~·e~'lil, •rııık neıriyat 2~~ıld par· 
~k· lc:e,.d. ""ft"İfat, 23 S arnaTal 

1 •lte 1 lı:endtmiz· on haberler. 
ç, ı çarnurluyoruz . . 

ıımın· 

1, ı }! şubat pazartesi 
it,. l'ı•k ~ N ~ U L ı 
l•""' F r e1t"ı7ata • 
"'•Oo •11•ı:t 

ll0 k c.t. dera ( flerlenıi I 
tor ş··1ı_ .. 1 o anlara) 

la.lo l(onf u ru Ha::ı::ım B. luafın.d . 
tled.,.·~"•na) Te Ajanı haberle .. · an. 

tıı .'1 Muıi.lci tarafında "· 
"'"'•:rat ( Belrn• N . Q alata.rka 

~ .. tıı 1 , edıme, Ve 'b .., rrı ar M <• e, 
, .. L • •• eıut, Ruıen c d 

....-ııın C ' e• et 
~l~G tirakit~ e•det, Şeref) beylerin iı~ 
ıı.Jo A,•dolu ~. 

tiec.ip "" Jarııı ve Borıa haberler" 
... '•kus a. 1~ "' ti 1( P e7 orkeıtraıı. 

·Jo All.Aı 
ıa c, • .., r 
•a ..\lt.tı.ı ı_ o on. • cıs .... r'-
t~ uatı ıaı:. 

l~ .<Q .\lıt:,~Uıilciıi. 
..\.. .._ ıaz. 

\1 "'•• h L. IR. A il. Ş •uerl•ri. 
°" ""'ST OyA 

''"" •ı•nniı· 1415 m. r 
"rı11,:1. ılal' 17 ı konıer 17 10 p1·k ·1 
ı- ""'•'' 40d '• • •eTe• 
~''. t~' ta.so' z· ~rı, 17.SS Hafif orkestra 
~ •i iti ~ Oda :aı .m.üıababe, 17 Konfe· 
)~IGt\ ı:ı," ProRl' uııktti, 19,SO Pli.k, 20 Er. 
..., ... t, .., •mı •• d .• 

,... " U&ilc' • •re.. •Özler 21 05 u,._._ 11 1, 2J H . , ı 

l:l ôhe, 2,1,05 o •fıf ~uıiki plikları 
f 1., l\ O A p E anı tnu11ki•i. 
;l\<J,,. •kdıtı '••tı lş.8 T E 550 nı.: 
·~ Orı ' Ope 1. 

1;·. O tı.1' .'"1-, 19 so Pi' ra 0r•eıtraıı tara· 
ılı •- Uıık · 1 , •k 20 50 K 
~ 'lOtı 1 a i ınekt b. • onferanı, 

1, .. , ~'" 2l,2o Habe ınd.,n nalden taran· 
lö f'r•nııı.c ·~_let-, rnUtealcibea ha· 

• 11;.orıferın .. 

V 1 Y AN A 507 m.: 
17..SS Muıik.ide Goethe'nin Fau•tu, 18,20 

Halk ıarkı1arı, 19,05 Müıaahbe1 19.JO Der• 
20 Aktüalite, 20,15 Saat a7arı Ya. 20,30 1. 
Gilbert'in Sinema Kraliçeıi iaimli opereti, 
23,30 Son haberler, 23,20 Dan• muUkiai. 

B 0 K R E Ş 364 ve 1875 m. : 
13 Borıa haberleri, pl&k, 14 Haberler, pli.k, 

18 Radyo orkeıtraıı, 19 Haberler, 19,15 Melle 
Srl•ie Spineanu tarafınd•n taıanni, 19,30 
Rad10 orkeıtra111 20 Oni•erıite radyoau, 
20~0 Plalc. 20,45 Konferanı, 21 Oda muıi· 
ki•İ, 20,30 Konferana, 21,45 Alser tarilından 
tasanni, 22,15 Papaziılu tarafından Viyolon· 

ael lır:onıeri, 22,45 Haberler. 

B R E S L A U 316 m. : 
17 Hafif muıiki, 18,30 Tabiabn mukadde· 

ratı, 18,50 Virtuoz Yİyolon•eliat Kari Croy· 
Hh'in lır:onıeri, 19,10 Oilum ne olacak, 19,30 
Aktüalite. 19,50 Erte•i sünün provamı, 20 
Milli neıri1at (Karnaval). 21 Haberler, 21,10 
A•uatur1a, 21,30 Johann Strauaı'un eaerle· 
rinden konıer1 23 Son. haberler, 23,30 Ge· 
ce konseri. 

18 
19 

13 şubat salı 
lSTANBUL: 
Plak neıriratr • 

Anadolu Ajanır ,. ... 
19,30 Eftalre Sadi hanım srubu tarafın· 

dan alaturka rnuıiki neırirab (Sa· 
di, Refik, Şeref Derler iıtiraki.le). 
Meaut Cemil Be1 tarafından. maaal 
Anadolu Ajanaı Te Boraa lıaber1eri. 
Orkeıtraınn: tarafından Oda muaİ· 
kiıi. 

21,20 

21.30 

ANKARAı 

12.30 
18 

Gramofon 
Orkeıtra: Verdi Ou•erture Nabuc-
codonoıor Biz:et J ve 2inci ıuite 
L'arlesienne. 

18,45 Alaturka ıu. 
20 Ajans haberleri. 

V A R Ş O V A 1415 m. ı 
17,55 Piyano lır:onaeri, 18,15 Piya.n.o ile cu, 

18,35 Plik (Salon muıilır:isi, 19 iktisadi net• 
ri:rat. 19,20 IC.arna•al zamanına ait net'eU 
neırirat, 20 Muhtelif mÜ•ahabe, 20,05 Üç 
perdelik Ha ... ayi çiçekleri, Fleur de Ha•aİ İ· 
aimli Paul Abraham'ın. eserlerinden operet 
tem•ili, 23,30 Dana mu•İlÜıİ, 24 Müıahahe. 
danı muailır:iıi. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 
18,30 Somosn.i orkealraaı, 19,50 B. Kenez 

Lili tarafından piyano konıeri, 18,30 müsaba 

be, 21 Haberler, 21,20 Berçi Racz: Siıan ta• 
lıı:ımı, 22 Neı'eli netriyat, 24 Budape4te ma• 

aik.i beyeti tarafından konıer, 1 Mauditı cas 
talnını. 

Y 1 Y AN A 507 m.: 
18 Karnaval, 18,20 Richard Vasner'in eıer 

!erinden plaklar (Va•nerin öldüiü sün. mD• 
naıebetile), 19,10 Genç alimler, 19,35 Der*t 
20 Aktüalite, 20,15 Müıahabe, 20,.30 Karna
val popüriıi, 22 Karııılr: neıri7at, 23 Son La .. 
herler, 23,20 Pli.le konseri, 24,30 Bad-Auı•H· 
den naklen hrna•al neıri7ab. 

B 0 K R. E Ş 364 n 1875 m. : 
13 Borsa haberleri. pli.lır:, 14 Haberler, plik. 

18 Fanica Luca orkeılra•ı, 19 Haberler, 19,16 
Orlır:eatranın deYamı, 20 Üniverıite derai, 20,45 
Konferana1 21 Mm• Pia Zıariadeıco tar•fın· 
dan tasanni, 21,20 Senfonik konıer. 22 Kon.• 
feranı, 22,15 Senfonik konıerin deyamı, 22,4S 
Haber) er. 

B R E S L A U 316 m. : 
17 Münihten dana muıildıi (rythme par• 

p_lar), 18,30 Hayat ve ölümde dans İ•İnıll 
radro melodramı, 19 Zirai mÜ•ahabe, 19,05 
Müıahabe, 19,15 Ruhr'da çelik salip, 19,30 
Aktüalite, 19,45 Müıaabbe, 20 E•ki Rh~in. 
Karn.avalı Milli neıriyat, 21 Günün kı•a ha· 
berleri, 21,10 Karna•al konaeri, 22,10 Kan· 
tık neıriyat, 23 Aktam haberleri, 23,15 Ha· 
herler, 23,30 Karnaya} muıiki .. i. 

14 şubat çarşamba 
lSTANBUL , 

ıa 

18,30 
ı9 

19,30 

Pli.k netriyatı. 
Fran•ızca dera (ilerle . 1 1 ) 
Ş . mıı o an ara . 
ebır Tiyat.roıu Art• ti . d M ıı erın en 
uammer B. l•rafından Monoloi 

ve Anadolu. A ·a h 
Bed •. J naı aberleri 

•yıı muıiki he ı· 
laturk . 7e 1 tarafından •· 

a neırı1at (Semih• V •b 
S h , ec:ı e 

er•et anımlar T h . • 
M ' a ıın Bey ve 

eaut, Ruıen, Cevdet B I . . 
tir.kile. ey erın ıı· 

21,20 Anadolu Ajanaı ve Bora hh I . 
N • y k a • er erL 

21,30 ecıp a up Bey orkeatraıı, 
ANKAR.A: 

12.30 Gramofon 
18 Orkeıtra ( Keman lconıeri E'-

k
. terem Ze· 
t Bey tarafından). 

18,45 Danı muaikisi. 
20 Ajans haberleri. 

VA R Ş O VA 14ı5 m.: 
16,40 Piyano parçaları, 17,10 Çocuk proı

ramr, 17,40 Müıahabe, 17.SS Oda musiki•İ, 
18,50 Zirai: müıahabe, 19 Müıababe, 19,20 

Ors mütamereai, 19,40 Bariton muıanni ta. 
rafından ıarlolar1 20 Muhtelif müaababeler, 
21,05 Gürcü ıarlalan, 21,15 Orkeıtra konıe· 
ri, 22,15 Popüler ıöz:ler, 22,30 Sopran mu

sanni1e tarafından ıarlalar1 23 Ciddi musiki, 
24M ... ı...he. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 
17 Keman. virtüozları tarafından Keman 

Konıeri ( Jenö Huba1'in iıtir.a.kile, 20,30 Bu· 
dapeıte operaıından naklen Verdi'nin Trou· 
badour operaıı, Mütealır:..iben pli.klar. 

Y 1 Y A N A 507 m.: 
18,20 A•uıturya rnuaikiıi 19 10 Am•le bir· 

1·.. ' ' 1ıinin neıriyatr, 19,35 Müıahabe 20 .,c:: Hay. d ,. 1 ~ 
An ın eıerlerinden mürekkep kon•rı 22,45 

23kıam haberleri, 23,05 Eiı-Palaıtan nakil, 
~ Eaperantoca neırirat, 23,35 Alctam kon· 

•erı, J. Hoh:er. 

B 0 K R E Ş 364 n 1875 m -
13 B .• 

18 Rad o:a.a lıaberleri, plik, 14 haberler,plak 
)' 1 _ 

7 orkeıtra111 19 Haberler, 19 15 Rad-
o or11;.eıtraaı d O . • 

20,20 PJ&Jc nın e ... amı, 20 nı•erıite dersi, 
kiıi. 21,30' :0,45 Konferanı, 21 Oda muıİ· 
A onferan• 21 4S' M R . 

tb.an•ıiu ta. f ' ı me odrıso 
ttıelie Bartf lr; ından taa•nni, 22,15 Mme A· 

e u tarafında K 
22,45 Haberle 23 . n eman konseri. 
len h•fif rnuıi.~. Cin.a. restöranuıdan n•k· 

B il. E S LA U 3ı6 • 
17 Hafif rnuıiki 1 . m. * 

18,50 Maurt' ' 8
1
•30 Şımale ait. konferana 

ın eaer erinde .. 1_._ 
•er 19 10 Al h n murell.-:ep kon· 

' ' man eateki.rla 
den keman ko . ( rının eıerlerin-

naerı Brahm K . 
ser). 19 45 M·· c_h ı, reısler, Re-

' uıaua e 20 M·ıı· 
L B h ' ' ı neıriyat (Ye-uer • ra ma' 1 rn eıer erjnden) 21 C.. .. la 
aa haberleri, 21.10 Un t 1 ı Al unun • 
1 

u u muı man ma•a· 
arı, 22.10 Açık farkı 23 35 G ... 

. . . , ' • ece mu•ıkııı. 
1 Sılıı1a mu11lua; 

15 şubat perşembe 
ISTANBUL: 

ı8 

19 
Plak neıri7atı • 

Selim Sırn Bey tarafından L:onfe· 
rana ve Ajanı haberleri, 

ı9,30 Kemal Niyazi B. arubu tarafından 
alaturka muıiki (H•yriye, Miizey· 
yen hanımlar ve Mahir Beyin iıti

kHe). 
21 Anadolu Ajanıı Boraa haberleri 

muhtelif neıriyat • 
21,30 Necip Yakup Bey orkeıtraıı tara

fından danı musilci•i neıriyatı. 

