
Kar münasebetile halktan 
fazla para isteyen şoförlerden 
plakalarının derhal sökülüp 
alınması emredildi. 

Silahsızlanma konferansı bü
rosu içtimaını nisana bıraktı. 
Baltık denizinde fırtınadan 
üç vapur battı. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Viyana hadiseleri 
Avnıparun sulh ve müsalemet nok

".'•ından en tehlikeli mıntakaaı tüphe
kız .Avuıturyadır. Bir defa bu memle
lıktin beynelmilel vaziyetinde kararsız
b .. ~ardı!• Sonra devletin teklinde ve 
d iikumetın vaziyetinde kararıızlık var-
ır. Avuıturyarun bugünkü tekilde de

l';;" e.demiyeceği anlaıılmııtır. Mem -
e et ıktısadi imkinıızlık içinde bulu

nuyor. Almanların iıtediği gibi, Alman· 
Yaya mı iltihak edecek? Fransanın is • 
~ediği gibi, bir tuna federasyonuna mı 
i,~lap edecek? ltalyanlann iıtediği gİ· 
b~' Avusturya ile · Macaristan arasında 
•r birlik mi tetkil edilecek? 

h Dahili vaziyetindeki kararsızlık da
.a .az değildir. Filhakika dahili idare· 
•~run . t?kli, büyük mikyasta harici va
l.lyetının alacağı tekle bağlıdır. An -

b~k bu vaziyet tebellür edinceye kadar 
ır lakı k mak d B" d m uvvetler çarpı§ ta ır. ır 
efa A\"usturyada Sosyal Demokratlar 

~ardır. iki gün evvelisine kadar Avus
b:r~~n en kuvvetli siyasi fırkası olan 

dı zumre Parlınanter idareye taraftar· 
r. 

v ikinci olarak Hıristiyan Soıyalistler 
y IU:dır ki Başvekil Dollfuu bu zümre
Y e ı;nenıuptur, Bunlar, milli sosyalist 
p ""; Nazi'ler ile mücadele etmek için 
di~~eni tatil etmişler ve Dollfuss'ü 

~ı.otor yapmıtlarclır. 
)" Üçüncü olarak Heimwehr'ler geli
d?r ki bunlar da koyu milliyetperver -
. '!ler ve Nazi'ler ile mücadele etmek 

d•çın fİddetli bir diktatörlüğe taraftar
ırtar. 
, l>ördüncüıü de Nazi'ler vardır ki 

~ı:er bu zümreler galebe çalacak olur
b°!&a, A,,usturyanın Almanyaya iltihakı 
ır emri vaki teklini alacaktır. 

bi; ~vuıturyarun bugün kartılaıbğı en 

1u{11k tehlike, Alınanya tarafından yu
ilıtihUısıdır. Bu,. an~ Nazi hrkasmm 
ili dara geçmeaıle mumkün olacaktır. 
f,.;:a•na!eyh bütün zümrelerin Nazi 
eı.,, ajına kartı bir cephe birliği teşkil 
lir· 0 •ri lawndır Ancak bu cephe bir-

151•ıkil edilemiyor. 
t.ır· ~~~al Demokratlar Dollfuss'ün dik
"• 

0p ug_Ünü fazla ıiddetli buluyorlar 
iıti arlaınentarizmin iade edilmesini 
diı.t0•.~ıır. Dollfuss'ün Heimwebr'ler 
ve ,~~orliiğünü fazla zayif buluyorlar 
aleyh· detıe.ndirilıneıini istiyorlar. Nazi 
"adel ın~eki kuvvetlerin biribirile mü
dirıere"nden Nazi'ler istifade etmekte-

s.; 
Soıy.j•a mücadele Heimwehr'ler ile 
lıaıır d ~~mokratlar arasına clı& mün -
d~ğ~ lu e~ıl~ir. Dollfuss'ün mensup ol
re İle d rıatıyan oosyalistler, bu iki züm
On ıı-· e ay.., ayrı mücadele halindedir. 
•ol'deu~ .. ~dar evvel Heimwehr'ler Ti
harek t ukumet darbesine benzer bir 
İdare ~ . Yaprnıtlardı. Bu mmtakanın 
rinde"",:ı · hıriıtiyan sosyalistlerin elle • 
tidde~; dılar, Nazi'~er al~y-~e daha 
llunla harekete geçılmesını ıatediler. 
tidd r. Naz; diktatörlüğüne kartı daha 
ku et 1 

• b~r Heimwehr diktatörlüğü 
~ ıstıyorl.ar. 

ın11ı.:ıgeefrttlar~ftan ~osyal Demokratların 
lı~dis e en ve nuınayiıleri çok kanlı 
d·· elere sebep olmuttur !•-· .. . . .... v· elan • ıu uç gun-
t11 •yana gelen haberler, Avus • 
v·l")lanın her tarahncla, fakat bilh 

'Yanad ih•"" assa du.. a l.llAIC benzer bir vaziyet ol-
ll'l gunu bildiriyor. Avuaturya parli.
~toıun.un tatilinden beri ,, Dollfuaa'a 
i" tı v_azıyet alan bu fırka tarafından 
ı"'n.e~ılen umumi grev bir takım kan-
1. hadıselere sebep olmuş hiikiimet 
•ıtaı, kuvvetile grevcileri d~tarak kı
t~~rbabım tenkil etmiı. Hadiseler 
ı..ı; ika~ar .o'!ın Sosyal Demokrat be
ı,,.ı,;e re.'slerıru tevkif ederek ıükunu 
.... ,ıı;tmıı ve fırkanın teıkilatıru dağıt-

v· 
~~ııı~~~naclı&ki hadiseler belki nihayet 
lİflGın 11!· Belki bulmamı§tır. Ancak 

>a. a'- •tın vaziyete hikim ld -
lcıır "'<a. f o ugu ve-
h.ı ı1ık1ı:1 arzedilse dahi, Dollfuu bu 
tu ~Yif 1

jn daha kuvvetli değil, da
d l")la. d 

0 j8k çıkacaktır. Çünkü Avus-
en ıı ev •tinin istikliJini tehdit e • 

!ı So nıurı..,. N "'I d" 
Ilı •Yal l> azı er ır. Bunlara kar-
b·0~fatlar emHokı;allar, Hıristiyan De • 
ırlj.. Ye eun~· h 'I b" ,.. Ilı ıe,k"I ."~ r er ır cephe 

n llıııvaff i. etmelıdırler ki mücadele
'·~ Ya.Patak! ıyetle batarabilsinler. Bu • 

ve j.ı. arı ye~de bu üç zümre dev
t'çın · ""re teklı .n: ·· d 
>aı;. '!tir. B" ~uzun en biribirine 
ı..-..Uerin g:ena.leyh Hiristiyan Sos
~dılcta>ı Yal Demokratlara kartı 
'lelike k za;er bir müttefikin diğer 
hL,-·ttir. il:\ ~dıiJ zaferden 
~l"t m .. ar ~ıribirine kartı a • 
trı, N Ucadelenın zaf • • ku ç 

"uıtu llZi'lep de dahildee~m . tlular • 
1) ry•ıun İstiklT · e. hariçte A -

~•din kökü ~ ını tehdıt ediyorlar. 
biı- • 11Zlık içinde b"::İıturyarun ikbsadi 
1-ı, b"Paratorluğun k~ç"ill:"b~rr •. Büyük 
> . llgiink ·· A ır cüz'ü 0 
l a •ltib k u vuıturya, ya Alın -
ttl 1 a etmer ah anya. 

