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İmzadan sonra 
Balkan misakının gaeztelerde 

llefredilen metni Şarki Avrupada 
d'1hün istikrar ve devamı yolun • 
h~ a~~n ehemmiyetli adımın ma
h~~~tinı tenvir etmektir. Misakın 

u ~ı tudur: 1 

Viyana sokaklannda harp devam ediyor, Fran
sada grevler durdu, Tevfik Rüştü Bey geliyor 

k 1 - Dört Balkan devleti Bal • 
~nlardaki hudutlarının emniyeti-

111 lllütekabilen tekeffül ediyorlar. 
h 2 -;-- Bu itilafı imza etmeyen her 
angı bir Balkan devletile biribiri

lle haber vermeden ayrıca anlat • 
llıarııayı taahhüt ediyorlar. 

3 - ltilifname ile tayin edilen 
llıenfaatleri alakadar olduğu za • 
illan alınacak tedbirler hakkında 
anlatmak üzere biribirile istitare 
'lıııeğj kabul ediyorlar. 
ı 4 - Dqanda kalan Balkan dev
k etlerinin de misaka ittiraki için 
apı. açık bırakılıyor. 
~•:ıakın netrile tebarüz eden 

no alar f(>yle hüliaa edilebilir: 
. 1 - Misak Balkan memleketle
~arasında sulh ve müsalemeti tak 
B Ye İçin imzalanmıt bir itilafbr. 

u devletlerin Balkan Yarımada • 
•ı dı•ında bulunan devletlerle mü
tıaaebetlerini ula alakadar ede • 
llıe:z. 

. 2 - Bulgaristanın bu itilaf hari 
tıı:ıde kalması misakın tamamlan
:a-ına mini olmuftur •• Ancak d?rt 
~~ devleti Bulganstanın mısa 

~ftırakini iltizam etmitler, Bul
~!"i•tan kabul etmemi9tir. Bu va
ı 11"tte hiç bir misak imzalamamak 
~ taıııam olmayan bir misak im
tihjllıak şıklarından birini ter
' 1_, e ltar9rlatan devletler, ikinci 
l~~ tercih etmitlerdir. Bundan 

ur .. •f'-· .. · d' A k Bili ~. 1<arı muteeasır ır. !"~ 
ra1t garıstanın ergeç misaka ıft~ • 
'fi edeceğini ümit etmekteyız. 
dı~'h.ııazeteıi misak hakkında yaz 
tıııı i 1~ batmakalede Bulgarista • 
der~lır:'k etmemer.inden bahse • 
Ctdir dı1or ki: "Müsbet bir neti· 
dı. I> ~\' apıJabildiği kadar yapıl • 
dı." at istenildiği kadar olma -

'-··Bu, a •• " -.ı. d " b' b'" llllltJd .. ""T"gı ,,. ...... arı, ogru ır U• 

alluııa ur· latenildiği kadar olmadı 
\'e ııı .. • herhalde olan 9ey de aulh 
lıi llsalemet uğurunda mUsbet 
rı: .ıı~ticedir. Bulgarİılltan da b\J • 
Ilı' ~ttirak edince Londralı refiki
ka'~ın de dediği' gibi, "istenildiği 
Ilı ar olacaktır" bunu tamamla • 
le~ Bulgar devlet adamlarının el-
liııdedir. 

" Bulgaristan Batvekili Mu .. nof 
--eııapl • kın . ~· 
ta B an! mıaa ımzaaından son 
ı,f \t)~aı;ııtanın neden Atina iti • 
)11 ~a •ttırak etmediğini izah yol
llıt Yanatta bulunınuttur. He -
in&~ aöyliyelim ki bu beyanabn 
~C"l&aı kafi derecede Yazth deitil
~~ Bulgar Bqvekili diyor ki, 
ı..':_"tb hareketimizi Milletler Ce
~1eti miaakma uydurmak arzuıu
e~ aevkiledir ki miıaka ittirak 
. ""edik." 
'.l ~\ı . 
..,.1'h'?zlerle Mupnof Cenapları 
letler •ıle Balkan misakının Mil -
Lll) ,~ıniyeti misakile telif ka -
liuıııar tdiğini ıöylemek istiyor. 
l\eııog aa,vekilinin sözleri bize 
ı:ıj İli g ınisakı imzalanırken de ay 
tı.;;11 't2ların ileri ıürülmüt oldu • 
llıiaaı_ atırlatb.Harbi ilga eden bu L ·-""lll' • 
<>eıı lfil ıtıraza hedef olmasına ıe-
lııı:ı 'h~h8: Milletler. Cemiyeti misakı 
jak kah~ ille'~ ~~r müeyyide ola
tr.l(ell ettığını ıleri sürmekte idi 
~Yledi~g~'.u~ hu tenkitlere kartı 
'lal'icj •ozu hatırlarız. Amerika 
(:~llıiy!~ nazırı demittir ki Milletler 
~ ve edsll)h '!e. müsalemeti te • 
t!bı:ıilel h :ırııe ı.~ın kurulmut bey
L"'"• lıa b~r mueıaeae olduiiuna 
~iıı ~ r .1 ilga eden bir mukave
'""'dılnı rıı.•Yet miaakın• uygun ol • 
!lıt!cte 1 ıddia etmek ~nakuza dü 
Şjllıdi ~ batk~ bir 9ey deiildir.' 
~ııı e ~Ynı cevap Balkan: ıni • 
'il telif Mılletler Cemiyeti ıniaaki
tdenı kabul edemiyeceğini iddia 
~il ere Verilebilir. 

; ~nl:~of Cenapları, bu ıözleri • 
d' "llziye er Cemiyeti misakının ha 

11 •I edil ~!trde muahedelerin ta • 

Tevlik Rüıtü Beyin Atinada alınmlf pul bir rennl.. 

Har\ciye Vekili bu sabah 
lstanbula geliyor 

Pireden ayrılırken vapurlar düdüklerle 
selamladılar, halk tezahüratta bulundu 

Balkan mi.akını mütekabilen tekellül 
ettiği hudutlcrrı ve Balkanlann umumi 

vcuiyetini lfÖSlerİr harita 

mıtbr. 

Tevfik Rüttii Bey lstanbula çar
tamba sabahı saaat 7,30 da Yaracak
tır. 

(Devamı 6 ıncı uhifede} 

Takas işlerindeki yolsuz
lukların tetkikine başlandı 
Bütün vesaik tahkik heyetinin emrine 

verildi, heyet gümrükte çalışıyor 
lstanbulcla yapı -

lan taka• mıamelatı
DI tetkik için Lüldl • 
metçe tqkil edilen 
ve lkbsat. Ziraa~, 
Gümrük ve inhisar
lar vekiletl muralı • 
bulannclan mürek • 
kep heyet tetkikata 
batJamıtbr. Heyet 
ticareti dahiliye giiın 
rüğünde aynlan da· 
irede çalqmaktadır. 

Heyetin giimrükler • 
de çalıımumın se • 

-
, J 

bebi takas itlerinin Taka tahkik heyeti bilha&ııa ihraç edilen kerateler 
son bağlanb nokta • üzerinde tetkikat yapıyor. 
amm gümrükler olması ve bütün vesa decektir. 
ikin burada bulunmasıdır. Y apbğınuz Muhtelit tahkik heyeti §İmdilik 
tahkikata nazaran, muhtelit tahkik itin bqlangıcmda oldııiundan mese _ 
heyeti timdiye kadar yapılan bütün lenin ne netice vereceği ve tahkika
taku muamelatına vaz'ıyet etmİftir. bn ne kadar devam edeceği henüz .,..._ 
Bu huaautaki vesaik ki.milen heyet em lUın değildir. Tahkik heyetinin meoai-
rine verilıniıtir. Tahkik heyeti ilk it o- al hakkında arkı bir ketumiyet muh..,. 
tarak bu vesaik üzerinde metııul ol • faza edilmektedir. Heyet bilhaaaa ke
maktadır. Sonra icap edene alaka • l'Mle takuı üzerinde mqıuf olmakta 
darlarm malllmatlarma mOr•caal • • dır. 

lıcıı ııı e 1 eceğini kabul eden 19 
~oraa kaddesine itaret etmek isti-

r-?. ltılsakn.aati~izce bu maddenin Erzincanuı lrrırtulllfUllun )llldöniimiJ dün Hallıeoinde lıutlabuulı. Rennlmi;a lııı 
~linL .. 19 ıle hır alakası olamaz. _,. 
~ 1 "'U toplantula alınmlftrr. Ya%ıa İf .ahiledeuır. 
ı·" triıı uncu madde ile muahe- l "'"""'""""""""""""'""";;;;;;;,;;;;;,,;;;:::.;,;~;;..,;:;,,;;;::;;;~.;;;,;;;,~;;.:,.....,,....,....,.,..,.,..,,,... ..... _ I 
• •ııe tev aııcak ittifakı ara ile tadi- ren Lokarno muahedesi de Milleı. ı ni takviye eden bir miaaktır, Lokar 
'ta ·ı az Ver 'I' K . "f k l C . d ) ı e v .1 

1 ıyor. arar ıttı a ı er emıyeti misakına muhalif 0 ). no Garbi Avrupa a aükiin ve iı • 
~ ~'nıı, ;rk ebildikten sonra misak mak gerektir. tikrarın teessüsüne ve sulh ve mü
h 'l.tdır.; E ~ muş ne ehemmiyeti Kanaatimizce ıulh ve müsale • salemete ne kadar yardım etmitse, 
.:1r llıi~akger~~dutları tesbit eden mete yardımı olan her misak Mil- Balkan misakı da Şarki Avrupanın 
1 '\ltıa 111 

111 ılletler Cemiyeti mi letler Cemiyetiniıt miaakma nıu • wkUn ve istikranna o kadar yar
~tek o'llrUgayir olduğu iddia edi- gayir. olmak 'öyle du~un, bu bey- dım edecek ve dünya ssulhünün 
)a~- llıiıak't.:ı zaman dünyada sağ nelmılel sulh tetkilatının hedefle- dayandığı temellerden biri ola • 

-....ııı ı:arp h ınaz. Mesela Alman rine tamamile uygundur. Balkan caktır, 
udutlarını daimileşti- misakı da böyle Milletler Cemiyeti Ahmet ŞVKRO 

ismet Pş. Hz. 
Eskişehire gittiler 
Bşavekil bazı müessese

leri ziyaret edecek 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Baı 

vekil hmet P.,. yanında hususi ka· 
lem müdürü ve yaveri olduğu balde 
bu akf&Dlki trenle Eski tehire hareket 
etmit ve istasyonda vekiller , fırka u
mımıi katibi Recep, Riyaseticümhur 
katibi Ruıcn Epef Beylerle Bqveki
let erkinı tarafından tqyi olunmuı -
tur. 

ismet Pqa Eskitehirde kısa bir 
müddet kalarak bazı müesseseleri zi
yaret edecek ve perıembe sabahı An 
karaya dönmüı bulunacakbr. 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü Be
yin EokiteJıirde Bqvekil Pataya mü
laki olması mukarrerdir, 

Hava değişti, 
Kar başladı 
Karaburunda bir motör 
parçalandı, iki kişi boğuldu 

Dün hava karlaıruıtır. Sababten İ· 
b'baren akıama kadar faaılah auıret • 
te kar yafmııbr. Kar, Karadeniz de 
fırtına ile yağmaktadır. Fırtınadan 
bazı kazalar da olmuttur• Hararet de 

(Devamı G mcı sahifede} 

Vekaletler 
Bütçeleri hazır --lkbsadi programın tatbi

katı için tahsisat 
ANKARA, 13 (Telefonla} - Vekl

letler 1934 bütçe projelerini hazırla. 
mıılardır. lktısat vekili Mahmut Celal 
Bey bugün öğleden sonra Maliye veki. 
Ji Fuat Beyle uzun süren bir ıniilakat
bı buluıımuttur. 

lktısadi programın tatbikabmn is
tilzam ettiği tahsisat ile döviz vazi
yeti mevzulan üzerinde görüıtükleri 
tahmin ediliyor. 

icra vekilleri heyeti önümüzdeki 
cumartesi günü yeni bütçe üzerinde mii
ukerelerine baflayacak ve bu müna
sebetle devıimlı içtimalar aktedecek -
tir. 

Ne tavsiye 
Ediyor? 
Demiryolu mütehassısı 

raporunu 
verdi, lskenderiyeye gitti 

Türkiye demiryollan hakkında tet• 
ldkat yapbktan sonra biikfunete uzun 
bir rapor veren Amerikalı müteha11ıa 
Mösyö Charles Beli dün sabah isken• 
deriyeye hareket etmiıtir· Mösyö Bell'
İn Nafia vekaJetine verdiği rapor bin 
sahifeliktir. Bu raporda timendifer • 
!erin iıletilmesine ait bütün meseleleri 
tetkik etıniı, silolar inıası, navlun me
aelesi, otomobil - demiryolu rekabeti, 
memurlann istihdamı bunlara ait si
gorta, tasarruf sandıklan hakkında ta· 
yanı dikkat tavsiyelerde bulunmut • 
tur. 

Mösyö Bell vaki olan beyanabnda, 
vazifesinin ifa11 hususunda hükı'.imet
ten gördüğü kolaylıklara teıekkür et• 
tikten sonra demiıtir ki: 

- Türkiye İ.kbsadi kalkınması i • 
çin büyük gayretler aarfediyor. Bu se
beple büyük bir demiryolu ıebekesine 
Ye yollara ihlıiyacı vardır.,, 

A vusturyada dahili kanlı 
harp devam ediyor! 

Hükumet ihtilalcileri top ve mitralyoz 
ateşile tenkil etmektedir 

Bir çok şehirler istirdat edildi 
VIY ANA, 13. A. 

A. - Viyana be-
lediye reisi M. Leitz, / 
sece yanııma doğ

ru bila mukavemet, 
tevkif edilerek po
lia müdiriyetine sev• 
kolunmuttur· 

Belediye reisi Dal• 

bedilen içtimai ba· 
M. siret nazın 

Schnıitz, bu sabah 
fıe batlıunqtır. 

AYuaturya aosyal
dem<>kratlar reiıl M. 
Otto Bauer h&li fi
rardadır. 

Şehrin merkezin
de karıııldıldar hita
ma ermektedir, Mül
hakatbı aükWıet var 
dır, Kanuni kuvvet
ler, son mukavemet 
nüvelerine kart• ha
reketlerinde deYam 
ed.yorlar. Biitün ge- _ _,,,,_.._ 

ce devam eden ten- Viyana belediye dairnlni, Mecliııi Mebıuan önünü, 
idi harekab t'opcula· Linz fehrini gösteren resimler ve Viyana fehrinde ih 
rm da inzDnaınile tilôlin ve hükamet kuvvetlerinin mücadelesinin 
sabahleyin dalıa zi. teka.ü.I ettiği belediye meclui dairelerini ve civann 
7ade ıiddet kesbet· dalıi ııokak ve caddeleri göıı teren kroki 
mittir. Müsademeler lılllı· "'! ~'lkta· ı TopÇU kuvvetlerinin atqine en ziya-
da, Vlyanamn s-lomcla ldar l'eJ e, de nmnuı kalan yw, beton anneden •i· 
timalde HeiJisenıtadt'ta '\ ~ ı,•ncİ perleri llıtiva eden, &osyal-demokraıların 
daire dahilinde devam etnçs M lla}I" (Devamı 6 mcı aahilede} 
-========-=<ılcİI' ~~c-=-"""'=----=-===-=-====-

Llü bC!f bapıekili de ~e toplıy an M. Doubergue'ln büyült kabinesr 
Soldan aai• dofr• ilk ••rada ı M. Louf• Marin (Silahl7e,). 2 - M. Tardaeu (Naaaret·) 

•'- ..... r), S - M. Gutoa Do .......... (Baı•elı:ll), 4 - M. Herriot (NuaNtaiz naur , 
1 - M. Bartlı.. (Harlolre), 8 - M. Marq-t (Meaal), 7 - M. Flandln (Nafi&), 

8 - Albert S.rraut (Düili:reJ, lldnol •ırada: 8 - M. Germln Martin (Maliye •• Bütçe), 
ıo - M. Lan! (Miiateml.ı.lt), 11 - M. Queme (Mllıtemleklt) 12 Muechal Peu;n 
(Harl.lyo), 13 M. Cbboa ( AdH1e), ı4 - M. Borthod (Milli tArbl1e}, 15 - General Dı· 
aa.in. (Ha•aJ, 19- M. WUliam Berb'an.d. (Ticareti bahriye), 17 - M. Ri•olet (Tekailt), 

18 - M. MaUarmıi (P. T. T.), &ıP - M. Lamoureux (Ticaret). 

F ransada umumi grev 
kan dökülmeden bitti 

Birçok şehirlerde tezahürat sükun için
de geçti. Marsilyada boğuşmalar oldu 

p ARiS 13 .A.A. - Havas ajansı nakliye vasıtalarının azalması ve 
bildiriyor' : ~at. 13 ten itibaren de herhangi bir 

24 saatlık umumi grev ıa~a'?1 ka!t hô.dıaeye sebep olmamak için tama-
hadise olmadan inkİ§af ebnıttır. Bır- men durması bu değiıikliği daha zi-
kaç gündenberi mesleki. ~beplerden yade artbnnııtır. 
dolayİ yapdan taksi ~evı. il~ payıtah. Grevin Pariateki en tayanı dikkat 
ıra çelıreoi .:ı•t~n de~ıtı. s.~bahle- taraflanndan biri•i, bir gece evvel ba-
yin tohrin uzerınden gıden muıterek (Devamı 6 mcı sahifede) 

Görüşler 

Bana hak vermeye bi]irsiniz .. 

Bilmem gerçek bilmem yalan, bir 
gazete yazıyordu. Bakırköydeki Zira· 
at Enstitüaii Müdürü akasya ağaçla • 
rwnı lıeatirip müessesenin sobalarında 
)!akhnnıf. 

-Al demiıler, bu nasıl olar? 
- Yal demiş, basbayağı olur . 
Evet bence de böyledir: basbaya

fı olur' ve tas tabii yakılır. Niç_in ya
kılmasın? Karakıı umulmaz bı!' hız
la ba&tırmrş. Havada rüzgôr, cığerde 
neles donuyor. Müessesede çalııan 
yüzlerce vatanJaı, lıi aıaiı yukarı ya· 
ıamak hakkı olan _insanla~ ~a .. den~le
bilir, habir1t titreııyor. Mudurun dıı • 
leri z,ongır zangır. 

- Bre odun yetiftirin ! 
- Yok rlendlm, bitti, 

ı 
Aka GONDOZ 

- Bre çabuk isteyin! 
_ Olmaz; beyim, tahsisat kalma· 

mıf. 

- Ya:ıt.ın! fİzinl Telefon edin! Tel
grallayınl Radyolayın/ Televizyonla
yın! Donacağunız;ı söyleyin! 

- Dedik, deki a, kulak asma be-
yim. Fasıldan fasla nakil gerekmit. 

- Hemen çabuk yapıversinler! 
- En tezi altı ayda. 
Hangi müdür olsa düşünür ki koca 

müesse.fe bir insan yığını ve vatandaı 
müessesesidir. Hiç bir tanesini Avu,,-. 
tralya koyunu gibi lrigori.liye edeme
yiz. Böyle bir hak hiç kimseye verilme 
miıtir. 

Oyleyıe keain akasyaları, yıkın vir
(Lütfen sahifeyi çeviriniz), 

' 
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Milliyet'in tefrikası: 14 

~1t©lVÖ~~V 
Hayatı ~e ©Blidımü 

Mecliste 37 istizah takriri - Stavisky,nin dolandırıcılığı 
bilinmeyen bir şey değildi Hallan itimatsızlığı 
yerinde midir ? - Rusyalı Alexsandır Parisin kralı t -

Stavisky nasıl kaçabildi ? 

7-Dolandırıcılıkla töhret bulmu' 
ecnebilerin Fransız topraklarında 
ıerbegçe ika.metlerine müsaade 
edimenin tehlikelerine ve ayni za
manda parlamentoda aza olan 
bazı avukatların bu kabil dolandı
rıcılıkları dolayı meclis kürsüsün
de itham edecekleri yerde bunların 
mahkeme huzurunda müdafaaları
nı deruhte etmeleri gibi garip va
ziyetlere dair; 

8 - Bayonne meselesine ve bu
nun siyasi neticelerine dair; 

9 - Stavisky itinde polisin ve 
emniyeti umumiyenin faaliyetine 
dair; 

• ıt • 

37 istizah takririnin dokuzu Sta
visky me5elesine, mütebakiai de 
Lagny timendifer kazasile diğer 
bir kaç meseleye ait idi. Meclis Sta
visky'ye ait olanlardan maadaaım 
bir gün sonraya bırakh, Staviaky' 
ye ait istizahlerın derhal baflan
m:ısım kabul etti. 

llk aöz alan takrir sahiplerin 
M. ( Lagrange), bir kaç seneden be
ri memleketin bir k&J"ıtıklık ve is
kanda! havası içinde ~akta ol
dı.:ğunu, (Oustric), (Aerostale) 
{Bayonne Notionub de Creedit), 
(Bayonne de Bale) rezaletlerinden 
sonra ,imdi de bir Stavisky rezale
ti çıkbğını, maddi müzayika içinde 
kıvranan halkın arbk kime itimat 
etmek dazımgeldiğini bilmediğini 
eğer buna karşı esaslı tedbirler it
tihaz olunmazsa balkın bu itimat
sızlığa hale vermek icap ettiğini 
söyledikten sonra : Stavisky'yi şöy
le anlatb: 

"Stavisky yeni meydana çıkarıl
mış bir maceraperest, yahut dünkü 
bir dolandırıcı değildir. 1915 te al
tı ay bepiste 100 frank cezai nak
diye mahkum olmuştu. )916 da o 
tekrar mahkeme huzuruna çıkıyor. 

1923 te onun aleyhine dolandırı· 
cılıktan ve karşılıksız çek imzala
mak cürümlerinden dolayı yeni bir 
•ikayet daha görüyoruz,daha sonra 
başka bir çek işinden dolayı o gene 
müstantik huzuruna gidiyor, fakat 
bu esnada çek kaybolduğundan 
mesele mahkeme kararile kapanı
yor. 

1926 da Stavisky '4Yanı dikakt 
bir takım şerait altında Marlv - b -
Roi'de tevkif olunuyor, 1928 de 
tekrar ceza mahkemesine sevkolu
nuyor, fakat 1927 den beri o mu
va~t ta !iye kararile serbeatir ve 
bu itlen dolayı takibat durmuttur· 

1 te bu mukattan tahliyeden ıon· 
radır ki "Büyük macera,, denilen 
iş Stavisky'nin havsalaamda teres
süm etmİftİ. 

neferi, devirin armutlan, bıçkılayın 
ma'lolyal'tn f 

lnıuınlılfın hakkı için bir inaarun 
bundan başka yapacak insanlık vazi. 
fesi yoklar. bter ziraat enstitüıü ol
ıun, i.:er ağaçları koruma cemiyetle
ri ıımumi nazırı. Bu, budur ve böy!e o
lacaktır. Böv'e olmasını/an daha tab 'i 
bir şey düşünülemez. Bir Zonguldak 
kömür hao:uuında ki köyler ormanla
rı kesip yakar. Bir demiryallan ara. 
lannılakl kasabalar onnanları keaip 
yakar. Bir orta Anadolu linyil hav:ıuı
ıındaki çöp meae, gecıen kökü 11e te
~k yakılır •• . Balfl1'köy Ziraat En.rti· 
lÜ•Ü müdürü oe aiaç koruma c~miyc
ti r<!isİ olan vicdanlı, düfÜJlceli oe in -
ıan ~~ndaf'n hiç ıruçu ;yoktur. 

Bu tfm anavo'una ve iç)IÜzünü baı· 
vekilimizin Tas"rrul ııe iktuat hafta· 
•ını at;frlfı yitnlıü mühim nutlıantla a
ramalıdır. Bü.vük fxıtoekil o nutkun· 
da paraf'a~. sonra memleketin kömür 
ve ılemır lflne parmak baatı. Durdu. 
Kanuıtu. 

Bundan dtı anlıvabilir~ ki memle· 
kc!te ormanl"ITt lıoruma ve Üretme iti 
bir kömür. c(..,mir oe mühendi. qidir. 

Türk mü'1endiai bir tuğla cıe lıerp:c 
tipi bulacaktır ki onunla ;yapılacak 
köy ocakları memlekette ılailar gibi 
yıifdr duran linviti yakabilsin. 

Bir dem:r aoba tipini anya an_va bu
f.,caktır ki rn•abalar onda taıkömü
rünü yakab'hin. 

Kömür mutlaka kok ve antrıuit de
ğildir. 

Bir tarile ııe nakliye muııazeneai 
bulacaktır ki hiç kimse pahalı di· 
yeme•İn. _ 

l1te bu lıömür; demiri, topl"ağı, 
bakırı, her m"deni İ.f'eteceği gibi 
asıl mifl.ıt denilen müıterek hayatı ~ 
letecektin 

lıte bafoekilimiz; bu büyük i,in üze• 
rinde clurmaa,. ona parmak ba•mtf ve 
9nJan kon"""'~ftu. 

Ve ifle bunlar oluncıya kadar, mah
rukat tahsiaatının Fasıldan faala, doa
yadtt"1 J1nvavn veçirilmesi bitincive 
kadar ornıanlnr kesilecek, ahcuyalar 
yaln'acak, yediveren gül lidanlan kül 
olacaktır. 

Yalnı% l·Ji;fıt ır.•tünıleki romanda mı 
reali:.m'! Nevr biraz; da ya1anılan ha
yatta realiat olmuyoruz? 

AkaGONDOZ 

Staviaky'nin iki cephesi vardır 
Biri if adamı cephesi, ötekisi avan
türiye cephesi. 