ANKARA: 
12.30 Gramofon 
18 Orke•tra: Saint·Saena OuYerture La 

prenceııe Jaune Pierne 1 ve 2 inc:i 
•uite Ramuntcbo Amadi Serenade 
lnvano, 

18,45 Alaturka saz. 
20 Ajans haberleri. 

Y A R Ş O V A 1415 m •• 
16,40 Caz orkeat.ra•ının kon•eri. Müıaha· 

he, 17,55 Yeni lapan1ol muıil.:iıi pli.lır: ile, 
18,20 Müıahabe, 21 Mütehap düıünceler. 
21,02 Popüler konaer, 22 Teknik neırirat, 

22,15 Kon•erin de•amı, 23 Pli.it 23,30 Danı 
muıilır:iıi, müıababe, danı muaikiıi. 

18,30 Pi1ano l.:on.•eri, 19 lnailiz:ce dera. 
19.JO Budapeıte muıilci be1etinin konaeri, 
20,.30 Harici aiyaaete dair lconferanı, 20,45 
Plak. , 21,30 Di:ralos, 22,10 Sisan muıiki•i, 
22,45 Haberler, 23,30 Opera orkeılraıı tara• 
hndan konıer, 21,30 Hafjf muaiki ..,.. danı 
muıikiıi 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 
18,30 Piyano lır:onıeri, 19 lnıilizce derı, 

19,30 Budapeıt• musiki her'etinin konıeri, 

20,30 Harici ıiyaıete d&ir konferana. 20,45 
Plik, 21,30 Diyalo•, 22,10 Si•an mu•ikiıl, 
22,45 Haberler, 23,30 Opera orlcestraıı tara• 
fından lc.onıer, 24,30 Hafif musiki 't'e danı 
D:lu•İld•I. 

Y 1 Y A N A 507 m.: 
18,15 Konı.er •aati, mÜa•habe, 19,10 lktlaa.· 

di neıri1at, 19,35 Müısahabe, 20,05, Aktü.a· 
lite, 20,35 Vi1ana. filahrmonik takımı tara· 
fından konaer, 22,45 Son haberler. 23,0S 
Avuıturya le.ar haberleri 23,20 Radyo or· 
lıı:eatraı~ ' 

B O K R E S 364 n ı875 m. : 
13 Boraa haberleri, pli.le:, 14 Haberler. plak, 

17•15 Coculır: neıri:ratı, 18 Gr. Dinico orke•t· 
raıı, 19 Haberler, 19.15 Orkeıtranın de•a· 
mı. 19,50 Üni•eraite rad7osu, 20,10 Konfe. 
ııuas. 20,30 Romen operaıından n•klen ope· 
n. teın.•Ui, 

B R E S L A U 316 m. ı 

17 Net'eli muıik.i, 18,30 Aıtronomik neıri· 
7at, 18,50 Şarkılar, 19,10 Muıahabe, 19,30 
Aktüalite, 20 Mi.lli neıriyat Küçüle b.ir ak· 

t•m konseri, 21 Günün kııa haberleri, 21,10 
Halk ,arlır:ılan, 22,10 Umumi danı muaikiai, 
23 A k,am haberleri, 23,0 kıt ıporları, 2,345 
Krıa dalıa amatörleri için 10 dalır:.lır:alık kon• 
feran a, 24 Opera muıilır:iıi, 

16 şubat cuma 
ISTANBUL: 

11 Plak neıriyab • 
19 
19,20 

Ajan• baberler.i muhteJif neıriyat, 
Hanımlar heyeti tarafından ala· 

turka muaiki ( Eli;ı:a, inci, Ülkü, Se· 
vim ahnımların iıtirakile). 

21,20 Ajanı Ye Borıa haberler.i. 
21,30 Necip Yakup B orkeıtr.aaı. 

ANKAR.A: 
12.30 Gramofon 
18 Keman konseri (Ekrem Zeki Bey ta· 

rafından). 

18,40 Franıızca. dera, 
19115 Gramofon. 

20 Ajanı haberleri. 
V A R. Ş O V A 1415 m. , 

8,20 Pli.le, 8,40 Pli.k, 13,05 Salon orlır:eatra-
11• 1.3,35 Konıerin devamı, 16,40 Pli.k, 17,10 
Hafıf muıiki konıeri, 17,55 T aıannili 1conaer

1 

18~0 Çift piyano konseri, 18,50 Konferans, 
19,20 ltaly kaxinoaundan naklen hafif muıi· 
ki, 20 Mu•ahabe, 21 Müntehap düıiinceler1 
21,02 Muıahahei ınuıilc.iye, 21.15 Senfonik 
konıer (Varıo•a Filharmonik takını tar.afın· 
dan). 23.40 Danı muıikiai, 

B 0 D A P EŞ T E SSO m.: 

7 ,45 Cimn&ıtik, pli.k, 1 l Konferanı plAlc 
13,05 Rus halk7 mu•ikiıi, 13,30 Haberler' 
14,30 Sis•n muıikiıi, 15,40 Haberler, 16,3~ 
Gençlik neıriyatı, 17,30 Hilı:.iye.ler , 17,45 Ha 
herler. 18 Pli.k, 18,30 Konferanı, 19,10 Caz 
muıikiai, 20 Amele iç.İn neıri1at, 20,30 o. 
pera temıili, müteakiben •İaan muıikiıi. 

V 1 Y A N A 507 m.: 

18,20 Hafif havalar 't'e ıarkdar, 19,10 Mü
•ahabe, 19,25 Müsahabe, 20,15 Aıkeri kon .. 
•er, 21,30 Haftanm haberleri, 22 Enr!co Mai· 
nardinin eıerlerinden konıer, 23,40 Joaef 
Holzer'in iıtiralc.ile radyo orkeıtraıırun ak
ı•m lconıeri. 

B 0 K R. E Ş 364 ve ıs75 • 
13 Borıa haberleri, pli.le, 14 ;:· b I 14 15 Hafif pli.k muıiki•İ 18 Rad•o a,_ er er, ' 

' 1 or-•traıı 19 
Haberler, 19,15 Radyo orlc.eıtraıı 20 O : 

· d • nıver· 
sıte ra 7o•u, 20,20 Pli.le 20 4S K f 

. ' on erant 21 
Senfonık konaer L'Atbenee'de 1J ' .. n. na en. 22 
Mutalea1 22,15 Konıerin de•amı, 22145 Ha· 
beri er. 

B R E S L A U 316 "'· : 
7,45 Sabah koro konıeri pllkile, 8,15 Ha

berler, 8,25 Sabah orkestra konaeri, 10 Ka. 
dınları cimnaıtilc derıi, 12 Çocuk koro kon _ 

ıeri, 13,20 Öile konıeri R.a.d10 orkeıtraıı, 
14,25 Kanıılır: pli.le muıikiıi, 17 Liypzis Sen· 
fonik orkeatraıı, 18,30 Dünyaya bir nuar 

' 18,SO Münihten Eıki ttatyan Keman mu•iki-
•i, 19,10 Mü•ahabe, 20 Milli neıri7at, 21,10 
Bruckner'in eıerlerinden aenfonik konıer. 
22,10 Neıeli alr:ıacn muıikiai, 23 Aktam ha· 
berleri. 23,35 Ljece ko'nıeri . 

1$ 
18 
19 

17 şubat cumartesi 
ISTANBUL: 
Plak neıriyatı • 

Sranıızca ders Müptedilere mabıuı 
Ajanı haberleri mubte1if neıriyat.. 

19,30 T anburi Re(ik Bey srubu (Bahire, 
Belkiı Hanımlar va Fikret Bey Re. 
file D. iıtiralcile). 

21 Ajan• Borıa muhtelif neıri1at. 
ANKARA: 

12.30 Gramofon 
18 Orkeıtra Smelan& ou•ertur• Die 

Varkaufte Braut Gounod Fantaiıie 
Fauıt No. 1. Chabrier Valae E 1• 
pana 

18145 Alaturka sax. 
19,25 Danı muıikiıi. 

20 Ajans laberleri. 
V A R Ş O VA 1415 m. t 

17.SS Hafif muıilıı:i, 18,50 Müıabahe. 19 Re· 

(Ba§f 1 inci sahifede) 
mumi bir temayül seziliyor: Büyük nÜ· 
mayiılerin arkaaı alındı. Y alna: evvelki 
aktam bazı müfritler , sola mensup un• 
surlar, apaı takımı insanlar vitrin kır· 
mak, sokakta geçenlere sataımak, yol
da geçen otobüsleri durdurmak gibi 
nümayiılerde bulunmuılardır. iki ölü 
ve bir çok yaralı vardır. Bu sebeple 
daha etraflı tedbirler almmııtır. 

Matbuat halka sükunet tavsiye edi
yor. Sükunete avdetin, adaleti ve fe
laketin meı'uliyetini unutmak demek 
olmadığım yazıyorlar. Fransa bir nevi 
milli gururun tesiri altında müttehit 
bir kuvvet olduğunu dünyaya göıter • 
mek istiyor. Bilhassa son hadiseden 
istifade eden ..;üfrit anasırın cür'etki • 
rane hareketleri akli selim sahiplerinin 
gözlerini dört açtı. 

Büyük kabinenin bugün teıekkülü 
bekleniyor. Herkes yeni kabinenin der· 
bal harekete geçerek adaleti tecelli et· 
tirmeıini bekliyor. 

Sükunet avdet etti 
P ARiS, 9.A.A. - Dün gece Pariıte 

tam bir ıükun içinde geçmiıtir. Otede 
beride dofaıan veya toplanan bir kaç 
itıiz güçıüz kalabalıldan hiçbir hiidi
ııe olmadan dağılmııtır. 

Zabıta, birkaç ıüpheli ph11 yakala
mıı, bunlardan bir kaçmı .m~nu ıililı 
l&fıdıklan için sahvermemıftı. 

PARIS, 9. A.A. - Havaı ajansından: 
Pariıin orta kıımmdaki caddeler ve so
kaklar iki gündenberi kaybettikleri ıÜ· 
kun haline dün yeniden kavupnuıtur. 
Dün öğleden ıonra ehemmiyetli bir !\&· 
diıe olduğuna dair biç bir taraftan hiç 
bir haber almamamıfbr. Sükun ve inti
zamı muhafaza için alman tertibata ne• 
zaret eden kuvvetler her hangi bir mü
dahalede bulunmalarını icap ettirecek bir 
hal karımnda kalmamıtlardrr, Takıi tö
förlerinin yaptıktan greve nihayet vere
cek tekilde bir anlatma yapmağa çahırl· 
dığı göze çarpmaktadır. 

M. Doumergue'in temaJ1ları 
P ARiS, 9. A.A. - Reuter ajansımn 

muhabirinden : M. Doumergue'in teı· 
kil edeceği kabinede hariciye nazırlığı· 
nı bizzat denıhte edeceği ıöylenmekte
dir. 
Havaı ajansından : Doumergue bir çok 

yükıek tabsiyetleri, bilhassa M. Herriot, 
M. Malvy, M. Henri Berenger ve M. 
Ybarnegaray'yi kabul etmittir. 

M. Doumergue kabineyi yarın ıabah· 
tan evvel teıkil edemiyecek gibi görün· 
mektedir. 

M. Doumergue sah<k muharipler milli 
konfederasyonunu riyaset divanını da 
kabul etmiıtir. Bu divanı te§kil eden zat 
!ar ıabık muhariplerin sadakatlan bak· 
kında M. Dournergue'e teminat vermit· 
ler, mümkün olduğu kadar sabık muha· 
ripler arasmdan seçilmiı ismet ve illi· 
kamet sahibi yeni tahıiyetlerden mürek 
kep bir kabine teşkili lüzumunu ileri ıür 
müılerdir. 

M. Doumergue verdiği cevapta ~im
diki zaman icabatının bir an eve! siya
si mü tar ke ~esasına müstenit ve devleti 
itlerini yürütıneğe alıımış kimselerden 
mürekkep bir kabine teıkiline imkan bı
rakmakta olduğunu söylemiıtir. 

Malin gazetesinin aldığı malumata gö 
re M. Doumergue harici siyasete iliıiği 
olan en yeni mes' eleler hakkında derin 
malumata sahip bulunmakla beraber ha
riciye nezaretini yahut diğer bir nezare· 
ti kendine ayırmayi düıünmemektedir. 
M. Doumergue, bütün zamanını munha .. 
ıu-an hükumete ait faaliyetlerin idaresi 
ve tanzimi iı-ine tahsis etmek istemekte 
dir. 

Yine Matin gazetesine göre M. Dou
mergue, nazırlıkların rniktanru lüzurn 
göreceği niıbette asgari hadde indirme
yi istemektedir. 

Bundan baıka M. Dournergue haı-ici
ye nazırı olacak zahn Pariste kalması 
ve hariciye nazırlığı ile CenevreCe mu .. 
rahhaslık vazifelerini nefsinde toplama
ması 18.zu:ngeldiğine de karar VC:'\._"T.ı:İ§tİr. 