d er e bir . . • y ut• ta komıu dev. 
ı.: •ıı İyi b ~ırlık. tetkıl etmeli. Belki 
ı.e;.; llu, 19 ~ tekh Almanyaya iltihak • 
!l>ilt llıerbaı ncu aann baılangıcından • 
lı..J i ."ııhde: -rbal~ !lerliyen Alman 
ıı..::sırı; teıki~ketı~n sonuncu mer
'lli n umum· e~ecektır. Ancak Avru. 
"• 

1 ~•İiildir 1 "Y~•İ vaziyeti buna mü. 
"-t lcııçiik iliİ.iıflngıltere, ltalya, Fransa 
fal. elı:ııiYorlar de:"~etleri buna muvafa
lt;j"'da da b: Dıger taraftan kendi a
i~;/a. kendi ı:rk§ekli bal ~u!amıyorlar. 
~·~""•tur e emonyası ıçıne almak 
~".ı İstiyo~a"J,n Macaristanla birleş-
' ıl~ ~"ıııİur ranaa .. d~ aF.. müla -tan ! l&lıyor layı kuçuk ıtıla.fa bağ
t;u.1 vu,tUry. ınaenaleyh bir taraf • 

llf1 anın dahT d N . ~ı., &raıırıdak· .1 ın e azı aleyh-
)&)'a n. A"uatur ı te(rdca, diğer ta • 
ı. 1.lllıltihak alYanın haricinde Alman
tııry. •m•zlıı. e~h1t•brları arasındaki an-.. .,,11 • oa ' a "h oı~eaı. Almanya . ~ı ayet, Avus • 

tır. Ya ılhhakına müncer 
Ahmet ŞOKRO 
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•• yuz Avusturya sokaklarında bin beş olü ' yar. 
Avusturyada .tenkil pek: 
acıklı ve kanlı oluyor! : 

Bir mahalle top 
binlerce 

ateşi altına 
yaralı var! 

a!ındi, ~ 

• 
I s_qan. daha tamamile bastırılamadı 

':ailelerinden biri o
lan Florisdorf'u top
la dövmektedir. Bu
rada bazı evl<r tutuı 
muş, yanmaktadır. 

Yangını söndünnek i
çin hiçbir teıebbüs 

yoktur. 
Viyananın bazı nok· 

talarında çarpıtma• 

lar devam ediyor. 

Florisdcf, ıu anda, 

hükumet askeri kuv

vetlerinin eline düf~ 

müttür. Paytahtın 

diğer noktalarında 

da, sosyalistlerin ri
c'at ettikleri •e kü-, 

Viyana' da müsademe/erin ııe boğuşmalann en ziya- me küme oldukları 
de tekasül ettiği mıntakalardan -intibalar... söyleniyor. 

Opera meydanı, Kingstrasse, belediyenin ~örünüşü ve milli PARIS, 14. A.A.'--
müze karşısındaki marul heykel "Le Jour" gazete

1 

VIY ANA, 14. A.A. - Reuter ajan- ainin Roma muhabirine göre, ''Chigi" ıa-
11 muhabirinden : rayı 1 talya kıtaatı arasında bir hareket 

Bütün Avuıturya dahilinde ölenlerin mevcudiyetini tanınmııtır. Fakat bu ı- a-
adedi 1000 ile •1500 arasında tahmin e- reketin ıumulu tavzih edilmemektedir, 
clilmektedir. Bunlardan 5 ili 6 yüzü yal- Bu hareki!, birkaç ay evveline ait bİI': 
nız Viyanada ölenlerdir. y aralılann a- erkanı harbiye planı olarak izah edilmek-
dedi iıe binlercerdir. tedir. 

Sosyalistlerin idaresi altında bulu Söylendiğine göre bu "manbkı teda-
nan Viyana merkez tasarruf sandığında- bir" Trieste ve Bolzano kolordularmm 
ki mevduatın çoğu geriye çekilmiıtir. bir hareketinden ve ordunun Badoue da 

Topçu bataryaları, en geniı iıçi ma- (Devamı 2 inci sahifede) 

Tevfik Rüştü B. dün geldi, 
fakat karaya çıkamadı 

Vekil B. havanın muhalefetinden geceyi 
vapurda geçirdi, bugün şehre çıkacak 

Bu ,gar-Romen kralları şifahi bir ademi tecavüz misakı 
mı yaptılar? Yunanistan; misakı tasdika hazırlanıyor 

Romen ııe Bulgar Kralları Karo[ 
ııe Boris Hazeratı 

Atinada Balkan misakını imzala -
mı§ olan Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüıtü Beyin Pireden b~_nmiş olduğu 
Gampidoglio vapu~, dun bet n..at 
kadar teahhürle limanımıza gelnııt 
ise de, Vekil Bey dünkü kar fırbnasın 
dan dolayı karaya çıkam"1?ı§tır. Va • 
purun dün sabah saat yed.ı . buçuk~a 
gelmesi bekleniyordu. Hancıye veJ? -
lirnizi karıılamak üzere vali Muhit • 
tin, Madrit sefirimiz Şevki Bey~erle 
tehrirnizde bulunmakta olan ıu;firler 
ve bir çok zevat dün sabah yedı bu -
çuğa doğru gümrük yolcu salonuna 
gelmişlerdir. Vapur, nbtıma !ana§mı· 
yarak limanda demirleyeceğın~en ~e 
bek muıu vapura giderek Tevfık Rıq 
tü Beyi almak için hazır bulundurulu
yordu. Fakat aradan bir iki saat g~
tiği halde vapur gelmemiıti. Bu vazı
yet karııaında, hava da bu esnada git· 
tikçe ıiddetlenrnekte olduğundan, tel
aizle vapurun mevkii arandı. Diğer 
taraftan Çanakkaleden gelen bir tel • 
•izde dün gece vapurun vaktinde geç 
tiği ve aaat yedi buçukta §&Dlandrra -
Ya bailayacağı bildiriliyordu. Telsize 
hidayette cevap alınamadı. Bazı riva 
yeller de çıkmıştı. Vapurun· bir lima
na ilticasından da bahsediliyordu. Fa 
kat ıaat 12,30 raddelerinden Gampi 
doglia vapuru te)ıizle cevap verm.iı 
ve Ahırkapı önlerine geldiğini bildir
mitlir. 

~ıtir .. Tevfik Rüttü Beyi ve refaka • 
tındekı diğer zevatı almak üzere ev .. 
veli mut gönderilmiş ise mut fazla a
çılamaınıı ve geri dönmüştür. 

~unun üzerine muhafazanm açık 
deruz motörü gönderilıniştir. Bu da 
Haydarpa§a önlerine kadar gitmiı de 
ııizin şiddetinden dolayı Haydarp~fa• 
da kalmııtır. 

Bu sur~tl". ~ekil Bey geceyi va • 
purda geçırmıt.tır. Alı:tam geç vakit 
vekil beyle valı ve belediye reisi Mu
hittin Bey telsiz vasıtasile görüşmüı
tür. 