Staviaky l 927 de hapishaneden 
çıkınca 1928 de Alel müesseseleri
ni, 1929 da tetebbüaat nafia tirketi 
ni tesis ediyor. Bu 'irketin parlak 
bir meclisi idaresi vardır: Eski pri
felerden biri, bir ceneral ve eski 
bir büyük elçi bu meclise aza aıfa
tile dahildirler. 1933 te Caiase au
toonne (dea grandı trav•ul inter
natinaux)yi tesis ediyor. Bu son it, 
ba.0 noktalarda l::avağı h r a 1 

olan Stavisky'nin belki daha dahi
yane eseridir. Eğer bu it muvaftak 
olaydı Stavisky halkın tasarrufla
rından laakal 500 milyon çarpacak
tı. 

Şimdi it adamı olan Staviaky'nin 
yanı başında bir de kulüp ve ku
mar adamı olan Stavisky'ye baka
lım. (Canne) gazinosunda "oyunu 
çakılan,, Stavisky burada gördüğü 
müşkülattan sonra (Biarritz),. Pi· 
diyor, oyun salonlarına girmekten 
memnu olan Stavisky Biarritz ıe 
serbest girebiliyor, memnuiyet kal
dmlmışb. 

Stavisky bir aralık yarışlara me
rak ediyor, fakat yarışı t~vik cemi 
yeti Stavisky'nin kendi ismi altın
da at ko,turmasına muvafalcat et
mediğinden cemilekar bir diploma
tın delaletile büyük yarıtlarda Sta
viaky'nin atları koşabiliyor. 

Nihayet emniyet sandığı işlerile 
alakadar oluyor. 1930 da (Orleans) 
hakiki ve yalancı zümrütleri rehin 
ederek bir kaç milyonluk bir avans 
almağa muvaffak oluyor. Bunun 
üzerine aleyhine bir tiknyet vuku
buluyor, tahkikat batlıyor Stavis
kr ~geri ediliyor, {Ba;onne)e 
gıdıyor ve mahut dolandırıcılığı ya
pıyor. 

Staviaky bu bonoları plase ede
bilmek için cemiyet içinde yerlet
meğe muhtaçtır. Bu ihtiyaç ıevkile 
onun bir matbuatı, bir çok yevmi 
gazeteleri, bir takım haftalık meo
muaları, tiyatrosu vardır. Hülasa 
Rusyalı ! Aleksandr Parisin 
krallarmt iri olmuftu. 

Derken onne rezaleti bat 
gösteriyor. er Staviıky beynel-
milel teşebbüsat nafia tirketi na
mile kurduğu mGesseseyİ yürütebil
aeydi bundan ele geçireceği para
larla Bayonne bonolarını ödeyecek
ti. Fakat bu olamadı Bayonne re
zaleti patlak verdi. ' 

Bunu müteakip meb'uslann ve 
fantaz üstatların ismi ortaya atılı
y~~· ~'.'-7:~ gazete d~rektörleri ve fe
rıki curumler tevkıf ediliyor. Hü
kümette deği9iklik oluyor, it mey
dana çıktı, ve Stavisky ölüyor. 

1927 senesinden muvakkat bir 
~!iye kararile rebset gezen Sta
vııky, oyun salonlarında hiyleai 
yakalanaralc bu salonlara girmek
ten menedilen kumarbaz Stavisky 
meşhur dolandırıcı Stavisky, zabı.' 
tanın nezareti altında bulunan Sta
visky nasıl oldu da on sene zarfın
da milyonlar ve milyonlar çalabil
di?. 

Nasıl mı oldu? Şöyle oldu ki 
Stavisky zabıtada, adliyede müe'\o 
seaab resmiye ve huswiyede, mat
buatta, büyük memurları arasında, 
parlamentoda müzaheretler cemi
lekarlıklar buldu. Stavisky f~u an
lamı,tı ki bugün içinde yqamakta. 
olduğumuz içtimai reiimde J-.ü•ün 
lanetler yalnız sefillerin açların, 
paraaızlarm i\stüne yağdırılır. 

Stavisky'nin dolandırıcı olduğu 
nu bilmiyen yoktu. {Cannes) de bir 
gün oynarken hiylesi yakalanmıf, 
artık oyun salonlarına girmeai me
nedilmi,ti. Bir kaç ıene sonra ay
ni Staviaky'yi Biarritz salonlarında 
•~rbeat serbest hatta oynarken gö
:J'YO";'Z· ~vvelki memniiyeti ref'e-

en kımdı? Bu memnuiyet niçin ve 
ne

8
zaman kaldrrılmıtb? 
u h" d. 1 

d ku
a ıae er hep 1932 senesin. 

e vu l. 
b 

~ ge ıyor. Muvakkat tahli-
ye ae ebı kararile dola""" Sta . 
ky 1 h. b" ~ vıa-a ey ıne ır takım iki I 
va dır B .. . • yeter 

r • unun uzenne Orl d 
0 dd" b 0 hkik ' eana a cı ı ır ta at ba,lıyor fakat 

Stavisky'ye kimse dokuna'.mıyor 
Stavisky buradan (Bayonne)e gi: 
diyor, mahut iti kuruyor, Bundan 
da kimse telifa dü,müyor, kimse 
gidip hükUmete haber vermivoı-, 
etrafa bir teY sızmıyor, halbuki Sta 
visky sıkı bir polis nezareti altın
da bulunyordu, hatta bir aralık ta
kip !'e tazyik olunduğu da söylen
mıftı· 

Staviaky muhtetem bir hayat üsr 
mektedir, halbuki sorulsa buna ıa. 

M1LL1YET ÇARŞAMBA 14 ŞUBAT 1934 

ARiCİ HABERLER 
Silahsızlanma 
Müzakereleri 
Fransa Alman muhtıra
sına cevap hazırladı 
LONDRA, 13 (.A.A.) - M. Hen· 

deroon'un riyaseti altında bulunan 
silahlan bırakma konferansının kü -
çük bürosu hu sabah Londrada Ak • 
vaın cemiyeti birliği merkezinde top
lanmıt§ır. Bu içtimada Akvam cemi· 
yeti umumi katibi M. Avenol, Cenev· 
re silahlan bırakma ıubeai müdürü 
M. Ağnidiqa, M. Poliu ve M. Beneı 
hazır bu•unmuflardır. 

PARIS, 13 (.A..A.) - Hariciye na• 
zırı M. Bartbon, bu sabah Elize sara• 
yına eiderek Almanya tarafından si -
li.hlan bırakmaya dair geçen ayın on 
dokuzund aBerlinde verilen muhtıra• 
ya dün ak§Alllk:i nazırlar meclisinde 
hazırlanmıı olan cevabı metni reiıi 
cümhura tudik ettirmittir. 

Bu cevabi nota, bugün öğleden son 
ra Berlin büyük elçisi M. Pransua 
Poncet'ye gönderilecektir. 

M. Roosevelt Lindberge 
cevap vermiyecek 

VAŞiNGTON, 13. A.A. - M. Roo
sevelt hava postalan mıık:ıvelelerinin ki
milen feahedilmeıini pro..eıto eden Lind
bergin te.grafma cevap vermiyccektir. 

14 
Beyaz ev" meıhur tayyarecinin te

ıebb~ıünün "ilinat" gayesiyle yapılmıf 
oldugunu, çünkü te)graİın henü.z re.!ıi
c~m~urun eline geçmeden matbuata ve
r•lmıt olduğunu ıöylemekle iktifa etmi._ 
tir. • 

Hükumet, Lindbergin "tehlikeli ve 
faydasız •• olacağını bildirdiği askeri tay
yarel~.rle hava postaaı n:ık:iyahnı yap
mak uzere teıkillta hararetle devam et
mektledir. 

Halk, hükUınetle hava şirketleri ara· 
sındaki ihtilafı ali.ka ile takip etmekte
dir . 

Efkan umumiye ıui isı;maI!ere kartı 
zecri hareketler al nmaıı lü:-ı1.ımunu tas• 
vip etmekte, fakat bütün mukwel•lerin 
fa.hedilit:nin dünyanın en mi:k"1'1111°1i 
tftliı!d<; edilen Am•r"ka fıa .... nosta "ak· 
liyat sistemini tehlikeye dütüreceğinc!cn 
endi,o etmektedir. 

19 tubaltan ifbaren b3§lıca 14 hat Ü· 
zcrind~ ordunun 122 tayyarcoi çalıt· 
mağa baılryacaktır. 

Almanyadan şikayet 
dosyası 

PARIS, 13 (.A.A.) - M. Barthou, 
dün akşam Avuatu:yarun Paris aefiri
ni kabul etmiştir. Dollfuu bükıimeti
nin Avusturyadaki Hitlerci faaliyet 
hakkında yapmış ve tevdi etmiş oldu
ğu dosya ve meselenin Mi.letler Ce
miyeti konseyine aevki hakkında ırö • 
rüımüılerdir .• ---
Amerikada altın topla

yanlar ceza görüyor 
VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Cam

phe'I isimli bir adliye memurunun ban 
kada mevcut altmı olduğundan dola • 
yı .hükfunet tarafından açılan bir da
vada mahkiim olmuftu. Caınpbell adli 
divana müracaat etmiıtir. Fakat, adli 
divan altm toplıyanlara kartı yapılan 
kanunun meriyetini tasvip etmittir• _.,_ 

Hapishanede isyan 
YALLA, (Vaıington hükumeti, 15. 

A.A. - Dün Vaşington hük:tmeti ha· 
piıhaneıinde bir iıyan olmuıtur. Dokuz 
mahkum ve bir gardiyan ölmüıtür. 

Hançerlenen iki gardiyanın vaziyetle
ri ağırdır. 

M. Beck Moskova 
Yolunda .. 

Lehistan Hariciye nazırına 
iyi bir kabul hazırlandı 

MOSKOVA 13 (A.A.) -Tas bil· 
djriyor: lsvesti~a gazetesi, Leh Hari
ciye nazın M. Beck'in Moakovaya mu 
vasalatı münasebetile yazını§ olduğu 
bir makalede diyor ki: 

Leh Hariciye nazırının Moskovaya 
gelmesi hiç fÜphesiz Leh • Sovyet mü 
naaebatım daha ziyade kuvvetlendir • 
meyi istihdaf etmektedir. 

Leh • Sovyet mukareneti ne ka • 
dar büyük ve iki memleket arasın • 
daki ralutalar ne kadar ada olursa 
Şarki Avruparun sulbü da o derece ra· 
sin olur. Sovyet Ruaya ile Lehistan a.
raamda ıulh, iki memleketin inkitaf· 
lan için mühtaç olduk'an asudeliği 
ihlal tetebbüalerine mini olan kuvvet 
li bir .i.ınildir. Bu sulh ayni zAmanda 
diğer komtu meml&ketlerin asudeliği 
bakımından da l.i.zondır. Leh Harici· 
ye nazın M. Beck ve refikası Sovyet 
Ruıyanm hükümet merkezinde Sov • 
yet Ruayanm takip etmekte olduğu ~ 
rici siyasetin en mühim aksamından 
olan Lehistan ile mukarenet siyaaeti· 
ne ve mücadele halinde bulunmalarm 
da hiç bir menfaat melhuz olmıyan, 
bil.i.kiı ıarki Avrupada harp mesele -
sinin ika edilmesini menrtın~kte·men
faatlcri bulunan iki memleket arasın.
da mukarenet vücude getirmek saha· 
aında M. Beckin oynamıf olduğu role 
telcabül edecek olan hararetli ve dos
tane bir kabul göreceklerdir. 

M. Beck yolda 
VARŞOVA, 13 (A.A.) - Pat A. 

jansınm minsk muhabiri bil~irivor: 
Nein-ore~oje hudut iata.syonu Polonya 
ve Sovyet bayraklariyle donanm .. tır. 
Pol<'nya hariciye nazın M. Beck Sov· 
yet haricive komiserliği umumi katibi 
ve Litvinofun mümessi'i Divillc:ov~ki 
tarafından karkşılanmııtır. Minsk 
İstasyonunda haricive nazm basta Ga 
lo.died yoldaı ol:lui!u halde Sovvet 
Rusya cümhuriyeti hükfuneti azalan 
tarafından kar1ılanınııtır. 

Balkan haberleri 

~o t:yada altı 
idam kararı 
Komünist maznun1ı:tnnın 

muhakemeleri l itti 
PARIS, 13 (A.A.) - Sofyadan bil

diriliyor: Komünist te§kilah yapmak ve 
silah çalmış olmakla müttehem Bul
gar sahil zab:ta mem>rlanndan 6S ki
şi hakkında dün verilen karar ile mah· 
keme bunlardan sekizini ölüme , on 
dokuzunu beşten on bet seneye kadar 
hapis cezaıma mahkiım ebniş, diğer 
maznunlan ise beraat cttirmiıtir. 

Bulgaristında be!ediye inliha~atı 
SOFYA, 13 (A.A.) - Gelecek pa· 

zar günü bütün Bulı?aristanda !>eledi· 
ye intihabah icra edilecektir. Şimdi· 
den İntihap hazırlıkları hararetle devam 
etmektedir. 

ATINA, 13 (A.A.) - Atina Ajan· 
aı bildiriyor: Matbuat mümesailleri -
nin sual· erine cevap veren Bqvekil 
M. Tcaldaria deıni,tir ki: 

- Dünkü belediye int.ihabatının 
aükun ve tam bir intizam dahilinde 
cereyan etl""'i~ o]m,.,ımdan dolayı mem
nunum. Millet, hükiimet namzetlerinin 
muvaf~aloyetini temin etmek ıur•tile 

• hükiimetin prenaiplerinden mülhem 
bulunduğunu iabat etıniıtir. Bu pren· 
ıipler, şunlardır: 

Asayiş ve intizam. 
Hükiimet , bu İntihabatta siyaseti 

mevzuu bahsetmek istem.em.ittir. Fa • 
zım olan parayı nereden ted&J"ik kat kendi namzetlerinin ve hükiime • 
ettiğini söyleyemez, metru bir mea- te doıt olan fırka'ar namzetlerinin mu 
lek sahibi değildir, 0 halde kumar vaffakıyeti milletin bükUmete olan 
· 1 bakan itimadını i;ı,at etmektedir. Bu muvaf 
lf erine zabıta te,kilatı ne fakıyeti Balkan ıniaakmın imzuı ile 
yapıyor? Bunu gözü görmüyor mu? ayni tarihe tesadüf etmesi mesut bir 

Staviaky 1929 da bir takım-yük- hidi•edir. 
sek f&hsiyetlerin müzaheretile Fran Zira bu misak hükUmetin bir ıulh 
sız tetebbüaat tirketini vücuda .. e- ıiyaaeti olan harici aiyaaetini takviye 
• • 193 ° ehnektedir. Dünkü intibabatta elde 
tirıyor, 3 te meclisi idare azalık edilen muvaffakıyetten sonra milletin 
larma sabık büyük elçilerdı;ıa ve hüki'imete olan itimadının yenilepneai 
profelerden birer zatı getirdiği hu ve dahili aaayiıi tarain etmittir.' 
(Cauaae autononne) tirketini tesis Bunlar da bükümet proçammm belli 

ediyor. Maliyecileri kontrol etmek- bqlr eaulandır. 
le mükellef olan emniyeti umumiye Filibede tifo 
ve zabıta ne yapıyorlar? Stavisky- SOFYA. 13 (Milliyet) - Filibe. 
nin vaktile hapis cezasına mahkfun den bildiriliyor: Filibenin bir mahal· 
edilmi' patenteli bir dolandırıcı o- lesinde bir müddetten beri debıetli 
lanı bilen polis tetkilab niçin faa- bir tifo salgını hüküm aürm.ektedir. 
Jiyete geçmiyor? Haatalann sayıaı 26 yı bulmuıtur. 

Polisin yüksek rütbeli memurla- Bu!garistanla baytarı mukavele 
rmdan biri, vazifesinden çekildik- SOFY A. 13 (Milliyet) - Ba§ve • 
ten sonra, gazetelere vukubulan kil Gospodin Mup.noE, Türkiye ile 
beyanabnda Staviaky'yi sıkı bir ne- Bulgaristan arasında 933 aeneai son • 
~aret albnda bulundurmut olduğu. !arma doğru imzalanan baytari mu -
gunu, bu adam hakkında bir çok kavelenameyi tasdik için Mecliae ar -
malfunat topladığını, raporlar yaz. zetınittir• 
dığını söylemifti. Bu raporlar ne Bir köyde komDnits toplantısı 
oldu? SOFYA. 13 (Milliyet) - Bu aym 

Polis müdiriyeti umwniyeai de dokuzunda Ferdinand kazaaına ti.bi 
bir rapor yazıp verdiğini ve on se- Lehçevo köyÜnde yapılan bü,-ük bir 
nedenberi Stavisky'yi nezaret al- komünist toplantnı kanlı bir §ekilde 
tınd_a ~ulundurmakta olduğunu aöy nihayet bulmuıtur. Bu toplantıda aöz 
lemıttı .. B. u rapo. run hangi nüfuzla- söylemek için eaki koınüniıt mebuı -

t 1 !arından Kızıl Pepas diye me§hur 
rın esırı e netıceıiz kaldı? Bu ra- Rosnofun ağlu davet edilmitti. Kom Ü 
porlar tetkik ve muhteviyatının doğ niatlerin dağılmadıklarmı gören kö • 
~u olduğu tespit edildi ise neden yün jandarma çavuıu hatip Rosinofu 
ıntaç olunmadı? Stavisky nasıl ol- tabancıunnı çıkarıp ağır surette yarala 
d.uda taın tevkif edileceği sırada mıttır. Y aralrnm kurtulmak ümidi az 
fırar edebildi? Rw•I\ )<:,.... - : • ·:. dır. 
samahaaı aayesinde muvaffak ota.. Yunanistandaki belediye intihabı 
bildi.? • . 1 ATINA. 13 (Milliyet) - Remli 1 

(Bıtmedı) tebliie eöre, 79 intihap dairesinde 

- - 1 

• 

Sındırgıda menenjit hastalığı 
BALIK.ESIR, 13 (Milliyet) - Sındırgıda menenjit hastalığı baş 

göstermiştir. Ankaradan gelen mütehassıs aşı tatbikına ba1lamıştır. 
IZMIR, 13 (Milliyet) Tirede menenjit vakası göriilmüştür. 

Menemende eski eserler bulundu 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Menemende Kubilay abidesinin tcme'leri 

k:ızılan Ayyıldız tepesinde meydana çıkan eski eserler üzerine Maa -
ril vekôleti inşaatın menedilerek sondaj yapılmasını emretmiştir. 

• 
lzmirde korkunç bir tren kazası 

IZMIR, 13 (Milliyet) - Bu sabah saat sekizde Alsancak istasyo-
nunda tüyler ürpertici bir tren kazası olmuştur. Baskıcı 45 yaılarında 
Şükrü El. manevra ana;ında iki vagon arasına düımüştür. Bu sukut 
neticai Şükrü Elendi yan belinden ikiye bölünmüıtür. Adliye kaza et 
rafında tahkikat yapmaktadır. 

Fevzi Pş. Hz.nin kagınvalideleri 
ANKARA, 13 (A.A.) - Büyük Erkanı Harbiye Reisi Müşir Fevzi 

PQfa Hazretlerinin kayınvalideleri Hanımefendi bugün vefat etmiş, na 
mazı Hacıbayramda kılındıktan sonra Cebeci kabristanına delnedil -
mi,ıir. Cenazede Feııziı PClf'Z Hazretleri ile Büyük Erkanı Harbiye ve 
MWi Müdalaa vekıileti rüesası, zabitan bulunma' ve asker, polis mül 
reze!eri iştirak eylemiştir. (Milliyet Fevzi Pasa Hazretlerine taziyet -
ferini beyan eder) ' 

Sovget Rusyada kontrol komisyonu 
MOSKOV A, 13 ( A.A.) - Tas bildiriyor: HükUmet mukarreratı -

nın icra ını kontrol ve ayni zamanda Sovyet disiplinini takviye etmek 
maksadile hükumet, ha'k komiserleri mecl.i:i nezdindeki icra kornisyo 
nu Sovyet cümhuriyetleri nezdinde daimi mümessilleri bulunacak olan 
bir Sovyet kontrol komisyonu haline getirmeye karar vermiştir. Ko -
misyonun reisi M. Ku."bychev'dir. Amele ve köylüyü teftiş halk komi· 
serliği i'e bu komiserliğe merbut mahalli idareler, vazifelerini ikmal 
etmiş olduklarından dolayı fesedilmiştir, 

Fransız nazırları seyahat edemezler 
PARIS, 13 ( A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Kabine meclisi na

zırlann seyyahaıini ve merasimlere riya:et etmesini menetmiştir, 
Kabine Meclisi, silahsı:ı:lanma hakkındaki Alman notasına verile -

cek cevabı da tasvip eylemiftİr. Alman delilleri hakkında kat'i kuyut 
ihtiraziye dermeyan edildiği anlaşılan bu nota bugün Berline gönderile 
cektir. 

Hakim ve avukatların binişleri 
ANKARA, 13 ( A.A.) - Aldığımız maliimata göre, Tiftik cemiyeti 

tarafından vaki teşebbii& üzerine adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey An 
kara, lstanbul ve lzmir adliyelerile barolarına gönderdiği bir emirrde 
hakim ve avukatlar tarafından bundan sonra yaptırdacak binişlerin 
Ankara solandan yaptırılmasını bildirmiştir. 

Suriyede Arap - Yahudi meselesi 
ADANA, 13 ( A.A.) - Beyruttan bura gm:etelerine gelen haberle

re göre, lngiltere hükiimeti her sene Fili•tine kırk bin Yahudini.n gir· 
mesini kabul etmiştir. Bu halin kaç sene" devam edeceğ belli değildir. 
Bu yüzden Yahudiler ,imdiden Suriyeye ve Lübnana .da el atmaya baf 
lamış ve bu meyanda bir Yahudi zengini Cebeli düruz mıntakasında 
dört köyü 140 b5n liraya satın almıftır. Buralarının altı ay zarfında bo
şaltılmasını da şart koymu11tur. Bu vaziyet Suriyelileri fena halde sini~ 
lendirmiş ve gazeteler ,iddetli nqriyata başlamışlardır. Bu yüzden Fı 
listinde olduğu gibi Suriyede bir Arap, Yahudi meselesinin meydana 
çıkacağı beklenmektedir. 

Leh hariciye nazırı Moskovada 
MOSKOV A, 13 ( A.A.) - Lehisetan hariciye nazın M. Beck ile 

ref'ıl;ıası refakatlerinde hususi kalem müdürü M. Dobitzki, nezaret mü
fa~iri M. Ba~iruıki, Pat A~~•ı müdür muavin M. Obras_ki ve L~h gaze
tecileri oldugu hal~e ~ugun Moskovaya muva•alat etmı,ler ve uta.ynıı 
da M. ve Madam Lıtvınol, M. Kamnki, Moııkova askerlik dairesi komi· 
tesi reisi M. Kork, Lehistan sefareti memurlan, Hariciye komiserliği 
yüksek memurları, Sovyet ile ecnebi matbuatlan mümessilleri ve bir 
mülrezei askeriye tarafından selamlanmışlardır. • 

--Amerikan-Sovyet ticareti 
VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - On 

bir milyon sermayeli ve Sovyet Ruıya 
ile ticari muamelelerle mefgul olmak 
üzere bir ıirket tesiı edileceği haber 
verilmektedir. 

Bu ıirketin ismi, "Export und im· 
port Bank of Waıhington,, olacakhr. 
Şirket, M. Rooaevelt tarafından batka• 
ca emirler verilmediği takdirde sade
ce Sovyet Rusya ile muamele yapa • 
caktır. 

Mançuri harekahnın 
masrafı 

TOKYO, 13. A.A. Meb'usan mec~ai 
Mançurideki harek.i.h askeriye dol~yı11y
le verdiği açık, 886 milyon yenli_k bır 
istikraz ile kapahlmıı olan bütçeyı tas-
dik eımittir. . 

20 ınilyon yen kadar tahıiaah is~ 
eden çiftçiler yardan hakkında. kanuru 
teklifin, bu ayın 23 ünde meclise arze
dilmesi muhtemeldir. 

Gandhi'nin katibesi 
BOMBAY, 13 (A.A.) - Gandi 

tilmizlerinden Alman madam Spiegeli 
Ahmetibatta tazyik albnda bulunan 
halk aınıfmın metalibahna cevap ver 
meie memur etmİftİr. Hint hükiimeti, 
Gandinin Amerikalı katibesini hudut 
haricine çıkarmı,ıır. Eıasen Gandi 
k.i.tibeıini (Ablaluız bir yalancı) ola.
ra kilin etmiıti. 

63 belediye reiıi intihap edilmiıtir. 
Bunlann 34 ii hükilmet fırkaoından 
25 i muhalif f~rka.dan, 4 Ü müstakil' 
biri komüniıttir. Batvekil mebuı inıi: 
habatınm da ya Ağuatooun veya Ey • 
tulün birinde yapılmaaı muhtemel ol· 
duğunu aöylemiıtir. intihabatın neti • 
ceai hakkında fikri aoİ-ulan ve halen 
Kandiyede bulunan M. Venizeloa de.o 
mittir ki: "Bu intihap, iki koıucu -
dan birinin kofuya çıkmadan evvel a
yağının keıilmoa.ine benzer .. Şunu da 
söylemek iıterim ki, intibabahn ne -
ticeai pek te Cümhuriyet taraftarları 
aleyhinde deiildir." 