Matin gazeteıinin aldığı malumata n". 
zaran M. Dournergue, yeni kabinenin '"' 
esaslı vazifesinin bütçeyi meclise ta&~ik 
ettirmekten ibaret olduğu fikrindedir. 

M. Doumergue, meclisin dağıtılma-
sı hususunun kendi dii§Üncesine göre \ 

1 
münaıip olrruyacağını ve lüzum görü· 
len ıükUnu temine hizmet etmeyeceği. 
ni söylerniıtir. 

Bu ıabah çıkan ga.ı:etelerin hepsi ye. 
ni hükumetin teşkili itinin M. Doumer
gue tarafından kabul edilmesini pek mü
sait surette karıılamakta devam etrnek
tedir. Ve yeni hüklimet reisinin ifa ede 
ceği vazife ile M. Poincare'nin 1926 da 
baıardığı eser arasında mukayeseler yü. 
rütmektedir. 
B~ gazetelerden bir çoğu M. Doumer. 

gue'ın M. Blum'a yeni hülctimete itti-

portaj nakil, 7 19,20 Plik:, 19,40 Ta•annili 
konser, 20 Müıa.habe, 21 Müntebap düıünce. 
ler, 21,0Z Eıtonra muıikiıi, 22 Mü•a.hllbe 
?•~ Ch • •· 1 · ' ~v opıa ın eser erLDden parça,lar, 23 
Pli.k ile aaloa muıiki•i, 23,30 Dana musiki .. 
ai., 24 Mü.s&lııabe, 24,05 Dan• musikiıinin de
Tamı, 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 
17,10 Martlar, 17,15 Haberler 18 1 · , zcı ıar-

kılan, 19,0S Teknik rad70 haberleri. 19,30 

Opera pli.klan, 20tl() Konferana, 21 Macar 
halk ıarlır:ılan Siean muıik.isi refakat.ile, 22.JO 
Haberler, 2Z,30 Oda m.usiki•i 23 Caz muaİ· ... ' 
11-ııi, 23,45 Budapeıte Muaai he:r'eti tarafın· 
dan konıer1 

Y 1 Y A N A 507 m.: 
18,.20 Viyana Senfonik heyeti, 20.20 AJldc 

haberler İcmali, 21 Naai.hat, 21,05 Peteria 
Braut(alırt iıimli 4 perdelik temıiJ, 21,05 Pro 
P•aanda, 23,.25 Radyo orkeıtraıı tarafından 
akıam konseri. 

B 0 K R E Ş 364 n 1875 m. : 
13 Boraa haberleri, pli.k, 14 Haberler, µlale 

18 Danı muıikiıi, Geors Koroloaoı takı 
1 

19 Haberler, 19,15 Cazın devamı 20 O • mı, 
• ı nı•er· 

;•te radyosu, 20,20 Plak, 21 Ruı hereti tara 
ın~an neıri1at, 21,30 IConferanı, 21,45 Melle 
Vrıoni tarafından farlular, 22,15 D anı rnuai-
kiıi pli.le ile. 22,45 Haberler. 

BRE S LA U 316 m.: 
17 Neı'eli parçalar, müa .. habe, 18,50 Lauta 

aleti refakatile ıar1ıuları, mÜ•ahabe, 20 Yeni 
Alman eaerlerinden parçalar, 21 Günün kııa 
haberleri, 22 Hafif muıiki Filharmonik takım 
tarafından, haberler. 24 Gece muıikiıi. 

s 

Beşiktaş devre birincisi 
1 (Baş• 1 inci sahifede) 

ıekillerde ç•ktı: 
Beıiktaı: Mehmet Ali - Hüsn~, 

Adnan - Ali, Nuri, Feyzi - Hayatı, 
Hakkı , Faruk, Şeref, Eıref. . 

Beykoz: Kandilli - Sedat, Nebı -
Behçet, Sekiz Mehmet, Halit - Mus· 
tafa, Rıdvan, Bahadır, Seyit, Şihap. 

Mutat manzara 
Beykozun çabuk kınlan bir bücu· 

mundan sonra Betiktaıın ağır bastı .. 
ğmı görüyoruz. Fakat Beıiktaıın bu 
mevsim adet edindiği ilk devredeki dur· 
gun ve neticesiz oyunu göze çarpıyor. 
Buna mukabil Beykozun, bilha11a mü
clafaa11 çok canlı ve atılgan oynuyor. 
Bu canlılık karıısmda Beıiktaım bü • 
tün hücumları kırıhyor ve Beykoz mu· 
hacimlerinin daha fazla ferdi ırayrct· 
!erle yaptıklan mukabil hücumlar Be
tiktaf. aleyhine daha tehlikeli oluyor· 
du. Uıtelik Beıiktat müdafaa11nda Hu• 
nünün ümit edilmiyecek kadar fena 
oynaması da Bey;.,,,;z muhacimlerine 
zaman zaman fırsatlar hazırlıyordu. 

ilk gol 
Beıiktaıın neticesiz ağır basrıı, Bey

koz müdafaasında bilha11a N ehi ve 
Sekiz Mehmedin canlı oyuniyle bu te· 
sirsiz hücumların akim kalıtı ve Bey· 
kozun münferit hücumları arasında 
devrenin yanımı bulduk.. 

Bu 11ralarda Beykozun sağdan bir 
akınında Muıtafadan pas alan Rıdvan 
yerd~n bir ıütle Beykozun ilk ve ye
gane ıaymnı yapb. 

Bu ııolden sonra Beykozlular daha 
canlandılar. Beıiktatlrlara biç bir hr· 
sat vermeden ve kendileri de batka sa
yı çıkaramadan ilk devreyi 1 - O galip 
bitirdiler. 

ikinci devrenin yirmi dakikaJ11 
ikinci devre hatladığı zaman, 

Be9ikta9 bundan evvelki maçlar
da olduğu gibi açılamıyor. Bilakis 
bu sefer Beykoz müdafaası da, 
muhacimleri de daha canlı, daha 
gayretli ve daha tuurlu oyniyor
lar. Topun Betiktatldardan ziya
de Beykozlularda dolatbğıru gö
rüyoruz. Beykozun soldan inkişaf 
eken çok avantajlı bir golünü ha
kem, Hüsnü aleyhine verdiği bir 
favülle kesiyor. Gene Beykoz sol 
açığının nefis bir tütünü Be9ikta9 
kalecisi çok güzel bir plonjonla ve 
güçlükle kurtarıyor. 

Bu vaziyet ikinci devrenin yir
minci dakikasına kadar devam e· 
diyor. Be9ikt&flılar bala mağlup 
vaziyette olduklarını ve bir türlü 
gol çıkaramadıklarını görerek git 
tikçe asabileşiyorlar. Yirmi ikinci. 
dakikadan itibaren Be9iktatlılar
dan bir kısmının mütemadiyen ar 
tan favüllü ve dürüst bir oyunu 
göze çarpıyor. Bilhassa Hüsnü, 
Şeref ve Hakkı hakeme sık sık dü 
dük çalmak fırsatı veriyorlar. fa. 
kat buna rağmen bu tiddet eksil
miyor. Bir aralık be9ikta9ın Bey
koz kalesine doğru fırtrnaya ben
zer hücumlarını görüyoruz. Sekiz 
Mehmet altta, Hakkı üstte yere dü 
fÜyorlar. Hakkı, Mehmedin üs!ü?
de müthiş bir asabiyetle gezını· 
yor. Hakem ve oyuncular Mehme· 
de masaj yapıyorlar. Oyun tekrar 
ba9lıyor. Biraz sonra topu avut 

rak teklifinde bulunacağı hakkındaki ri
vayetten de bahsederek sosyalist lideri
nin bu teklifi kabul etmesini fÜpheli gör 
mektedir. 

Diğer taraftan marksist gazeteler pa
zartesi günü 24 saat1ık umumi bir grev 
yapılması hakkındaki daveti bu sabahki 
sayılarmda da tekrar etmektedir. 

Bundan baıka komünist Humanite ga 
zetesi bu akıam bir nümayiı yapılması 

hakkında bir beyanname neıretmiıtir. 

Yeni kabinenin yapmak istediği 
üç şey 

PARIS, 9 (A.A.) - Havas ajansı 
b~di.,.~)~, ..... : 

H>ç lı.imse kabinenin bugün teıekkül 
edea.1iindt:'n ıüphe etmemekte ve gaze .. 
teler, ortAy" bir takım faraziyeler atmak 
ta ve lisll•let veıreylemektedirler. Bu
nunla berıı'>o.t kat'i olarak bilinen bir 
§8Y yoktuı-. M\lhakkak gibi görünen bir 
ıey varsa o da M. Doumergue'in adliye 
nazırlrğım uhteriu· ulacağıdır. 

isimleri en ziyade iloıi sürülen ze· 
vat ıunlardır: 

Harbiye nazırhğrn• lll u-eıal Petain, 
Hava iıleri nazırlrğına Cenero 1 \ ·uille
min, Hariciyeye Barthou, il ahiliyeye 
Sarraut ve yahut Lava!. 

Gazeteler M. Herriot'nun milli 
terbiye ve M. Tardieunün Nafia nazır
lıklarmı deruhte edeceklerini yazrr k
tadırlar. 

Fakat bütün bunlar birer tahmin • 
den ibarettir. 

M. Doumergue'in gözettiği noktalar 
ıunlardrr: Her ıeyden evvel aıağıdaki 
üç mesele için bir hal sureti bulmak 
ve bu noktalarda kendileri ile teşriki 
mesai etmesi muhtemel zevat i mu • 
tabık kalmaktır. 

1 - 1933 bütçesinin 1934 mali senesi 
için temdit eylemek suretile kabulü 
ve bütçe müvazenesının bazı tedbir
lerle tahakkuk ettirilmesi. - Mü • 
ıarünileyh , bunun için parlamentodan 
husuıi sali.hiyetler iıtiyecektir. -

2 - Staviıky iıi için bir anket ko-
miıyonu vücuda getirilmesi. . 

3 - Huzur ve sükiinun tamamlle 
temini imkam hasıl olmaması takdi
rinde meclisin feshi ihtimali mesele • 
si. 

Diğer taraftan M. Doumergue, hari .. 
ci siyasete mütealJik muhtelif mesele· 
leri de tetkik etmek zarureti karşısın· 
dadır 

çizğisi dıtında tutan Beykoz kale 
cİ!ine Hayati favüllü bir şarj ya. 
pıyor, kaleci yere yuvarlanıyor 
kaleciye mütat masajlardan sonr~ 
oyun tekrar batlıyor. Betiktatın 
9iddetli bir hücumu esnasında se
yircilerden yükselen sesler itidili
yor: "Penaltı, penaltı, kör müsün 
hakem, dayak yiyeceksin ha
kem!" 

Acıklı fey! 

Be,ikt"lın gollen 
Artık Beykozlularda bir çekin

ğ.enlik, hakemde bir kararsızlık 
gözüküyor. Tam bu sırada Betik· 
taşın bir hücumunda Hakkı ve Ha 
yati mükemmel ofsayit vaziyette
dirler. Beykoz müdafileri ve kale
cisi, bu bariz ofsaydı kesecek dü
dük sesini beklerken Hayati topu 
Beykoz kaler.ine sokuyor. Biraz 
sonra hakem Hakkı ve Niyaziyi o 
yundan çıkarıyor. Beykozlular 
nevmit ve bozuk oyniyorlar. Be
tikta9 tazyik ediyor. Maçm bibne 
sine üç dakika kala Şeref hafif ve 
tutulabilecek bir tutla Betiktatın 
galibiyet sayısını yapıyor. 

Beşiktaş bu sefer de mağlubi
yetten, fakat bu sefer pek haklı 
olmıyarak, bu suretle kurtuluyor 
ve ilk devre birinciliğini alıyor. 

lstanbulspor - Vefa Kumkapı 
Taksimde Beşiktat Beykoı 

maçı oynarken F enerbahçe stadın 
da da lstanbulspor • Vefakumka
pı maçı yapıldı. 

Hakem: Fenerbahçeden Cafer 
Bey. 

Takımlar: fstanbulspor: Lut. 
fi - Samih, Sabih - Nuri, Hasan, 
Halit - Nevzat, lsmail, Salabat· 
tin, Aziz, Retat. 

Vefa Kumkapı: Haluk - Sa
im, Lutfi - Süleyman, Cevdi, Ha 
san - Yahya, Muhteşem, Gazi, 
Enver, Mustafa. 

Bu maç zevksiz oldu ve iki ta
rafın çok cansız ve ağır oyuniyle 
ba9ladı. Biraz daha düzğün oyni
yan lstanbulsporlular devre sonla 
rına doğru, Salahattinin kafa ile 
yaptığı bir sayı ile devreyi 1 • O 
galip bitirdiler. 

ikinci devrede oyun daha zevk 
li, daha düzğün ve daha heyecan 
Jı olmadı. Y aln1z biraz daha canlı 
ve süratli oldu. Müsavi denilebile 
cek bir oyundan sonra vaziyet de
ğitmeden maç 1 • O lstanbulspor
lular lehine bitti. 