Tevfik Rüştü Bey istirahatinin iyi 
olduğunu ve geceyi vapurda geçirme
ğe karar verdiğini söylemittir. Vekil 
Bey bugün ıehre çıkacaktrr. 
Tevfik Rüştü Beyin Yunan hükU. 

metine teşekkürü 
ATINA, 14 (A.A.) - Türkiye Ha 

riciye vekili Tevfik RÜ§tÜ Bey, Yunan 
suları~dan. ayrılırken rakip olduğu 
Gampıd.~klıa. vapur~n!'n telsizile, şahsına 
kartı goatenlen a11ılane ve misli görül 
me~it min.firpe~erlikten dolayı baı
vekil M: Çaldarıse, Hariciye nazırı 
~· Maxımoaa teeıkkürlerini bildinniı 
tır. 

Yunaniatanda misakı tasdik
hazırlığı 

ATINA, 14 (Milliyet) - Balkan 
misakının tasdikı için muhalefetle bü 
kUnıetin vaziyeti teabit edilmek üze • 
re, hükiimet Mebusan ve ayan mec • 
1i11lerini bu hafta içinde İçtimaa çağr ... 
racaktır. Eğer Ciritte bulunan M. Ve
nizeloa o vakte kadar avdet ederse, o 
da içtimaa davet edilecektir. Eğer 
gelemezse içtima gününün tesbiti tel ... 
grafla kendisinden rica edilecektir. 
Eğer M. Venizeloa gelmez veya da -
vete icabet ebnek istemezse, içtima ... 
da Hariciye nazın M. Maximos iza • 
hat vereceğinden, Liberal fırkasının 
ikinci reisleri olan M. Gonatasla M. 
Sofolis davet edileceklerdir. Hariciye 
nazın misakın imzasının ertesi günü 
ilk defa toplanan Balkan antantı mec 

(Devamı 6 met sahifede) 

Sıhhiye Vekili 
A vrupadan avdetinden sonra rahat

oızlanan Sıhhiye vekili Refik Bey dün 
tamamilc iyileşmiştir. 

Kar fırtınası İstanbulu allak bullak etti! 
Münakale vasıtaları müşkilatla işleyebildi, vapurlar 

sefere çıkamadı, dükkanların çoğu açılamadı 

Ankara ile telef on, Anadolu ile telgraf 
kesildi. Kar fırtınası devam edecek 

muhaberatı 
mi? 

--o--

24 saat/ık bir 
Karmakarışıklık 
Ve onun hikayesi 
' ~-o--

Vali ve Belediye reisi 
ne diyor? 

Dün 14 şubat, eski şubatın birin 
ci günü idi. Güdük ay, gene hatır~nı 
n.ydıran ıiddetli bir kar fırtınaoıle 
girdi. Evvelki akşam baılayan kar, ge 
ce aabaha kadar lapa lapa yağdı. Dün 
sabah gözlerini açanlar, ortalığın kar 
dan bembeyaz bir hale gelınit olduğu
nu gÖrdüelr. Kar, fırtına ile kantık 
bir halde dün akşam geç vakte ka -
dar fuılasız yağmakta devam etmit -
tir. O kadar ki, yağan karın kesafeti, 
hatti. bir metre ilerisini ıeçmeğe im • 
kin '1ermiyordu. Kar fırtma11, bir gün 
içinde koca lstanbulun mutat hayatı,. Birçok taksilerin dün motorları dondu, sokakta kaldılar. Bu resimde 

ele yolda kalan bir taksinin araba ile çekilip gmaja götürüldüğünü 
gösteriyor 

men hiç çalıfarnatnı§, tahmil ve tab - ı Evvelki aktam limanından hareket 
liye faaliyeti de durmuıtur. E'7elki eden Adnan vapuru, yolda fırtmadıı::ı 
gün limana gelen ve açıkta dem~rle - biraz bocalamış, fakat geç olmakla 
yen vapurlardan nöbet alan polıs ve beraber salimen Bandırmaya Tarmı§ 
muhafaza memlJrlan, bu vapurlara lır. lzmir vapurunun dün sabah sa a t 
yan94ılarnaınaaı yüzünden değiıtirile - dokuzda muayyen vak.tinde, lzmire 

' memiılerdir. vasıl olduğuna dair malümat gelmiı -
Açık denizlerde tir. 

Dün alqama kadar açık denizlerde Devlet denizyolları idaresinden 
kaza vukuuna dair liınan idaresine le verilen malô.m.ata göre, buradaki tid-.. 
ülbamt ma!Umat gelmemiıtir. Bazı ci detli hava, Samsundan ileride yoktur. 
var limanlardan deniz ticaret müdür- Bu itibarla Hopadan kalkan Cümhu
lüğüne gelen telgraflarda, fırtınanın riyet vapuru, Rizeye salimen v&aıl ol
şiddetle devam etmekle beraber kaza muıtur. T b d 1 vuku bulmadığı bildirilmiıtir. Bununla Ankara vapuru da ra zon ~. yo • 
beraber, Karadenizde çok kötü bir cu ve yük alıp verdikten sonra dun sa 
Yıldızpoyrazı devam etmekte ve gide hah salimen Samsuna va~ıştır: . 
cek vapurlar Boğazda bekleznektedir Vapurculuk Türk Anon.1.m ıırketın 
ler. Evvelki akıam gelen vapurlarda den aldığımız malümata gore, Sakar• 
tipiden ilerisini göremediklerinden ge ya vapuru, Trabzon hattında yoluna 
ceyi düdük çalarak Haydarpaıa açık devam etmektedir. Millet vapuru 
lannda geçirmitler ve sabahleyin lima Trabzonclı&n henüz avdet etmemit İse 
na ginniılerdir. Deniz yollan idaresi- de aalirnen gelmesi beklenmektedir . 

1 
nin Gülcemal vapuru, evvelki gün lnönü vapuru Mersin hattından 

) Karadenize hareket etmİf, fakat fırtı- limarumıza avdet etmek üzere yol -
------------...ı 1 nadan Kabata§ önünde kalmıştır. (Devamı 6 ıncı sal,ifede) 

Tipi dün kimseye gözaçtırmıyordu 
nı aedta alt fut ediyordu. Şehirde mü 
nakalit intizamını kaybetti. Telgraf 
Avrupa ve Anadolu ile tele -
fon muhaberatı inkıtaa uğra • 
dı, bazı civar köylerde de mü-
nakalat kesiliverdi. Rasathane mü • 
dürü Fatin Bey, vi.ki müracaatımıza 
ce,,aben bize şu müjdyei verdi: 

- Şiddetli bir hava var. Hararet a
ıağı yukarı sıfırdır. Karayel fırtınası 
hüküm sürüyor. Bu hal, mevsim ica
bıdır. Şubatta heznen her sene olur. 
Balkanlarda da ayni hal var. Maama
fih havanın ve karın bu tek.ilde yan
na kadar devam ettikten oonra tidde
tini kaybetmesi muhtemeldir." 

Limanda seyriUeler 
Kar fırtınası limanımızda ae}'t"Üle • 

fer intizamını tamamen kaybettirmit
tir. 