I 

Kağıtta kalan 
Kararname 

-
Suriyede Taşnaklar yine 

istediklerini yapıyorlar 
HALEP, 13 (Milliyet) - Sari,-. 

fevkali.cle komiaerliği, evvelce çıkar,ı... 
ğı bir kararname ile tahrikitın önüa• 
eeçmek için Ermeni ldüp, cemiyet ~ 
ham miieueselerini kapatnuıtı. r.ıı
bu kararnamenin müeuir ıurette uıt• 
bikat aabaaına intikal ettiii görühniİ1~' 

Kapablan Ermeni cemiyetleri get> 
eskiıi gibi faaliyetlerine devam e~b'it 
tedirler. Çünkü emniyet müdür!~. 
çok Taınaldan istihdam ettiği ~ 
bunlar kararname ahki.mmı ancak • • 
naldara muhalif olan partilere ~ 
tatbik etmektedirler. "ı-' 

Fırkacılık yÜZünden Hmçak k-' 0 
•İne mensup muharrirlerden ~a 
Taınaklar tarafından öldürülmüıt~ 

• • 
Kapa~ı çarşının tanıir•. • 
K 1 • • • • beledıf apa ıçarıınm tamırı ıçın ,...Jı 

fen heyeti yeniden bir ketif ya~j , 
üzere hazırlıklara baılamııtır· 3oO 
rendiğimize göre, evvelce yaP1!'f!' 1.,1· 
bin liralık keıif, tamirat için ka '..,oiri 
miyecefi anlatılmııtır. Çarıuıı~ t k"" 
için lazon gelen parayı, belo;dJY;i .,,. 
nunu mucibince çaqırun aahiP e el • 
receği için, bunlar belediyeye d•;. lı" 
dilerek temaa edilecek ve çart"'ıı1>it,. 
günkü geliri kat•i rakamlarla te 
dilecektir. d" .,tıeıl' 

Çarşı ıon senelerde ik~ıaa 1 ~ıı" 
mi yetini kaybetmiıtir. Gunj"~ uı>d"" 
dükkanlar kapanmakta ol .uı ~ 
kiralar azalmaktadır. BeleıliY"• rııoı" 
tı sahiplerinden lizım eahaele'?-1 :;,.d~: hiç olmazsa yarısın ıt 1

, ·gdrf' ~ 
evvel tamire baılamamak fıkJ'I bit 1 
Ta.mire baılandıktan ıonra ~"j p•'" 
raftan kiralara konacak hacız ~,.ıl•"' 
run tahsilatma devam c:~ilecj!;.;ı ı • 
belediye bütçeaine bir yük ta 
d_i!m._emit olacaktır 



.. 
[fl:LE~ 

Anlayışımdan şüphe 
edenler! 

Çetit · • cı haklÇ.efıt ınsanlar, yerli, yaban 
r;

81 
d · h veya eğreti mizaçlar a -

gid n a epai de adamın hoşuna 
Yen eınez Y~ ! . lşte bu hoşa gidemi
ıin· ?eyler ıçınde bir tip vardır ki ; 
karırınıe dokunur, Bu tip muttasıl 

Şısındak' • " 1 d he" d ının an ayışın an şüp 
e en b' · · l 'k ır t .ptır ... 

bir a ırdı anlatırken iki kelimede 
sorar: 

B · · · · An1aşıldı mı efendim? 
raı, 1.kah bir lakırdı persengi ol~ 
•ö/ ~h hu·,uıi bir eda olarak, kah 

Ve v'::kl! tkparlayamayıp dütünme
Ne d ıt azanmak için kullanılır. 
fİiph: ols:ı:_. insanın anlayışından 
bet . ettıgıne nazaran münase-

psız bir laftır .. 
ek • 'k nazı olanlar• 

~rhzedebildim ~i?. derler. 
alliler: ta;- Anlatabildim mi? d iye ıo -

rıu~İraz daha lakayıt olanlar bu -

ler-:- Anlaşıldı mı? eşklinde söy -

Ve daha kabalarr 
;- Anladın mı?. der •• 
<>en d · 

derhal: aıma bu suali soranlara 

p;f Hayır, anlamadım?. derim. 
e.sela o anlatır: 

ııa::- Poıtahanenin yanından sa -:.'i{ Anladın mı efendim?. 
ayır anlamadım ••• 

ta_~ Nasıl anlamadın yahu! Pos • 
l'ııııı. enin yanından saparsm diyo 

"_;;ı Okadar kolay anlaşılan şeye 
IU!ı ~dln mı?" diye neye soruyor -

8 oy eyae? •• 

tt)d~arın bu •özlerini gülünç 
tıır. •okmaktan başka çare yok -

lerı Böyle malayani sözlere sarfedi 
lrik enerji toplansa latanbul elek
de ed:ı~rkezini işletecek kuvvet el 
(!ld· ır •• Çene kuvveti az şey de
T ır. 

~~~.kedi ve talihsiz kedi .. 
"'Ylıi Rlib· n evvel, matbaada bir va 
8 , ' ır •·- ta' K 1 • aı:ırtıı • ..-~a ••• oşuşma ar. 
-~·ar. k .... , ' ap;ı,Ylıı ?lı .• Geliyor •• Aman kapıyı 

~t "" 0~· tibi feryatlar •• Binanın 
eıı bu ~ ?-t1armı allak bullak e

"-tı. ç f Utültünün mahiyetini üst 
llıt herb 'fanl•r anlayamadık am
du~ a.~e korkunç bir teY ol -
i'ı!ndik Aükınettik ve nihayet öğ 
di Rülİ !lt~aada yaşayan bir ke
l'•• e gıbı ıüratle odalara giri
ler ;.e çıkıyor ve ağzından köpük 
tİrdi çı~ormuf.. Kedi bir odaya 
S•L- · mı herkes masaların üstüne 
,""'J'or ve k d. d .. tl od t.t•·re . e ı e sura e ayı 

lllut ilikten sonra çıkıp gidyor • 
da Jedinin hamisi olan matbaa
tubııak'!'nlar~an birisi hayvanı 
""rııı 11~.eın~~ fakat mümkün ola 
te • •· _çunkü K•Yet kuytu bir ye
~ll ~1rınıt ve çıkmamıf ... Kedi kor
~ !1 e ınaaalarm üzerine çıkan ar
lı~dlŞ)ardan biri de "soğuk kanlı
~'trıt" kaybetıneden hemen polise 
).,:fon etıni, .. Uzatınıyalım, niha 
dit.ı~edi zabıta kuvvetile tevkif e
\i\İ 1d ~atbaada çalışan otuz kırk 
Ilı~ e rahat nefes alabildiler. 
~ti .: kedi bir hayli hırpalandık -
l{uk td'a (kuduz olmadığı} tahak 
cıjlıııııter:k Jade edildi. Meğer san 
. o,ku ~ tmı,. 
~.lllirıdedb~da bir evde de (Pamuk) 

ı 't B. ır kedi varmış. Ev aahi-
dlırke~are piyankoaundan bilet 

I efadır hnk n.am~na alırmış •• iki 
ete ikra. u. edı namına alınan bi

t-v halkı ın_ıye .çıkıyormuş.. Tabii 
llleUi b. tıındı bu kediyi en kıy -
luyor v~ fey gibi saklıyor, hot tu
lor)&rııı ınuha~betle alakadar olu. 
oYıııa ''·~atta hayat •igortasma 

l'ıtı . Yı bıle d"' .. .. 1 
t ikiıi de k 1!f~nmu! er. Bunla
uı.r ... İk' • edıdır. ikisi de •ıçan 
~r. Faka 11! ~e. dört ayak üıtü dü
tİldir 8

1 ıkıaı de ayni talide der · i · 
l.

1111he alt "d mbatbaa köselerinde 
•r .. ın a azan ı· . 

• otek· k P<> 11e verı-
l'ılır... 1 Uftüyü yastıklarda yab-

k lıısaııt 
ı 0111 ar da böyledir. Şu farkla 

diiteııİr1!1 içinde dört ayak üatü 
erı azdır. 

(:;--.. FELEK Cen---_ ____ _ 
ap Şahabeddin Beyin 

Vef cenazesi 
.ı;~ •t ett ·" · .. b d gıın;, d '!t"•nı tee ... urle ha er ver-
,;'°'' Cerı: ebıyah cedide üıtatlann· 

lıu~ü P Şahabettin Beyin cenaze
~tep ; Bakırköyiinde birinci ilk 
.;_ ~•ld,. ~nrtıdQki evinden aaat on iki 
ı.ii"İrıd., •ka~e.ktır. Namazı Bakırköy 
ti Y •ile k ~·~Qcak ve merhum Bakır 
i~· Cerıap a rıstaruna defnedilecek -
~ lc.ı., O Ş~habettin Bey, çok sevdi 
·~e"• eıtıne H c·· tt Yanına .. .~mm merhumun 

ıı"'nh .. -· Romulecektir .. ~·•Yet C . 
Yiıı l;'Ük ed· C ençler Mahfelinden: 
~ &<in v~~ t enap Şahabettin Be -
t ı sr.1 arka~ ı dolay11i1.. bilümum 
de' h da Baku·k~lan!"n bugün aaat 
•• •~ı,. lıul oy "taayon mcthalin • 

<>lurıur, unınaian ehemmiyetle rİ· 

• 
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• 
ŞEHiR HABERLERİ 

Ekonomi 

Kükürt 
Madenlerimiz 

--o-

Bir Leh grupu işletmek ;,.; , 
hükumetle temasa gi di 

Aldığımız maliımata göre Leh .... 
nayicilerinden mürekkep sermayedar 
bir grup Anadolu kükürt madenleri
ni iıletmek için hükiımetle temasa giriı· 
mittir. 

Grup bir taraftan da tetkikat yap
mııtır. Lehistanın çok kükürt ithal e
den l!_ir memleket olduğu nazan dikka· 
te alınarak alakadar mahafil bu temas
ları alaka ile karıılamaktadır. 

~ fıni iptidai maddaler 
tarife projesi 

Milli Sanayi Birliği idare heyeti reisi 
ls_t"?~ul meb'~ıu Va~ıf Bey Sanayi 
Bırlıgı heyeti umumıyeıinin kabul et· 
tiği yeni mevaddı iptidaiye tarife pro
jesini iktısat vekaletine takdim et • 
mek üzere Ankaraya gitmiıtir. 

On mi ı yon şişenin imhası 
istenilmiyor 

Yeni ölçüler nizamnamesi mucibin
ce içine sulu ıeyler konularak satışa 
çıkarılan kaplar ve ıiıelerin de muay
yen ölçüde olması lazım gelmektedir. 
Bu evsafı haiz olmıyan §İteler imha 
edilecektir. 

Müskirat amilleri dün ticaret mü -
dürlüğüne müracaat ederek l ktısat ve
kaletine bildirilmek üzere teıebbüsat
ta bulwımu•lardır. 

Müıktir~t &milleri eldeki 10 milyon 
ıiıenin parasının tamamen ödendiği~ 
binaenaleyh memleket serveti meyanı· 
na girdiğini Öne sürerek bu tiıelerin kul 
lanılması için iki senelik bir mühlet 
verilmesini istemektedirler. 

Ağaç ~arka 
Bir Macar grupu ıimdi Peıtede bu

lunan bir ağaç Parke fabrikasını Is • 
tanbulda kurmak için tetkikat yapmak· 
tadır. 

. Macarlar Avrupada olduğu gibi Tür· 
kiy-;de de ıehir sokakannın ağaç par· 
ke ile tefrişi için belediyeler nczdin • 
de le§ebbüs yapacaklardır. 

Yeni bir yağ 
Cihan buhranı münasebetile Japon 

hiikiımeti Cava adasında da çay zcrri
yatını tahdit etmiştir. Bu tahdit tica· 
ret filemine yeni bir yağın karışmasına 
aebep olmuıtur. 

Bu yağ çay tohumlarından çıkarıl
maktadır. Koko yağından daha iyidir. 
! ~ekler bu yağla gayet İyi Pitmekte 
umı. 

Makine yağı yerine zeytinyağı 
Avruparun zeytin yağı müstahsili 

memleketleri bir müddettenberi zeytin 
yağımn makine yağı yerine aanayide 
ve otomobillerde lrullarulması için tet· 
kikat yapmaktadırlar. 

Zeytin yağının makine yağma naza
ran daha yüksek evsafı haiz bulundu -
iunu meydana koyan hareketler memle 
ketimizde de alaka uyandırmııtır. Ti
caret odnsı zeytin yağlanmıza iyi bir 
aarf yeri bulunabilmesi itibarile bu tel• 
kikatla yakından alakadar olmaktadır. 

Ticaret ve Sanayi odası 
mecmuasının 50 nci yıiı 
1 stanbul Ticaret ve Sana • Od 

mec ili 
. yı a11 

muası e ncı yıldö ·· .. . tir. numune gınruı· 

Oda mecmuası, matbuat aı . d 
uzun sayılabilecek olan bu yarunemm e 
bk h d em) 

. asır
ayatın a m eketin iktısat v ti

caret ilemine büyük ve devamlı ı:'iz. 
metler ifa etmiıtir. 
. Bilbaua ciimhuriyctin ilanından j. 
!'~en oda mecmuası yeni bir şekilde 
?Jtitar. ederek memleketin terakki ve 
~~~dıyatırun inkiıafma elinden gel
dıgı .. kadar. yar<!'m etmiştir. Bu ıuret
)e cümlıunyet ikbaadiyatmm ve tica
retinin tadık bir tercümanı olmuı ve 
Türkiye matbuabnda mühim bir mevki 
tulmuıtur. 

Ticaret ve Sanayi Odası mecmua11-
na bundan böyle de muvaffakıyetlerinin 
devamını dileriz. 

Oda memurları için 
sigorta sandığı 

Oda nizamnameıinc nazaran oda 
memur ve müıtahdemleri için bir ai .. 
ıorta oandığı yapılması IUımdır. 

Şimdiye kadar yapılmadan bu teıek
külün vücut bulması için odaca faali· 
yete ıeçilmiıtir. Sandık için haprlan· 
mıı olan talimatname projesi müte
haamlar tarafından tetkik edilmekte -
dir. 

Müfit Necat Bey Ankaraya gitti 
l.tanbul Deniz Ticaret Müdürü 

Müfit Necdet Bey, dün akflUD Anka· 
raya ııitmiıtir. Müfit Necdet Bey, li. 
m~ tarife komsyonunun hazırladığı 
Yeıu tarifeleri de vekfiletin tasdikine ar-
Zebnek Üzere berabe · d ··t·· " rm e go urmuı .. 

Yumurta kongresine ne ted
birler düşünülüyor? 

SAMSUN 13 (A 
verilen b' 'ı. .A.) - Kongreye 
yece .'!" ço raporlar heyeti umumi· 
d 1encumenlere verilmittir. Bunlar-
an ıtanbul Yumu t t•• 1 d 

Ah t B 
r a uccar arın an 

me ey tarafı d nif · . n an yumuı-tamn taı .. 
.t' ıhriç, •ıleme uıullerinin ıılahına 

aı verı en rapot"lar Samsun ticaret 
oda11 Iıa~katibi Adil Bey tarafından bir 
koope~atı~ t~ıkili ve yumurtanın hi _ 
mayeıı ıçın hır kanun li.yihası tanz · · 
hakkındaki rapor heyeti wnumiy:'.: 
okunmuıtur. 

Encümenler kendilerine tevdi edil-

Vilayette 

Vergi tahsili 
Yeni teşkilat İstanbul 

için f aideli oldu 
lstanbul yeni maliye teıkilatının, ya

pılan tetkikatta matlup neticeleri ver -
mekte olduğu görülmüıtür. 

• T ah:"<kuk ve tahsil itleri muntazam 
hır ıekilde cereyan etmektedir. Gerek 
tahkikat ve gerek tahsilat geçen sene
lerden fazladır. 

lstanbulun maliye teşkilab tabak -
kuk ve tahsil edilen vergileri miktarı 
Yİnni _küsı1r milyon liraya baliğdir. 
Bu miktarın tamam olarak tahsil edi
leceği kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Diğer taraftan maliye memurlarının 
nokaan bulunan terciimei halleri ta -
mamlanmaktadır. Her memur için ayn 
t~rciimei bal dosyalan tanzim edilmiı
tir. 

Maliye teşkilatında münhal memur
luklar da tamamen doldurulmuş, kad
ro ikmal edilmi!tir. 

ff ilknettin Bey 
Bir müddet mülkiye müfettiıliğin

den ayrılmış olan Rüknettin Beyin bn 
defa gene mülkiye müfettişliğine tayin 
edildiği haber alınmıştır. 

Rüknettin Bey kıdemli mülkiye a • 
nıjrlerindendir. 

Fuhuş mıntakasına ayrılan evler 
Fuhuş n izamnamesinin tatbikatın

da bazı mii§külat çıktığı, bu cümle -
den olarak serbest ev içjn aynlan ma 
ballelerdeki cvsahiplerinin evlerinin 
umumi kadınlara tahsisini istemedikle 
ri id.dia edilmektedir. Bu iıle metgul 
komıayon azasından biri , nizam.na -
menin tatbikatında müıkülat çıktığı 
doğru o'.madığnu söylemiştir. 

Mahkemelerde 

Beledlyede 

Kontrat resmi 
Belediye 100 bin lira 

ilavesinin yolunu buluyor 
Belediye müesseselerin, ikamet -

gahlann kontratlarından almakta ol· 
duğu resmi artırmağa karar vermiı -
tir. Şimdi senede 200 bin lira kontu· 
rat resmi tahsil edilmektedir. Bu ye
kUııun 300 bin liraya çıkarelması için 
bütçe encümeni tetkikat yapmakta -
dır. 

Kooperatifte çay 
Belediye kooperatifi açılı§ yıldönü 

mü münasebetile yarın kooperatif lo
kantasında bir danalı çay verilecek -
tir. 

Francala fiafı 
Bu hafta ekmek fiyatlannda bir 

değiıiklik olmamııtır. Francala fiyat· 
larında 20 para tenzilat yapılnuıtır. 

Sinemalardan alınan rusum 
Belediye •İnema ve tiyatrolardan 

alınan belediye resmini yüzde dörtten 
yüzde yedibuçuğa çıkannağa karar 
vermiıtir. Bu hususta bütçe encümen i 
tetkikat yapmaktadır. 

Hacce gidenler 
Hudu~ ve sahiller sihhat umum mü

dürlüğünden : Ecnebi memlcket'erden 
gelip Boğazlardan transit halinde geçe
cek ve lıtruıbulda kendilerini götüre
cek gemileri beWeyerek Hicaza gidecek 
ve o havaliden gelecek Hacılar ile Hacı 
vapurlarına evvelce çıkartılmıt bulunan 
17 Niaan 1926 tarihve 28 sayılı tahriratı 
umumiye hükmü bu yıl dahi, aynen tat· 
bik edilecektir. 

Adliyenin nakli durdu mu 
Son kararın veri mesi bekleniyor, pos
tane temamen adli yeye verilecek mi? 

Adliye da'.reıinin poıtahaneye nakli 
iıi ıimdilik durmuş gibidir. 

Nakil İ§İnin :ltmalinden evvel adli • 
yenin postahanede ne kadar kalacağını 
kestirmek icap etmektedir. Şimdilik 
adliyeye tahsis edilen iki kat bütün ad
liye dairelerini istiap etmemektedir. Bu 
vaziyette de bir !asım mahkemeler bu· 
gün bulunduklan yerlerde kalacaklar -
dır. Bu ıekilde bir yerleşmeden mat -
lop fayda hasıl olmıyacaktır. 

Bunun için bu daireleri istiaba kiifi 
bir. baıka bina bulunması icap etmek· 
tedır. Maama!ih adliye için postahane
den daha elveritli bir bina bulunama
~aktadır. Sövlendiğine göre postahane 
ınası posta ve telgraf idaresine eadli· 

reye ~evredilecck, buna mukabil posta 
~~ar-;sıne Meydancıktaki vakıf arsalar 
u;ıerınde 300 bin lira sarfile modern 
hır !"'•tahane binası yapılacaktır. Maa
mafih bu tekil tamamile takarrür et
ınit değildir •• 

Adli;ı:e dairesinin postahanedeki i . 
ki ~atı hı~ sene miiddetle iıgali için pos
ta ıdar~sile. mukavele yapılmı§tır. E
ğer adlıyenın ~stahane binasındaki me
aaisi bir aeneyı geçmiyecek ise icra ti
caret mahkemeleri ve Beyoğlu huhl 
mahkemelerinin timdilik postahaneye 
naklinden sarfınazar edilecek, yalnız as_. 
liye ceza ve sulh ceza mahkemeleri 
postahaneye nakledilecektir. 

Bu takdirde de mahkemeler için kür
ıü ve yerli mobilya intasmdan sarfı 
nazar edilecektir. Fakat postahanenin 
tamamen adliyeye nakli takarrür eder
se o zaman bütün mahkemeler posta -
han~ye .. nakledilecek ve salonlarda eaas• 
lı kurauler ve yerli mobilyalar yapıla -
cak, mahkeme salonlarile .. k da 
1 b' 1 . muza ere o -
~rıru • ır ettirecek kapıl11r açılacak, 
!i,.~da ıcap eden tadilat icra edilecek-

Bütün bunlar lalcarriir e'---''"' • UIK:Ulgl J,. 

mit olan raporlar üzerinde tetkikat
lanna devam etmektedirler. 

. ihracat encümeni, kendisine veril _ 
~! ol"? • raporlar üzerinde ıunlan tes
bıt etmı~tir: 
•. Zir8!'t m~u~ları, köy muallimleri, 

kiitiplen ve İhtiyar heyetleri vasıtaıİ· 
le köylünün tenviri, yumurtalann be
~emehal ihraç iskelelerinde iılenmesi 
ihracatın yalnız yedi yüz yirmilik &illi'. 
dıklarla yapılması, ve bu oandıklann 
ortadan bölünecek tarzda yapılma11. 

15 mayıstan sonra yumurtaların lam
ba ile muayenesi, yumurtaların üç ıınıf 
üzerine i•tandarize edilmesi. 

Sandıkların vapurlara tahtalı sapan· 
la alınması, 

ihracat iskelelerinde her ay değiş· 
tirilmek üzere yumurtacılardan mürek
kep üç kitilik bir heyet tarafından mu· 
ayeneıi ve tecrübeler heyeti araımdaki 
ihtilafta ticaret odalarının hakemlik 
yapması, 

Samsunda bu:ı: fabrikası yapılma • 

"• 
Yumurta iıliyen amelelerin bir teı• 

kili.ta bağlanması ve ücretlerinin tica .. 
ret odaları tarafıodan tayini, 

~a~iciye encümeni de ıunlan teıbit 
clmıttir: 

Sandıkların ve talaıların kuru 
fabri~a mamul.~tında olması ve bun~~ 
nn bilhaua gulnar , köknar a. d 
yapılması,. llllcm an 

çin 900 lira ııırfile ve banka giıeleri 
teklinde tanzimine karar verilen ic
ra salonunun da timdilik inıasına im
kan görülememektedir. 

Nakil iti etrafında son karar an -
cak önümüzdeki hafta içinde verile -
bilecektir. 

Yangın yerindeki kasalar 
Dün adliye yangın yerinde yeniden 

bazı kaaalar açılmııbr. Kasalann •
çılmau gene müddeiuınui muavinle -
rinden Salim beyin riyasetinde bulunan 
tıbbı adliden izzet ve belediye makine 
müdürü Şefik beylerin de dahil olduğu 
heyetin nezareti albnda yapılmı§tır. 

Açılan kasalar asliye beşinci ve 
ikinci hukuk mahkemelerile Sultanah -
met sulh beıinci hukuk mahkemesinin 
kasalandır. 

Bu kaıalar muhteviyabnın lıımamen 
kömür haline inkılap ettiği görülmüı -
tür. Bu kasalardaki miktan pek az o -
lan madeni paralar da diğerleri gı'bi a
teşten müteeuir olmamıılardır. Ancak 
liiğıtlar ve kiğıt paralar istifade edile
miyecek bir haldedir. 

Adliye yangın yerinde daha bir çok 
kasalar vardır. Ancak bu kasalar ta
mamen enkaz albnda kalımı bulunmak
tadır. Kaaalann çıkarılması ve açılması 
adliye bina11 enkazının yıkılmasına bağ
lıdır. Yıkılma iti emlaki milli7e idare
ıi yapacakbr. Yıkılmaya ne zaman bat· 
!anacağı henüz maliım değildir. 

4 ay 15 gün hapis 
Dün Sultanahmet sulh birinci ceza 

mahkemesinde Elma Ali isminde bir 
hınız mahkum edilmiştir. 

Bu hırsız NifBD isminde bir boya -
cınm boya sandığını çalmııtır. Yapılan 
muhakeme neticesinde cürmü sabit ol -
mut ve Alinin sabıkau da nazarı dik -
kate alınarak 4 llY 15 gün hapse ko • 
nulmasına karar verilmiıtir. 

Londra ve Hamhurg piyasalarında 
alıcı temini çaresinin aranma11, 

Liınanlarunızdan sonra Karadeniz
deki baıka ecnebi limanlarına uğrayan 
vapurlara mal verilmesinin, bir kental 
yumurtadan hiç olmazaa iki liradan 
fazla navlun alınmama11nm temini. 

Sigorta tarifeleri 
1934 Kiinunusanisi iptidasrndan itiba 

ren, ıicorta primleri üzerinden acente 
Ye tellal ve ıigorta müstahsillerinden 
mada müıterilere komisyon ve iskonto 
verilmesi sigorta tarife talimatnameleri
ne tevfikan mennedilmiıtir. lıbu mem· 
nuiyet, lktııaı Vekileti tarafından tas
dik edilmit olan tarifeler hükmüne ve 
ruhuna tamamen muvafıktır. 

Dünkü fransızca "La Turquie" gaze
tesinde tamamen bunun hilafına bir fık. 
fil intifar etmiı ve "Milliyet,, gazete
sinde de sırf küçük bir baskı hata11 0 • 

!arak, suitelehbümü mucip bir fıkra yer 
bulmuıtur. 

!iirkiye Sigortacılar Dairei merkezi
Y~sı~den aldı~z malumata göre, mez 
kur ıdareden kanunusani bidayetinde 
lstnnbulda münteıir bilcümle yevmi 
ııazetelerle ilan edilmiı olduğu veçbile 
müıterilere sigorta ücretlerinden ten
zilat veya iskonto yapılması veya komis· 
yon verilmesi memnu bulunmuı oldu
ğu ve bu memnuniyete tamam.ile ıigor
tacılarca riayet edilmekte olduğu anla
tılnuıtrr. 