S. GALiP 

ikinci küme maçları 
İkinci küme lik maçlarından 

Kadıköyünde yapılanda Hilal ta
kımı oldukça düzğün bir oyundan 
sonra hasmı Beylerbeyini 2 • O 
mağlup ebniştir. 

Taksimde yapılanda ise Kasım 
paşanın penaltıdan yaptrğı bir go
le mukabil T opkapı 3 • O yaparak 
galip gelmiştir. 

Şeref stadında 
ilk maç, lstanbulspor • ~ü_ley~~ 

niye küçükleri arasında 1d1· Su· 
leymaniye gelmediği için lstanbul 
spor hükmen galip sayıldı. 

F enerbahçe ve T opkapı küçükll 
rinin maçı çok güzel batladı. Bu 
maçın en şayani dikkat hususiyeti 
hakemin fevkaladeliği idi. Galata 
saraylı Sait Bey, müstakbel neslin 
futbolcularına, hatalarına ait izahı 
tı da ihmal etmiyerek, ideal bir 
futbol oynatıyordu. Müsabaka F e 
nerlilerin hakimiyeti altında 3-0 
bir vaziyette iken, T opkapı futbol· 
cularından biri kasten favul yaptı
ğı için hakem tarafından sahadan 
çıkarıldı. Bu cezayi kabul etmek 
istemiyen Topkap1lılar aahayi ter
kettiler. 

~eşiktat ve Galatasaray küçük
lerı arasındaki ekzersiz maçını Be 
tiktaş 2-0 galibiyetle bitirdi. 

Galatasaray kongresi 
IST ANBUL, 9. A.A. - Galata

saray klübünden tebliğ edilmiştir ı 
Klübümüzün senelik kongresi 

16 şubat 934 cuma günü klüp mer. 
kezinde toplanacaktır. Kulübümü· 
ze mukayyet azanın hazır bulun
maları rica olunur. 

Ankarada lik maçları 
ANKARA, 9 (A.A.) Bu-

gün lik maçlarına devam edilmit
tir. Hava güzeldi. Sahalar kalaba 
hktı. 

İstiklal sahasında: Çankaya • 
Altınordu, Mubafızgücü • Ankara
gücü birinci takımları karşılaştı
lar ve neticede Çankayalılar sıfı· 
ra kar~ı beş ve Ankaragüçlüleı 
ikiye karşı dört ile galip geldiler. 

Ankari'.gücü nhasında: Ayni 
k'üplerin ikinci takımlar ara·mda 
yapılan maçlar da, Altınordululaı 
üçe karşı ik; 'le, Muhafı:ı:güçlüleı 
de nf1ra l:ar•ı .ki ile ye i,diler. 
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• 
lzmit hastanesi koğuşla-

rında bir gezinti .. 
Kurutulan bataklıklara rağmen sıtma 

henüz kökünden kırılmış değildir 
IZMIT, (Milliyet) - Paç ma

J.,,.U~s\ne gelince duraladım: Mem 
leket hastahanesine sapacak yol 
bir çok kollara ayrılıyordu. İzmit 
Memleket hastahanesinin yolu, fU 
dar patikamsı dönemeçler olamaz 
dı ya. Rastladığım bir hatun kişi
ye sormak lazım geldb 

- Teyze, hastahaneye yol nere 
'den gider?. Allah dert verip der -
man aratmasın, kadıncnğız iyi kalp 
11, temiz yürekli bir mahluka ben
ziyordu; halime acımı~ gibi rik • 
katle yüzüme baktı: 

-- Hasta mı var oğlum? diye söy 
Lfndi .•• lıtekaiz istek!İZ, laf olsun 
1 iye cevap vermek lazım geldi: 

- E~ et, bir arkadat yatıyor da. 
- Bu yoldan doadoğnı çık, çef-

nıeyi dön. hastahaneyi görürsün •• 
· Kadıncağızın söylediği gibi dos 

Cloğru .yıkmRk istedim. Fakat müm 
kon olamadı. Rir yolu değil de pa 
tikayı tırmanıyordum • .Ar.aba yan 
lıf gelmiyeyim diye keneli kendi -
me sorgular ıordum: 

- Sözde gazeteci olacaluın? 
Memleket haıtahaneıinin yolunu 
bile bill'l'iyoraun. Kiti noksanını 
bilmek gibi irfan olamaz derler. 
Ne doğru .•• Uzatınıyalım. az git • 
tim. üz gittim, dere tepe düz git • 
tim, bol bol çamura battım, çıktım, 
nihayet Memleket hastl\hanesinin 
trra sıra dizilen yapılarını görün • 
rünce fer&h ferah terlerimi sildim. 

Tertemiz ve bembeyaz bir yere 
rirdim. Tavanından. dötemesin • 
ılen. dıvarındıın, masA1mclan in • 
Mnl,.rına kadar bey:ı'Zlara bürü • 
nen bir binaya. Orkek !ırkek etra-
1ım .. takınırken, bir hemtireyle 
br,ı lattım: 

- Bir teY mi iıtiyorıunuz efen· 
dim?. 

- Cevdet Yakup, Milliyet mu • 
ha biri .. 

- Doktor beyler bugün yoklar 
efendim. Sabahleyin muayenele • 
rini yapıp gittiler. 

- Bak, unuttum, aahi, bugün 
cuma, 

- Ziyanı yok efendimi Eczacı 
Nahit Bey var •• 

-· iyi ya ... Çok rUzel ... 
Merdivenlerini tırmanıyoruz. Na 

hit Beyin odasına rirdik.. Eczacı 
lıatmın batını katrmıya vakti yok. 
Şöyle bir : 

- Hot geldin • dedi • 
- Hot bulduk diye mukabele 

tttik. Yazdı, çizdi, tekrar yazdı, 
hesaplar kitaplar yaptı, kendimi 
Ticaret Barl<aaınm muhasebeain • 
de sandım. Neden sonra Halk ci • 
ganaı ikram etmek aklına geldi. 
Bu, iltifattan cesaret almak lazım
dı: 

• - Anlatılıyor ki, •İzin itiniz, 
~!tecek, tükenecek gibi değil Na • 
bıt Bey diye söylendim. 

- Bak, azizim dedi. Bunlar ya,. 
pılmaaa hani haıtalar aç kalır da. 

Gram, aaııtim heaaplariyle Na • 
hit Beyi batb&fa bırakarak bat 

Tarihi roman: 53 

hemşire Perihan Hanımla hastaha 
neyi gezmeye ba~ladım. Perihan 
Hanım çok hisli ve kibar.. Bütün 
koğufları geziyoruz. Renksiz, kan 
sız, fersiz insan kümeleri arasın • 
da dolaşıyorum: 

- Geçmit olsun. Nasılsınız, iyi 
misiniz diye bal, batır soruyorum. 
Solmuf, sararmıt çehrelerin dik • 
kat ve rikkatle üzerime çevrildiği 
ni, kah yeşil, kah siyah, kah ela 
gözlerin derin derin bakıfbğını 
görüyorum. Kedk, zayıf, titrek ıes 
!er duyuluyor: 

- Sağ ol, efendi ..• Perihan Ha
nım anlatıyor: 

- Bu, delikanlı bahçede ağaç 
yontarken baltayı olanca bıziyel 
kaldırıp ağaç yerine ayağına in • 
dirmiş, kenarda yatan çocuk mek
tepte kofmaca oynarken, fazla ter 
lemİf, üstelik kana kana au da iç
mif. Şu berideki genç veremmif .•• 
Bir bqkaaı anlatıyor: 

- Memleket hastahanesi 50 ya 
taklı imif.. Şimdi 33 hastayı ala
bilecek yatak varmıt·· Mülhakat • 
tan gelenlerin bir çoğunu alamı • 
yorlarmıt·• Sonra dertlerine deva 
arayanlar, hastalıkları bir hayli i· 
leriledikten ıonra hastahaneye 
yatmak istiyorlannıf. Memleket 
hastahanesi bütün vatandqların 
sağlık itleriyle istediği, diledi~i 
gibi meşgul olamıyormuf·•• 

Çinilerle bezenmit kar gibi bir 
odaya daha girdik. Ortada gene 
kar gibi beyaz bir masa •• Ameli • 
yat odasında imitiz.. Eksik olma
ım Perihan Hanım bir teviye anla 
tıyor ama zihnim başka feylerle 
mefgul •. Sağa bakıyorum türlü tür 
lü bıçak'4r, makaslar, nifterler ... 
Sola bakacak oluyorum ölüm ko • 
kan, tüten çetit çeşit lletler- lyi 
ki doktor değilim: 

- Kafi Perihan Hanım dlyo • 
rum. Aman çıkalım.. Çıkar çık • 
maz da zayıf, entarili bir genç pey 
dahlanıyor. Meğer!e hastahanenin 
idare memuru imit. Sıtınaaı Yal'Dllf 

- Efendim, diye dert yanıyor. 
Bu sıtma .•• 

- Evet, efendim. Bu, ııtma. .. 
Bu sbma ile yapılan mücadeleleri 
kurutulan bataklıkları vakit va : 
kit yazmaktan çekinmedik. 

Fakat, bilmem neden bu, kadar 
emek ve masraflara rağmen ııt • 
mamn bütün bütün ortadan kalk. 
bğmı görmek nasip olamadı. Bu, 
gönül kırıcı değilde dileyici ıabr
lar umanm ki, muhterem heyet 
teflerini daha yakından harekete 
geçirtain .•• 

- Gezdiniz mi gazeteci efen • 
di?. 

- Gezdik, eczacı efendi. 
- Nasıl buldunuz?. 
-Güzel... 
- Allaha ısmarladık •• ' 
- Güle güle .... 

CevJet Yakup 

Güneşiıl Oğlu 
bir yabancı g_ibi dolaşmıf. Sretelli' 1 
de yabancılıgını duyan bu ihtiyar 
Nipura dönünce, yurttaşlarını ne.' 
ler söylemez oğul? 

Ve sonra katlarını çatarak, sert 
bir tavırla: 

- Ben, yurdumda herkesin kar. 
nı doysun, herkesin 11~tı çul gör. 
ıün istiyorum, dedi. Dıde • Fırat 
İı:ıyılarına yayılan Turk kabileleri 
ıenin bir ufacık itaretinle derhal 
etrafına toplansınlar •• Garba doğ· 
ru akmlar yaparak, daha genif 
we ıulak yaylalar arasınlar •. Yurt· 
ta,larımız gittikçe ço~alıyor, oğul! 
Bu dar sahada çok aıkıtık bir hal· 
de 1atamaia ne lüzum var? 

• • • 
Mersa 1nın kanını isteriz 
Cııu.,,·ı:ı oilu o akfam odasında 

y:ılf'ı7 İ(alınca lü?ilnmeğe b'şladı : 
- Anam d::ı~r.l ıöyliyor •. ilen 

Merai'nm P•tln./.en ko9tukça yurt
t&tla.nma. enllll'ın latedlil ıibi bir 
\ı-. ul&IJU}'•catıın.. F &kat ı:avallı 
~ant .. uıutulur ob ku ,,,7 Be-

Yazan: lıkender FAHREDDiN 
nim için nelere katlanıyor. içinde 
yanan aletin ne sönmez kıvdcımla
rı varmıt. Onu vahşi hayvanlar yu
vasında Hitay'la beraber yatarken 
görüııı..e tüylerim ürpermişti. Mer
sa, o vahti ruhlu çoban kızına: 
"Onu seviyorum .. her feye katlana
cağım!,, diyordu. Bu sözleri kula
ğı~la itittim. Mersa beni deli gibi 
ıevıyor. Bu kadar güzel bir kızın 
devgisi nasıl unutulur. Onu herhal. 

e bu vahşi hayvanlar ininden kur
taracağım. Fakat, Meraa'yı kurtar· 
dıktan sonra nerde saklamalı? A
caba, Mersa uzun müddet Hit , 

d k 1 b·ı· ayın 
yanın a a a ı ır mi? Lakin bu 
vah~i ruhlu kıza da nasıl emniyet 
edilir. Bana olan kinini bir türlü 
yenemiyen Hitay, günün birinde 
Mersa'yı bir kaplan pençesine dü
fÜremez mi .. ! Zavallı kız zaten 
timciden diti bir kaplanın pençe. 
sine dü,medi mi? Hitay'm difleri 
'>nun İ>::ıynuinı koparacak kadar 
keskindir. 