Haliç Tapurlan, öileden evv~I !lz 
çok intizamla seferlerini Y•1?.a'?.1~~t
lerıe de, tipinin limanı gözgozu gor
mez bir hale getirdiği saat ~4 t<;n son
ra bu intizam kalmamıştır. Şırketı Hay
riye vapurları, öğleye kad~r ~fak t.e· 
fek teahhürlerle iıleyebılmıılerdır. 
Fakat saat 12 de tipi limanı kapla • 
mış, aaat 12 den 14 buçuğa kadar Bo
ğaziçine hiç bir vapur kalk~aını§ • 
tır. Saat 14 buçuktan so'?"a tıp~ arada 
bir hafifleyip fasıla verdıkçe bırer va
pur tahrik edilmiıtir. 

C. Şahabettin defnedildi 
Karlar şairinin dünkü karlı havada def

nedilmesi çok hazin bir tecelli oldu 

Merhum kar ve tipiye rağmen ke•İI bir cemaat tarafından medleni cbedisine 
nakledilirken 

Vafatını teessürle yazdığımız §aİr 
ve edip Cenap Şahabettin Be~i? c~~a
zesi dün Bakırköyiinde bırıncı ılk 
mektep sokağındaki köşkünden ~'.'-at 
12 de kaldırılarak Bakırköy camııne 
ötürülmüş ve orada namazı ~ılındık

g da Bakırköy kabrıstanına tan sonra H.. . c 
d f d "lmi•tir. Cenazede, useyın a e ne ı , H.. . s· t 
hit, Mazhar Osman, . useyın ıre ' 
H .. · Suat Beylerle bırçok akraba 

Cenaze köşkte iken Bakrrköylu 
bir zat merhumun bir şiirini okumu§ 
ve bilahara O•ınan Bey tees-
sür içinde söylediği sözlerini ''Karl r 
§&İrini karlı havada göınüyoru:?, ne hn 
zin tecelli!,, cü'n1lesile bitirmiştir. 

Vapur Sarayburnunun bir mil ileri
sinde dem!rlerniştir. Vapur tek uskur
lu, 4 - 5 hın tonluk ve manevra kabili
yeti az, rüyet sahası da havanın muha 
lefetıen doalyı daralmış olduğundan 
limandan içeri girememiştir. Bu iti -
barla herh:ıngi bir kazaya meydan 
verilmemesi için Ahırkapıda deıqirle -

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
Paşa diin Tokatlıyan oteline giderek 
~·fi!< .Ber.i ziyaret etmiıtir. Refik Bey 
b!r ıkı gune kadar Ankaraya gidecek
tir. 

Akay vapurları saat bire kadar iyi 
kötü seferlerini yapabilmiıtir. Ada -
larda sabahleyin saat 10,45 de bir va
pur kaldırılmış, ondan sonra hiç bir 
posta tahrik edilememiştir. Tipinin 
kesif bir hal aldığı öğle saatinden son
ra saat 16 ya kadar Kadıköy ve Hay• 
darpaa§ya, bir posta kaldırılabilmiş • 
tir. Kar fırtınaıının devamı. m~ddetin 

· ce Köprüde vapurlar b.ekletıl'!'ış ve ha 
va biraz müsaade ettıkçe bır vapur 
tahrik edilmiştir. 

Limandaki küçük merakip dün he 

uıeyın . 1 S .f .. 
ve doıtlan , bazı faır er, ervetı u -
nun sahibi Ahmet lh•an Bey namına 
da Operatör Murat İbrahim Bey ha 
zır bulunrnllflardır. 

Cena ze k~2kten kaldırılıp camie ve 
mezara götürülürken sağ ve aolunda 
bir polis m iifrczesi bulunmakta idi. 
Cenazenin önünde talebe teşekkülleri 
tarafındıtn gönderilmiş çelenkler var
dı. Cenap Şahabettin Beyin ailesine 
tair Celal Sahir Bey bir taziyet tel -
grafı gc.lndermi~tir. 



ı 

Mi lliyet'in tefrika111 ı ıs 

St<§lvüsky 
Hayatı ve ölümü 

Kabine Reisi için zor bir İt - Küçücük bir emniyet sandığı 
bu boıkocaman bon olan nud berebiliyor ? - Mebuslar 
içlerini döküp duruyorlar - Siz biliyordunuz da bana 

niye söylemediniz ? 

Sonra Stavisliy'nin nasıl öldüğü 
meselesi henüz bir alı' olınaktan 
kurtulamamışbr. 

Bu a alık mebuslardan Andre' 
Hesse isminde bir zat ıöz alıyor. 
Bu zat mesleki itibarile avukattır. 
Vaktile bir dolandırıcılık ve kartı· 
lıksız bir çek ifinden dolayı Sta
visky'nin müdafaasım deruhte et
mİfti. Bu zat Stvisky lehine mah
kemeden davanın sukutu kararları
nı nasıl istihsal ettiğini ve bundan 
ı~endisir.e bir müaheze tevcihine 
hak olmadığını, çünkü muvekki
lini lehine böyle kararlar almak 
v2kilin hakkı ve hatta vazifesi ol
dl!ğunu söyledi. 

Bundan sonra istizah sahibi tek· 
rar sözüne devam ederek dedi ki: 

"Adliyenin maliye itlerine me
mur olan kısmı bundan mes'iildür. 
Stavfoky'nin kim olduğunu bilme
~i lô.?tmgelen bir makam varsa o 
da adliyenin maliye i~lerine memur 
kısmıdır. Zabıta raporları buraya 
,·erilcli mi? Verildi ise ne yaptı? 
Verilmedi i~e hangi karanlık bir 
tesad üf raporlara yolunu •aşırttı? 

Adalet Makinesi ağır itliyor bu
racı muhakkak; Fakat bir de kör 
olursa bu kadar maliiliyet fazla 
sayılmaz mı? 

Cürü'llde iştirak. ,ikavetleri ne
fiy ve ihtal, cemilekarlıklar, kabi
ne rei 5İ bunları nasıl izah ediyor? 

Bu ha:<in tablonun zeminini po
lis ve adliye te~kil ed;vorsa sigor
ta şirketlerinin de tablo içinde bi
rer mot'f olduklarını itirafa mec

buruz. Bu ~irketler memurlar maaş 
larmdan kesilip kendilerine verilen 
paraları hiç ba~ haf olmak ,artile 

Bayonne bonolarına kapatmıflar
cır· 

Nasıl oluyor da 30,000 nüfuslu 
bir kasabanın emniyet ıandığı na
r.lına cıkarılan milyonlarca ve mil
yonlarca franklık bono revaç bulu
yor? Halbuki 180,000 nüfuslu 
(Le Havre) şehrinin emniyet san
dığnun bonoları yekilnü 1,200,000 
franı:ı geçmez. 

. ~İgorta fİr~etlerinin bu İfİ Da
hıl:ye nezaretınden gelen emre al
danarak yapmış olursa bir maze
ret te l-iJ etmez. Madem ki sigor
talar bir merkezi tetkilata malik
tirler ve bu te,kilat sigorta mua
melatını her zaman mürakabe al
tında bulundurabilir, o halde bazı 
ıie-orta müdürlerinin ihmali, tesey
yübü. cemilekarlığı veya cürümde 
ittiraki olmadıkça bu i• b~anla
mazdı. Bonoları pli.ae ederken ko
misyon namile para alınını,, mü
him is1<""tolar kabul edilmi' olma
sı bakild seriki cürümlerin vücu
duna delalet etmez mi? 