Ramiye 
Dadanan hırsız 

--o-

Üç evi soyduktan sonra 
yakalandı 

Eyüp ve Rami civarında son zaman .. 
!arda birkaç ev soyulmuıtur. Geçen 
aene de oralarda soyulan üç ev ki -
min girdiği meçhul kalmıştı. Son za -
manlarda soyulan evlerden biri, Ra -
mide Eyüp caddeıinde Süreyya Bey 
validesi Firdevs Hanmıa aittir. Fir .. 
devs Hanım Fındıklıda oturmakta -
dır. Ramidelci evi, ahiren kiracılar ta
rafından tahliye edilmiıtir. Ost katm 
da Firdevs shanımm ev eıyası bulun· 
maktadır. lıte bu eıyadan birçoğu 
çalmmıttır .• Gene Ramide Mahmudi • 
ye caddesinde Tevfik Efendinin evine 
de, alt kat pencerelerjn mandalları kı 
ınlarak hırsız ginniıtir. Rami Jandar 
ma karakol kumandanı, bu evin bahçe 
sinde lastik topuklu ayak izleri teshil 
etmiştir. Eyüple Debbağlar caddesin 
de elbiseci Mahmut Hocanen evinden 
de 10 kat elb ise aıınlmıştır. 

Rami jandarma kumandanı, tahki
kat esnaaında Mahmut Efendi oğlu 
sabıkalı Hasan Hilminin, birkaç gün 
evvel Ramiye giderek teli.şlı telaşlı 
doTa,tığını öğrenmittir. Merkum Mer
canda derdest edilmit ve marifetleri -
ni itiraf etmi~tir. Hilminin muhtelif 
evlerden çalıp öteye beriye •attığı et· 
yadan bir kısmı meydana çıkanlmıı -
tır. Mütebak.isi de aranmaktadır. 

Bir çocuk manga'dan tu•uştu 
Oıküdarda Tophanelioğlunda otu

ran Meliha isminde birçocuk, odada 
duran mangaldaki ateıe eteği doku • 
narak tutupnuş ve vücudünün b ir kıs
Dll yandığı halde kurtarılahilmittir. 

24 saatte hırsızlıklar 
Son 24 aaat zarfında ıehrin muhte

lif ıemtlerinde vuku bulan ufak te -
fek sirkat vak'aları tunlardır: 

1 - Halil ve Uz Omer Gökauda 
Y orginin bahçesinden üç ç~val tohum 
luk fasulye çalarken yakalanınıılar
dır. 

2 - Sabıkalılardan Niyazi Kabe.
tat iskelesinde bağlı duran ' Fehmi 
kaptanın kömür yüklü kayeğmdan bir 
çuval kömür qırırken cürmü meıhut 
halinde derdest edilmiıtir. 

3 - Eyiiple büyük cami caddesin
de 30 numaralı manav dükkanı, sahi
bi tarafından evve'ki ııece nasıl·a a -
çık bırakılmıttır. Bunu gören Rifat 
oğlu Mehmet, aükkina ıirerek porta 
kal, limon ve aaire aınmıt ve yakalan 
mııtır. 

4 - Samatyada Sancakta!' Hayret 
till mahallesinde Mektep so.lı:afmda 
45 numarada otum çorapçS Mekki ef. 
nin evine ayni mahalle aakinıerinden 
Arnavut lamail girerek bir ıramofon 
çalmııtır. lama.il yakalanmıt ve ıra -
mofon müsadere edilmiftir. 

Maskara kıyafetinde sabıkalılar 
Apukurya münueebtile caddeler

de ve sokaklarda maakara loyafetile 
bazı kimselerin kafile halinde dola!'" 
tıklan görülmektedir. Bu kafileler -
den bazılan tarafından ta§kınlıklar 

yapıldığı, ötekine berikine aatB§ıldı -
iı görülmüt ve zabıtaca maskara kı
yafetine ginnİt birkaç sabıkalı mey • 
dana çıkarılmqtır. Emniyet merkezle 
rine, ma.kara kıyafetine sirenlerin 
gayri ahliıki hareket etmelerine, ge -
lip geçenlere sarkıntılık yapmalanna 
ve bu etkilde aabıka.lılarm faaliyette 
bulunmalarına mümanaat edilmesi i
çin gece gündüz ulu bir kontrol tat-
bike lüzumu tamimen tebliğ edilmit • 
tir. 

Yangın başlangıçları 
Dün saat 10 buçukta Taksimde 

Küçük Parmakkapıda 43 numarada 
Matmazel Sofyanın ikametgi.bının ba 
ca korumlan tutuımu§ iae de tevsi el 
meden aöndürülmÜ§tür. 

Galatada Karamustafapafa cadde 
sinde Liman tirketine ait Minaayan 
Efendinin tahtı iıticanndaki 114 nu -
maralı ardiyede biriken kifıtlarda, 
dün aaat 10 da söndüriilmeden atılan 
bir sigaradan tutupnuştur. Ateı, et -
raftan yetiıilerek sirayet etmeden it
fa edilmittir· 

Fatihte Babaaasanilemi mahallesin 
de Kınna tulumba sokağında Kenan 
Beyin 8numaralı evinde de, mangal
dan sıçrayan bir kıvılcımôn minderi tu 
tuıturmasile yangın çılmııı ise de 
hemen söndürülmüıtür. ' 

Sokakta bayılan kadın 
. Davutpaıada Kaaap llyaa mahalle 
•ı~d~ oturan Mehmet Efendinin kızı 
Lutfıye, Horhor caddesinden geçer _ 
ken ansızın Üzerine fenalık üzerine 
fenalık gelerek bayılmıı ve hastaha
neye kaldmlme§br. 

Merdivenden inerken 
Y eniköyde Alipaıa mahallesinde 

12 numarada oturan ltalya tebaasın· 
dan 60 YBJiarınd M. Kilyo; dün evi· 
nin merdiveninden inerken müvzene .. 
sini kaybederek ta~hğa düımü§ ve 
ba§ından yaralanınııtır. 

Kam)'ona asılan çocuk 
Kurtuluıta iplik fabrikası civarın 

dan geçmekte olan bir çukulata fab 
rikasCna ait ıoför Saiınin idaresinde -
ki 3759 numaralı kamyonun arkası • 
na asılmak iateven F eriköy sakinlerin 
den Mustafa oğlu Abdullah isminde _ 
ki çocuk düımüı ve kolundan yara 
lanmıştUo 

., 

Cenap Şahabettin 
Edebiyatı cedide en kuvvetli da 

va vekilini kaybetti : 

Cenap Şahabettin. 
Mağrur, müstehzi ve zeki bir mü 

t efekkirden mahrum kaldık. Cc -
nap Şahabettin, bizim nesli mek -
tep sıralarından Servetifünun sa • 
hifelerine bağlayan edebiyat kahin 
lerinden biri idi. 

Edebiyatı cedidenin en kuvvet • 
li nesrini yapan Cenap kendi züm 
resinin vekaletini de deruhte et -
mitti. Edebiyatı cedideyi Muallim 
Naci ve taraftarlarına kartı mü -
dafaa eden Cenap olduğu gibi, 
1908 de hürriyetle beraber bat·a -
yan yeni lisana kartı muhafaza et
mek isteyen de gene Cenaptı. 

Edebiyatı cedide davasını e ki -
lere k-.~11 müdafaa ederken arka
datlarının alemdarlrğını yapan Ce
nap, o zaman vurduğunu deviren 
bir arslandı. 

Yeni lisana kartı cephe aldığı 
vakit onu eski zaferlerin cefalı ze v 
kine dalmıf, tok ve müstehzi bir 
rehavet içinde bulduk. O vakifer 
iddiasına kendisi de inanmayan 
ve müdafaasını kelime oyunlarile 
çürüten beceriksiz bir avukat hali· 
ne geldi. 

Yeni lisana karşı mücadele et • 
mek için pek geç kalan Cenap es • 
ki töhretlerin gayretile tekrar or • 
taya çıktığı zaman onu belindE> 
yataganı, sırtında çepkeni ile bir 
Yeniçeri çorbacısı gibi gördük. 

Yeni lisanı, onun müzeyyen, par 
lak üslubunu sahte bir mangır ha· 
!ine getirmittir. Bir aralrk lisanını 
sadelettirmeğe çalıftı. O zaman 
da Cenabın o muras:a kalemi, pır· 
lantaları M>külmüif bakırdan bir 
yüzük kafesi gibi sınhyordu. 

Bütün bu tahribatı zamanın li -
san üzerindeki tabii seyri yapmış· 
br. 

Ve 9üphe yok ki Cenap edebiyat. 
cedide neslinin en kuvvetli bir sima 
sıdır. Onun nesri çok itlenmİf bir 
filditi gibidir. Zaman onu antika 
haline getirse bile kıymetinden biı 
şey koparamaz. Devrinin bu yük -
ıek nasiri yalnız b;r üslup üstadı 
değil, ayni zamanda derin ve dol· 
gun bir mütefekkiri idi. 

Hasımlarının iddiası gibi onun 
lisanı bir enderun argosu değildir. 
Münekkitler daima kendi hava ve 
muhitlerinin te~irine kapılırlar. 
Tenkit ettiklerinin muhitini ve a· 
lemini, zamanını hesaba katma -
dan cephe alırlar. 
Cenabın edebiyatı cedideden ev 

velki tanzimat artığı kof ve battal 
bir lisanla mücadele ettikten son· 
ra yeni bir edebiyat kanalı açbğı· 
nı kabul etmeliyiz. Bu kanalın bir 
ucu Nef'iye, Fuzuliye kadar gitti • 
ği halde bir kapısı bugünkü lisana 
açılmıştır. Bir münasebetle kay _ 
dettiğim gibi edebiyatı cedide ken 
di devrine kadar Şark ufuklarına 
bakan kafamızı Garba çevirmek ıı. 
retile tarihi vazifesini yapmıttır. 

• •• 
O zümrenin bir temeli daha göç 

tü. 
Edebiyab cedide, kahramanları 

nı kaybettikçe tarihi kıymetini is • 
bat ediyor. Onlar vakıa fikirden zl 
yade üılupla oynadılar. Fakat kim 
iddia edebilir ki on'arın devr:nde 
kalemi bir fikir me,ga)e3i gibi kul 
)anmak mümkündü? 

Burhan CAHl1 
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F1kirler ve İnsanlar l 1 
Tapmak, polemik, v. s. 

Bu memlekette bir İnsan ancak iki ı 
ki tiye tapabilir: Hüseyin Cahit. Beye 
değilse kendi kendine. Mademkı ben 
Hüseyin Cahit Beye tapmıyorum, de· 
mek ki kendi kendime tapıyorum .. Bu 
nokta lesbit edildikten sonra netıce
lerini çıkarmak itten bile değil: bir 
par; a ki.ğıt ile bir de kalem. · · 

Fakat bu nokta Hüseyin Cahil Bey 
ve müminleri için müspet ise de be!'im 
İçin değil; binaenale~h Ü.zerinde bıraz 
olıun duracağım. Bır kımseye veya 
bir fikre tapmak ne demektir ? O k'?'
senin bütün söylediklerini veya 0 fık
rin 'i>ütün neticelerini hak diy_e ka?ul 
rtmek dq;il mi? Her za~?ki karıl.e
rime değil (onlar bunu ~ıl.ırle~), .. bıl · 
hassa Hüseyin Cahit Bey ıçın soyluyo. 
ı um: benim taptığım ne bir kiınse var
dır ne de bir fikir. Hakikate tapa· 

' ki nın diyebilmek İıterdim. Ne yap.;ıyım . 
hakikati bulmanın kabil oldugun.a ı
nanınom. Hakikati bulmanın ~abıl ~l
duğuna inanmayınca da k~ndı .. ken~~
mize tapmamız bilmem m~kün mt;ı· 
dür .. Doğrusu bu reybılıkte~ hıç 
memnun değil im, çünkü insan, hıç ol· 
ma zsa l<endi kendine inanma dan, ne 
iy i, ne kötü, hiç bir şey yapama z. Fran .. 
sız münekkitlerinden Jean Dolent: 
' 4 Ustn.litır iman ile çalışmağa ba~lar, 
yaşlandıkça reybe ererler., der. Bur~; 
d:. "'Ü•tat., kelimesini, muhakkak bu
yUlc e~~ı bırakanlar diye değil, iyi kö
tü bır eser verenler diye tefsir edebili· 
ı-iz. Ben daha çocukluğumda. &ymbo
listleri ve onların nazariyeciai olan 
Remy de Gourmont'u okudum; kaf.:ım 
onların tesiri albnda teşekkül etti. 
Halbuki bütün symbolisma cereys.nı 
ve bilhaaaa Gourmont'un eseri müfrit 
bir individualizma ve reybilik üzerine 
kÜrulmuştur. Ben, onlann tesiri ile, 
daha on sekiz yirmi yatımda bütiın 
''nutoritC' 'Jeri inkir ebneği öğrendim. 
lman'a batlıyamadım, reybilikle bat· 
!adım. Bunun utırabını duymuyor de· 
ğilim; sağlam bir eser bırakabilece· 
ğiınden hemen hemen hiç bir ümidim 
yok gibidir. "Hemen hemen,, ve cgibi> 
diyorum. çünkü ümitten hiç bir iz kal
mıyacak olsaydı - hiç olmazsa mu • 
harrir olarak - kendimi öldürmem. 
icap ederdi. Moli~re'in bence haksız 
yere alay ettiği ıu mııralan aeverim ! 

Philis, on e.s,,ere toujour• 
Alor.s meme qu'on dese.spere. 

Denebilir ki böyle düşünmeme rağ
men yani ümidin muhakemeye muka .. 
vem~t edebHmiş zerresine güvenerek 
yazı yazmakta i..-ar etmem imkansız
lık icinde de bir teye varacak kadar 
k"ndimde kuvvet vehmettiğimden, ha
sılı "kendime taptığımdan,, gelir. Bu
nun doğru olmadığını zannediyonım, 
çünkü nahvetin bu tekli belki her in
sanda, herhalde her muharrirde bulu
nur. Nefsimizi müdafaa insiy"\kından 
ge1ir ve İpe çekilmit idam mahkUmu
nnn teprenrneai.nden farklı değildir. 
Hel'ke\\te bulun"n bir halet için de bir 
ferdi tayip etmek bilmem ne dereceye 
kadar haklı olur? 

Bunun iç:n Hü!eyin Cahit Bey bana 
"kendine tapan bir adanı,, dediği za
m a n tamamile yanıldığını sanıyorum. 

_M,.amafih, hiç bir teyin künhüne nü
fuz edemiyen insan oğlu, bilhaışa ken 
dini anlamaktan icizdir; ben de el • 
bette kendimi anlayamamııımdır ve 
bütün söylediklerime rağmen HiUe • 
yin Cahit Bey o ittihamında haklı o • 
labilir. 

Niçin böyle kendi kendimd~n pek 
iinıidim olmadığını ve H. Cahıt Be -
yin ha:.lı olabileceğini itiraf ile hat -
!adım? Halbuki polemik bunun aksi • 
ni edilen tenkitlere cevap vermeyip 
aa'dece hücum etmeği İster. Niçin böy 
le batladım? Çünkü polemikçi deği • 
lim ve şimdilik olmağa da niyetim 
yok. Zor zannettiğim için değil, bili • 
kia, polemiğin tenkitten, cevap ver .. 
mekten kolay olduğunu zannediyorum 
Bilhassa bizde bir muharririn kuvvet
li ~~le_mikçi diye tanınması iıten bile 
degı.dır. lfte H. Cahit Bey polemik
çilerimizin en yamanı diye 'meıhur • 
dur. Halbuki tinıdiye kadar hangi 
hasmını ınatelınif, kimi ''disqualifier" 
edebilmittir? Bir tek zaferi vardır: 
Ali Kemal'in pek "kör • körparmağım 
• gözüne,, bir intihalini meydana çı .. 

kardı. Bir de müminlerine sorun:. o 
kudretli bir polemikçidir ve .. istem.ı -
ye görsün • karııaındakini kahredive• 
rır ..• 

' 'Müminleri" diyorum, çünkü ona 
tapanlar vardır. Rom~la~, hika~e~.e
ri çoktan beri kimsenın elınde g~~
mez zarar yok, H. Cabit Bey buyuk 
edip'tir. Türkçenin başına, ya türkçe 
''aıfat0 kelimesinin, ya franaızca 
(adjectif) kelimesinin manasını bil • 
mediği için, bir "sıfatı vasfiye" çıkar
mııtır, çocukların kafasına bir hativ 
sokmuttur; zararı yok, H. Cahit Bey 
bir dil alimidir. Hiç bir zaman bir 
mesuliyet mevkii kabul etmemittir, 
ittihat ve Terakki hükümetinin yap· 
tığı itlerin terefinde de, mesuliyetin • 
de de Hallaçyan Efendininki kadar 
bile hissesi yoktur; zarari yok, H. Ca
hit Bey bir devlet adamıdır.. Bunla • 
ra inanacaksınız, yoksa aiz de bence
)eyin, "kendi kendine tapan, ve insa
nı (gülünçlük dünyasına) davet eden 
bir adam olursunuz. 

Polemikçilikte hevesim yok, onun 
için H. Cabit Beye cevap vereceğim. 
Ben "Durmuf bir adam" isimli yazan
da (27 • 1 • 34) onun sözlerini tahrif 
etmişim, benim. için 14 gÖrm.emiş ve an
lamamış,, diyemezmiı, sözlerim ancak 
"mauvaiae foi" ma hamlolunıırmuı ... 
iyi am.a hangi sözlerim? 

Bir kere onu bir münekkit addedi
ıim; çünkü o tenkit yazmak iddia .. 
aında değilm.it, aadece intibalarını aöy 
lüyormuıı. Bizde onun intibalarına, 
hislerine hürmetle mükellefiz... Ben 
de onun hakkındaki intibannı, hissimi 
söyledim, onun bende bıraktığı intiba 
"durmut bir adam,, m bıraktığıdır .de
dim. O da benim intibalarona, hısle· 
rime hürmet etsin. Hem her hafta mec 
muasının "Matbuat hayatı" sütunla • 
nnda bahaettiği ıairlerin, muharrirle
rin intibalarma, hislerine ne diye ka· 
rıtıyor? Onlara da hürmetle mükel 
lef değil midir? .. Hayır o intibalarını 
aöyliyecek ve biz onun intibaları hak 
kmdaki intibaımızı söyliyemiyecefiz. 
O her hafta bir ıair veya muharrir • 
den: "Beğendim., beğenmedim, lisa -
nı düzgün, bozuk, tasvirde kuvvetaiz, 
kuvvetli" diye bahsedecek, fakat siz 
bu tenkidin kafi olmadığını söylerse
niz o : "Ben münekkit değilim ki f '' 
de diyebilecek. Böyle bir adamın, hi· 
kayeaini "Mauvaiıe foi,, göstermekle 
meıhur devekuıundan ne farkı var • 
dır? bilmiyorum. 

Benim okuduğumu anladığımı tes
lim ediyor, teıekkür ederim; ne çare 
ki ben onun için böyle bir ıahadette 
bulunamıyacağım. Çünkü: "Derhal 
söyliyeyim ki bazan haklı, mesela 
''böl" kelime•ine itira.zında olduğu gi .. 
bi" deınittim. Misal bir tane olduğu 
için soruyor: ''Ya falan. ya filan iti -
razonda haksız mıyım.?" H. Cabit B. 
"bazan'' kelimesinin ınanaaıru, birden 
ziyade takdire delalet ettiğini bilmi
yor ve onub için (hazan) kelimesini 
ihtiva eden cümleleri anlalıyor bütün 
(bonne foi) sına rağmen· anlamıyor. 
bence (gündüzler) için, (bere) . için 
söylediği varittir. (Vurgun) kelıme
sine itirazı, (yaralı) ile (vurgun) ara 
aındaki tiddet farkını hissedemediği • 
ni gösterir. (Başını bir emele Satan 
kahraman,, , emelini batı pahaama 
tahakkuk ettinnit demektir; vaklet • 
mek, hıuretmek burada satnıak ka • 
dar yerinde değildir. 
Şebnem gibi doi ve öl 
Y<ldı:ıdı bir gecede 
beytine celince, tebnem gece hiaıl 

olur, gece yaıar.,; ölmesinin, yani te· 
behhur etmesinin güneş harareti ile 
olması bir bilgidir, ilk hi .. imiz değil. 
Necip Fazıl o beyti ile (ilmi e§ya) 
dersi vermek değil, tiir söylemek iste 
tnİf. 

H. Cabit Beyin hoılanmadığı keli • 
melere gelince, bu kendisinin ıiiri ne 
kadar (formel) ve durgun bir tekilde 
diifündüğünü gösterir. Her kelime ıi
ire girebilir, (fosfor), hatta (ınüvel • 
lidülma) ile (müvellidülhumuza) ••• 
Yeter ki ıair bunu yerinde kullan • 
sm ve bir heyecan vasıtası yapabil • 
ıin. 

Fosfordan aklıma geldi; H. Cahit 
Bey durmadığını ispat için, (göbek at 

[ ____ ~_Y_ı_k_ıl_a_n __ B_u __ R~a-lp~~----]' 
Yazan: Tercüme eden: 
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masada, yan yana oturuyoruz. Gü- ı 
lüyorlar. Konuşuyorlar, ben gül
düklerini İfİtiyor, fakat konllftuk
larından bir fey anlamıyoruın, yum 
ruğuınu kaldırıp Üzerlerine atılmı
yoruın, gözlerini kafalaı:ını patla
tıp kendilerini gebertmıyoruın da 
sadece, yerimde mıhl~ıf, oturu
yorum •• Evet elimdeki basto~a on
ları tepeleyeceğime, onları hıddet· 
le dağıtacağıma, gözlerim önünde 
çiftletmelerine meydan bırakma
dan onları darma dağınık edece· 
ğime sandalyemde oturuyorum •.• 

Bütün bunlara göz yumuyorum, 
ses çıkarmıyorum; dilsiz, aptal, 
korkak, evet korkak ve alçak, otu
ruyorum. 

ltalyan zabiti, ihtiyar yahudinin 
sigarasını yakmak için gibriti uza. 
tarak fena bir almanca ile: 

- Müsaade eder misiniz? 
Dedi. hayan zabitinin bu hare 

keti dü,üncelerinin humması için-
de çırpınan ihtiyar Salamonu bir
den ürküttü, yerinden sıçradı, hid-

detli bir nazarla İtalyanın yüzüne 
baktı. Hiç bir feyden haberi almı· 
yan ltalyan zabiti bu bakıt kartı· 
aında flqrmııfb. ihtiyarın hiddeti 
bir atet gibi yüzünde okunuyordu. 
Bir aralık eli bastonuna gitti, fakat 
çok geçmeden dudakarı burutarak 
alay eden bir eda ile: 

- Hay hay müsaade ederim. 
_D~di. Sesine keskin bir hal gel

mıfb: 

- Evet, müsaade ederim; ben 
her feye, her istediğinize müsaade 
ederim ••• He he .• tabii müsaade e
derim .• Zaten benim nem varsa hep 
sizin değil mi? Hep sizin emrinize 
amade değil mi? Benimle her fey 
yapılabilir, her teye müsaade var •. 

ltalyan zabiti ihtiyarın yüzüne 
hayretle bakıyordu. iyi almanca 
bilmediği için dediklerinin hepsini 
anlayamamıftı. Fakat ihtiyarın gü. 
lütünden, yüzünün tekallüslerinden 
endifeye dütmüttü. Müklemhurglu 
adam İfİn farkına verdiği için bila
ihtiyar yerinden fırlamıftı. Ana kız 

M1LL1YET ÇARŞAMBA i4 ŞUBAT 1934 

KU .. A& .. _ .... .., ... r••· 
Saçma! 

Methur muharrir Nizamettin N:ı
zif son aylarda nadir tesadüf edı
le~ tahsiyetlerden biri oldu. Eski
den sık sık gazete idarehanelerine 
uğrar, büyük tasavvurlarından bize 
tatlı tatlı bahsederdi. Geçen gün, 
nasılsa ona rastladım. Fakat ara
mızda dört katlı bir bina vardı. 
Hazretin sesi, rahmetli "Hergün., 
matbaasının en üst kat penceresin· 
den geliyordu: 

- He ..• y .• Hey .• Bana bak be! •• 
Nasılsın bakayım? 

Başımı kaldırdım: 

iyiyim, sen nasılsın? 
- Görüyorsun ya, müstahkem 

bir kaleye çekilmiş, kainatı seyre
diyorum. 

- Güzel ama, sığındığın kale
nin Bürcü barusu çabuk yıkıldı. 

Hemen kükredi: 

- Kim demiş, bürç ve barusu yı
kıldı, diye .• Sapa sağlam kaledir o. 
Yalnız bir şeyi eksik: Barutu yok! 

Ben gülmeğe başladını: 
- Barut yoksa, saçma da mı 

yok!. 
O da güldü: 

· - Saçmadan çok ne var •. Ama, 
barutsuz saçına kari avlamağa ka
fi gelmiyor ... 

M. SALAHATTIN 

mağı) tercüme etmif, benim için : 
(omuzlarını silkmek değil ya, kalkıp 
bir çarliston oynasa bile ( •.. ) f~for 
kelimesini bana sevdiremez) diyor. Ne 
ince söz, değil mi Ehi bu hususta iti
raf edelim ki zamalllll değittiğini an· 
laınıt. Fakat bu terbiyelice bir taka 
mıdır? bilmem. 

M. Beraud'nun kitabı on değil, se
kiz senelikmit !... Artık her §ey hallo
lundu; ıimdiye kadar da 212 inci bi
ni ba.oılmıt··· Ne iyi! Ne iyi!... Fakat 
ben onun Journal ııazetesi için pefin 
hükümle yazıhnıt bir reportage kita· 
bı olduğunu söylemi§ ve (Fikir hare· 
ketleri) ismini taııyan bir mecmuada 
tefrika edilmesini doğru bulmamıt · 
tım; buna cevap yok! Mamafi (kitap 
tan bahsederken Cahit Bey doğruyu 
ketfeder gibi oluyor: (Mademki Ruır
ya mütemadiyen dt!.fjİfen bir meml~ -
kettir, mademki yazılan kitaplar bir 
kaç sene aonra eskiyor ııe yanlıı ha • 
le geliyor, o halde en son çıkan bir ki
tabı bile okumak için neye zahmet et
meli ki biraz &onra o da eskiyecek ve 
yanlıı olacaktır." 