Yumruklarını biribirint vur.:ı.rak 
!:arar verdi: 

Bandırmanın İstanbula sevkiyatı 

Bandırman uzaktan görünüşü 
BANDIRMA, (Milliyet) - Mar • 

mara denizinde eo itlek bir iskele o· 
lan Bandınna ıehlrlerimiz arasında en 
fazla lıtanbul ile ticari münasebat • 
ta bulunur. Bandırma lstanbula daha 
ziyade zahire, hububat, tütün, mey · 
ve, sebze, balık, kuzu, koyun, aığır, 
tavuk, yumurta, zeytin ve aaire gibi 
eıya ve hayvanat sevkedilir. Bir ista
tiatiğe göre 1933 senesi içinde iskele-

mizden lsstanbula 775 7 sandık yu • 
murta, 4895 kafes tavuk, 4060 bat 
öküz inek, 46482 bat kuzu, 12611 bat 
koyun, 3235 bat geçi, oğlak, 143 at, 
beygir, 15772 adet kesilmit kuzu 1677 
kesilmiş keçi oğlak, 499 kesilmit sı • 
ğır hayvanatı ile 30407 adet keçi oğ· 
alk derisi, 44001 adet kuzu koyun, 
20060 adet av derisi 101467 kilo yün 
yapağı, 5027 kilo kıl sevkedilmittir. 

Mardinde fakir çocukları himaye 

Miircli'iiile giydirilen ııe yedirilen ~ocuklar (yukarda giydirildikten 
sonra, tlf'Zğıda elbiselerini almağa gelen çocuklar) 

MARDiN, (Milliyet) - Şehri· mek verilmeğe batlamıt, 30 fakir 
miz Himayeietfal cemiyetinin her mektep çocuğunun giydirilmesi İ· 
fırsat vesileı>ile istifade ederek fa çin de bütçeye tahsisat konulmuf 
kir ve himayeye muhtaç çocuklara tur. Fakir süt çocuklarına süt, haı 
yaptığı muavenet yokluk içinde talarma ilaç, lohusalarına para 
bir varlık olması itibarile çok de- yardımı devam etmektedir. 
ğerlidir. Çocukların elbiselerini dikıııek 

Himayeietfal Cemiyetimiz bu husur.unda terzielrimizin gösterdik 
ayın yirminci günü kimsesiz ve fa leri faragat ve samimiyet her tür
kir 178 erkek ve kız çocuğa elbi- lü stayitin fevkindedir. Terzi ea
ıe, ayakkabı, f8pka, çorap vermi9 nafıınız bet para aimakaızın 104 
verilme ""leraıimle kıymetli Vali- kat çocuk elbisesini iki günde dik 
miz Tal~t Beyefendi ve Anneler mitler, düyme, iplik ve saire mas. 
birliğinin ıayğı değer azaları ha- raflarını da kEllelerinden vermek 
zır bulunmutlardır. ıuretiyle büyük bir hamiyet gös-

Bundan batka 50 fakir mektep termitlerdir. 
çocuğuna haftada iki gün sıcak ye Anneler birliğinde Hanımefen 

-Anamın dediklerini yapaca
ğını.· Ulu T ann tahidim olsun: 
Y urttatlarnnı kurtarıcı bir bat ol
mağa çalı,acağım. Fakat, Mersa'
yı da kaplan ininde bırakmıyaca
ğım. 

Sokakta gittikçe büyüyen ve 
yalda~ bir gürültü vardL Bora 
dıtarıya kulak verdi: Halk mabet
ten toplu olarak ve hep bir ağız· 
dan (kurtulu• duası) okuyarak dö
nüyordu. 

Halkın bu duayı hep bir ağızdan 
okuyarak Tanrıye yalvarması için 
ortada bir sebep yoktu. 

(Kurtuluf duası) felaketli za-
manlarda okunurdu. 

Günet'in oğlu dua arasında tu 
sözleri ittti: 

"Arz mabudu, mes'um kızın ka· 
nını istiyor. Onu Enhil mabedi ka
pısında boğazlıyacağız .• Gizlendi. 
ği yeri bilip söylemiyen, Enhilin 
gazebine uğrasın.,, 

Sesler yavaf yavat uzakla,ırken 
ihtiyarların feryadı Bora'mn kula
ğında çınlıyordu: 

- Mersa'nın kanını isteriz. 
Me~'um kızın kanını i•teriz ... 

Güneş doğarken .. 
Bora sabahleyin günetten önce 

uynnm19tı. 

,'\!erü'mn k"nnıı isteriz., Diyen 

halkı susturmak lazımdı. 
Günet'in oğlu ıöz vermİfti: 
-Onu aize ben bulacağım •. • 

Herkes hayret ve tereddüt için-
de idi. Mersa'yı bulmak için canı· 
nı tehlikeye atan bir delikanlı, sev
gilisini kendi elile nasıl tutup ge· 
tirecekti? 

Fakat, Bora önce Tanrıye yemin 
etıni'ti: O, artık yüreğinde yurt 
sevgisinden batka bir sevgi tatımı
yacaktı. ((Büyük Tanrı) den kor
kuyordu. Madem ki Mersa'nın giz. 
lendiği yeri ondan batka bilen 
yoktu. (Enhil)in gazebine uğra
maktansa, Mersa'yı alıp getirmek 
daha hayırlı idi. 

• • • • • • • • • • . . . . . . . . ,. . 
Kaplanlar arasında 
Güneş doğarken, ilk önce Mer· 

ıa gözlerini açmıttı. 
Hitay çok yorgundu •. 
Kendisine alışan kaplanlardan 

bir tanesi o gece iki defa, kudur
mut gibi, ağzından beyaz köpük
ler saçarak, çoban kızının üzerine 
saldırmıttı. 

Kudurgan l<aplanın erkek e,i 
çalıların arasında homurdanarak 
yatıyordu. 

Hitay, Üzerlerine ı.tılan diti kap. 
lanı öldürmese karar verınitli. Fa. 

Teati edilen telgraflar 
ANKARA, 9 (A.A.) - Bal- ı lik Rü!tü s,,yelenJi, Yunjlll~ 

kan anlatma miaakının imzaıı mü· Hariciye nazırı M. MaksinıD' 
naaebetile reisicümhur Gazi haz· Romanya Hariciye na:ıın M; 
retlerile dört hariciye nazırı ve tülesco Hz., Yugoılauya Hort' 
lımet Pata hazretlerile Yunan nazırı M. Yevtiç Hz., 
Batvekili M. Çaldaris arasında .A. rtn• 
aşağıdaki telgraflar teati olun • Balkan yarımaJaıında ... ıı ııı 
muttur: emniyeti takviyeye matuf · ta 
Türkiye reisicümhuru Gazi Mus. kan anlaşma pahtin1n i) lı1. 

tala Kemal hazretlerine münasebetile göndermiş ııı 
Sulhun, esaslı şartı ve itimadın ğunuz sevimli tel yazınıza Jı 

membaı olan istikrarı kendisine ten teşekkür ederim. lı 
temin ederek, tarsinine matuf Bal- Mevcut bilcümle dostluk tJl ile 
kan anlaşma misakını imza eder- hütlerin ip kası ve akitlerin htf e.11 
ken, dört hariciye nazırı hürmet· lü tecavüzden içtinapları Jıarof: ıı 
kar tazimlerinin arzına liitfen mü- tisi üzerine müesses olan bu ffl ltıı 
saade buyurulmasını rica etmek kın Balkan yarım adatına lfltl ta. 
için zatı devletlerine müracaat e· mesai ile dolu uzun bir enı~~ li 
derler ve ayni zamanda, zatı Jev- devresi temin edeceğinden ~ı 
letleri tarafından liitlen gösteri • suretle, zatıiilrlerinin buyarJD 
len ve Balkan tarihinde mes'ut nuz veçhile, Balkan tarilıinde 
ve kat'i bir dönüm tefkil edecek aut ve kati bir dönüm nokta51 1 

olan eaerin intacına imkiin veren kil edeceğinden c:tt.ninim. " 
müzaheretten dolayı derin min • Balkanların saadetinin t~ el 
nettarlıklarını beyan eylerler. hususunda sebkeden mesaiııiJI k 
Maksimos Titulesco Yevtiç Tevfik mimi surette takdil" eder ve tel h' 

r·· k" H • • Rüıtü lerimin kabulünü rica ederifll· 
ur ıye arıcıye vekili T ev Gazi Muıtllfa '{.ti 

diler de üçer dörder kat kız elbise Başvekil ismet Ptlf'Z Hazretli lı" 
!erini evlerine götürüp dikmek su Balkan anlasma misakınıJI. 
retiyle kimsesiz yavrulara kartı gün öğle vakti Atina akadefll~ ~e 
besledikleri derin tefkat hislerini de Türkiye, Yugoslavya, Rolfl } 
izhar eylemitlerdir. ve Yunanistan hariciye nazırl~ ~ 

Feragatkar bir gayeyle çalıtan rafından imza edilmi, olJJ. 8
1 

ve az zamanda çok işler yapan zatı devletlerine arzetmekle bi re 
tehrin Himayeietfal cemiyetinin tiyarım. ıı· 
genç reiıi Doktor Aziz Nihat Bey Sulhu tarsin ve milletleri!,. g· 
le idare heyetindeki merai arka- saadetini temir. eden bu bii)'P~ t 

da,Jamıın bu mesaisini sayj;'l ile kıa, kaniim ki, sulha teşne 011 
anmak bir memleket borcudur. ğer milletler içen de bir mi6o> t 

Aydın Halkavi temsil ko!u kil edecektir. ( t 
Bu mühim eserin tehaJıkJJ/t t 

AYDIN, (Milliyet) - Halkevimiz 
temsil §ubeol kollgl·csi halkevi ııalonun· 
da toplandı. Kongre riyasetine muallim 
lhıan ve katipliklere başmua!lim Tuğ. 
rul ve Şemsi Beyler seçildiler. 

Şube reisi Avni Bey ıubenin iki ae• 
neJ;k çalıımalannı ve iki aene içinde 
tem•i 1 kolunun Akın, Öz Yurt, Mele 
Mavi Yıldırım, Çoban piyeslerini mer: 
knde ve vilayetin bir çok yerlerinde 
temıil ettiğini, t~kil olunan amatör tem 
ıil heyetinin de Kahraman piyeoile cüm 
buriyet bayramında beş küçük piyes 
temsil ettiklerini izah etti. Bu izahat 
ittifakla taavip ve kabul edildi. 

Halkevi reisi Netet bey aöz alaralr, 
temıil ıubeıinin halkevinin en ziyade 
ftl'lık ve muvaffakıyet gösteren ıubeal 
olduğunu, yersizlik ve nokııan vesaite 
rağmen elde edilen neticenin çok parlalı 
ve yarın için büyiik ümitler müjdele • 
diğini aöyliyerek halkevi aahne ve sa
lonunun, ulak tefek nokııanları da biti· 
rildikten aonra temsil ıubesinin milli ül
kü yolunda daha hızlı yiiriiyeceğine ıüp 
hesi olmadığını aöyledi 

Neıet Bey komiteye muallim Avni 
ve orta mektep müdüü Refik Ydclırun 
Beylerin tekrar ve üçüncü olarak tem
ail hareketlerinde büyük yararlık ve a· 
lika gösteren ilk mektep müfettiıJerin. 
de Agah beyin seçilmelerini tahsen tek 
lif etti. 

intihap neticesi Avni, Refik Y ddırım 
ve Ag~ Beyler ittifakla seçildiler. ' 

Komıte heyeti aralarında reis ve i· 
dare heyeti mümeoıilliğine Avni Katip-
liğe de Agah Beyleri seçti. ' 

Kocarlı spor yurdu kongresi 
KOÇARLI, (Milliyet) - Spor yur

dumuzun senelik kongresi nahiye mü • 
dürü Osman beyin reialiği albnda top.. 
landı • 

Müdür bey kongre reialiğine seçil· 
ıneainden dolayı te§ekkür etti ve genç• 
!ere milli birlik ve beraberlik yolunda 
yürümeleri bunan milli ülküye ulaımak 
için en sağlam ve çıkar yol olduiunu 
anlattı. 

kat • • ""ld" ·.. ·· ··ren erkek , etının o ugunu go 
kaplan Hitay'ı sağ bırakacak mıy· 
dı? 

Fırat ormanlarındaki kaplanlar 
çok duygulu hayva~a~dı. .. .. 

Mena tehlikesi gıttikçe buyuyen 
bu vahşi hayvan ~v~ından bat
ka bir yere gitınek ıatıyordu. 

_ Gündüzleri gittiğimiz otlak
larda geceleyelim ..• 

Diyordu· 
Halbuki Hitay bu kaplan yu

vasına alışmıftı. Diğer hatarattan 
emin olarak, orada sabaha kadar 
yabyordu. Otlakta yılanların hü
cumundan korunmak çok güçtü. 
Bilhassa yaz mevsiminde nereye 
uzansa, biraz sonra göğsünde bir 
kara yılanın çöreklendiğini görü· 
yordu. 

Hitay: 
- Batka yerde yaşayamayız •• 

Yaz geçinceye kadar burada yata
cağız. 