Buriin bizi elim bir ~kilde 
mustarip eden ahlak buhranı dün
ya iktr diyatında büküm süren in
tizamsr""lı*m muhtelif manza 1 • 

d b
. . . r a 

r~~ "." ırını teskil etmektedir. Ma
lı ıhtı~asların elinde oyuncak ol
mu, b ·r matbuat, hususi menfaat
leri~ e•İri kalmıf bir parlamento 
b~giinlcii. hürriyet rejimi için en bü 
yük tehlı~elerden maduttur. Bazı 
gazetelerın bu münasebetle vuku
bulan tehditkar netriyab bizi al
datamaz, çünkü bunu iskandallan 
meydana çıkaracak ve b I . un arın 
cezasını verebılecek bi .. 

d b
.. . r re1ım var-

sa~. a urrıyet rejimi oldu. 
kamız. guna 

Şimdi kabine reiıine hita d. 
B . . . ·f1· P e ıyo-

~.~.'. ır ıtın ı as~ ~oğru götürül
dugu anlafılırsa o ışı idare etıni 
olanJar artık batında tutulınaz B! 
gemi harhangi bir kaza neticeainJ; 
batacak olursa kaptanı mahkeme
ye vermek adettir. Binaenaleyh bu 
Stavisky i,inde de bütün mücrim
lerin, bütün mes'ullerin, her kim o
lum olsun ve ittirak dereceleri 
ne mahiyette bulunursa bulunsun' 
~nır:afsızca cezaya çarphrılmalarm; 
11tiyo~. Halkta adalete kartı sar· 
ıılan ıtımat hissinin avdetini isti
yor musunuz? Bu itimadı nasıl j. 
ade edeceksiniz? 

b. f:ldkesin bildiği hakikatlerden 
ırı e matbuatın ekseriya ecnebi 

menfaatlere hadim olduğu k f° 
yetidir. ey 1• 

<:-1.idi~ v_e (La Volonte) gazetele. 
tının rhtımal Hitler hük' t'I 
lı f'k. l ak uıne ı e em ı ır o ar bir zamanlar vao-
!ıkları ne~riyatın hakiki sebebini 
araştm:n;.k lazım olduğu fi..1..-,.inde
y.im. ~ z:telerin her sene netret
tıklen blançolara varidat menba
larmı dercetmeleri hakkında bir 

mecburiyet ibdasmı düıtünüyor mu
ıunuz? 

Bundan sonra söz alan mebus 
M. (Monnet), Stavisky'nin matbu
ata ve fırkalara dağıttığı paralara 
dair bazı gazetelerde görülen neş
riyatı ve matbuatın. Bu rezalet 
kartısında peyderpey değiten hatb 
hareketi, bükiiınete ve parlamento
ya karşı takındıkları diktatörce va
ziyeti izah ettikten sonra "Kendi 
fikrini nefir ve müdafaa etti. Aca
ba kaç gazete vardır?,, Dedi ve fU· 
nu ilave etti: 

"Eğer efkan umumiyeye tahak
küm eden bir matbuat: yerine ef
karı umumiyeye tercüman olan bir 
matbuata malik olmak isterseniz 
matbuat için milli bir ofisi vücu
da getirmelisiniz. Öyle bir te~kkül 
ki onun içine bütün partiler, bütün 
temiz gazeteciler girebilıin. Hakiki 
fikir hürriyetinin garantisi için en 
esaslı şart budur. 

Mösyö Monnet bundan aonr.a 
Stavisky'nin müteaddit İflerdeki 
faaliyeti, her taraftan gördüğü mü
zahereti, zabıtanın ve adliyenin 
bu husustaki ihmal ve teseyyübü 
anlasıldıktan sonra kabine reisine 
hitaben: 

Mes'uliyetiniz pek ağırdır. Siz 
öteden beri söylenilen bir ıözü 
tekrar ederek: "Adliye me?eleye 
vaz'ıyet etmittim. Vazifesini yapa· 
caktır,, diyemezsiniz; çünkü? bu
gün biz adliyeden davacıyız ve siz 
bu davanın hakimliğini yapmak 
mecburiyetindC$iniz; yalnız fU 
var ki işin sonuna kadar gitmeli
ainiz. 

Bundan sonra mebus M. (Dom
mange) söz alarak meclis müzake
resinin yegane mevzuu fU olduğu
nu söyledi: Stavisky dolandırıcı
lıklarmdan dolayı kimler mesul İse 
hepsini meydana çıkarmak, bu do
landırıcılıklara meydan vermiş o
lan ve bala bu ifin örtbas edilme
sine çalışan nüfuzları cezalandır
mak. 

Hatip söz arasında ıabık nazD'
lardan M. (Dalamier) nın tamını 
de zikrettiğinden M. (Dalamier) 
söz alarak kürsüye çıkh: 

-1932 senesi baziranmm 16 n
cı ve 20 nci günleri o aralık Lau
sanne' de bulunan Ticaret nazm 
refikim M. 'Hulien Durand'dan İ· 
ki mektup almıştım. Bu mektup!a
rın birincisinde kalemi mah~us mü
dürünün, ikincisinde de müdürler
den birin imzası vardı. Her iki mek 
tup belediye kredi bankalarımn 
bonolarına müzaheret hususunda 
sigorta şirketlerinin nazari dikkat
lerini celp etmekliğimi talep edi
yordu. Ben bu mektupları hususi 
sigortalar mürakabe müdürlüğüne 
havale ettim. Bu fubenin batında 
bulunan M. (Aron)u hutunetinden 
dolayı müahı:ze edenler olmUflur, 
fakat ne cemılek&rlık göstereceği
ne ne de iffet ve istikametten feda
karlık edeceğine kimse ihtimal ve
remez. 

Bunun üzerine M. Aron, si
gortalar umumi komite reisine bir 
tezkere yazdı ve sigorta tirketleri
nin paralarını belediye kredi ban
kaları bonolarına yatırabilmeleri· 
ne cevaz olduğundan bahıe ve 
maamafih kendilerini bu hususta 
tamamile ıerhest bıraktığını da ila
ve etti. Bu te:.ıkerenin bir sureti 
Ticaret nezaretine gönderildi. Si
gortalar umumi komite reisi keyfi
yetin sigortalara tamim edildiğini 
bildirdi. Ve diğer bir cevabında da 
Mesai nazmnın müdahalesi üzeri
ne sigortalann o bonolardan daha 
evvelce 100 milyon franklık satın 
almıt olduğunu haber verdi. 

Efendiler! F ransada 200 bele
diye kredi bankası vardır. Siz Sta· 
viaky'yi evvelden biliyor iseniz ba
na da bildirmeniz icap ederdi. 

: 932 de M. Dubary ziyaretime 
ge er~k Bayonne kredi bankası, 
kendı bonolarının • ti. t . 

d kla 
ıç ma ııgorta 

san ı rı tarafından .. b I d • mu ayaa o-
~ ugunu görmekle bahtiyar ola-
cagını ve mebus M. Gar t' b . a nın u-
n~ ~elmdn_unıyetle telakki edeceği. 
ili soy e ı-

Ben bunun üzerine ne yaptım? 
Cemilekarane bir mektup mu yaz. 
dım? Hayır! Yalnız M. Dubarry 
beyanatını havi olarak bana bı
raktığı muhtırayı ait olduğu daire
ye havale ile iktifa ettim. B•ı dai
re, ki benim nezaretim dahilinde
dir, bana verdiği cevapta belediye 
kredi sandıklan Ticaret nezareti
ne merbut olduğunu bildirdi. 