Bu muhakemeden sonra doğru yo
lu bulacağını umuyoruz; hayır, Cahit 
Bey: (0 halde Boltevik rejimini met• 
hetmek veya zemmetmek için repor • 
tage kitaplannıft, ne kadar ıablırsa 
satılsın, bir fikir kıymeti yoktur, an· 
cak nazariyeleri tetkik etmek bir ne
tice verebilir" diyemiyor. Halbuki böy 
ledir. Bilhassa bir ihtilal mevzuu bah
aolunca onun ancak yıkmak istediği 
hal hakkındaki tenkitlerine cevap ve
rilebilir. (Principe) !erini değiıtirm&
si bile ehemmiyetli değildir; çünkü 
ihtilal evvela bir yıkmak, devirmek 
hareketidir; kurmak safhası batlayın. 
ca esaslar, realitenin zaruretlerine gö 
re elbette tadilata uğrar; onlan ihti
lalciler değil, hazan onlara farkettir· 
meden realite değittirir. H. Cahit Bey 
Bolıeviklikle mücadele etmek ve mec
muuırun iamine sadık kalmak iati .. 
yor&& nazariyat .sa.hasına geçsin. 

(M. Nitti de N. A. B. in teveccühü
nü kazanamıyan talisizlerdendir) di
yor. Bunda açıkça tahrif var; çünli.ü 
ben M. Nitti'nin ehemmiyetsiz sayıl • 
maaına imkan olmadığını söyledim. 
Tevec.cüh ne demek? H. Cahit Beyin 
Richelieu'ye, Cladstone'a, Beacons • 
field'e, Biamarck'a teveccühü mü var? 
Onların siyasetini bugün tamim mi ede 
ceğiz? Ben M. Nitti için (tarihi) dir 
dedim, (ununu elemit, eleğini asmıt) 
adamların mütalealan ile fikir hare
keti olmaz. Bunu anlıyaınıyor, ite te
veccüh meveccüh gibi feyler karııtı • 
rıyorsa ben ne yapayım 7 

Nurullah AT .A 

tebetir gibi bembeyaz keailmitler
di. Bir müddet ortalığa bir gergin
lik geldi. Gök gürlemesile timşek 
çakmaıı arasında geçen kraa fası
la vaziyeti vardı, adeta teneffüs
ler durmuttu. 

Fakat biraz sonra ibtiyann sima
sındaki ihtiliç zail oldu, kıvrılan 
Parmakları arasından baston kayıp 
düttü ve dayak yemİf bir köpek 
gibi büzülerek ne yapacağını bil
miyen bir adam haliyle öksürdü. 
Kendi cesaretinden kendisi de kork 
muftu. 

Erma bir sıkıntılı gerginli da
ğıtmak için bir ara.ık fasılaya uğ
rayan muhavereyi tekrar canlandır
dı, buna Meklemborglu delikanlı a 
şikar bir sevinçle mukabele etti: 
Bir kaç dakika sonra sohbet eski 
tabii seyrini bulmuttu. 

ihtiyar yahudi timdi onların or
tasında, onların mevcudiyetletine 
büsbütün bigane, sanki orada uy
kuya dalınıt gibi idi. Elinden dü
ten iri sopa bacakları arasında 
maksatsız bir fey gibi sallanıyordu. 
Eline dayadığı batı her an daha 
ziyade sarkıyordu. Fakat hiç kim
se bunun farkında değildi. Onun 
bu derin sükiitü üstünde muhavere 
ahenktar bir dalga gibi yuvarlanıp 
gidiyor, hazan hot ve neteli bir aöz. 
den kopan kahkahalar köniik gibi 

Bugünkü program 
ISTANBUL ı 

18 
18,30 
19 

19,30 

Pli.k neıriyatı. 
Franan:ca dera (llerlemiı olanlara) 
Şehir Tiyatrosu Artiatlerinden 
Muamme r B. taraf.ndan Monolo i 

ve Anadolu Ajanıı haberleri 
Bedayii. musiki heyeti tarafından •· 
laturka noıri1'•t (Semiha, Vecihe, 
Ser•et hanımlar, Tabain Bey ve 
Mesut, Ruıen~ C evdet Beylerin İt· 
tirakile. 

21ı20 Anadolu AjAnaı ve Borıa ahberleri. 
21,30 Necip Yakup Bey orkeatraıı. 

ANKARA: 

12.30 Gramofon 

18 Orlı:eatra ( Keman lconıeri Ekrem Ze· 
ki Bey tarafından). 

18,45 Dana muıiki ıi. 

20 Ajanı haberleri. 

VA R Ş O VA 1415 m. ı 

16,40 Piyano parçaları, 17,10 Çocuk proı· 
ramr, 17,40 Müaahabe, 17,55 Oda muailciıi, 

1~ Zirai ınüıahabe, 19 Müıab.abe, 19,20 
Or• müaamereıi, 19,40 Bariton muıanni ta• 

rafından tarkılar, 20 Muhtelif müaahabe le r, 
21,05 G ürcü tarlaları, 21,15 Orkestra konııe· 
ri, 22,15 Pop üler aö:.:ler, 22,30 S o pra n mu· 
ganniye tarafından ıa rkılar, 23 Ciddi muıi ki, 

24 Musaha be . 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 

17 K e ma n virtüozları tarafından Keman 
Konseri ( J enö H uba y'in iıtirilkile, 20,30 Bu
d a pef te opera•ından nakle n Verdi'nin Trou· 
badour operası, Müteakiben pli.klar. 

V 1 Y A N A 507 m., 

18,20 Avusturya mu•il<lsi, 19,10 Amele bi r
l_ii inin ne,riyatr, 19,35 Müaahabe, 20,35 •la y. 
dn' in eserlerinden mürekkep konar, 22,45 
Aktam haberleri, 23,05 Eis-Palaıt•n nakil, 
23,25 Eıperantoca netriyat, 23,JS Akıam kon
aeri, J . Hol.zer. 

B 0 K R E Ş 364 n 11175 m. ı 

13 Bora• haberleri. p);ik, 14 hberler,p)Ak 
18 Radyo orkeıtrası, 19 Haberler, 19,15 Rad· 
yo orkeatraıının devamı. 20 Oairersite dersi, 

20,20 PIAk, 20,45 Konferanı, 21 Oda muaİ· 

kisi, 21,30 Konfel"anı, 21,45 Mme Rodri•o 
Athanasiu lal"afından tasanni, 22,15 Mme A· 
melie Bartfeld tarafından Kema.n konseri. 
22,45 Haberler, 23 Cioa reıtöranından nak. 
len hafif musiki. 

B R E S L A U 316 m. : 

17 Hafif musiki, 18,30 Şimale ait konferans 
18,50 Maurt'ın eserlerinden mürekkep kon· 
aer, 19,10 Alman beıtek&r!srınrn eserlerin
den keman konıeri (BraLma, Kreialer, Re
•er). 19,45 Müaahabe, 20 Milli neıriyat (Ve
ber • Brahma'ın eserlerinden), 21 Günün lu

•a haberleri. 21,10 Unutulmut Alman m•••· 
lan, 22,10 Aç:ılı:: 4arln, 23,35 Cec• mu•ikiai. 
1 Siliaya muaikisi. 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

lstanbul Radyosunda Selim Sım Bey 
yann akşam saat 7 de mutad konferan
sını verecektir. Mevzu : Halk terbiye
sinde lıveç musikisinin mevkii. 

Selim Sırn Bey konferans araıında 
flütle bazı 1 sveç türküleri de çalacak
tır. 

Himayeietfalin bir tavzihi 
Piyasada Himayeietfal firması albn

da takvimler sablmaktadır. Himayeiet· 
fal Cemiyetinin bize gönderdiği bir mek
tupta bu takvimlerin cemiyet tarafın • 
dan tabeldilmeğini ve tabedenlerin de 
cemiyetle hiç bir alakası olmadığı tas
rih edilmektedir. 

Bu akşam herkes M~L):f.t{ sinem~sında 

En güzel ~:id:~ LILI D AMiT A 
MONA GOYA - FRANÇOISE ROSAY ve TANYA FEDOR 

tarafından temsil ed len 

ŞEN OLALIIVI 
Fransızcı s5zlü bllyük Metro Goldwyn • Mayer fılmıaı 

gllrmek ve eğlenmek içia toplanacaktır. 
Ayrıca Pa•qmount r' llnya havadi•leri. 

Müessif bir irtihal 
Merhum miralay Muıtafa Hayri Bey 

kerimesi ve kız muallim mektebi mü .. 
dür muavini ismet ve 15 İnci me~te~ 
muallimi Servet Hanımların valıdesı 
ve Sümer Bank vezne tefi Orhan Be
yin kayınvaldesi Saime Hanım ~ün ı~at 
3 15 te vefat etmiştir. Cenazesı bugun 
Mahmutpaşadaki hane&inden saat 11 
de kaldırılacaktır. Allah rahmet eyle • 
sin. ---MUESSIF BIR OLUM 

Eski Liman Reisi Bahriye feriklerin· 
den merhum Sami Paşa torunu ve Asli
ye Uçüncü hukuk mahkemesi azalığın· 

dan mütckaili lstanbul Gümrükleri Şef 
avukab Nurettin Beyin 12 Yatındaki kı
zı Samiye Hanım düçar olduğu marazı 

mühlikden kurtul~mıyarak gülnihali ha
yatı aönmüıtür. Cenazesi bugünkü Per· 
şembe günü &aat 10 da Kadıköyünde A· 
cı Badem yolundaki 43 No. lu Sami Pa· 
ta köıkünden kald ırılarak Eyüp Sultan· 
da Defterdarda ailesi makberesine def
nolunacaktır. Cenabı hak ebeveynine 
sabri Cemil versin. (13279) 

Teşekkür 
V al demiz Hacı Kerime Rabia hanı· 

mm irtihali üzerine cenazeye gelen 
tıolgraf, mektup ve telefonla ~İyede 
bulunan hanelerimize kadar teırif eden 
zevatı kirama bütün aile namına arzu 
teıekkürle takdimi ihtiramat eylerim. 

Merhumenin büyük oğlu Cemal. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

~ .• akşam 

saat 20 de 
ZEHiRLi 

KUCAK 
4 Perde 

Yazan Loic Le
curiadic. T ercü

me eden Sait Ali. 
Üniformalı zabitana tenzilat vardır. 

919 

Holivut 
Holivtıt'un 4 üncü sene 8 inci sayısı 

en ıon kadın modelleri ve güzel ar .. 
tist resimleri ile intİfar etmiştir. 

Hiınayei Etfal Cemiyeti. 
Umumi Merkezinden : 
Ankarada Y eni,ehirde Gazi caddesi 

üzerinde cemiyetimize ait arsaya apu~ .. 
tmıan yaptınlacakt~r. Apartımana. a~~ 
proje için 10 Mart 934 de kadar bır mu-

baka açılmıtbr. Taliplerin malumat al
sa ak üzere Ankarada Umumi merkez mu 
::'asebeaine müracaat eylemeleri lizım. 
dır. 

ve 

Şehrimizin Opera Heyetini# 
Temsilleri 

Bir müddetten beri şehrimizin ın•.:!! 
bestekar Mösyö Kapoçelli ve mahd 
tarafından tıeşekküle çalıttıkları bir ~ 
ra heyeti hazırlamağa muvaffak 01111~ 
!ardır. J1 

Mezkur opera heyeti şehrimizin toıı ıl 
mıt amatör profesyonel simalardan O~ 
40 kit iden mürekeptir. Bir çokları d 
htanbul konservatuardan mezundur!~ 
Heyetin ilk temsili olarak önümüzd ıl 
cuma ve pazar günleri matine saa~ 
de Fransız Tiyatrosunda De Ver 
en me§hur operası olan 

TRAVIATA 
ile başlıyacaktır. ~ 

Temsilin en mühim rolleri MatınjıV 
Mari Karal<aş, Matmazel Ciakirian! .,ı 
mazel Kataneo, Mösyö de March~ .J 
Mösyö Sercioviç tarafından icra edil 
tir. Fatilar ucuzdur. 

Şirketi Hayriy~ 
Hissedaran heyeti 
umumiyesi içtimai 

Hissedaran heyeti .. umumiyes.i t934 ~ 
nesi Marbrun 24 ncu cu.ma.rteıı 11" 
saab 16 da Şirketin Calata'da Fenoı' 
cilerde kain merkezi idaresinde al~ 
surette içtimaa davet olunur. lıbu if 
maa elli ve daha ziyade hiaae sahibİ 1 

lan hissedarlar ittirak ederler ve ref 
bibi olabilirler. 

Ruznamei müzakerat : 
t - 1933 ıenesi hesabatı h..ı.ıoıJ 

Meclisi idare ve Murakıp rapor!~ 
kıraati ve heaabatı mezkurenin ta•"" 
ile Meclisi idarenin ibrası. 

2 - ikmali müddet eyliyen aza 
yerlerine aza intihabı J 

3 - ikmali müddet eyliyen mu~! 
!erin yerlerine murakıp İntihabı ".~.t 
retlerinin tayini. ( 13' 

Yeni model Allegro~ 
Blrvtyı iki y0z14 blçak=el•rı $' 
evvela tqa sOrtmek vt 
bldehu kayıt Ourtndtn 
f1Clnnck surttlylc blltr. 
e)'ı tıne olabllmtlf • • • 
iç in herkese ıaıımdır, 
Mllhlm ttktmnıllla\. ~ 
Hcrycrdt Nılılıt, 

Umumi attntalant 

8urkhar4 Gaatenbtin \ft Şii 
Gaı.t...StamllM.ııl 

(10737) 

Jl{illiy~I 
----

-Sigortalarınız;Galatada Onyon Hanında Kain 
Asrın umdesi "MiLLiYET "_!; 

O N y O N StGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanya.ama bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 637 

tafarak yükseliyordu. 
Fakat ihtiyar yahudi hu gürül

tülerin altında sanki nihayetsiz bir 
karanlığa dalmıt, sanki hicap ve 
ıstırap içinde boğulmuf gibi hare
ketsiz, sessiz, duruyordu. 

• * * 
Uç erkek masadan kalktılar; ar

kalarından kadınlar, ilk önce Er
ma tehalükle, son annesi daha 

. ağır adımlarla yürüyerek, eğlence
li bir oyun teklifine icabet ediyor
mufçaaına hep birden, nete içinde 
otelin musiki salonuna gittiler, 
Kimse dönüp ihtiyara bakmadı, 
varlığının bütün ağırlığile aandal
yeai üıftine yığılmıt gibi oturan 
Salamonu davet etmeğe hiç biri 
lüzum görmedi. ihtiyar yahudi yal
nız batma kalınca, geceleyin üze
rindeki yorgan dütüP te vücudü 
serin bi~ hava cereyanile birden bi
re ürperen bir insan naııl ürkerek 
uyanırsa o da bu botluk içinde Ür· 
kerek kendine geldi, bilaihtiyar göz 
!erini kaldırarak bot sandalyelere 
ağır ağır bakındı. Tanı bu esnada 
kulağına gürültülü bir cazın aksak 
ve cazibeli nağmeleri geldi· Musi
ki sesleri arasına raksı tefvik eden 
kahkahalar da karıpyordu. Danse
diyorlardı. Evet dansetmek, sıçra· 
mak, bunda lüzumu kadar kuYVet
li idiler. Akpm üıtü, pce nk· 

ti , güpegündüz danset~e~ • .. 
Zaten bu tenbel bu ıtsız guç 
süz adamlar kadı~ları hep böyle av 
lıyorlar •.• 

ihtiyar Salamon hiddetle yerin. 
den kalktı ve kalın sopasını eline 
alarak onların bulunduğu salona 
doğru sessizce yürüdü. Salonun ka
pısına gelince durdu. içerinin man
zarası fU idi : Meklem~orglu deli. 
kank piyanoya yan vazıyette otur. 
mut bir taraftan dansedenleri sey
redi~or, bir taraftan da o atalık 
pek moda olan bir Amerikan hava
sını ezbere çalıyordu. Erma ftalya. 
lı zabitle, iri yarı annesi de iri yarı 
vücudünü mütkülit ile bir ileri bir 
geri götüren ahenktar bir raks için
de uzun bacaklı Kont Ubaldi ile 
dansediyordu. Fakat, ihtiyarın göz. 
leri Erma' dan ve birlikte dansetti
ği erkekten ba,kasını görmüyordu. 
Bir tazıya benziyen bu erkeğin tim
di öyle bir hali, okfayıcı ellerile 
Erma'nın omuzlarını, sanki kendi
sinin malı imitçesine, öyle bir tu
tufu vardı ki ... 

Artık füphe yok ki kızmı çalan 
haydut bu idi, şimdi raksın dalga
ları içinde ikisinin de vücudünden 
çıkan alev bunu atikar gösteriyor
du. Evet o idi, ondan batkası ola
mazdı. Bunu kızının gözlerinden 
o~~c!!!- ~imdi ıan kapalı duran 

ABONE OCRETLE~I; 
Türkiy• içitı Harif~ 

L. K. L· _, 
3 ayhiı 4- 8 
8 • 7 50 14 ,/ 

12 ., 14 - 2~ 

Celen eYralr: seri ••rHmez.- M~ 
aeç:en niiaha!ar ıo kuruıtur.- Caxel, 
matbaaya ait itler için müdiriyet• 

1
"1' 

racaat edilir. Cazet•mİa il&nların rPs 
liy:j le.abu) etmez. ' 7f""' 

hu gözlerde keskin bir parl,JJ~ 
vardı. I_ 

Evet timdi bu tuvaleti~ 
rin dalgaları altında kapalı 1'~ 
bu vücudü, kızını dün gece al"~ 
çalan hırsız bu idi. ihtiyar ~ 
kızım bu hırsızın elinden k P' 
almak isteyormufçaıına'. • ff 
laihtiyar bir adını ileried•d~ J 
kat Erma bunun farkın ~ 
madı. Onun bütün b•~ 
!eri kendisini battan • çı1';1, 
olan kavalyesinin ahengııı~te ~ 
kine uymuttu; ltalyalı zab~ lıı" 
disi de farkında olmıyar• H 

pençesine almıftı. Jı'~ 
Erma nerede olduğunuıı.~e fi!'; 

zamandan beri danıettiğinı~jP rı 
da değildi. Kendisi bu e~keje tı!f 
!arı arasında dönerken ote efl'.,1 
. b b . d·~· . ıeıt -'°~ tıyar a anın tıtre ıgını, dôfl"Jı" 
daraldığını, kan çanağın~) lı1''J' 
gözlerinin sabit nazarları 'ğ 111ı ~· 
bir hiddet içinde ona bak~ tıi' 
ınüyordu. Kendinden ba;t • ,J~ 
hissetmiyor gibi bir ha!,1 :: ~ 

Genç vücudunu but ıııı"':( 
nefesini kısan bir süratle, ıi if~ 
ya benziyen bu raksın ahk'\1 o ; 
de, mukavemetsiz, oynar e;;,ıl')f 
kendini, bir de kolları ar•;jfJ '~ 
nu kucağına çağıran erke 
ğunu duyuyordu· 

1 
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İstanbul radyosu 
v inkar edilmiyecek bir hakikat :aa o da lstanbul radyosunun 

tek
n._de? güne göstermekte olduğu 
anı ·ıd·· u ur. Bundan bir müddet 

e\'\'elk" iİinkü ı ne,riyahn programile bu-
ol programı mukayese edecek 

ursak teka"mül" d - b""yük" b" fark .. e ogru u ır 
ep goze çarpar: Yeni programda 
d e!c~ ilaveler vardır. Bu meyan· 
fa dtıfadeli bir çok konferanslar, 
n ay .alı bahisler olduğu gibi edebi 
1 'trıyat ile çocuk hikaye ve masal
d~r.ı da bulunmaktadır. Haber al
lefgınııza göre Istanbul Telsiz Te-

on · k · fazla 'iır etı • konferanslara daha 
lıi e emmıyet vererek hayatta 

zını ol•~ ul .. . d .. 
teh -· mevz ar uzerın e mu ı;,. 
ko ~ssıslar tarafından seri halinde 
dah·İranslar silsilesini programa 
ait b e~ecek ve ara sıra musikiye 
Ilı. hhısler ile dinleyiciler musiki-
ıB akkında tenvir edilecektir. 

Yat und~n hııfka lstanbul şehir ti
he/osu ıle kararia,tırıldığına göre 
)/atr on ~e' günde bir temsiller ti
ne d~ bınasından naklen samileri-

ınlettirecektir. 
• Şehir t"ıy t ·· • ır ' h. a rosunu goremıyen sa-
le ~ ır!erdeki dinleyiciler bu suret 

tnıın edilecektir. 
.ı\.)/D. 

llıı ı zamanda Beyoğlunu tanın-
,,~. kahvehane konserlerinden de 
tın 1 ~adi veçhile nakiller yapılaca. le/ uınit ederiz. Velhasıl dinleyici-
11111 ltıümkün olduğu kadar mem
ın·~ etmek için her türlü vesaite 
v,ur~C&.ılt etmektedir. Şunu da ila
huı~ elim ki stüdyoaun timdi 
de11 duğu mevki bu gibi nakiller
tir. Ç-~~~er yapmıya daha müsait
h unkü radyonun eski bulundu· 

lerr
0
•tahane binasından bu nakil

teıiaYap?tak için icap eden kablo 
ı-r111 a~~ •çin bir çok masraf ihtiya
lia.ıb110~e .almak lazımgelecek idi. 
Yi.ik ~1 tımdiki halde tirketin bü
llıi.iıa"t draflara girmeğe bütçesi 
Ptog 

1 eğildir. Bu nakiller radyo 
~akild:tn~ zenginlettireceği gibi 
tçin d n tıyatro ve kahvehaneler 
itil e.ı: bir. propaganda zemini tef
t"\ı~ada ~ğı !üphesizdir. Hatta Av
~ueısea j tııbi nefriyatı nakledilen 
e Verııı eker radyolara bir ücret bi-

e tedirler. 

T.M. 

Çekosıovakyada kısa daıga 
ç istasyonu 

idar:~f ~.lovakya posta ve telgraf 
'"atıılı b ~tedenberi muntazam prog
'ltir:ın ır ~sa ~alga~ı istasyon inta 
lıu fi:~ nıyetınde ıdi. Bu arzusu
~ekte~ıye ~adar Yerine getireme
tııı llıü regane sebep mali vaziye
lı:ıaa d •aıt olmaması idi. Artık 
blln ~lgalr fennin hayli tekamülü 
hına ıınkan verdiğinden ve istaa
lııı un im~li için lazrmgelen teaisa
h<ı ta t~mın edildiğinden dolayı 
lı~ e hır merkezin imaline hazır

lıııı. ara ba~lanmıttır. 

~tanbula neden 
v ~Y}'ah gelmiyor? 

llJ>urı 
tc3.._. ardan alınan liman 

·•ıın · .. 
1111 lıtaııı.uı 1 ~~ır buluyorlar 
••le ""''"'le a. nıç.'n ıeyyah gelmiyor? 
soı. • t~tkik '~~i~e kadar bir çok ke-

s llıut-ıealar 1 v~ b':' buıuıta pek 
ı. .. , ••ded ·ı ıerdedılnuıtir 
•ıı ıeıı ··ı • l'aıı 11 lıir ıe muta ealar arasında J stan 

la1~dildifi Yrb!' ıebri olmadığı be
•••;,,.. töıter;f' ı, . ~~len ıeyyahlara ko
lııeltt •~İnin ııe"i.edi~ı ve bilbaua lİJnan 

11 •dır. agır olduiu zikreclil-
ı.;ıı.;: •elıepl 
lıı.,.ı."' naz..: da:;:~n_da bu son nokta 
Puıq ut liını.nı ti celbetmektedir. 
•ittıl lluıı tedj na gelen bir ıeyyah va
Y•• •r d"ır. Ye etmekte old • 

:"ll " t •ser A ugu re .. 
•ittıler~Purlarındav:"~ ıe'j!rlerinde ıey. 
İ,"~•ttj':.~ ~at kat fazi'.::.. ~olan ~e. • 

ı.,. ı tıtn>z misal bu ı"dd' unun ıçın 
l . 11•ett . • Jayı Pek 

.... •- e ubat etme'-t d" can-·qı ~.,._I\~ " e ır. '··! 01..., v· kaç defa seyyah tetir 
liii·"'" uir '~•. R~y of lndia vapur : 
ti,~ •••inı.ı. a •gı lunanlarda tediye et-

..,, •ld -• nıuka d"lm" ·\r· e •d"I . . yese e ı 'I ve fu ne. 
lif •ce R. ı ınııtir: 
ted k111,.,, ty of lndia vapuru muhte
kıı,• l iirk Uan reıimleri olarak Sep. 
ı.ı • .,"•r llar,.r:1 heaabiıe 413 lira 45 
lerd 0 •da 1008 nda 711 lira 38 kuruı 
~ S 726 lir ·~3 kuruş, Atinada Fa: 
<.17;<> lira :ı 1 kuruı, Montekarlo • 
lir. l lra 69 ku kuruı, . lstan~ulda da 
'•daı •tarılıııld ruı. reaım tediye etmiı-

1 ~Udur. • veni en resim1erin miif. 
SıhL· . 
l . "1Ye •.. .... ' ..... _ 
" ... >ii -uu 
.~er >ii •ıırnu 
~"ket 11lrııu 
~•hı "•Putla 
... laiilttı iicretı t"ttun kirası 
l10 "•luk, 

ta.içi Çanakkale ve 

T.L. 
402,7!1 
53,45 
608,67 
630,82 
173 

L. <'\ce y 320 
-la ı::::,:er ıeyyah •kiln 2178,69 

rı •esimi . v_apurlannın bil-
erının fazlalığından 

1934 Salzburg 
Müsamereleri 
Avusturyanın Salzburg ıehrinde her 

sene yükaek aanatkirların İ§tİrakile 
seri halinde bir miktar temsiller veril
mektedir. Bu opera, operet ve ııenfo· 
fonik temsillerine dünyanın en uzak 
yerlerinden musiki tiryakilerinin gel
dikleri her aene görülen bir hakikat· 
tir. Bu temsillere ait 1934 programı 
hazırlanmıı ve her biri de Viyana rad
yosu tarafından nakledilecek oldu
ğundan elde ettiğimiz temsil progra· 
mını tarih ve iıinılerile dercediyoruz. 
Sütunumuzun bu kısmını keserek aak~ 
lamanız ıtavsiye ederiz. 