Dedi. 
Hitay, yaz geçtikten sonra, ge

celeri köyüne gidecekti. 
Çoban kızının kaplan yuvasın

da yatmıya alıtması da çok garip 
bir tesadüfün eseri idi. Hitay bir 
gün kayaların kenarında ufacık 
bir kaplan yavrusunun kocaman 
bir karayıll\nla boğu9tu~unu gör· 
müılü. Kaplan yavrusunun tırnak· 

si yolunda_Ja gayretlerinin t~ tıı 
muvallakıyetle tetevvüç el"'' t 
maıından Jolayı zatı Jeııle t! \o 

müftehir olabilirler. Binaeıııı1

1 · la 
J r , ~ 

zatı evletlerine en hararet ı ~ " 
riklerimi ve büyük Türk mille J 
refahı hususundaki samimi I~ 
nileri hususi bir sevinçle ar 
rim. 

Türk Kömür Madenle' 
Anonim Şirketi ; 

Hiuedarlarmm 24 Mart 1934 f 
ne müsadif cumarteıi gÜnÜ ..,.t cP ~ 
da Galata'da Kara Muıtafa P•t' ır 

lı 
.telinde 149 numaralı Ovaainı>':. 
nınmın 4 ncü kabnda Şirketio l ~ lı 
kezinde ıureti adiyede vukubııl3 ; S 
tiınada hazır bulunmaları rica olıJll l' 

Ruzname : rl ıı 
1 - Meclioi 1 dare raporunun olı_.".,; ~ 
2 - Murakıp raporunun~ 
3 - 31 Kinunevvel 1933 ~ 

bili.nçonun kıraati ve bu bapta I . 
rat icraa.ile ınezkür bilinçonull t-' 1~ 
Meclisi idare azalarının ibrası. ~ 

4 - Mösyö Franceaco Ponıİ~, ti 
lil eden Mecliai idare azalıjpn.a "' o 
tın intihabı ~i 

S - Y eniclen murakıp inıaıaJıil' t 
ıisatnıın tayini. f 

6 - Şirket itlerinin tıedvirİD" ~ 
mahauııada memur edileceklerin ...ı 
teıpit için Mecliai idareye aeWıİJ~ ı ~ 

1 7 - Ticaret kanununun 323 ti". 
deıine tevfikan Meclisi idare a#J~ • 
gerek keneli ve gerekse eıha11 ıaJr f 
!arma bizzat ve bilvasıta ıirkeıl' 
muameleye mezun lıılmması, . ,:;· 

Gerek asaleten ve gerekae "~ f 
heyeti umumiyeye iıtirak edebP 1: 
biaaeclarlann en az yirmi hiaae11 ,,ı ı 
olmalan ve hiase senetlerini nib67:/ t 

~~ 1934 tarihine müıadif •wı:; ! 
gunune kadar ıirketin idare Met / \ 
tevdi etmeleri lazımdır • 1 
(13130) • Meclifl 

ları henüz büyümemitti •• tJ~ 
pençeliyemiyordu. Kara yıl~ıf 
lan yavrusu ile oynatmıya, tı• ~ 
sanlıp çözülmiye batlaJJllf 1, { 
hayet biraz sonra daha f":ııPI 
rılacak, sıkacak ve yavrU .. ,e~ 
boğacaktı. Bunu uzaktan S~ 
anlıyan çoban kızı derhal 0 1ııl~ 
rıldı. . ve kara yılanı taJJ'.1 1~ , 
dan yaraladı. Kaplan Y~~J~· 1' 
zaktan çoban kızmı gör~Y';ıe / 
lan sersemledi .• ve bey?•tııç 'I 
nan oku sürükliyerek bır tılı v 
geriledi. • depretti.. kııY.,.,,il, 
takırdatarak yerden yere 11 çb 
ve yavru kaplanın beliıı~ıJii• 
!erek çalıların arasında 0 tıi' 1 

Hitay hemen kotmuf "etilli~ 
çük çocuk gibi korkııdall rııı 
kaplan yavrusunu kııcııf rı f~'ı 
sevmiye batlamıtlı· KaP 

11 fllıl µ 
su sevincinden dilini ç•t";, 1 ,ıl 1 

tay'm yüzünü okşıyara li D,1 
yordu. Fakat, bu tehlik«' ı.Jı•~~ 
bu kadarla kalmamı,ll· .. 

0
e b~ 1 

birdenbire gök gürilltii'" gib ( 
yen homurtularla. yıl~••;:;pl''~ı 
tarak gelen müthıt bır • ı!'' ı1 

rün<lü. Çoban kız• yaY 1 ~1il<el• ~ı 
mamı•lı ... Li.k!n, bu l~ ,~ıı11 ,f, 
ne fazla devanı etmedı ~lıl"I~~ ( 
lanın, yaYruııuı\ a..-ıı ,..,"Ji) 
lası!dı. Yavru kıpl.., ts11;~' 



.. 
Tarihi tefrikamız : 26 

Napolyon imparatoriçe 
nasıl sevdi ? 

Jozefin'i 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yazan: PAUL REBAUX. Tercümeeclen:H.TAHSIN 

SON EGLENCELER 
nı~ozefin ertesi günü sabah uya- ketten kat'i surette emindi. lmpa
lar 't odasında sakin, hiç kimse ratoriçe bu mütihf akıbete mani 
ha., a ından taciz edilmiyerek yalnız olmak için her vasıtaya ba,vur
tııe:' ~lınaktan mütevellit bir muftu. Fakat artık imkan kalma.
~ unıyetle yatağında uzun z~ mıştı. Etrafındakilerden bazJarı
lıadiae . la. F.ıı.a da akpmki mn husumetini, ba.zılaruun da böy. 
neti .b~rden hatırına ırelmif ve le feci bir akıbete uğramaktan mü-
11.n) ceaının pek müth'.t olacağını tevellit merhametini ce!bediyor-
nu ~tı. imparator hakikaten o- du. Jozefin bütün bu ıstıraplara 
lııukt ~nıak iatiyor mu idi? Buna rağmen kendine mahsus zarafet 

ef rato e ır olabi!ecek mi idi? lmpa- ve güzelliğinden hiç bir fey kay
?i n l'\ın.I kafasından bu metum fik- betmemİftİ. 

<lıı ç•1-- - • ? Nihayet 30 ikinci tetrin 1809 da J f' ......-matı ... 
tiıı:İe ın bu felakete bir türlü ih· İmparator ve imparatoriçe bat ba-
~İr tıı Ve"?tek utemiyordu. Fakat ~ yemek yerlerken ve Jozefin it
duğu erasıın için tacini batına koy- tahsızlıktan tikayet ederek hiç ye
,.ard Zlllnan: "Buna da hakkım meklere el uzatmadığı bir sırada 
der ır. Acep bu son akşam mıdır?,, Napolyon ayağa kalkmış ve: 
ke,.'V'e &alona girdiği zaman her· - Kahvemizi salona getirsin1er, 
lıir 1.., tııef~ e~en zerafetinden hi.ç emrini vererek salona geçmi,lerdi. 
ıi d•~Y eksılnııt olmadığını kendı- Jozefin ileride giderken Napol-
1~ anlardı. yon: 

ı llıak ~~rator vaziyeti korumUf 0 1. - Seni zihnen metgul gibi gö-
hiirıı:ı'çııı, Jozefine kartı fazla bir rüyorum .. • Para meselesi mi seni 

il lef in~ lÖıternıeğe batlamıtb• Jo- işgal ediyor? .. B:lirsin ki benimle 
l'aııııı ununıa iki yüzlü bir komed- para itleri daima hal~edilir ! de
llıed· 0 Ynantnakta olduğuna bük- mitti. 
dikoJordu. Bununla beraber: "De Jozefin bir dakika: 
ilan ukların önüne geçmek istiyor. - Ke·,em değil, asıl muztarip o-
let) a artı ollltl muhabbetini bu ıu lan kalbimdir, diyecek olmuttu. 
tıUre ızhar ediyor.,, tarzında dütü- Fakat güzel mavi gözlerinin 
&iiçl~~. aflaınamak için kendiai~i ıade bir bakıtı bu dütüncesini ken 
tder~e tutar, kocasına te,ekkur diliğinden anlatmıttı• 

lJ "1• Jozefin'in ne bulunmaz bir te-
ta.1 lll~tııt nıeraaimde halkın ''Ya- beaaümü vardı. Vücudunun ahenk-
t n ıtıı • tar letafeti, giyinit tarzının ku-l Otiç 1 Parator, yqasm ımpara- b ırk 
cep e.,, &adaları kartııında: "A- sursuzluğu ona batka ir güze 1 

tııiyi~~ bu ıeıleri ititebilecek verirdi. 
t l'iya ·" derdi. Kahveler gelmitti. Napolyon: 

"akittlroya gideceği zaman her _ Bizi yalnız bırakınız, demit-
~ l~de ~~ ziyade boyanır ve fevka- ti. I 
ti C.Uıe~~.el. görünmeğe çahtırdı. O sırada salonda bu unan saray 

Joıef· gını hala muhafaza eden ricali çıkarak kapıyı kapatmıtlar 
llııı.ııi 1~ zıı.linı ıenelerin hulillüne ve fakat tabii bir hisle oradan ay-

'Nıı.; ~ isterdi. rılamamıtlardı. 
hiıı tii~·ron, etrafında itaa edilen Birden bire yırtıcı bir ses avize-
~rayd u tıaho, rivayetlere kartı lerin sarkan billilrlarında mülhit 
ııa-., ~ teneffüs edilebilecek bir bir akis yapmı~tı. Bu sesi diğer 
1eıııad· C:Uda getirebilmek için mü bir gürültü takip ederek bir feyin 
diYord~~n eğlence tertibini emre- yıkıldığı ititilnıitti. 

li ı Napolyon t.açları dağınık, ıap.-k· a bu_k · b ka u_l\ değil \:tııirle eğlenmek, müm- sarı olduğu halde b;rden ire -
. Nal>ol .._bil olamıyordu. pıyı açmıf ve oradakilere: 

lıye'.te: 10ıı cenerallarından Ber- - Giriniz, çabuk içeri giriniz, 
-- "· demİftİ. t' oıze . . ., s'll ildi . evı~ı:;de bir eğlence ter- imparatoriçe up uzun, hah üze-
ltay/~· Bır komedi oynahruz. rinde baygın bir halde yatıyördu. 

l'aııaca, ~ ınsan can sıkmtısmdan ne Elleri ile yüzünü kapamıt ıstırap 
ilet elbgını fafırıyor. Methur Bru- içinde inliyordu. 
der' 'V' eb~ ııiizel bir komedi tertip e- Jozefin'i kaldırmıya, ilk tedavi-
lııit ~ıe ı:zi de bir parça eğlendir- k 

v ur. sine tevessül edildiği zam~n artı 
İçj:-h~tııirlerini ifa etmek benim ne hareket ediyor, ne de bır ses 
~. 1ır tereftir, hatmetmeap. çıkarıyordu. O müthit kelime!eri 

t' "-&ence 8 . ' . . i•ittikten, kafası kesilen bir. ~ay-
ıp ed'J ' ertıye nın evınde ter- van gibi tabii bir hissin tesırı al· 
Olııı,Y~nd~ Sarayın esrarına vakıf tında kalarak feryat ettikten son· 
~İ)a.d runet, Paria halkının pek ra, artık vücudunda\ci tekmil kanın 
lellıaile alkışladığı bir komediyi botandığım zannediyordu. lmpa· 
~il etnıif ve bu komedinin mev- ratorun: " .•. Fransanın saadetini ~a ' S<ıcuğu olmıyan bir koc:&llm 
~İt?'tııı botamak hakkındaki fi- istikbalini temin etmek için... ay
'teıı~ti: "Şimdiki karımı tanırım, nl~amız. :: " .dediği bu met'um 
~'\)\~\ alllCağmıın nasıl olacağını bi- kelımeler uzerıne tevakkuf ile mu-
ıllı )<ıtuııı. ta dak' .. zl . hakeme edebilecek bir kuvveti ken 
d ıı,t .,, rzın 1 '° erı, dinde bulamıyordu. Ah, artık ö' e-
: ~~r ve İmparatoriçe üzerin- bilse, artık bu müthit azaptan kur· 

elıııleıı._fena bir tesir hasıl etmit ve ı b' l , -.., ) tu a ı se .•• 
ı~ ~~ine büyük bir can sıkın- Nihayet Napolyon'un yardımı 
1 ''J0 "İJet vermitti. 
ın ~ı· b al r ile Jozefin'i kollarından kaldıra-

r 1 ı>ııre.ıo l'l oıan ım." rak apartımanına kadar getirmia-~r a.~de. te r, İttihaz edeceği k~ )erdi. -
t dı ıdi. p 'eddüt göstermemek mu 
ı ıı.htı,h ı/k.t on dört senelik bir Bofanma 
1''1 bir . ırden bire koparmak ko- Medeni nikahın feshi 15 birinci 
~~•ra._hı j

6 
~~ğil~i. Tevlit edeceği kanun 1809 cuma günü akşam ••· 

1 lldısin• -~undilkçe tereddütten at dokuzda Tuileri sarayında 
ltbikiıı·ı ..,amıyordu. Karannın bütün prens ve prenseslerin ve hü-