Bunun üzerine ne yaptım? Sa-
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HARiCi HABERLERf 
D.A&i F ransanın Anlaşılacak ı 

Almanyaya cevabı Bir esas yok M. Doumergue kabinesi bugün meb· 
Galiba vaziyete yeni 
birşey ilave etmiyor 
PARIS, 14 (A.A.) - Siyasi maha· 

fil, Almanların 19-1 tarihli muhtırasına 
verilen F nuuız ceY&bı haldan da büyük 
bir ketumiyet muhafaza etmektedir. 

Y alruz, cevabın nazile. fakat sarih 
olarak, Alman tezj hakkında kat'i ihti
yat kayıtlan bildirdiği bilhaua Fran
sız mü•temleke mevcudu bakkmda Al· 
man bükıimetinin sorduğu muhtelif su· 
aile re cevap vemıediği ma!Uındur. 

Cevap metni perıembe günü netre
clilecektir. 

BERLlN, 14 (A.A.) - Fransa bü
yük elçisi M. Fransua Ponse, bugün 
hariciye nazırı M. Von Neurath tara • 
fından kabul edilerek kendisine Fran • 
sanın 19· 1 tarihli Alma" ruuhbrauna 
olan cevabını tevdi edecektir. 

Yeni bahriye konferansı 
LONDRA, 14 (A.A.) - Captan 

"Daily Telgnıph" bildiriyor: 
(Natal Mercurg) gazetesine göre, 

Singapurda toplanan konferansa ben· 
zer yeni bir bahriye konferanıı haziran .. 
da Durha"ıla toplaruıcakbr. 

lngiltere bahriye nezareti erkim Lon 
dradan gelerek bu konferansa ittirak 
edeceklerdir. 

Rende Fir .. vın heykeli 
bulundu 

WORMS, 14 (A.A.) - Ren neh· 
ri kumlannm içinde ve tehrin yukan• 
ıında eski Mııır ilihlarından "Osiris,, 
in çok iyi muhafaza edilmiı bir hey
keli hulunmuıtur. 

Bu keıif Rendeki Roma cünudu a
rasında Mıaır aııkerlerinin de bulun • 
mut olduiunu müeyyittir. 

Motörlü vapur 
ANKONA, 14 (A.A.) - Adiryatik 

ıcyrisefain tirketinin motörle iıliyen 
"Narenta,, vapuru bugün denize indi· 
rilmiıtir. 

dece "keyfiyetin M. Dubarry'ye 
tebliği,, ibaresini yazdım. Meıele
nin benim nezaretime taalluku ol
madığını kendisine bildirmeği ka
fi görmüttüm.,, 

M. Dalamier teferruata ait bazı 
tafsilattan sonra fU sözleri ilave 
etınitti: "Dün fırkamda lazımgelen 
izahatı verdim. Mebus sıfatile par
lamentoya gireli 27 sene olmu,tur. 
Buna mukabil bir frank iradıın, 
bir karı' toprağım yoktur, kimse 
bunun aksini iddia edemez., aaima 
alnım açık gezebilen bir adamım. 

Benim kusurum serbest bırakıl
maması li.zımgelen bir haydudun 
serbest dol,..abileceğini tahmin e
demeyİfimdir. Ben bir dolan~ırıcı 
çetesinin ilk kurbanı oldum. Fakat 
sorarım size: Hepiniz bunun ak
sini tahmin edebilirdi? Fırkamm 
ve kabine reisinin ifadesi veçhile 
ben hüsnü niyetle ve istikametle 
hareket ettim. Benim için nezaret 
sandalyesinden de, mebuıluktan 
d~ daha kıymetli olan bir feY var 
kı o da doıtlarımm teveccüh ve 
takdiridir.,. 

Mösyö Dalamier sözünü bitirdik
ten sonra biraz evvel Hir•iivo "'t· 
mıf ve mahza M. Dubarry'nin söz 
söylemesi için beyanata fasıla ver
mit olan M. Dommange tekrar de
vam ederek Stavisky'nin yedi se
ne müddetle küstah bir surette hi
mayeye müzaberetinden kim meı' 
ul olduğunu sordu ve dedi ki: 

"Stavisky 1927 de evvela kefalet 
akçesi olmadan, bilahare 50 ()()() 
kefaletle 19 defa tehiri muhak~me 
kararından istifade etti, halbuki 
dolandıncılrğın mevzuunu tetkil 
eden paranın miktarı altı milyon 
frank idi.,, 

M. Dommange bu noktada mah
kemelerin tarzı muamelelerini izah 
etti. 

Bir aralık sabık Ticaret nazm 
M. Duraind söz aldı. M. Dalamier' 
nin ~ahsettiği iki mektubu M. Du
rand nın hakkında iki müdür im
zalamı'1J. M. Durand kahine reisi 
M. Herriot ile birlikte Lausanne 
gittiği zaman kendisinin gıyabında 
iki müdür tarafından imzalanan 
bu mektupların yazılması normal 
bir keyfiyet olduğunu ve bu hare
ketin bütün meı'uliyeti tahsan ka
bule ô.made bulunduğunu söyledi. 

Bundan sonra M. Dommange ile 
kabine .reisi arasında bir münakata 
oldu, nıhayet bu !evsin temizlenme 
si için parlamento gibi hükiimet
tin laznngelen cesaret ve ,iddet 
göstermesini, bunun için de hüku
metin yeni ellere tevdi olunmasını 
teklif etti. 

.. Bundan sonra kabine reisi kür
ıu~e çıkarak uzun bir nutuk irat 
ettı. 

(Bitmedi) 

• (Not-Bu nutuk daha o zaman 
aıans telgrallarile bildirilm~ oldu. 
ğundan buraya dercine lüzum gör. 
müyoru:-.) 

Silahsızlanma bürosu 
işi Nisana bırakh 

da usan meclisinde programını okugoJ 

LONDRA 14 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğe gött, 'ailihlan bırakma kon.'."e • 
ranu küçük büroıunun toplanarak İn· 
giliz , Fransız ve ltalya hükilmetleri
nin müzakerelerin cereyanı hakkında 
verdikleri cevaplan tetluk etmiıtir. 
Bu cevaplar henüz bir anlaşma için ka· 
fi derecede bir ıeyler yapıl•m•mıı ol· 
du~nu bildirmektedir. 

Küçük büro bir silahları bırakma mil 

kavelesi için gayretler yapılması lü
zumunu ittifakla takdir etmektedir. 

Küçük büro mevcut ihtilafların iza. 
lesi için bir fırsat aranması lüzumunu 
da takdir etmektedir. 

Buro, M. EJenin muhtelif Avrupa 
büktimet meı·kezlerini ziyareti mese· 
lesi de dahil olmak üzere müzakere • 
lerin yeni devresine zarar verecek ma
hiyette her hangi bir karar alınmasını 
da doğru bulmamaktadır. 

Binaenaleyh , küçük büro yapıla
cak yeni gruplara ve bunlardan do
ğabilecek bütün teıehbüslere vakit 
bırakmak için büronun ancak 10 nisan
da toplanmasının müreccah olacağına 
karar vermi~tir. 