Birincisi 28. 7. 934 ak§amJ Beetho
ven'in "FIDELIO,. operası (Rejisör 
Richard Strauss'un idaresinde). 2.9.34 
akıamı Hof?'annsthal'ın "Jedermann,, 
eperası verılecektir. Bunları fU tem.
siller takip edecektir: Mozart'ın "Fl
GARONUN DOCONO,. ile "COSI 
FAN TNTIE". Wagner'in cTRISTN 
ve ISOLD> u ile Weber'in "OBERON,. 
operası. Bunlardan sonra Richard 
Strauss'un 7 Oinci doğum yılının dö
nümü münasebetile mumaileyhin en 
iyi operetlerinden bir kaç tanesi oyna
nacaktır. En tanınmıf olan Viyana 
operetlerinden gösterilecekleri şun• ar .. 
dır: "EEKTRA, FRAU OHNE SCHA
TIEN, ECYPTISCHE HELENA,. ve 
"ROSENKA V ALIER" dir. Bunları 
Walter Brüno idare edecek. Baıtaki 
tarihleri yazılı iki temsilden sonraki
lerin tarihleri bildirilmemiı olduğun
dan bunların tarih ve saatlerini o haf. 
talardan sonraki haftalık proııramları
mı:zda bulacaksınız. 

Yeni bir merkez 
lsveç'in Motala fehrinde 150 

kilovat kudrette bir istasyon çalıt· 
maktadır. Şimdi bu merkezin 220 
kilovat anten enerjisine yükselti
leceği bildirilmektedir. Isveç posta 
telgraf idaresi bu yüksek dalgala
rın (1186 m.) pek kuvvetli bir kud 
retle çalıtmasr lazımgeldiği kana· 
atindedir. 

Pek kıymetli avukatlarımızdan 
Hasim Refet Beyefendi önümüz
deki haftadan itibaren lstan
bul radyosunda halkın istifade
sini mucip olacak bir seri konfe· 
ranalar verecektir. Bunların birin· 
cisi 22 Şubat Perşenbe günü aksa· 
mı"HUKUKTAClNSIYETFARK 
LARI" me ·· • Ra.cl vzuu uzerıne olacaktır. 

yoıu olan okuyucularımız bu 
faydalı konferansı dini l . • 
( • d . eme erını 
avırye e erız. 

Erzincanın 
Kurtuluşu 

-o-

Bu tarihin yıldönümü 
dün yapıldı 

Erzincanın kurtulu§ bayramının 
yıldöniiınü, tehriınizdeki Erzincanlı . 
)ar tarafından dün akıanı Halkevin -
de parlak merasimle tesit edilmi~tir. 
Merasime saat 17 de istiklal marşı 
ile baılanmııtır. Bundan sonra Tıp 
talebesinden Sadi Haşim Bey kürsüye 
çıkarak merasimi açını§ ve Erzincan 
lılann bayramlarıru tebrik etmiştir. 

Bundan sonra Zeki Bey kürsüye 
gelerek Erzincanın esaret devresi o • 
lan birbuçuk aeneye yakın bir zaman 
daki hatıralarını, hadiseleri naklet • 
miı, Erzincanın 7 bin Türk kurban 
verdiğini aöyliyerek, dii§manın nasıl 
zulüm ve itkence yaptığını, milli kuv· 
vetlerin mücade!esini, nihayet kurtu
luı gününü anlatmıtıır. Zeki Bey ıid
detle alkıılanmııtır. Müteakiben Ci • 
bat Bey aöz alarak bugünkü Erzinca· 
nın iktısadi ve içtimai hayatına. ait İ· 
za.hat vermi§, Erzincan1ılann aanayi 
ye. ziraat itlerine olan kabiliyet ve 
••tıdatlanndan bahaebniıtir. Cihat B. 
~en sonra Belkis Hanım kürsüye ge
ı:re~ ~rzincana ait hatıralarını nak· 

bniıtır. Merasimin sonunda maka • 
matı ·r 
m. . a ıyeye tazim telgraflan çekil • 

e•ıne kar ·1 k 1 m.. • b" ar verı ere top antıya aa .. 
unı ır hava · · d ·ı. · . tir. ıçın e nı ayet verılmiı 

dolayı Iiınanmııza • 
Yan et k d" ugraınadıklanru he-me te ır. 

T"" k" ur ıye Turing ve Oto b"I kl""b"" geçende alitkad mo ı u u 
tiği bir ra rd ar makamata takdim et
alı ak !>O a seyyah vapurlarından 

. nm ta olan reıimler indiril" d" •. t k 
dırd h. ıgı a-
hük. ~ seti:ı:ya mıkt+trırun artacağına dair 

ume n nazan d "kk · · 
t
. ı atını celbetmİf· 
ır. 

Bu sene tehriınize gelecek olan ıey
yahlar geçen ıeneye niıbetle daha faz. 
ladır. Bununla beraber bu miktar ar
zu edildiği miktardan çbk dilndur. 
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FRANZ LEHAR KONSERi 

15.2.934 Perıembe akıamı Viyana rad yoaundan dinliyeceğimiz Tauber, Mel. 
Novotna ve konseri idare edecek olan Fraıuı Lehar 

Methur operetçi Franz Lehar ğu bu yerden büyük konserler ida· 
sanat hayatının evci halasında bu- re etmitlerdi. Lahnn idare edeceği 
lunmaktadır. Lehar yarrn aktam takım Viyana Filharmonik heyeti· 
(15,2,934) Viyanamn en büyük dir. Takıma Tenor Richard Tauber 
konser salonunda kendi eserlerin-
den terekküp eden bir konser ida- ile Sopran muganniye Jarmile No-
re edecektir. Bu salonda bir zaman- votna ittirak edeceklerdir. Muhte
lar dünyaca tanırımıt Hana Richter terem karilerimizin bu konseri ya
Gustaw Mahler ve hatta Richard rın akşam Viyana radyosundan din 
Wı:.gner ile Verdi La.harın durdu- lemelerini tavsiye ederiz. 

• 1 Karilere c ·wa •lar 1 
Şişt:de Rıdvan Beye: 
Karilerimizden Rıdvan Bey bize ik' 

üç satırlık bir mektupla bize §U suali 
soruyor: ' 'Kısa dalgalı merkezlerin 
bir kırnu hazan pek İyi alınırken ay
ni merkez hazan gayet zayıf iıitiliyor 
ayni merkezi kısa fakat baıka b ir dal
gad:ı daha İyi alabiliyoru:ı:, acaba se
bebi -ıedir?., Muhterem kariimizin bu 
aual ini pek entere&an bulduğumuz j ... 
çin d : ğer kısa dalgalı aleti olan kari· 
lerim;zin de İstifade edeceklerini Ü· 
mit ederiz. 

Kısa dalgalı aletlerin çalışma saat
lerind!"' bir kaç defa bahsetmittik. 
Me"':la Daventri ve Königavusterhau
ae~ ııtaıyonlan gündüz ve gece muh
telıf saatleroe muntazam konser ve ha 
b~rler neırederler. Bunlar alelekser e· 
nu7onlanru çift dalga üzerinden ya
par ar. M....,la programlarını Ameri· 
kada'! ititilmeıi için mürsile anteninin 
Amenka:ı:a tevcih edilmesini ve Aaya 
~~>'.a A~rıkadan iıitilmesi lazımgeldi
~·~ de ıkinci bir dalgadaki merkezi 
ıstımal ederler. Bunun için bittabi bu
r~dan Z8;_Y•f itittiğimiz merkezin ante
nı Amerıkaya müteveccihen neıriyat 
yapan mer~ezdir. Anteni Afrika ve 
Asyaya dogru hesap edilmi§ anten ile 
çalısan merkez de buradan mükem-

Haikevi 
Bugün de sergi ve müze

ler kongresi var 
Halkevinin, Müze ve Sergi tubeıi ko

mite İntihabı bugün saat 17 de Cağaloğ· 
lu '."er!'ezi •alo., unda yapılacaktır. Bu 
veaıle ılc. Halkevi talima!lııamesinin bu 
ıu~eye .. aıt kısmını aşağıya çıkanyoruz. 

Muzc grubunun iıtigaJ ve faaliyet 
sahası batlıca ıunlaı·dır. 

A) ~en~u!' olduğu Halkevi mıntaka
aındaki tarihı eser ve abidele . . . haf h rın ıyı mu 

aza~ı dusuıunda alakadar ınakamla
n tenvır e er. Bu eserlerin ın haf 
maksa~_ile teıekkül eden husus~ ce:":~. 
)ere muzaheret eder. Y 

.B) .. Halkevinin bulunduğu yerde res
mı muzeler varsa onlan zenginleıtir
meğe, eksiklerini tamamlamaya, yokıa 
bunların kurulmasına ç&!frt. Tarihi a
bidelerin fotoğraflarını almak, mükün 0 • 

lan yerlerde alçıdan küçük modellMini 
yaptırmak, üzerindeki yazılann fotoğ
raf veya kopyelerini almak. 

C) Teberru veya maddi imkan varsa 
satın alına suretile tarihi kıymeti haiz 
eski yazılar, ciltler, !İezhipler. divanlar 
~~yat.ü~ler!. ç!.niler,. halılar ve naktılaı'. 
gıbı mıllı kultur vesikalariyle eski milli 
kıvafetler, oyalı yazmalar, çevreler eski 
kılıçlar, yatağanlar, tüfekler tabancalar 
ve .. alelumı.ı_m silalılar, sedef; altın, gü.' 
muş ve saır kakmalar ve oymalar gibi 
milli etnografya vesikalarını toplamaya 
ç&ıımak suretile mahalli müzelerin te
vessü ve teşekkülüne hizmet eder. 

Halkavi kUtuphanesi 
. f!alkevi -~~tüphane~inin tevsii iti 

bıtınıt ve kutüphane dünden itibaren 
açılmııtır. Kütüphane 150 okuyucu a
lır bir bale getirilmiıtir. Kitap adedi 
de 2400 e iblağ edilmittir. Mecınua 
v-: gazeteler bu yekGnun haricinde. 
dır. 

iki senelik krogram yapılacak 
Halkevi müze ve sergi b . k 

gresi bu al<ıam ıaat 17 d ~u j' on. 
tır. Buırünkü kongrede e op anacak 

n sonra Halke 

mel işitilir. Şunu da ilave edelim ki 
bazı günlerde kısa dalgalı merkezle
rin pek fena ve hatta gayri müsait 
havalarda çok fadingli veya hiç iti· 
tilmemesi de vakidir. Kısa dalgalar 
kuru havalar ile yaz günlerinde çok 
daha iyi alınır. Kısa dalgalı aletinizin 
kaç lambalı olduğunu bilmiyorum, 
fakat kısa dalgalan iyi alabilmek için 
her halde fazlaca lambalı bir alet ile 
daha iyi neticeler alınır. 

Münevver Hanımefendi: 
Radyonuzdllki yeniliklerden mem• 

nuniyetle bahsettikten sonra progra• 
ma bir de ''kadın,, saati ili.ve edilme
sini arzu ettiğinize memnun olduk. 
Fakat bu neıriyatı da Mes'ut Cemil B. in 
idare etmesi bilmem ne dereceye ka· 
dar doğru olur?. Mes'ut Cemil Bey 
musikiye iıtirak eder, Mes'ut Cemil 
Bey spikerlik eder, Mes'ut Cemil Bey 
çocuk neşriyatıru idare eder, Mes'ut 
Cemil Bey Ajana haberlerini ilan e
der, Mes'ut Cemil Bey türler okur, 
Mes'ut Cemil Bey bilmem daha no
ler yapar? "Kadın,. saati için her 
halde bir hanıının davet edilmesi da· 
ha münasip olur. 

Münevver Hanımın bu makul tekli
finin §İrketçe kabul edileceğini uma
rız. 

Maarifte 

Bir mektep muallimi 
Aldığcmız malıimata göre Uluköy 

muhtelit orta mektebi beden terbiyesi 
muallimi Fikri Bey, görülen lüzum Ü· 
zerine vekalet emrine alınmııtır. U • 
mumi m.üfettİf Harunülreşit Bey bu 
hususta tahkikat ve teftiılere baılaınıı 
tır. 

Alpullu fabrikasının filmi 
mekteplilere gösteriliyor 

Ticaret müdürlüiü ilk mektepte 
ve orta tahsil talebesinin iktıaadi it • 
lere ait bilgilerini genifletmek için 
Alpullu fabrikasının pancar ve teker 
istibaali.tı hakkındaki filmlerini mek
teplerde ıröstermeğe baılaml§tır. 

Sıhhiye vekili iyileşti 
Bir kaç gündenberi !l'rl.;>ten rahat• 

ıız bulunan Sıhhat ve lçtınai muave· 
net vekili doktor Refik Bey iadei afi • 
yet etmiıtir. 

lstanbul meb'usu Jbrabim Tali B. 
dün Tokatlıyan oteline &'iderek Refik 
Beyi ziyaret etınittir • 

vi §Ube kongreleri bitıniı olmakta • 
dır. iki gün sonra yeni komiteler, 
muamelatı ve hesapları eski komite • 
!erden devralacaklardır. Bu ayın so
nuna doğnı bütün ıube komiteleri u
mumi bir toplantı yaparpak önümüz. 
deki iki senelik mesasi devresine ait 
bir çalı§ma programı yapacaktır. 

2~ ~ub.atta ~~!k".:"lerinİ_? kuruluıu 
nun ikıncı yıldonumu oldugu için tcsit 
merasimi hazırlıklan yapılmaktadır. 

Konferans ve temsil 
Halkevinden : 
16-11-1934 cuma &'Ünü akıamı saat 

20,30 da, Tepebaıında Meırutiyet cad
desindeki, Evimiz Beyoilu kıımında 

. V aafı Rıza Bey tarafından Tiyatro hak
kında bir konferans verilecek ve temsil 
ıubemiz (Mete) piyesini temali edecek 
tir. Arzu edenler ırelebilir. Çocuk kabul 
edilmez. 

İkaroz yatı 
Yola çıkıyor 

Geçenlerde Avusturya darülfü
nun talebesinin bir propaganda ve 
tetkik seyahatine çıkacağını bildir
diğimiz lkaros büyük deniz yatı 10 
Şubat 1934, cumartesi günü ltal
yaııın Cenova tehrinden hareket e
derek ilk önce Nice (Nis)e gidecek 
tir. Gemiye tesis edilmit olan kısa 
dalgalı radyo istasyonu ile Viyana 
daimi olarak gemi ile hali muha
verede bulunacaktır. Yat Niıte bir 
kaç gün durduktan sonra tekrar 
Cenovaya dönecek ve oradan bü
yük propaganda seyahatine batla
yıp Napoli, Girit, Mısır, Kudüs, 
Anadolu sahillerine uğrıyarak ls
tanbula gelecektir. lstanbulun ta· 
yam temata eski ve yeni bütün 
güzel sanatları ihtiva eden müze 
ve camiler gezilerek bunlar ayni 
günde Ikaros yatındaki kısa dalga
lı radyo göndericisile netredilecek · 
tir. Netriyat V iyanadan ahzedilip 
büyük Viyana radyosu ile umuma 
dinletilmek suretile memleketimi
zin güzellikleri yabancılara tanıtıl
mıt olacaktır. Yat buradan doğru 
Yunanistana hareket ederek orada 
tetkiklerine devam edecektir. Ya
tın içerisine kısa dalgalı merkezi 
imal eden zat Avuıturyanın tanm
mıt OE 1 FH itaretli kısa dalgalı 
amatör merkezinin sahibi Herss 
Fritz Haas'tır. Mumaileyh seyahate 
ittirak ederek bütün netriyab biz
zat idare edecektir. Krsa dalgalı 
istasyon denizde bulunması ha.se
bile yalnız Avusturyadan iyi ititil
mekle kalmayıp timali Almanya
dan bile ititileceği tahmin edilmek
tedir. 

lngiliz merkezleri kuvvetleşiyor 
Şimdiye kadar erken saatlerde 

lngiliz merkeleri yalnız kısa dalga
lı radyo aletlerile dinlenebilmekte
dir. Bu aletlerede herkes sahip ol
madığından lngilizler normal dal
galardaki merkezlerinden bazıla
rını yakında kuvvetlettirmek ta
savvurundadır. 

• 

I 

Avrupa radyoları 6pİlıerlerinin en 
genci Bratialava (Çelıoalovakya) rad
yosunda ilayi va~ile etmektedir. Mel 
Horalrın sc:ıi ele pek İncedir. 

Iktısat 
Vekaletinde 
Memurların takdir, taltif 

ve tecziyeleri hak
kında mühim bir tamim 

lktısat vekaletinden ıehrimiz iktısat 
vekaleti teşkili.tına mühim bir tamim 
gelmiıtir. 

Alakadar memurlar nezdinde büyük 
bir alaka ve memnuniyeti celbeden bir 
tamimin ehemmiyeti , memurin kanu .. 
nunun vekillet makamına bahtettiği hak 
kın vekiilette ilk defa istimal edilmek· 
te ve bu suretle memura iyi veya fena 
hareketlerinin makamca takip ve na-. 
zara alınmaL.--ta olduğu teminatını ver
mekte olmasından dolayıdır. Metni iti
barile de pyanı dikkat ve takdir olan 
bu tamimi aynen naklediyoruz: 

ı - Türkiye cümhuriyeti lktısat 
veki.leti memurunun omuzuna yük.le • 
nen vazife, dalına huıuai bir ağırlığı 
v_e . ı<<>!' büyük bir değer ve eheınıniye. 
tı ihtıva eder. Her memur , vazifesin
de son derecede hassas olarak ve bu. 
lunduiu muhit ve iıte, milli ikttsat ve 
onun esaılı ıekillerde yayımı icaplan
na hizmet için yol ve fırsat arayıp e
~ek vererek, bu ağır ve ferefli sıfata 
liyakatinin delillerini gösterıneğe mec
burdur. 

Geçen yıl tetkik aeyahatim esnasın
da, mıntakarun esas ihraç mallarından 
birisi olan zeytin ve istandardizas
yonu baklanda talimat verdiğim Buna 
lktısat müdürü Necdet Beyi, bu ıene, 
bu itte bu tarzda çalıtmıı gördüğüm • 
den, kendisini alenen takdir ediyorum. 

Vazifesinde dikkatli olanlan takdir 
kadar, kayıtsız ve ihmalci olanları da 
takip preı.sibimi bu veıile ile bütün 
vekalet arkadaflarıma hatırlatınm. 

2 - Bursa lctıaat müdürlüğün.,, ve
kalet zat itleri müdürlüğüne, mıntaka 
ticaret, iktısat, sanayi müdürlüklerine 
maiyetlerindeki memurlara da bildir
mek üzere tebliğ edilmiıtir. 

10-2-1934 Ankara lkhsat vekili 
Mahmut Celil 

Milletler cemiyeti 
Ve radyo 

Milletler cemiyeti beynelmilel 
radyo müsalehasınr temin etmek 
için mühim bir plan hazırlamakta
dır· Beynelmilel tetriki mesai mües
sesesi tarafından tanzim olunan bir 

mukavele projesi Milletler Cemiyeti 
büyük ~ilrasma arzedilmittir. Bu 
makale heyeti umumiye tarafından 
edilği takdirde devletlerin biribir
lerine kartı radyo vaaitasile tahri· 
kat propagandası yapmaları mene
dilmi' olacaktır. Çünkü mukavele
ye dahil olan memlelretlerin her bi
ri diğer memleketin ahalisine hi
tap edecek neşriyattan feragat et
meği taahhüt eyliyecektir. Millet
arasındaki ahengi bozmağa matuf 
her türlü propagandadan sarfına· 
zar olunacaktır. Bütün radyo iata.6-
yonları bu esaslar dahilinde kontrol 

altında bulundurulacaktır. Diğer 
taraftan Cenevrede Milletler Cemi 
yeti tarafından tesis edilen radyo
nun tevsii ve muntazam ne4riyat 
yapmasının temini işile me~gul o
lacak komisyon riyasetine Milletle 

Cemiyetindeki ltalyan heyetine 
mensup zevattan Massimo Pilottli 
tayin edilmiştir. Bu komisyonun 
vazifesi Pranginı'teki milletler ce
miyeti radyo iıtasyonunu müraka
be etmek ve yapılacak netriyat içiı'I 
hazırlıklar yapmaktan ibarettir. 
Yevmi neşriyat itlerine milletler 
cemiyeti matbuat dairesi müdürü 
olan Holandalı Odrian Pelt tayin 
olunmuftur. 

1·A-MELr···91~öiLER.I 
AkUmülatöre yapılacak 

muamele 
Yedek olarak hiç bir zaman anoı 

bataryası satın alınıp muhafaza 
etmek doğru değildir. Ancak kul
lanılmakta olan batarya bitince ye· 
nilenmelidir. Zira bayatlayınca ba• 
taryanın voltajı kullanılmadığı 
halde dü,er. Anot bataryalarını ra• 
tip veya fazla sıcak ve güneşli yer
lerde muhafaza etmek caiz değil
dir. Bir de çocukların bunlarla oy
namamaları yükaek cereyanın teı<i· 
rile büyük sakatlıklara sebebiyet 
verebilir. Batarya mümkün olduğu 
ka.clar kısa teller ile ve aletin yakı· 
nincle olarak kullanılırsa daha iyi 
ko~t'!kt. e_lde edilir. Şayet cep pil
lerını bırıbirine birleştirerek yük. 
sek voltlu bir anot cereyanı tem• 
edilmek istenildiği takdirde bu':: 
ların arcuında bir bozuk bulunm~ 
masını temin için her birinin ay" 
ayrı voltmetre ile ölçülmesi icap 

' eder. Arada bir bozuk pil çıkarsa 
hoparlörde parazite benzer çıtırdı
lar ve ulık seııleri neşreder· Batar-
yaları pek sık ölçmek doğru olmaz. 
Çünkü her ölçülüşte kontakt tesiri
le biraz kuvvetten dü,er. 

Sahte mi? 
Ne evet, ne hayır .. 

denebiliyor 
Kapalıçarııda kuyumcularda sah

te bir inci satıldığı iddiasını yazmıştık 
B~. hus.u!ta tab'?kat yapan belediye • 
mufettııı Necatı Bey tahkikatını ik • 
mal ~~f ve fezlekesini belediyeye 
vermııtır. Öğrendiğimize göre tahki
kat sonunda müsbet bir neticeye vaı. 
"!8~ m~n olamaınııtır. Çünkü iıı 
cıyı tetkık için tetkil edilen ehli vu • 
~f a~ası dahi noktai nazar ihtilafına 

U§mllJ. ve neticede ıu üç kanaat mey 
dana çckmııtır· 1 1 · b k"k"d" 2 • • - ncı a ı ı ır. 

- lnc:ı sahtedir. 3 - inci kültivc. 
denen hır nevi cinstendir. Ehli vukuf 
azası 140 liraya satılan inciye 20 lira
dan 150 liraya kadar kıymet koymUf' · 
!~·~· Bu vaziyet karımnda belediya. 
mcıyı 140 liraya satan kuyumcu bak. 
kında, sahte inci sattı, iddiaaını ileri 
aüren miifterinin fikrine iıtirak et -
mekte tereddüt etınektedir. Y alnı2 tah 
kikattan, muhaminlerin ıuiistimal yap 
madıklan anlatılmıtıır. Belediye, i~ 
cinin vaziyeti hakkında kat'i bir ka • 
rar vermek için yeniden tetkikata gi
ri§miıtir. 

Bir Fransız muharriri 
şehrimizde 

Fı:ansız ~uharrirlerinden Mösyö 
Francıs Carc bır kaç gündenberi lstan
bulda bulunmaktadır. 

.. Carco ~u~telif memleketlerde apache 
kulhanbeyı tipleri hakkında tetkikat 
yapmaktadır. 

Bu tetkikabnın neticesini "Paris .. 
Soir" gazetesinde neıredecektir. 

. Muharrir bu maksatla Akdenizde 
b~r ı_eyahate çıkınıt Barselon, Cezaire 
gıtmiı ve ?radan latanbula uğramıt • 
tır. Francıs Carco ıehrimizde külhan· 
beyler hakkında tetkikatta bulunmak 
için zabıtadan muavenet istemİf ve bu 
tetkikab eanailmda ı-efakatine bir ....., 
mur verilmiıtir. 



MiLLİYET ÇARŞAMBA 14 ŞUBAT 1934 

Hariciye veki i bu sabah geliyor 
(Başı 1 inci sayıfada) 

Pireden ayrılırken 
lamet Pı. Hz. nin telgralı IA v~~u~:~~.~ıahili ~'!.~.'.:a~d!:::ı 

Otliokrina-teki taha11ungiilılarıdır. hak.imdir. . • . li 

ATINA 13 (Mi liyet) - Türki!e 
Hariciye v~kili Tevfik R~ıtü ~ey .d~ 
parlak merasimle teşyı edi_l~ıfbr· 
Te,,yi merasiminde Yunan Harıcıye na 
zır; M. Maximos, Türkiyenin At~a ıe 
firi Eniı Bey, Türk ıefarethanesı ':r. • 
k • Tıır·· k kon&olosu Yunan Harıcı

aru, ' d.. b. 
ye nezareti yüksek erki.nı ve ıger ır 
çok resmi zevat hazır buluııınuılardır. 
Tevfik Rii§tü Beyi hiımil olan vapur 
Pireden ayrıl1rken, litnanda .. b.~lnnan 
Yunan ve ecnebi band1ralı b':'tün ~~ • 
purlar düdük öttürmek suretile se anı 
)amışlardır. Bu 11rada rıhtımda bulu· 
nan kalabalek bir halk kütlesi de ·Tev 
fik Rüştü Beyi alkqhyorlardı. 