1' Jolef!ll •aatini tehir ediyordu. kfimet erkanının huzurunda . ~a-;tt do)~n başı ü-.tünde bir feli.ke- po'yon tarafından şu suretle ılan 
"'~tdıı. V ıırak~ olduğunu hiasedi- edildi: . . 
'""tııı 1 e acıanın artık husw bul- "Sevgili zevcem imparatorıçe ı· 

liiç ııi;'1.~n~i eder olmuftu. le ittihaz ettiğimiz • müt~rek 
unııt kalmamıtb. Fela- (BıtmeJı) 

Yıldız Merasim Dairesi Tamirat ve 
T efrişat Komisyonundan: 

~a.ire ~?ngra ve Konferanslara tahsis edilen Yıldız Merasim 
~ışt1 

3
1tlil'n .tefrişatı için açılan münakasanın müddeti uzatıl 

~ r. ali ı .. ak 1tt\ "e ·h P er mun • aaa $.ar tnaınesi ahkamına tevfikan tan 
~llbat 1 

zar ed~ce~en zarfla_rını ve yapacakları nümuneleri· 
il.ra}'~rC:·~~~ı~cwı.~umarte~ı gü?ü saat on beşe kadar Milli 
~ •<>rtr. il :•rlugune tevdi e ':nıiş bulunmalıd'l'lıtr. Bu saat

;::--_:_a Verilen zarflar kabul edilemez. (585) 

,,.l)Z:,~.ıbe~ir. Beled.iye Reisliğinden: · 
d 1 Çirı t !>oru ıle ınşa edilmış 0 lna Diyarıbekir Su tesisa 
~l <>rt b Uz rnılimlik yüz adet, yirmi beser milimlik yüz a

ltıii"clet eşkr milimlik dört yüz ade~ su saatleri otuz iki gün 
~ı.ış <>lcl: v apalı zar~ usu}une te~f!kan • münakasaya konul 
ır neıedı.run~an talıplerın ne gıbı şeraıt ve fiatla Diyarıbe-

~1~ı l.3_"3esıne tes'im edebileceklerine dair teklif mektupla 
ı41lıerıin 4 Perşembe günü saat on ikiye kadar Belediye En 

il.tatile :.;rcrn deri Belediye Encümeninin 29-1-934 tarihli 
•.an o!unur. (595) 

MiLLiYET CUMARTESi 10 ŞUBAT 1934 

. Dün bi.r ahbap, bana tramvayda 1 
ııtem etti: 

- Gene eskisi gibi çalakalem 
aidiyonun. Ne suya dokunuyorsun, 
ne sabuna!.. 

Ben sabunu sevmem. Sıvaııık 
feydir. Fakat suya, hele bir içim 
ıuya hiç dayanamam. 

Hatırıma geldi: 
- Bari bu seferki yazımda ıu

ya dokunayım da bizim ahbabın 
hatırı hot olsun ... 

1stanbulda, içilecek suların lafı 
geçtiği zaman, arka arkaya bir ta
kım isimler nralarız: 

- Sırmakef suyu, Hamidiye su
yu, T omrukağa11 suyu, Göztepe su
yu, Karaku'ak suyu, Çırçır suyu, 
Kocatat suyu, Şeker suyu, Ta,de
len suyu, Yakacık suyu, Kanlıka
vak suyu, Keçe suyu, Kayıfdağı su
yu, Kestane suyu, Şifa suyu, Abı
hayat aıyu, Sultan ıuyu, Hünkar 
ıuyu, Maltepe suyu, suyu. • suyu, 
auyu .•• 

Fakat içimizde kim var ki, sırtı 
sıraya, üç gün ayni suyu içtiğ1ni id
dia edebilsin! .. Şehir içinde taraf 
taraf çeşmeleri olan fU harcii.lem 
Hamidiye suyu bile, yazın ucak 
günlerinde olur, bir nazen!n .. , 
Kendini hatlar dirhem dirhem, da
ha doğrusu dam'a damla satmıya.. 

Vaktile, ortamekteplerde, fizik 
hocamız bize iyi ıuyu tarif eder
ken fÖyle derdi: 

- Şürbe salih su, renksiz, koku
suz olmalı. Sabunu köpürte, yeme
ği pitirtebHmelidir ! 

Hamidiye mührünü ta,ıyan fıçı
lar içinde evlerimize gelen suyun 
rengi, gününe göre değitf ği için 
ona "renksiz,, demek kimin haddi
ne düfmüt? Hava yağmurlu ise 
fıçıdan çamur sarısı bir su akar. 
Uzun müddet kurak gitti ise, su
yun hafif bu'anıklığı ve bir parça 
tuzlumsu lezzetinden batka kusu
ru yoktur. Sabunu köpürtüp kö
pürtmediğine !!'elince; henüz bunu 
tecrübe edemedim. Yemek p!f~rir 
mi, pitirmez mi? onu da bilemem. 

Hamidiye, haydi fÖyle böyle .. , 
Sanki ötekiler daha mı iyi? 
Hasırlı damacanna, bir lirayı 

suladığımız Tqdelen suyu, arası
ra tatı deleceğine, yan' ışlıkla mi
demizi delmiyor mu? Öteki sular
dan burada birer birer bahsetme
ğe hacet görmedim. Bildiğim b:r 
fey var: 

rusu . .. 
Fıkrayı bilirsiniz: 
Nasrettin Hoca, bir gün eşeğine 

çalı çırpı yük'emif, Aktehire götiı
rüyormu~. Yolda, her nasılsa çalı
lar atef almı,. Eşek, korkusundan 
anıra anıra kaçmıya ı.a.1amı9. Ho
ca arkasından bir müddet seyirt
mİf. Y etitemiyeceğini anlayınca 
eteğine uzaktan bağmnıf: 

- Aklın vana göle kof!. 
Nasrettin Hocanın eşeğ'ne tav

ııiye ettiği teri biz, kendiliğimiz
den yapacağız ama, Terkoı gölün
den batka aletimizi söndürecek 
ıu bu'amıyoruz. 

Suculara sorarsanız, size bin de
reden su getirerek önünüze öyle 
b'r takım hesaplar çıkarırlar ki, i
çinden çıkamazsınız. 

Fakat ne derlerse boş ... Su için• 
de yüzde iki yüz kazlltlçlan var. 
içlerinde ziyan edenleri de olabi· 
lir. Fakat böyleleri varta, mut!a
ka it bilmediklerindendir. 

Nakil vasıtalarının eskisinden 
yarı yarıy• ucuz olduğu bir devir
de, Tatdelen tuyu hali. bir liraya 
mı satılmalı? 

Beykozda gürül gürül akan Sır. 
maket •ıı.r.u• Sıraselvilerde bir a
partımanın eşiğinden içeri girince 
kimyevi bir madde haline mi gel
meli? 

Çırçır r.uyunun yalnız adını mı 
duyma'ıyız? Karalı.ulağın hafifli
ği. yalnız aramızda eski bir masal 
gibi mi anılmalı? 

7 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı terlip 4 Unı:J ke~idl 11 Ş:ı~uı 1934 ta:lir. 

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

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
6i6-

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnameleri veçhile 934 senesine ait kıymet 

li evrak tab'ı ile iane kutusu imal ettirileceğinden taliplerin 
10-2-934 Cumartesi günü saaı 15 te Komisyona müracaat• 
ları. (626) 821 

Emniyet işleri umum müdürlüğündenı 
1 - Zabıta memurları için yaptınlması münakasaya 

konulan elbise ve kapotlar pazarlık suretile ihale edilecek· 
tir. 

2 - Şartnamede bir değişildik yoktur. 
3 - ihale 24 Şubat 193 t Cumartesi gÜDÜ saat 15 te 

Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlüğü münakasa 
komisyonunda icra edilecektir. 

4 - Talip~er her gün Ankara'da Emniyet işleri U-
mum Müdürlüğünde münakasa komisyonuna ve İs
tanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (596) 

797 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Konya yolunun 8193 lira bedeli keşifli O+ 000 • 

0+250 ki'ometreleri arası oarke ferşiyesi 21/3/ 934 tarihin
da saat 14 de encümeni Vilay ~tte ihale edilmek üzere kaoa
h zarf usulile münakasaya konuldu. Şartname ve keşifna· 
meyi görmek isteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve talip
lerin % 7 ,5 teminatile encüme nİ Viliyete müracaatları ilan 
olunur. (507) 767 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediye kimyahanesine muktazi ve müfredatı şartna

mesine bağlı listede yazılı alat ve edevatla maalicenin müba
yaaaı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ihalesi Şubatın 24 üncü Cumartesi günü saat onda icra 
edileceğinden taJip!erin o gün muayyen zamana kadar temi
nat ve teklif mektuplarile Belediye Encümenine müracaatları 
ilan olunur. (558) 748 

Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
Asabiye Hastanesi Baş Tabipliğinden: 
Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde olbapta

ki keşifname ve şartname mucibince yapılacak "9413" lira 
bedeli keş:fli kalorifer tesisatı 17 / 2/934 tarihine müsadif Cu
martesi gÜDÜ saat 16 da ihale edihnek üzere yİrmİ gün müd
detle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya çıkarılmıştır. 
Taliplerin münakasaya iştirak etmek için Manisa Sıhhat Mü
düriyetindeki Komisyonu Mahsuı~a ve şeraiti öğ enmek 
için Manisa Emrazı Alöye ve Asabıye Hastanesi Baş Taba-
betine müracaat eylemeleri ilan olunur. (537) 

741 
Memba suları bu kadar bol olan 

l-.tanbulda, füphelenmeden, içimi
ze "acaba?" nın kurdu girmeden, 
ağız tadile, bir kadeh su içemez ol
duk. 

Hamidiye suyu ile yüz yıkama
yı bile tehlikeli bulan doktorları
rrıız lstanbulun dörtte üçünün, 
Kır~e.me suyu içtiğ'.ni galiba bil- Deniz Levazım 
miyorlar. d 

Halkı iyi ıuya alı,tırmak için, o- Satınalma Komisvonun an? 
nun sade methini etmek kafi değil. 

Küçük kapalı •ite'erdeki sula
ra, üzerindeki bandrola dikkat et
mek fart:Je bir dereceye kadar em
niyet ı:dil~bilir. Fakat, bunlar, su 
değil, ık ır. • • lnbikten geçirilmit 
olsa ancak bu kadara satJırdı. Şi
te suyu çıktığı günden beri, ıudan 
ucuz lafı da manası kalmıyan bir 
mesel oldu. 

Memba sularım, herkesin testisini 222393 kilo Elanek : K'lpalı zarfla münakasa&ı: 11 Şu 
doldurabilecel!i seviyeye indirme- bat 1934 pazar gilnü saat 14 te. • 
li indirebilmeliv;z. İstanbul Deniz Efrat ve talebelerinin altı aylık ihtıya 

' M. SALAHADDiN cı irin lüzumu olan Elaneğin kapalı zarfla münakasası hiza 

1- A•k•rl tebllOl•r 1 smdaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek is-
--------:-:~- teyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da münakasa 

MalOI askerr mutakait ve gün ve saatinde teklif mektuplarile birlikte Kasımpaşada 
şehit yetimlerine Deniz Levazım Satın.alma Komisyonuna müracaatları. 

Lokantada, kahvehlltlede, mahal 
lebici dükkanında, tite ıuyunun fi. 
ati hep o! .. 

Rivayetler doğru ise, bu küçük 
fİfe•erin toptan satıt fiati altmışar 
para imİf. Altmıt paraya al, bet 
kuruşa sat! .. 

Sudan bu kadar para kazlltlan 
ıucuların timdiye kadar nasıl olup 
ta üçer beter apartıman sahibi ol
madıklarına fa,ıyorum. 

lstanbu,da galon ve fite ile au
ra.tmak, hele yaz günleri, en karlı 
iflerden, daha karlı .•. 

Kökü suda değil mi? doldur, dol 
dur. piyasaya dök! 

Eskilerimizin "su gibi aziz ol!" 
diye dua etmeleri demek ki bo•u
na df'i!ild;. Buoün. iki su b;r ek-

Beyoğlu A.. Ş, inden: 
Beyoğlu malmüdürlüğün~n .ması 

almakta bulunan ye derece uzennden 
malül mütekaiclini askeriye ile ıehit ye
timlerinin 25 ıubat 934 akf8Dllna ka. 
dar 934 senesine ait ikramiye kayrt mua 
meleleri yapıbıııJ< Üzere ıubeye müra • 
caatlan. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

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

Telefon 42519. 
634 

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

)8 . 