Pek tabii, vaziyet mühim mikyas
ta değişir veya müzakerelerle alika· 
dar bir veya bir kaç devlet talep e • 
derae reis, büroyu daha evvel toplan
maya davet edebilecektir. 

Baltık ta 
Üç vapur battı 
Bir vapurun tayfasından 

da haber yok 
GDYNIA, 14 (A.A.) - Geçen ge

ce çıkan ıiddetli fırbna, yirmi kadar va
puru Hele yarnnadası arka11na ilticaya 
mecbur etmiıtir. iki vapur batmıı • 
tır. 

Jastamia açıldannda sahilden bir mil 
uzakta, açık denizde hatmıı bir gemi• 
nin direği dalgalar üzerinde görün • 
mektedir. 

Bu geminin hangi gemi olduğunu öğ
renmek kabil olmamııbr. Tayfasından 
da haber yoktur. 

Cenup kutbunda 
NEVYORK, 14 (A.A.) - Amiral 

Byrd, dün "Bear of Oaklandn vapuru i· 
le ıark istikametine hareket etmiştir. 
Maksadı, sahil boyunca iatik§llfatta bu
lunmaktır. 

Byrd, Calecek bumuna doğru ırit· 
mektedir. Ve buzlarla hava müıaade et
tiği kadar bu yolu takip edecektir. 

25 • 2 tarihinde de §İmal istikameti
ni tutmak niyetindedir. 

Altından sonra gümüşe 
vaz'ıyet 

NEVYORK, 14 (A.A.) - Mali ma· 
hafilde 11rarla dönen şayialara bakılır
sa hükumet albn hususunda evveli yap
ımı olduğu gibi Amerika dahilinde bu
lunan bütün gümüı istokunu hazinenin 
yedi tasarrufuna geçirmek niyelİn· 
detlir. Bu gümüı hazine ağlebi ihtimal, 
ons hqrna 0,64S dolardan aabn ala • 
calcbr. Bu tedbir , dolar rayicinin ye
niden yükselmesine mani olmak için • 
dir. 
. Hazi~ yapılan. tahkikata göre, in

tifa kaıb ile, Amerikaıla iddihar edil
miı bulunan ırümüı miktan 200 mil· 
yon onstur. 

Cuba karışıklığı ve 
şeker sanayii 

HAVANA, 14 (A.A.) - Reisicünı
bur teker kamııı kırına mevsiminin 
re1men baılangıcııu ıs nisana tehir e • 
den bir kararname iıtar ebniştir. 

Bu kararnameden anlatıldığına gö • 
re, kırına ameliyesini geçiktiren amele 
ihtilafı hükiimetçe haber verilmiı ol
duğu gibi, pek te halledilmek üzere 
deiildir. 

8 • 11 • 933 te sabık reisicümbur 
M. Grau aleyhine vaki olan kıyamda zi. 
methal buluDA11 bilcümle ıiyasi mev
kuflar tabliye edilmiılerdir. 

M. Lebrun'un hastalığı 
PARIS, 14 (A.A.) - Havas ajan

sından: 

Bir Paris gazeteıinin M. Lebrünün 
ll~~nin .muhtel ."lduiuna dair net
rettigı fayıa tekzıp edilmektedir. 

Salil.hiyettar mahafil, Elysee sarayı
na geldiğinden beri hasta olmamıt olan 
cümhur reisinin ııhhatinin mümkün ol
du~u kadar İyi olduğunu tavzih etmek 
tedir. 

Japonyanın yeni Ame
rika sefiri 

VAŞINc_:roN, 14 (A.A.) - M. 
Roos~Telt, du?. aktam. Japonyarun yeni 
Amerika ıefın M. Saitoyu kabul et
miı, sefir itimatnamesini takdim ebniı
tir. 

Nürenberg kadim şek· 
line girecek 

NORENBERG, 14 (A.A.) - Bele
diye , geçen asırlar zarfında doldurul
muı hendekle~ kıımen açmak, kale 
duYarlanru tamır etmek, eski meydan 
Te sokakların ahenırini bozan modern 
binalan ortadan kaldırmak suretile ka
dim ıehrin tarihi hususiyetini iadeye 
karar vermi~tir. 

Bu k;uıı;dan maksat, ıehri, güzel 
san'at erbabının himayesi albna koy
makbr, 

PARIS, 14 (Telsizle: Milliyet)- M. Doumergue kabinesinin pro[!· 
ramını bugün saat on beşte Mebusan mecliısinde okuyacaktır. Meclise 
ona yakın istizah takriri verilmi,tir. 

Kabineye bütün cümhuriyetçi fırkaların lehte rey verecekleri, yal
nız So:-yalutlerin aleyhte rey verecekleri haber verilmektedir. Kabi.ne 
ye 420 ila 450 reyle itimat edileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Avusturgada son vaziyet 
VIY ANA, 14 (Telsizle: Milliyet) - Hükiimet vaziyete hiikim meıJ

kideJir. Yalnız Viyanamn varoşlarında bazı ulak ve münlerİI 
mukavemet/er devam etmektedir. 

• 
I ngiliz Hariciye müsteşarı Berlin 

ve Romaya gidiyor 
LONDRA, 14 ( A.A.) - M. Eden' in hareketi cuma günü olarak tes 

bit edilmiştir. Fransız Haric:ye nazırı ile siliihlan bırakma hakkında· 
k3 son lngiliz muhhraın üzerinde görüştükten sonra M. Eden, pazarte
si günü, müzakerelere deuam etmek için Ber!ine gidecektir. M. Eden, 
çarşamba günü Romada olacağını ümit etmektedir. 

Sovyet Rusya ve Lehistan 
MOSKOV A, 14 ( A.A.) - Pat muhabirinden: Dün öğleden sonra 

M. Beck, Litvinol YoldQf ile bir ilk görüşme yapmıftır. 

Hindistanda geni bir zelzele oldu 
PAT NA, 14 ( A.A.) - Sitmarhi'de oldukça fiddetli yeni bir zelzele 

olmuştur. Toprak, bir çok yerlerde yarılmış, evler yıkJm11tır. Darb • 
hanga'da da hafif bir zelzele olmuftur. 

Avusturyada tenkil pek kanlı oluyor 
(Ba§i 1 inci sahifede) 

tabıit ed•lmesinden ibaretlir. 
Bir mahalle top ate,i altında 
ViYANA, 14. A.A. - Viyanada dün 

öğleden ıoonra akfBID8 kadar devam eden 
ıiddetli bir top at"§O yapılmıftıT. 

Viyanarun i1s:i mahallesi olan Floris
dorf'da hakiki bir muhar~be olmuıtur. 
Ordu hu mahalleyi bombardıman etmek-
te devam etmektedir. 1 

Floriıdorf mahallesini~ Schingdoıf 
kıımı hükümet kuvvetlen tarafından tek
rar itııal edilmiıtir. 

Slınme<ing ve favoriten mahallerinde 
daha az ehemmiyetli karıılaımalar kay
dcJilmittir. 

"Linz'de, Scbul2hund kunetleri firar 
halindedir. 
ViYANA, 14. A.A. - Dün akf&Dl, aut 

19 , hükiimet kuvvetlerinin isyan edt!n• 
leri şimale doğru sürdükleri Florisdoıf 
mahallesi müste•na hükumet merkezi a· 
razisinin her taraf.nda sükun iade eda
m.iştir. 