Tevfik Rüştü Bey ayrılırken, Yu • 
nan gazetecilerine vuku bulan beya • 
natmda, bir taraftan A~~~da~ ayrıl
dığı için duyduğu teesauru, dıger ~
raftan misakın imza.sile Balkan!";' 1 • 

çin tahakkuk. ~!tiril!'n .~uazzam ~~t~n 
dolayı hissettıgı oevmcı ıfade etmiJbr. 

Tevfik Rüştü Beyin Yunan gaze • 
tecdl erine beyanatı 

ATINA, İJ (A.A.) - Tevfik Rii§ 
tü Bey, Atinayı terketıneden ~el.~: 
tin:ı Ajansı müdürü M. V ekiarellıa ı 
kabul etmiş ve kendisine §U beyanatta 
bulunmuıtur: • 

- Atinadan büyük bir heyecan ı • 
çinde ayrılıyorum.. Ar~adaşla~la 
müştereken yapmıf oldugumuz guzel 
işten ve YUcude getirdiğimiz ıulh eıo:e
rinden dolayı memnumu.m. .. Her k!"ıın 
bayTetini celbeden cihet,. mutek.!'bıl. an 
)aşma, münaıebetler~eki t~t .. zıh· 
niyeti ve mütekabil hıslerdeki ıhlıutır. 
Atinanın güzel güneşi eltında o kadar 
parlak bir zihniyet ki .. 

Türk Hariciye Vekili bunda~ aonra 
Türk-Yunan münascbat nın haluane ol· 
duğundan bahsetmit ve sözü Balkan mİ· 
sakına naklederek ıunlan ilave et • 
nıi~tir: 

- Atinanm berrak ve güzel sema • 
aı altında imza edilmit olan hu misak, 
ıüphe ile karıılanamaz, zira miaak~ 
kendisi de berraktır, onda karanlık fi 
kirler yoktur, gizli bir tarafı mevcut 
değildir. 

Nihayet Vekil Bey, Yunan mille • 
tinin Gazi Hazretlerine k&rft izhar et
tiği hürmetten ve kendi•ine kartı da 
göaterdiği dostane kabulden dolayı 
necip Yunan milletin~ ve Af!"!' mat -
buatma tükran ve mmnetlermı beyan 
etmiftir. • 
Mi·alr Balkan hudutlannı ~eç17!ıyor 

Nim resmi Le Mesager d A~ene~ 
gazetesi misak hakkında yazdıgı hır 
baş makalede diyor ki : _ 

••Balkan antantı misakı ••• Daha dun 
bu antant bir rüyadan, cesurane gay
retlerin hedefini teıkil eden bir rüya 
dan başka bir şev değildi. Bugün m~d 
di ve el ile tutulıır bir hakikat haline 
sinni§tir. Şüphesiz miıak tamam de • 
lildir. Çünkü noluanuz teklini alma· 
A için altı imzayı ihtiva etmeü icap 
ederdi. Fakat niçin iki hüldl:met Bel
gradd atemail edilmediler? Diğer dört 
hiikUmet, misakı tam ,eldine retir • 
mek için ellerinden reldiği lradar bü· 
tün imkinlan sarfettlier. Hatti tim • 
di bile Bulgar hükümetinin herhansi 
bir netice çıkarmaktan içtinap ediyor
lar. Zira böyle bir netice çıkarmak, 
Bulgariatanm bili arazi emelleri ı.... 
lediiini kabul etmeldue miiaaYi otur. 
Zamanm ve akle selimin Bnlsar ai • 
mamdarlan üzerinde bir teÜr hbll 
etmesi ümidini muhafaza etmek daha 
iyi bir hareekt olıır. Diğer taraftan 
misakm tamamile Balkanlı olan nta· 
biyeti, bazı Başvekiiletl~eki tefsir • 
ler hakkında dönen tayialan da kısa 
kesmittir. Miaak Balkan hudutlarını 
seçmiyor, ikıtleri hudutlanndan dı • 
f&rt'J'• sürüklemiyor." 

M. Tituleaconun cevabı 
ANKARA, 13 (A.A.) - Balkan 

misakının imzası miina.sebetile Bal • 
kan birliği Türk mini grupa tarafın
dan gönder.ilen telgrafa Romanya Ha 
riciye nazm M. Tituluco fU cenbr 
venniıtir: Balkan konferana Türk gru 
pu reisi Hasan ve umumi katibi Ru • 
fen Etref Beyefendilere; 

Balkan anlatma misakı münasebeti 
le izhar lutfunda balun.duğunuz hia
aiyattan derin surette mütelıasaiı ol • 
dum. Vazifemizde aizlerin çok milin. 
taz bir rol oynamıı olduğunuz Balkan 
konferansının mesaiıi aayeainde mu • 
Yaffak olduk. Bütün Balkan milletle • 
rin~ kardeıliğinl arzı temamiyetimi
,.~ nayet ve menfaatlerimizin müteka 
btlen anla1ılma11 eaaama miiateniden 
tahakkuk ettirinceye kadar vazifemi
:ı:e devam mecburiyetindeyiz. 

Tarihi roman: 57 

ANKARA, 13 (A.A.) - Balkan iti
lafı misakının inızası münasebetile Bal
kan Birliği konferanSJ Türk milli a-rupu 
n&m1na gönderilen telgrafa baıvekil 
lıınet Paıa hazretleri 'IU cevabı vermiı
lerdir: 

Balkan birliği Türk grupu reisi B. 
M. M. reisi vekili Hasan Beyefendiye, 

Dört Balkan devleti araaında, Balkan 
yanmada11 üzerindeki hudutlarmm te· 
sanüt ve kefaletini temin eden Balkan 
anlatma misakı Atinada imzalanmaSJ 
münasebetile hakkımda izhar buyurulan 
lütufkar duygulardan dolayı samimi te
ıekkürlerimi takdim ederim. 

Balkanlarda sulhu selameti ve Bal
kan milletleri araaında tarihi ve coğ
rafi mukadderat birliklerinin İcap etti
ği güzel münasebetlerin inkitaf= is
tihdaf eden bu misakın ikit ve İm· 
zasmı, senelerdenberi devam eden me-a 
aaisile Balkan milletleri ara11nda ilk 
anlatma ve kaynaıma duyı-ulanm u • 
yanılırmış olmakla iftihar edebilecek 
olan Balkan Birliği Türk grupunu 
temsil eden samimi duya-ulu yüksek 
ıahıiyetinizi de ıevgi ve saygı ile teb
rik ederim efendim. 

BAŞVEKiL 
iSMET 

Cene Türk milli grupu tarafından 
Balkan birliği konferanaı reisi M. Pa· 
panastaıyuya ırönderilen telgrafa mÜ• 
tarüuileyh fU cevabı vcrmitl.erdir:. 

Balkan birliği Türk grupu nyasebne 
Asil duygularınıza ben de tamamile 

iıtirak eder ve misakın İntzalanma11 
münasebetile sizlere kalbi tebriklerimi 
bildirirken ben de ümit ediyorum ki, 
bu misak bütün Balkan milletlerinin biri 
birlerine yaldaıma11 ve aralarında me
sai ortaklığı etınesile tamamlanacak
tır. Bütün gayretlerimizi bu hedefe ha-
11r ve sarfedeceğimi sizlere temin e
derim. 

Papanastaıyu 

T emps ve mi.ak 
Tempı ırazeteıi misak hakkında yaz

dığı bir ba,mak•lesinde ezcümle diyor 
ki: 

"Sarih üç maddede tekasüf ettirilen 
misak, Balkanlarda ıulhu kuvntlen • 
dirmek yolunda geniı bir teşriki meıai 
için sağlam bir temel teşkil ediyor. 

Ve dünyanın bu köıesindeki millet· 
lerin refahım inkitaf ettirmek zira söy 
!emeğe lüzum yoktur ki, misakta böy
le bir kayıt olma&a bile, ıiyaıi teıriki 
mesai ile iktısadi teıriki mesai de be
raber yürüyecektir. 

Bu misak, vuzuh ve ılhhati itıDarile 
ıimdiye kadar akteclilmit diğer bütün 
misaklan geçiyor. Bu noktadan da birin
ci derecede bir naikadır. Balkan an
tantı, küçük itilaf mi sakına benziyor. 
Zira ayni pyeleri istihdaf ediyor. Birin 
ci madde tatbiluıtta ıimdilô hudutlan 
mütekabilen taahhüt ettiij için bir nevi 
tedafüi ittifak sayılır. 

Bulpristanm bu miaake niçin imza. 
11m koymadJtı malıimdur. BuJı-aris • 
tan her hansi 1ıir cebir vaubasma mü
racaatı dütüıı - ıekle beraber, taleple
rini pren1ip olaralı: muhafaza etmek İı• 
tiyor. Sadece Milletler Cemiyeti mİ· 
salmım on clolımuııcu maddesine bai· 
b kalıyor. Bu madde ıadur: "Asamlıle, 
sayri kahili tatbik hale selen muahe • 
delerle, muhafuau dünya ıulhuniı teh
likeye koyabileeek beynelmilel nzİ • 
yetlerin yeni 1ıir tetkilıten geçirilmesi 
için cenıiyet ~ zaman zaman içti
maa davet edebilir~, 

Falıat misakın aktedildiği tekilde 
Bulıraristana .,. yahut her hansi bir 
devlete tevcih edildiğini zannetmek ha
b:_ ol"! .. imza~ mi--!' Solya h~ 
kümelinin k ıut.rile munuebetlen .. 
nin inktafma -m değildir.,, 

T emps gazetesi misakm ikinci mad
desine ehemmiyet veriyor. Diyor ki: 

"Zira &kit devletlerin gayri &kit Bal
kan devletlerinden biri ile, diğerlerinin 
muvafakati olmak11zın, münferit an • 
!atmalar yapınıuım menediyor. Balkan 
antanti, küçiik itilif gibi bir blok ıribi 
rol oynayamıyacaktır. Fakat yalnız 
Balkanlar sahasında .• Bu da pek tabii
dir, zira menafi iıtiraki bu sahada tah
dit edilmiıtir. Bu maddenin aaıl ehem
miyeti de dört devletin müıterek bir 
siyasi cephe teıkil etıneleridir. 

Balkan miulo büyiik ehemmiyette 
bir hareket letkil ediyor, çünkü fİm
diye kadar dünyanın en kantık yeri 
olan bu rekabetlerin o kadar fel8ketlere 
sebep olduğu bu yerde ya13yan mil
letlerin, Avrupaya kartı olan mes'u • 
liyetlerini ve ayni zamanda müstakil 
hayatlar1nm asaletlerini idrak etmiı 
olduklarım gösteriyor. Bu noktadan da 
göz önünde tutmağa değer siyasi bir 
cesaret örneiidir.,, 

Güneşin Oğlu 
yazq.,,: lslrender FAHREDDiN 

rtitay manalı bir gülütle tekrar. - Demek ki onun öldüğünü iste-
aordu: miyoraun, öyle mi? 

- Bu ıırada Mersa'yı ele geçir- - O zaten kaplan yuvuında 
ıeler, ne iyi olurdu, değil mi? çoktan ölmüt bir taliıizdir-. Onun 

- iyi mi olurdu?! •~çu yok, Hitayl Onu yuvamdan 
- Öyle ya •• Sen ölmekten kur- bır canavar kadın kaçırmıf .• O, bi-

tulurdun ! Zaten herkes onun ölü- zim elimize dütmüt zavallı bir tut-
münü istemiyor mu? saktır. Ondan ne istiyorlar?! 

Bora gözlerini açtı: - O aramıza geldiği günden be-
- Hayır •• Ben onun kanının gö- ri yurdumuza uğursuzluk yağıyor 

zümün önünde yere akıtıldığını diyorlar. 
görmek istemem. - Yalan.. Onun içimize geldiği 

- Fakat, o yurdumuza teamet günden beri Sertelli halkı zengin-
getirdi. Akrep yağmuru batlaraa, letti •• Altın ve bakır ocakları itle. 
bütün Sertelli halkı ölecek. meğe, itıizler maden ocaklarında 

- Sende mi onlar gibi düşünü- çalıtmağa, çıplak kadınların göğüs
yorsun .• Onlar gibi korkuyorsun, !eri ve boyunları ziynetlerle süs
Hitay? Dağlarda kaplanlarla ko- lenmeğe batladı. Bütün bunları 
yun koyuna yatmağa alıtmıt bir uyduran ve halkı bibirine katan 
kız akrepten korkar mı? Bablrutu'dur •• Ah o bir defa elime 

Hitay bu kısa muhavereden genç geçse. 
reisin (Mersa)yı çok sevdiğini an- - Mersa'nın <.ildüğünü mü zan-
lanuştı. nediyoraun? 

Burası adeta bir harabeye dönmüıtür. Viyanada ''O~~ı~g ıı evı,, po 1 

Hava ga21 deposu infilak etmiıtir. tarafından zaptedılmııbr. Vı; mukave-
Mitralyözlerle mukabelede bulunan met eden bir tek itçi merkezı kalmıı • 

Heiligenstadt kezalik topa tutulmutlur. hr. f 
ikinci dair; dahilindeki elektrik fabri· Binaenaleyh , . •_?•Yal: ~emokrat ır-

'-- h d d kası tarafından ılan edilmi! olan grev 
a.aıı mu asara a ır. • br 

Devlet kuvvetlerinin kati hareketlen muvaff~ olamll amıı p • T T hizmetleri 
bugün ıemereıini verecektir. Demıryo ar ve • I • k . dır B. v· . d d hb" k . d bu tabü bir ıekilde yapı ma ta • ır , .. 
bahıya8nad ım rili~ .ı sı . ı t::;/zıın en saı beke müıtesna her tarafta elektrik ce-

aa eve p sa.ır nere e . dil • • 
olabilecek rakkamlara göre, yalnız ölen- rey~~:demısn·· e. ~ıti~;_, yukarı 
1 • miktan d"" t•• ua.-~ a un vııaye~n ve 
enn otuz ort ur. • Avusturyanın her tarafında ıükünet 

Tramvay ve telgraf posta ve telefon ıı . d d"I · ti 
!eri, normal ııekilde görülmektedir. tam0~en ıa~e tl ini' rhl b .• d • ti 

Bu harekat eınaımda maalesef çok ıger ye enn ç mn e m • 
kan dökülmü tür. Şutsbund aza11ndan zam !'<>z':'Imamııtır. 

- · 1 • eli harbe Ş1mdıye kadar, ıosyal demokratla• 
yuzlerce kimse tevkif ve vanı bb .. 1 ·ı ·· teba · lan na-
teslim olunmuılardır. ~ ~eıe h.u•b~ e k':uda Y>:!'dahalo le i 

B kil • • binb&•ı Frey zilenn ıç ır no a mu e r 
aıve maa'911U s ' .. rülm • tir 

harekatı bizzat idare etmektedir. go Geceemıı • d • h-k· t du . • • • d• yansına ognı, u ume , • 
Bazı fehırler utirdat edıl ı var ilanları ve radyo vaaıtasile halka 

ViYANA, 13 (A.A.) - Resmen ha- bir hitabede bulunmuıtur. Hitabede me§ 
ber verildiğine göre, Heimvehren'ler ru kuvvetlerin intizam1 iade ettikleri 
Linzde harekete geçerek, merkez de • hükiiınetin vaziyete tamamile hikim ol-
miryolu mevküni istirdat ve Marşan· duğu bildirilmektedir. 
diz ganm işgal etmişlerdir. Hükumet, halkı soğuk kanlılığa ve 

Styriada prenı Starhemberg'le mai- ıükünete davet etınektedir. 
y~ti ıehrin istirdadına yardım etmiıler- Alman gazeteleri fazla bir feY 

dir. Styrada Brucken tehri pek kanlı söylemiyorlar . 
sokak muharebeleri pahasma istirdat BERLIN, 13 (A.A.) - Volf aJan• 
edilmiştir. Mühim bir amele merkezi ımdan: 
olan Kapfembergte hila müsademeler Avusturyadaki hadisatı .tef~ir ede~ 
devam ediyor. Berliner Tageblatt gazeteSJ cliy?r . ki. 

Yündenhurgta vukua getirilmit olan "Avusturya iıçileri usanmak bılmıyen 
siperleri hükUınet kuvvetleri hücum- siyaset tellallarına,. po•t .. kadvg1as1ı . "'" 
la t tmi. ) dir d .bazı kimselenn muca e e erıne zape şer • en . ka alar k r 

ViYANA, 13 (A.A.) - Eggenberg ve ke'.'di .aral~daki vg a u • 
kasabasımn el bombalan ile istirdat ban gıtmıılerdir. h. 

d"ld" •· G dan bildiri!" · Bütün bu iıler, onlann aley ıne ne• e l ıgı raz ıyor: .. v· . 
Şutsbund'lar perişan bir halde Goea- ticelenmittir•. Dun gecebo ıyanab~n •ık-

ti. k"" ·· kilmi. ı d" o d h" çi mahallelennde boıu ıuna ır ço ng oyune çe ş er ır. ra a a • .. .. .. .. 
li müsademeler berdevamdır. kan dokulmuıtur.,,. . .. .. 

Yal Go • ..ı...:-d V ı "Tag -T~tesının mutaleasına go-
mz rza ,..~~ eve oroı arın " •- ·ıı · • h kik" h 

d ··ı ) • d d. tmi" b. G -~ Avusturya mı etinın a ı uzur a o en enn a e ı ye § r. raz po- ._, cak irfan 
li k ti · • · tı • 6 ··ı- ve ve sükuna kavuıması, an va-• uvve ennın zayıa ıse o u ümkü d .. 
25 ağır yaralıdır. Şehirde intizam İa· &1tasile . m n ur.,,. • 
de Oluıunu t "Rhin ve Westphalie,, gazeteSJ de 

1 ur. A mill · L dra, P · 
10,000 nüfusun ikamet eylediği eğer vudastur_ydara dilmee!'• 0.n t k a';ı! 

"Kral Markı" amele mahallesi gayri ve Praır n ı e e yıp e en 
muhiplerin tahliyesinden sonra kua bir bildiği ıribi keneli kendini idare huıu• 
top ateıini müteakip hükllmet kuvvet- ıunda serbest bırakılmıı olsa, ~vu!" 
!eri tarafından iıgal ed.iJmittir. turya meselesi. kökünden halledılmıt 

Sosyalist mücahitler Tuna kıyılarına olur,, demektedir. 
doğru ric'at ebnitlerclir. Bir mevkul öldü . .. _ 
Viyana Belediye binası ifgal edildi ViYANA, 13. AA. - Polıs mudur-

VIY ANA 13 (A.A ) _ Avusturya )üğünde mevkuf bulunan sabık ~le-
aosyalistleri.J.. umumi karargahı Ye ~İY~. rı:~•İ M. Seitz kalp aekteamde 
timsalleri olan Viyana belediye binası, olmuştur. . b" 
d.. · · · ı de bük" t k etle · BERLIN, 13 (A.A.) - Vıyana a• 
.;:,.0".ı:., ? ~nradilm • fu Tu;:,nmı; diaelerini Berlin büyük bir ihtirasla ta 
b" ';. 

1~ ti e t ~ ·dil · tir kip etınektedir. Resmi mabafil kat'i 
ır ço Gsosaly --'d• er .~vad e elmtf • bir sükllt muhafaza ediyorlar. Fakat, 

r :zo a mus em er alelümum matbuat, umumi grevi~ 
Y!YANA, 13 (A.A.) - Reuter mu- M. Dollfuss için ciddi bir ihtar teıkil 

habmnden: edeceği kanaatindedir. Ve fayet son 
"Stiri,, Yiliyetinde. Gratz'de h;:ı-; • dakikada devlet id..,..,.ine nazi hare. 

met kunetlerile aoıyal •tler arasında • ketinin sokulması için bir teşebbüa 
çarpışmalar oldıığu bilclirilnıektechr. yapı'mazsa Avusturyanm Markıiat 

Söylendiiine söre. 26 ölü, 200 Y•· badireai içine dii§eceğini yazmakta • 
ralı vardır. dır 

Yuhan Avıuturyada ııaziyet · Binalar berhava ediliyor 
mühim VIY ANA, 13. A.A. - Poliı hu sahalı 

LlNZ, 13 (A.A.) - Hnat ajan- Ottakrinır mıntakumda mitralyozla mü• 
ımdan: cehbez ıoıyaliıtl~~ İ§gal et~ üç bi: 

Yukan AYDıturyanm hüldlmet mer- nan berhava etmiıtır. Ölenlerın adedı 
kezinde dün miihim hidiaeler olmut • ~uldur. Belediye reiıi Setz ile diğer 
tar. nafiz bir ıoıyalist lideri hapıedilmiı cli-

Poliı , lıanıdddılar neticesinde mil- ğer iki lider Ottobauer ve sabık milli 
li aoıyaliıt mıra-. mahuara etmek müdafaa nazın Deu!Jsch Çekuslovalıyaya 
mecburiyetinde kalmııtır. kaçmıftır. Amele mahallelerindeki mÜ· 

Buraya seeeleyin. bir Schutzbund ıad<meler sabahın saat bqine kadar de-
müfrezeıi toplanmııtır. Yam etmi, ve bu saatte hükümet kuv-

Poliı ıreliP te kenclilerile sörüımelr ntleri patlayıcı vasıtalarla kartı tara-
istediği zaman banlar polise ateı llÇ• fm mukavemetini kınnııtır. HükUmet 
mııtır. Linzede vaziyete hakim bulunmaktadır. 

Polis lamıetleri, "Chahrol,, kalesine Son vaziyet 
bombalarla hücam etınİ§lerdir. Polise 
aakeri kuY't'etler de yardım etm.iı ve ka- VlY ANA, 13. A.A. -Kor hro bileli· 
le hücum neticesinde zaptedilmiıtir. riyor : Linzde polis ve ,.,ı,., .,,..~,.· ·-

Bir çok ölil ve yaralı vardır. !erin ellerinde bulUD&D binaların ekseri• 
Vaziyet mühimdir. Çünkü civar fab- oini İf11'al etmiıtır. ::ıteyru" "~ . o., M .. · -'" 

)erle icra kuvvetleri arasında müıadeıne 
rika iıçileri kütle halinde belediye bi • olmuıtur. Askerler burada da sökün ye 
naSJna doğru yürümektedirler. 1 · Eır 

Bütün loıla efradı intizar vaziyetin. intizalnl iade etmiılerdir. sbrya, d • 
genberg ve Bruckanmur'da sosyal e· 

dedir. k ti b" •-•~- üfri"tane hareket-Tuna tezırahlan topçu aleti altına mo ra ar ır ...,..m m d 
alınmı'tır. Bır• ~ok yar-'-'-- -ardır. !erde bulunduklarından bural_ar tah as-1 ~ ...,..... • k 1 • .. dahelesine IPecbunye ası 

Gratiz•cla ilin edilen umumi ırrev hü- ler entn mMu __ , ketin ıair havaliıinde n 
'-'-eb·n alını ldu" ıen· t dbi 1 ° muı ur. CUlle b" .. ._, h .. ,__,._ ıı;Ulll ı o ı-u e r er bilhassa Viyanada tanı 1r ~uaun. UKum 
karıısın ··' muvaffaloyettizliie uğra • ıünnektedir. Her taraf~ ·~~ii1erlı;~ 
m11tır. Ye tielefonlar iflemekt.eclir. H~~t bu-

Soıyal demokrat belediye reıımın tü Avusturyada vazıyete hakimdir. 
yerine hıristiyan sosyal birisi ıretiril • Hükumet intizam ve ıüküne kartı ya· 
miıtir. pılan bu caniyane auiskatleri en ıiddet-
Hülrfımet vaziyete hakim olacağa le tedbirlere müracaat ederek imha et-

benzeJIOr meye umeylemiıtir. Viyanada elektrik 
ViYANA, 13. A.A. Saat 1,15 tenviratı tekrar JıaşlamJ,tır. Belediye 

le neıredilen Ye resmi bir membadan daireoi polialer tarahndan lıgal olunmuı· 
verilen tebliğe ıröre bir kaç saate ka- tur. Bu harckitııa methaldar bir çok hü
dar mağlup edileceği tahmin eılilen bir kümet memurları tevkif edilmiıtir. 
kaç mukavemet merkezi miiıteına ol- Linzde ıükün iade olunmuflur. 

- Evet.. Çünkü onu kaplan İDİ· 
de yatarken gözümle gördüm. 

- Neden kurtarmadın? 
- Yanımdaki gözcüyü bir kap-

lan parçaladı. Ben de onun 80nu
na uğramamak için kaçmağa mec
bur oldum. 

- lnaan, sevdiği kadını kaplan 
ininde görür de kendi canım dütü
nerek kaçar mı? 

- Ne ıöyleraen hakkın var, Hi
tay ! Yanımda okum yoktu. Ada
mım da parçalanınca, oradan uzak
lattım. Bir kaç okçu bulup tekrar 
gidecektim- Ertesi günü yola çık
hm. Fakat, gece rastladığım o ini 
gtindüz bulamadım. Saatlerce, 
günlerce aradım •• 

- Onu timdi görsen, sevinir mi
ain? 

Bora'nın gözlerinin içi güldü: 
- Elbette .• 

* • • 
Hitay yavaşça ortadan kaybol

muttu. 
Güne, mabedi önünde Büyük 

Tanriye yalvarıtlar uzun sürmedi .• 
Birdenbire hava kararmıt, gök 

yüzünü kara bulutlar kaplamıttı. 
Halk arasında: 

- Akrep yağmuru ba,lıyacak .• 
- Biz hala mabudun istediği 

kanı alntamadık •• 
- Bir kiti yüzünden hepimiz he

lak olacağız •• 
Gibi dedikodular devam ediyor

du. Kara bulutlar çok alçaldı •• 
Ortalık karardı. 
Herkes korku içinde titretirken, 

müthit bir yağmur yağmağa bat
lamıfb. 