Satılık Soğan 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 

(25000) yirmi beş bin kilo kuru soğan Şubatm on do
kuzuncu Pazartesi günü saat on beşte müzayede ile satılacak 
tır. Taliplerin Yeşilköy Civarında İstanbul Ziraat Mektebi 

Çiftlik idare Hey'etine müracaatları. (633~ 

(277) 677 

,, __ ...:;E~V.:.K;.;.A;.;,F~M-l_JD:".l~R:""l"':Y:""E_T_t ""'.'t_L":"A_N_L_A_R_ı ___ ı 
ı . 50 1 O Şubat 934 Cumartesi 

51 • 120 11 ,, 934 Pazar 
121 • ila 12 Pazartesi 

Hayrat hader:ı'esinin Kin?11usani 934 aylıklan yukarı 
da yazılı tarihlerde hizalarmd.ıki numara sıralarına göre veri
lecektir. (631) 

}nbisarlsr U. Müdürlüiünden 
Aleni münakasa ile (2) adet "Etüv" makinesi satın 

alınacaktır. Verebileceklerin şartnameyi gördükten sonra mü· 
nakasaya iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarile birlikte 
17-2-934 cumartesi günü saat 15 te Galata'da Alon, Satım 
Komisyonuna müracaatları. (575) 

İstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Sultan Ahmette muhterik Baytar Mektebinde 3 M. 

1002 duvarlar yıkılarak arsanın tesviyesi yapılmak ve çıkı 
cak taşlar ihale tarihinden iti haren altı ay ~rfmda kaldı~ ıl
mak şartlarile 501 lira bedel üzerinden a~~ .~rttırma usulile 
!atılacaktır. isteklilerin 25-2-934 pazar gunu saat 14 te mü 
racaatları. (517) 

' . -
ı:i. j: . •4 .~. , • ' # • ' • • , • ,. 

Satılık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. İsteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 

58. 

o 



8 MiLLiYET CUMARTESi 10 ŞUBAT 1934 

• 
İSTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER F ABRIKALA 1 
Şirketinden: 

. Fabrika nuzda çıkarılmağa başlanan yeni ıene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her İsteyene ıatılmaktadır. 
Fiatlarımız eıkisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~an~ık\a Küp Şekerin Kilosu 39,so 1uru~ i·r. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ma bq lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az be§ vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 645 
- ;. " ,,,. _,. ... ,. -

K EM A L KINAKINA 
KANLARI 

HOL.ASASI SOGUKTAN 
BİLE HAREKETE GETiRiR 

DONAN 
(12832) 

aliye müfettiş 
muavinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
25 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 

10 Mart 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranacak 
şartlar şunlardır : 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, 2- Kanunusani 1934 de 26 ~an 
aşağı ve 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, 3 - Mul
kiye Mektebinden, Hukuk Fakültesinden, ali de~eced.e 
bulunan Ticaret Mektebinden veya bunlara mumasıl 
ayni derecedeki bir ecnebi mektebinden mezun olmak, 
4 - Ahlak ve seciye itibarile şayanı itimat olduğu an
laşılmak, 

imtihana talip olanlar: 15 Şubat 1934 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisli· 
ğine istida ile müracaat edeceklerdir. ~stidaya şu vesi~
larm raptı lazımdır. 1 - Nufus cuzdam ve adresı, 
2 _ Şahsi el yazılı tercemei ha~ h~lasası, . " M~uriyet
te bulunanlar müddet ve suretı hızmetlerme daır res
mi vesika raptedeceklerdir." 3-Askerliklerini yaptık
larına veya tecil edildiklerine dair vesika, 4 - Mektep 
§ahadetnamesi veya tasdiknamesi, ? -.. ~ağlam v~ r~l
culuğa mütehammil olduklarına daır hukiimet tabıbının 

raporu. Talipler tahriri ve §ifahi olmak üzere iki imti
hana tabi tutu1acaklardu. Tahriri imtihan Ankarada ve 
lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An
karada yapılacaktır. 

İmtihan Programı: 

MODA 

STANDARD 
300 mumluk 

Benzin LambalaTı 
ispirtoya Hacet Kalmadan 

Yalnız bir kibritle yakılır 

Kullanışı gayet kolay 
Sağlam, I dareli ve ucuz lamba/ardır. 

1Herzaman 
b• 1 
ızesorunuz 

·- • 
10 beygirden 800 beygire kadar Exzosla çılış•n tek silindirli 

Kondenso ile işleyen çift silindirli LOKOMOlllLLERIM!Z vardır. 
Yalnız Tilrklyede l ~7 tane R. 'ıVOLF 1 .OKOMOBlLl ltlemektedir. 
Her büyüklükte ve her şekilde KAZAN imal ederiz. 
BUHAR MAKINALARlMIZ her tarafta tanınmıştır, çok ytiksek 

takat ve tazyiklerle de imal eılllmektedir. . 
8 beygirden SOO beygire kadar - BUCKAUER - KOMPRESÖR 

SÜZ. Dizellerimiz fennin en modom kavanininc göre imal edilirler 
ve her tarafta rağbet görmüşlerdir. 

SÜPEHHlTF.R, EKONOMA YSER n her mıddel mubrlkaya uyar 
OCAK TERTIBATIMIZ vardır. Teklif ve hususi kataluj!;lanmızı isteyiniz. 

Umumi vekill: AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMEf HAYRI 
Telgraf Adresi: MUHAYER ISTANBUL. Telefon: 24420 ve 244~9 

~irlr,.,..i Mh~t PaSA Hın 11d"•i l[ ... ..~;;ı;ı 

... ırW!'~""IP. 

Yapacağınız tesis>! no bilyüklükte 
olursa olsun ıize kudret lstihsalı için 
teklifatta bulunmağa ve pl!nlan ihzara 
amadeyiz. 

ıVlühendislerimiz her türlil arzularınızı 
isaf ederler ve tesisatınıza uysun bir 
ınakinayı bizde matla.; hP1nrfli.ııru7.. 

648 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EK RE M~~~43 

Dr. SEDAT 
Muayenehaneaini lıtikliil cad. 146 

(lı Bankası üstünde) Luvr Apart. 
Birinci kata nakletmiıtir. (13119) 

VAPURCULUtı 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALIGI 
Liman Han, Tele/on: 22925 

~~~~~~~~~~---

Karadeniz yolu 
SAKARYA va~~;,".t 11 

PAZAR günü saat 20 de Ga· 
lata nhtunından kalkacak. Gidi~tc 

Zonguldak, lnebolu, Ayancık, Sam · 
sun, Unye, Ordu, Gireaon, Tirebolllı 
Görele, Trabzon, Rizeye. Dönüıt• 
bunlara ilaveten Of ve SünneneY• 
uğrar. 
~~~~~~~~~~----

Kara b i g a yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR 
ŞAMBA günleri ıaat 20 de Top
bane nhtnnındnn SAADET ,. .. 
puru muttı.t iskele]ere uğrar. 
~~~~~~~~~~~ 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER· 

ŞEMBE, CUMA günleri saa1 

9.30 te Tophane rıhtımından BA~· 
TlN vapuru kalkar. Gidi§ ve dö
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

İzmir yolu 
Her PAZAR, SALI, ÇAR· 

ŞAMB, CUMA 11ünleri Top• 
hane nhbmmdan saat 9. cla TA"{• 
YAR vapuru kalkar. Gidit ve dÖ
nüıte mutat iskelelere uğrar. .... _________ __ 
~-·~~~~~ .... --ı DOKTO 

Rusçuklu Hak 
Galatuarayda Kanzllk eczaJıanetl 
brfıamda Sahne aolraimda 3 n,....... 

ralı apartmıanda 1 nıımarıı. , ........... ______ .-ı!~ 

rDr. Horhorun~· 
Eminlluü V allde kıra tanesi 

.-4 yanında ~ (12135) . 

Devredilecek ihtira beratı 
"Yaygılar ,ve dokunmut kum&! ü1 

rine tüylü ve püsküllü it yapmağa ı1' 
ıuı makina" hakkındaki ihtira için V 
tihaal edilmiı olan, 14 Mart 1931 I 
rih ve 1403 numaralı ihtira beratııı' 
iıtiva ettiği hukukun bu kere ~ 
ıma devir veyahut icara verilmesi &' 
lif edilmekte olduğundan bu huı~• 
fazla maliımat edinmek isteyen :r.e'l•f)# 

lııtanbul'da, Bahçekapu'da Tat ~~ 
da 43-48 numaralarda mukim vekiU 
W. Stok efendiye müracaat eyletl'~ 
ri ilan olunur. (130~ 

1 - Maliye A (Bütçe) ihzarı, tatbiki, tastiki ve 
kontrolu "Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, B" 
Vergi nazariyeleri, teklif usulleri, vasıtalı vasıtasız ver
giler" Sedüllü vergiler, veraset vergileri, istihlak üze
rinden alman vergiler, Gümrük İnhisarlar, harçlar," 
Türkiyedeki vasıtalı vasıtasız vergiler, C" Maliyemizin 
varidat ve muhasebe teşkilatı, D" İstikraz nazariyeleri, 
tahvil amortisman, Türkiye Düyunu Umumiyesi, 
2 - İktısat, " istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak ba
hisleri " 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, faizi 
mürekkep, iskonto, faizli hesabı cariler, 4- Hende
se, satıh ve hacım mesahaları, 5 - Ticaret usulu defte· 
risi " esaslı ve pratik malfunat " 6 - Hukuku idare, 
Memurin muhakernatı kanunu, ceza mahkemeleri usulu 
kanununun tahkikat usullerine müteallik hükümleri, 
ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunlarmm Mali
yeyi alakadar eden ahkamı, 7 -Türkiyenin tabii, ikti
sadi coğrafyası ve tarihi hakkında malumat, 8 - Fran
sızca "imla ve tercerne ". --- Diş Tabibi ---· 1 3 üncü kolordu ilanları 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliği alına
caklar Memuriyet te yapsalar altı aylık bir narnzettik 
devresi geçirecekler ve üç sene sonra yapılacak ehliyet 
imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine 
tayin ve bir sene staj için Avrupaya gönderileceklerdir. 

(167) 666 

' - .. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 

Bu '' Superinduktans ,, ahizesi 
bekle. bir radyo makinesinden 

nebilen bütün evsafı haizdir. 

TÜRKİYE tş BANKASI tarafından tesis edllmiıtir. A vrupanın en büyük radyo 
iTHALAT, iHRACA T, KOMiSYON VE fabrikaları tarafından in~a edil. 

EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 7 

f SKENDERİYE de •atılmak üzere emaneten mal mİştir • 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKiYE fŞ BANKASI 

tubelerinden avans alabilirler. y • A k 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komisyonla emin bir surette enı n araLokanta ve Birahanesi 
iş görmek isteyenlerin MISIR İŞ LIMITED'i tercih etmeleri •••-••••••••--• Sirkeci ıimendifer Iataayonu ittiaalinde 

kendi menfaatleri icabıdır. ) 837 

Telgraf adresi: MISIRİŞ • İ•kenderiye Umumi Neıriyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM JZZEt. 
641 ~ Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 

Dr. Pertev Ata 
Muayenehanesini lıtiklil Cad. 146 

(1, Bankası üstünde) Luvr apart. 
1 nci kata naldebnittir. (13119) 

l)enizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köprülıap 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilıürdanade 

H .. T.ı. zn41 

Mersin yolu 
ANTALYA vapuru 11 Şu. 

bat PAZAR on da Sirkeci rıhtı 
mından kalkacak. Gidi,te Ça • 
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodoı, Marmaris, Dalyan, F et. 
hiye, Kalkan, Kq, Finike, An· 
talya, Alanya, Mersin'e. Dönü,. 
te bunlara ilaveten Ta,ucu, A -
namur, KUfadasına uğrayacak. 
tır. (650) -
Ayvalık yolu 

SEYYAR vapuru 11 Şubat 
PAZAR 18 de Sirkeci rıhtı . 
mından kalkacaktır. (649) 

. ,. 
M. M. V. Satmalma KoJJl1 

yonundan: ,, 
Yerli Fabrikalar maıtl~ 

tından 40000 metre Pija~1 
için beyaz bez kapalı z Jb'' 
münakasaya konmuştur. j 
lesi 26/Şubat/934 Pazarte• ;ıı 
günü saat 15 te dir. Taliplere~ 
nümune ve şartnameyi görıı'i' 
üzere her 8ün ve münaka_~jjl' 
iftir&k için•~ o gün" YZl"-11• 
de teklif ve teminat mektU~ş' 
riyle Ankarada M. M. V:.r, • 
tmalma Komisyonuna Jtlll) 

caatları. (3474) (5~ 

Devredilecek ihtira ber~t~~ 
"Divarlann inıalan hakkınd~ ı.i1'-' 

susiyetlerine" dair ihtira için '~ils ~ 
edilmit olan 25 Şubtlt 1929 ta ;ı.ı.i1,. 
782 numaralı ihtira beratuıın n• ~,. 
ettiği hukukun bu kere bat~•:11ııif 1, vir ve yahut icara verilmeıı t: 1•1 r 
dilmekte olduğundan bu baP ,.tıl1 l 
malumat edinmek istiyen ze" ı!•~ 
tanbul'da, Bahçekapu'da T:·'ın .,e~ 
da 43-48 numaralarda mu 1 

1 e~) 
H. W. Stock efendiye mürac•(ıs"o1 
meleri ilin olunur. 8 