Mabet içinde dua edenler yağ
muru görmüyorlardı. Fakat mabet 
avlısmda ve dıtında toplanan bü
tün Sertelli halkı yağmur altında 
ıslanıyordu. 

Tanrinin gazebinden korkanlar 
gözlerini yere dikmi,, akan seller 
arasında akrep arathrıyorlardı. 
Yağmur o kadar tiddetli yağı· 

yordu ki, hallan dizleri su içinde 
ka1mı,tı. Vücutları sırsıklam ol
muftu •• 

Bu sırada bilginlerden biri ka. 
labahğın içinden batını uzatarak 
bağırdı: 

- Tanri bizi yağmurla dağıt
mak istiyor •• Hala burada duruyo

Haydi, evlerinize gidiniz ve 

F ransada grev 
(Başi 1 inci sahifede) 

11lmıı olan Action Française'in husu
ai bir nüaba11ndan baıka hiç bir ıra
zetenin çıkmamı§ oluşudur. 

Bir çok atelyeler, küçük ticaretha• 
neler açık kalmıtlardır. Yalnız aos
ayalistlerle komünistlerin öğleden son 
ra bir alay le§kil ettikleri Vincennes 
mahallesinde hepıi kapalı kalmıılar
dır. 

Dahiliye nezareti umumi grevin öğ 
)eye kadar hemen her. tarafta tatbik e 'ı 
dildiğini hildirmektedır. 

Trenler tabii bir şekilde çalışmıı· 
!ardır. Metro faaliyeti ağır olmuıtur. 
Su, bavagazı, ve elektrik hizmetleri 
temin edilmittir. 

P. T. T. grevi hemen hemen umu· 
midir. Maden sanayii grevi iıe yüz .. 
de kırk ile kırk beş niaheti arasmda 
tatbik edilmiıtir. 

PARIS, 13.A.A. - Dün Pariste ya
pılan büyük tezahürat ba!langı~tan 
daha asabi bir ıekilde bitti. Par11 ka
pılarına gelen komüni•tler ~elvil!e, 
ve Menilmontant'a çıkmak JStemıt
lerdir. Tezahüratı idare edenlerle po • 
lisin soğuk kanlılığı sayesinde mÜSft• 
deme olmamış, tezahiircüle bayrakla• 
rmı indirerek yan sokaklara dağılma
ğa razı olmuılardır. 

T ezahüratçılann yekunu 30,000 ka
dardı. 

Polis müdürü, polislere ıakin olm..,. 
lanı için nasihatler ve toplanıp da • 
ğılmaları için küçük kalabalıklann 
geçmelerine müsaade etmelerini söy
lemiıtir. 

Vilayetlerde 
PARIS, 13 .A.A. - Reuter ajaıuı 

muhabirinden : Dün Marsilyada cid
di boğuşmalar olmuştur. Beş •İvil a• 
ğır ,12 polis hafif aurette yaralannu§
lardır. 

Ak'8-ma doğru borsa önünde ve 
Cannebiere'de boğuşmalar devam e
diyordu. Marailyada 60.000 grevci 
tezahürada bulunmuştur. 

PARIS, 13 .A.A. - Reuter muha
birinden : 

Birçok şehirlerde sükunet olma11• 
na mukabil Roubaix, Dunkerque'de 
grevciler ile bir vapurun yükünü bo
taltan rıhtım i§<;ileri araamda yapılan 
bir döğü.şmede birçok kimaeler ya
ralannuıter. 

Paı4ste 6000 tevk:I 
PARIS, 13. A.A. - Dünkü ';'üma. 

yişler esnasında zabrta muhtelıf IUÇ· 

ı ... ;•'Pmiş olmak töhmetile takrifı<.n 
6000 kiti tevkif etmittir. Yedi ecnebi 
hudut haricine çıkarılacaktır. 

Hava de~işti 
(Başi 1 inci sahifede) 

recesi nakıs Üçe kadar dü"'1üştür. 
Kann birkaç ırün devam edeceği tab 
min edilmektedir. Aldığımız mafUına 
ta göre bu sene kıt çok karlı olarak 
geçmiyecektir. Bu aydan sonra haYa• 
lann düzeleceği ümit edilmektedir. 

EY't'e1ki gün Karaburun önlerinde 
Rizeli Hasan kaptanın idaresinde Mid 
yeden limanımıza relmekte olan Ak
deniz motörü, yolda müthif bir poy • 
raz fn-tınasma tutnlmuıtur. Saatler
ce denizin dehettli dalıralan araam • 
da bocalayan Ye her an ciddi bir bat
mak tehlikesi atlatan motör, Karabu
run önlerine gelebildiği sırada birden 
bire makinesi dunnuı ve Kunduzde -
re mevkimde baftan karaya çarpmıt
br. Motor kaptanı ile üç tayfaar ve te 
davi için tehrimize gelmekte olan he
nüz hüviyeti anlatılmayan bir yolcu 
denize dökülmüşler, bunlardan tay • 
fa Rizeli Sadıkla hasta yolcu boğul • 
muşlardır. Hasan reiı ve diğer iki tay 
fa tahliıiyenin bir motörü tarafından 
lı;urtan~ı ve Sanyere getirilmiıtir. 
Sarıyar Jandarma lrurnandaru Y akup 

~-11 Cikiye ve :ıübreviy = ...... 
Mıitehassısı 

Dr. NURİ OSMAN 
Haseki butanesi ve cildiye ıefi 
llcvoı;ıu E lhamf' apartımonı J üncü ktt 

No. 3 Telelon: 4~88 .< m \ 12271) 651 

D'.ş Tab:bi --~ 

Dr. Pertev Ata 
Muayenehanesini lstikl&I Cad. 146 

(lı Bankası üstünde) Luvr aparı 
1 nci kata nakletmittir. ( 1311~ 

.................... iji;;! 

htanbul Mmtakası Ticaret Müd~r" 
Jüğünden : 

Yün ve Pamuk ipliği ve 
Alanişe vesaire imaline mah&ılı 

Türk Anonim Şirketinden.: iıl 
Şirketimiz esas mukavelename•ıP 

1 
24 ncü maddesi mucibince h!uedarl~,. 
umumi heye_ti a~ağıda yazılı ru~naınc 14 
ki maddelen müzakere etınek uzre h' 
Mart 1934 ı..rihine müsadif çar§81",. 
günü saat 10 da Yeni Postahane ~k , 
sında, lstanbul Hanındaki merkeZJ ıdı 
resinde sureti adiyede toplanacağınr 
esas mukavelenamesinin 25 nci maddi:. 
sine tevfikan laakal 10 hisse ıene 

sahip olan hissedarlar heyeti umuıııiY.~ 
içtimamda hazır bulunmak hakkını b"' 
dirler. ,. 

Umumi heyet içtimamda asaleten ;jr 
ya veki.leten hazır bulunma!' isteyen ,,r 
ıedarlann hamil olduktan hısoe senet! 10 ni içtima gününe takaddüm eden , 
gün zarfında merkezi idaremize vcY~ 
but lstanbul'daki Bankalardan herh•• 
gi birine tevdi etmeleri mecburidir. 

Müzakerat ruznamesi : 
1 - idare Meclioi ve Murakıp rapOI°" 

lannın okunması, · b·ı· ,e 2 - 1933 aeneıı ı ançoıunun 

hesabatmm taadiki, 
3 - idare Meclisinin ibrası, '1 
4 - idare Meclisi azalığına intih . 

olunan Rasim Vaııf Beyin memurir•ır 
nin tasdiki. , 

S - Meclisi idarenin temettü te~ 
hakkındaki kararmm tasdiki, J;'r 

6 - 1 dare Meclisi azasından ÇJkaJ! , 
zatın tekrar intihabı vevahut yeri"e~~J 
kasının intihap ve tayini. (13~ 

Hilmi Beyle liman reisi bey, -~ 
idaresinin 33 numaralı romorköriJe • 
za mahalline gitıniıler ve tahkikat >' 
meılardır. Boğulan hastanın hüvi>'' 
ti telgrafla Midyeden sorulmuttur· 

Memleketin hava va:z:i.veti -~ 
ANKARA, 13 (A.A.) - Metea-1, 

loji mü-ıinin nrdiği mal~p 
söre, son iki sün zarfında cenubı , 
dolu mmtaka11 hariç kalmak tatf 
Türkiye bir alçak tazyik aabaP d I 
line sirmit bulunmalotadır. Bunun_., 
tic:eU olarak Trakya ve Eiıe mınt _

11 
, 

lannda iki sün evvel tam•men "'1. 
rm altında balunan ırece aülıuneıl ıl 
bu sabah 11frrm üstünde bir deree• 1' 
hunet iki gÜn zarfında a . 5 de~ 
kadar yii)uelmittir. Hava bu iki f 
takada kapalı ve yafııhğa cloit"' 
melıtedir. ...ı 

Şarki .Anadolu mmtakaamda "'!./ 
tiddetini azaltmııtır. En dütfil< ~ • 
net Karscla Nfımn alımda 13, .t.r•~ 
rumda 14 derece kaydedilmittir. • 
mmıtaka Y•iıtaız ve fakat kapalı -"' 
miştir. Karadeniz kıyılarında bd "ı 
bahki ıuhunet dereceai 3 derec6 ~ 
rafmda kaydedilmiıtir. Bu mJJI ; 
ekaeriyetle kapalı ve kısmen yağıP 
lu ıreçmiıtir. / 

ZA YI ve iTiBARDAN DUŞMUŞ PASAPORT 
lran'm lstanbu) Ceneral Konsolos! uğundan ita kılman ve tabosterli ge/ 

layı Abdol-Ali oğlu Mobam-d Cafer nama ait olan Hususi 21 umumi 8985 I 
maralı ve 14 farverdin 1309 ve 3 Nisan 1930 tarihli pasaport ph11 ahar 7edi,.J' 
görüldüğü takdirde takibatı kanuniye ifa edilir.(13268) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonunda01 

Münakasadan tahvilen pazarlıkla satm alınacak ol~ 
ve mevcut nümune ve evsafına göre (25000) metre g.Jı6 
bk bezin pazarlığı 17-2-934 c tmartesi günü saat 15 teıı .. , 
ya kadar yapılacağından istek 1ilerin nümune ve evsafını lf~ 
mek üzere her gÜn ve pazarlığa gİrmek için mezkU.r giiJ' 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (692) 

Köte bucak kaçıtmağa b~byan
lar: - Akrep yağmurundan kur. 
tulduk.. 

Diye söyleniyorlardı. 
Bilgin'in aözlerini ititenler ma-

betten uzaklllfmağa batlamıtlardı. 
- Kan isteriz.. Kurban isteriz •• 
Diyenlerin sesleri ititilmiyordu. 
Çoktan beri ıslanmamıt olan 

kumlu aokaklardan seller akıyor
du- Ufak kulübelerin çatıları çök
müf, çamurdan yapılan dıvarlar 
yılulmıftı. 

Halk, Günet mabedinden tehre 
gelinceye kadar yağmur devam et· 
mitti. Mabet dıtında kimıenin kal· 
madığmı görenler de yavaf yavat 
mabetten çıkarak dağılmıtlardı. 

- Dağılanlardan bazıları: 
- Yağmur dinince gene topla-

nacağız •• Tanriye vadettiğimiz kur
banın kanını elimizle akıtacağız. 

Diyorlardı. 
Akrep yağmurundan korkanlar, 

gökten bir sinek bile dütmediğini 
görünce hayret ve merak içinde 
düşünmeğe batlamıtlardı. 

O güne kadar, Türkler arasında, 
gökten akrep yağdığını gören ve 

~ . ·,l 
Bu haberi veren ihtiyar bılg;p 

rüyası mutlaka hakikat nıi ol" 
h? ~I 

Gece yağmur dindiği zaaı"~ r 
maden itçiai, sokakta çao>~ıif 
çinde, sakallı bir adamın c 
sürükliyorlardı. 

Bu adam da kimdi? ~ 
Yağmur altında ıslanr;ı "' 

miydi? 
1
(1 

Yoksa onu sürükliyenler tııt 
dan mı öldürülmüttü? 

' • * * . 50~ı 
Akrep rüyası görenın Jı' 

~aııJf 
Ortalığı suya boğan yag 

mitti. 
Ortalık alaca karanlıklı· 0gl 
Sokakta gözleri dı~~rl~ ,e'I 

mıt iki delikanlının yube Jııı'" / 
rinden batka bir gürültü yo ile ~ 1 

Günes'in oğlu evde ana5 1 1ıl ' k. d ı·J<afl nuturken sokakta ı e ı .1 r: /. 
yüksek k~nutmalarını iti~~'. eiİ 'f 

- Reis Bilgi11'in öldügu:,.ıı 
rürse, bizi cezalandırmaya 
acaba ... ? 

-- Biz reiıi ölümden k 

( 
Eıı 
şil, 

ilk 
da, 

lihin 
... t o 
ilave 

"'ikd 
ı-ibti 
talop 
d ... 
burü 
lniiı 
ilanı 

.. 
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.. kANZUK 
Oksürük Şurubu 
( Siro Pektoral) 
~n nıuınn"t öks:irü'derle Bron." 
şıt, as'ın B • • k •· .
1
• · va o 5m:ıc1 nın atı 

1 acıdır. C3ğü1bri zıif ola'1lar• 
da, vi.caye edici tesiri ıayanı 

dik~atlir. 

lier eczanede bulunur. 
.. (1?547) 6 ' 9 

ZJ"icaret işleri Un1.ım Müdürlüğünden: 
• 
itimadı Milli 

-·-

'l'URK SiGORTA ANONiM ŞlRKETININ 
r'b· l'icaret kanunı.e tirket esaa mukavelenameai hükümlerine göre 26-8-933 la· 
~ •nde toplanan fevkalade hissedarlar heyeti umumiyeainde 125.000 liradan iha· 
il•t ol~ıı tirket sem ayeıinin 62500 liraya Uonziline ve hilabara da 137.500 lira 
11\i~;•ıle 200.000 liraya iblağına karar •·eril~t ve. b~_.•uretle arttın~ sermaye 
tihı· ~nın tamammın taahhüt ve ruıfırun tedıye edıldıgı 16 ve 26 Eylül 933 la· 
raı, 1 ltıabııütname ile bu hapta Banka mektubu ve idare Meclisi azalarile mu· 
d 'Pler tarafından verilen müıterek imzalı beyanname ile diğer evrak mÜn· 
...... _dan ·---" -~-- 1 • • • ··~u . '"' anlaıılmıt ve bu sermaye "'.uu '1'8 .. ~ ~ muame eıınm ticaret ,..... 

Ilı _nıle Iİrlı:et esas mukavelenamesi bükü mlerine muvafık olarak yapıldığı görül· 
,..".! olınakJa Ticaret kanununun 391 ve 396 ncı maddelerine tevfikan hu beyan. 
~'le Verildi. ( 13270) 

Satılık Emlak 
ihale bedelinin % 50 ıi ikraza kalbolunabilir.' 

Enı11ive t Sandığından: . 
t Mevkii Nevi Eıki No. Y enı No. 

MlLLlYET ÇARŞAMBA 14 ŞUBAT 1934 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kara.köy Köprübqı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

TRABZON 
sür'at yoln 

EGE vapuru 15 Şubat PER· 
ŞEMBE 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. Gidi9te ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dönüt
te bunlara ilaveten Pazar, Of, 
Pulathane'ye uğrayacaktır. 

(701) 904 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 15 Şubat 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (717) 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 15 Şuha 
PERŞEMBE 19 da SirlrPCİ 
rıhtımından kalkacaktır. (718) -
Mersin sürat yolu 
INEBOLU vapuru 16 Şubat 
CUMA 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidi,te iz. 
mir, Antalya, Mersin, Payas'a. 
Dönüste bunlara ilaveten Alan· 
ya, KÜilük, Çanakkale'ye uğra· 
yacaktır. (716) 

y eniAnkaraLokanta ve Birahanesi 
1 irkeci ıimendifer' istasyonu ittisalinde 
1 837 

LINOMANTOL KANZUK 
( Romatizma için) 
Haricen kullanılan Romatizma 
ili\çlarının en mükemmel ve en 

teslrlisidir. 
Had ve mllzmin adele ve maf· 
sal ağrılarila ıojuk algınlık
larından mütevellit ağrılarda 

va siyatikler~. teıiri ıayanı 
dikkattir. 

'-te1 ec:ı:anecJe bulunur. (12547' ....,~-lılı 

Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 
Bursanm garbında Karacabeyin şarkında 

1 Mudanya ve Tirilyenin cenubunda Bursa-Ka· 
racabey ve Mudanyaya umumi şose ile mer· 

7 

, ........ ıım:ı11::1 .. 111111::1:ıa:ıa:s .... ~ 

vAPUKCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te!elon: 22925 

Karabiga yolu 
Her CUl\'.IARTESt ve CAR 
ŞAMBA günleri saat 20 de" Top-
hane rıhtımından GERZE vapuru 
kalkar. Gidiş ve dönüıt.e mutat iske· 
lelere uğrar. 

;.. ................ ... 
Askeri fabrikalar ilanları 

Aıkeri fabrikalar için mu· 
bayaa edilecek 2100 kilo Gı 
rafit için teklif edilen fiyat pa• 
halı görüldüğünden pazarlığı 
19 • 2 • 934 pazartesi gÜ· 
nüne talik edilmiştir. Ta· 
lip olanların mezkur giinde 
saat 14 te Bakırköy Barut fab 
rikalarında ıatmalma Komis 
yonuna müracaatları. (704) 

• •• 
Balarköy Barut fabrikaları 

için 15 Şubat 934 de münaka 
::.ası ilin edilen malzemeden 
yalnız aşağıda yazılı iki kalem 
malzemenin mubayaasmdan 
sarfınazar edildiği ve diğer üç 
kale mmalzemenin ayni günde 
pazarlığı yapılacağı ilan olu· 
nur. (705) · 

()r~etıköyü.neıe ;:,ahrayıceditte · Büyük hah- 58 
p01" ta. .caddec!o çeli köşk 

~ ~ırR~r.da Boyacıköy Bahçe ve ahır 2 24 126 

Tamirde bulunan Karadeniz 
vapurumuzun bazı aksamının 
raspaSl ile Gülnihal vapurumu
zun bazı aksamının boyanması 
pazarlık suretile taliplerine iha
le edilecektir· Şartnamesini gör
mek isteyenler her gün saat do
kuzdan on sekize kadar İdare
miz levazım aefliğine müracaat 
etmelidirler. Pazarlık 17-2-934 
cumartesi günü saat On be,te 

1 but önünden Nilüfer çayı geçen ve tahminen 
elli bin dönüm miktarında Sabangir ve Orman 
ve mer'ayı havi toprağı kuvvetli, havası ve 
mevkii iyi Haydar namile amlan bir çiftlik 
tasfiye dolayisile müstacelen satılacaktır. 
İcabında 50-100 hanelik bir köy olabilir. Talip 
olanların ve fazla izahat almak isteyenlerin 

. iki ay zarfında Bursa Ziraat Bankasına veya 
1 müteveffa Saffet Bey Zade Memduh Beyin 
1 resmi tasfiye memuru Bursada Avukat Halil 
1 İbrahim Beye müracaatları ilan olunur. (687) 

Ton 
83 

100 
Oleom 
Küherçile. 

t desinde 
kçe!ellkoyıinde Hamam so- Maaahır ev 
ca.~da 

39 61 
Umumi Neşı-iyat ve Yazı işleri 

Müdürü E.TEM IZZE.T 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş 

d:kınakçılarda Valde hanın- Oda 29 39 , ____ _ 
l\e}'} b 

er eyinde Havuz başında Maahahçe 8-8 
Ortaı .. d köşk 
ı;- ıtoyde Dereboyun a Apartrrnan 119 
h~u~~da Perizathatun ma· Maadük- 45-45 
aind 31.tıde Dolmabahçe cadde· kan ev 

25/27 

121 
41 / 43 

e &et üıtünde 
Ilı." \' ukanda mevkileri yazılı emlak 1 mart 934 tarihine 
s~~dif Perşembe gÜnÜ saat on dörtten on altıya kadar 
"Yenl ~binasında açık arttırın\\ ile satılacaktır. Almak is'i· 
~de 10 pey akçesile müracaat etmelidir. (6~5) 

~~arif Vekaleti İstanbul Terzilik ve 
Urkçülük Mektebi Müdürlüğünden 

ka Mektebimizde Kürkçül '.ik Şubesi açılmış ve talebe 
te Ydı kabulüne başlanmıştır. Müddeti tahıil üç sene ve mek
f Pdınuhtelittir. Mektepte kürkçülük nazari ve ameli ders'e
.,:k· en rna:!a hesap, Türkçe, resim, dersleri de vardir. Kayt 

abul şartları : 
•t l 1 - ilk mektep mezunu, azami yaş 17, ve Türk teb'a· 

0 rnak. 

na ~ - Mektep şahadetnamesi, veya orta mektep tasd'k· 
f tneıı, Nüfus cüzdanı, sıhhat, aşı raporları ve 4 vesika 
0toğrafı ibraz etmek. 

lQ 3 - Mektepçe yapılacak sıhhi muayenede 11ıhhatli bulun 
ak. 

"°'" 4 -Kayt ve kabul için 
·\lracaat edilebilir. 

Perşembeden mada her giin 

ltıi,i 5 - Bu sene icin vakit ilerlemiş olduğundan taliplerin 
tacaatlarmm tesrii. 

le\. '2./\dres: Sultanahmet, Dizdariye çeşme sokak, No. 13 
~~o. (688) 

~"derileri müzayedesi 
lııiı,~1 l'.tart 1934 tarihinde Leningradta albncı Sovyet-Beynelmilel av derileri 
•v .. de~~i Y~pılacak ve büyük mikdarlarda muhtelif cİ~•. itlenmiş ~e iılenmemiı 
l' ~rk' ınuzaycdeye vazedilecektir Alakadarlar lafsı!at almak çın S. S. C. 1. 

'Ye t· ' tmelid" I (13266) ........___ •t:nret Mümeuilli&-inde M. Veriflll\•ki'ye müracaat e ır er. 

))~~~şşafaka Müdürlüğünden: 
l~a.t tnk Laburatuvarı için alınacak aletler haklanda ma• 

ai.İnii l alınak İıteyen taliplerin her giin ve nihayet karar 
}'e C:~~ 18 Mart 934 pazar günü saat 14,30 da Nuruosmani· 

lar1• (710nıahfelinde Cemiyeti T edrisiye Merkezine müracaat· 
. 6) ' (706) 

• 

"'"""1 .... ~ ... 1 .... _ ı~n .... , qoı; 

iimlll ................... ~ 

lstanbul Rıhtım, 
Dok ve Antrepo 
. Türk Şirketi: 

Ticaret kanununun 361 nci nıaddeıine 
ve naamnamei dahili ahk~mm3 tev i'·an 
lstanbul Rıhbm, Dok ve Antrepo Türk 
Şirketi : HiHedaranı 31 Mart 1934 cu• 
martesi günü saav 12 de Istanbul' da Ga· 
lata'da Osmanlı Bankası Müdiriycti U• 

muıniyesinde adiyen itçima edecek olan 
Heyeti umumiyeye davet olunurlar. 

RUZNAME! MUZAKERAT: 

lvlecfişi 1 darc raporu, 

Murakıbın raporu, 

Bilanço ve hesahatın tasdikiyle "kar 
ve zarar ,, hesab:nın bakiyesi hakkında 
Meclisi idarenin tcklifatı. 

Şi· ·'· ·· · • - '----' .. '· "'ükellef 
olan Meclisi idare Azası ile Müdüre ve
ri cc .. ~ ....... - İı..i hakkında 
Meclisi idareye salahiyet itası. 

Şirketle rnuamelatı tlicariye icrası için 
Meciisl idare Azasına mezuniyet ilıaıı. 

Meclisi ldare Azası intihabı. 

Murakıp tayini ile mümaileyhime ve
rilecek ücretin tespiti. 

Hissedaran, nizamnamei dahilinin 27 
nci maddesinde muharrer biıse tev~ü 
muameles;ni Ticaret kanununun 371 nci 
maddesine tevfikan yevmi içtimadan Jaa
kal bir hafta evvel icra edece!derdir. 
Hissedaranın arzusuna göre İfbu hiıse.. 
lerin. ırerek latanbul, Pariı veya Lond· 
':''da Osmanlı Bankasına gerek Şirke
tin Merkezi ldareanie tevdii caizdir. 
(ll2S4) iDARE MECLiSi 

rDr.SEDAT ~ 

1 
Muayendıaneıini lıtiklü cad. 1461 
(lı Bankası üstünde) Luvr Apart. 

Birinci kata nakletmittir. (13119) 

1 
--

U6.<: 

ISTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

.DAoA 
EN 639 

BiRiKTiQ 
RAl-IAT ---~D~Q-

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: · 

Fabrikamızda çıkarılmağa haşlanan yeni ıene mahıulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her iıteyen~ aat:dmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci iıtaıyonunda veya depolarımızda araba \reya kayıkta teılim 

ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s 'andık\a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurug\url 
Anca~ en az~~ va~on şeke~_birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak aipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ~e Üs~ tarafı hamule 
aenedı m~~~bilİ?de ~denm~k.uzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün maıraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından muşterı hesabına &İ· 
f.0rta ettırılır. Sıparış bedelının tamamını gönderenler için ıigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
ua tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : latanb•.ıl, Şeker Telefon No. 24470. 6t5 

1 
' • 
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• 

Senelerden beri lezzet, koku ve nefasetine alıştığınız : 

HALiS KAHVEYi 

Yalınız: 

., 

Ticarethanesinde Bulabilirsiniz. . 

Sah Yeri Yalnız: 

Müessesenin en iyi cins halis 
) 

1 

kahveye ilave ettiği kavruluş, 

çekiliş, bilgi, tecrübe ve hususiyet 

bunu size temin eder. 

Mısırçarşısı Kapisı Karşısı Kurukahveci 
Mehmet Efendi Mahtumları · 

• 

• 

Yanılmamak 1 in adres ve firmaya dikkat: 

• 

iç bir ye eşu si ve alikası yoktur. 
• 