Favoriten mahalleoinde, hükumet kuY· 
vetleri Schutzhund'a ait silah ve mühim
mat ele geçinnişlerdir. 

Stvrie de Kappfenberg'in tekrar İ§gal 
edildiği bildiriliyor. 
· isyan Tirole de sirayet etti 

ViYANA, 14. A.A.- Sosyalist is
yanı dün 1'.yrol'd:ıki Voergl isim'i kü
çük sanayi ,ehrine de sirayet etmiıtir. 
/\et.,_ b;r Vflt7:;vete diisürülmüş olan po-
Jis, lnnsruck'tan takviye edilmcıini i"" 
temiıtir. 

Civarda bulunan Herning köyü maden 
işçileri grev ilan ebnişl~ •e iıvan ed~~
lerin sayıımı artırmak uzere Voergl u .. 
zerine yürfunüıderdir. Büyük karışıklık
lardan endİ•e edilmistir. 

Diktatörlüğe doğru 
VIYA!'fA, 14 .A.A. - Radyo ile net· 

redilen bır beyanatta, M. Fey, bütün A
vusturyada sosyalist Schutzhund'un or• 
tadan kaldırılması ile neticelenen ask.?
ri harekib tcferrüatiyle anlatmı•br Ve 
demiıtir ki: , • 

" - Hükumet sadece yaziyetie bakim 
o!n'akl:' kalmamıttır. Fakat, hu gibi ha· 
diıelerın tekerrü.-ünü her ya11ta ile me
nedccektir. Umumi grev bir fiyasko ol· 
du. Asilerin son müdafaa merkezleri a• 
manıız barba verilecektir. Avusturya 
sosval demokratlığı ölmüstür, 13 şubat 
tarihi, A vuıturya tarihinde bir dönüm 
noktası teıkil edecektir ... 

M. F ey, sözlerini hitir;rken, İşçileri 
kendilikl~rinden evlerine dönmPğe ve 
kendi mahıvlarma bizzat yürümeıneğe 
davet ef'"'İ•tir. 

Divanı harp toplandı 
ViYANA, 14. A.A. - Orfi divanı 

harp ellerinde ıilahlarile yakalanan ve 
ikisi yaralı bulunan on ihtilalciyi muh•· 
keme için bu aahah Viyanada toplan
mıştır. L •• 

Ezcümle Grat.Z ve Leoben'de daha.,.... 
ka divanı harpler teıkil olunacai'• haber 
veriliyor. k 

Bankalar herhangi bir sosyal-demo • 
kk··ı·· v--ek husu• rat teıe u une para ~~ 

sunda emir alınıtlardır. S • 
işçi bankaeı işgal olunmu~tur; • eı~ı 
h f·ı ken" tenkil hareketlerının hır me a ı aı •. . .. "t ed" 

kaç saat içinde bitecegını uını ıyor. 

tar. l • • t Almanya ölen er ıçın ma em 
tutuyor 

BERLIN, 14 .A.A. - Vi°!:ana ~<!i
leri mjnasebetiyle matem alameti olarak 
Alman radyo teşkilatı dü-:ı akşam danı 
musikisi neşriyatını kaldırmıttkr. Çalı. 
nan oarçalar ağır parcalardr. ' 

Almanlara göre, isyanın sebebi 
BERLlN, 14. A.A. - Dün öğleden 

sonra ç-kan alman gazeteleri, Avusturva 
hadiselerine uzıın makaleler talııis etmit· 
lerdir. 

Berlin gazetelerinin ço~u. kan,ıklann 
mes'uliyetini, Dollfuu hükumeti tarafm
dan temsil edilen ıiyaset sistemine atfet· 
mekt~ devam ediyorlar. 

Diğer taraf~ b!1 k~'ıklıklar~a milli 
ıosyalizmin mes nlıyetinı reddedıyorlar. 

Ergeç ••• 
LONDRA, 14. A.A. - 1~".iliz res'!'i 

mahafili, M. Dollfuu'ün nazılık alevhıne 
faaliyetinin arbk bir ekserivet tarafından 
dan değil, fakat sadece Heimvehreo'le 

rin akalliyeti tanıfmdan terviç edildi· 
ği kanaabndadır. Heimvehren'ler ise bi; 
zat Naziliğe doğru bir güa tekemmül e' 
meğe mahkiimdur. 

Avusturyanın Almanya tarafından tll" 
messül edilmesine yegane mi.ıı.i olacak 
bir çare o an ltalyanm bir müdahalesi· 
ninde gittikçe faydasız olması muhte-
meldir. · 

Bu itibarla, Avusturya tamamen Al· 
manya t'arafından yutulmasa bile, Al· 
man hegemonyasının Tuna m.-ntalu.ıın
da fiilea tatbik edileceği günün yak.ııı 
olmasından korkulmaktadır. 

HükUmet içinde hükumet 
VIY ANA, 14 .A.A. - Viyanam yer 

komiseri M. Sıchmitz matbuata verdiği 
bir beyanatta, belediye reiıi ile tefriki ro 
sai arkadaılan olan sosyalistlerin iıtcP 
elçektirilmesinin sebeplerinden biriıiniP 
pek tabii olarak sosyalistlerin çıkardıl<· 
ları iıyan olduğunu IÖylemittir. 

Fakat bundan başka bir sebep dahi 
vardır : O da, hük:imet merkezini, hü· 
kiimet içinde bir hükfunet haline get:r
miı olan sosyalist talıakkükünden kur' 
tarmaktı. 

M. Scbmitz, demiıtir ki: 
Viyana eskiden olduğu gibi memlek"" 

tin hakiki merkezi olmak vaziyetin• 
dönmelidir. 

Viyana belediyeıinin idare makamları 
hükUmete sadık memurlara verilmi,tir·_ 
T~~t~ı ıoıyalist belediye dairelrr• 
reulerı n01beten ın: mik•arda bulunmalı· 
tadır. Ve hepai deiittirilmiı~erd"r. 

Umumi hizmetler ve sanayi hizmetle! 
iıçilerinin büyük bir ekseryeiti iıyan hır 
reketine iıtirak etmekten imtina etmir 
lerdir. 

IJÇi odalarının beyannamesi 
ViYANA, 14. A.A. - Avusturya İt' 

çi odaları n..-etmiı oldukları beyana•' 
mede iıçilerden bir k;ı~n devlet! ~ 
ıı yapımı oldıildan cınaı hareketlen f' 
detle takbih etmektedir. 

Odalar, bütün iıçilerden Te müst .... 
deminden sükunu muhafaza ve int~ 
mın avdetine yardun etmelerini rica 
mektedir. 
Diğer taraftan milli müdafaa nd"'! 

radyo ile nıeredi'en bir beyanatta e11ıl 
imperatorluk ordusu zabitleri ile aslı:',... 
!erini hükümet tarafmı iltizam etmeiı• 
yardımcı polis ve Heimvehren kıtaatıP' 
iltihak etmeğe davet ebnekııedir. 

Nazilerle vaziyet 
LONDRA, 14 (A.A.) - lngil~, 

gazeteleri, Avusturya hadiseleri ~ 
daki mütalealannı sadece kendilert0 

•· 

has siyasi temayülleri noktasından:: 
rütmektedirler. Yalnız hepsinin "'" J# 
bık olduktan bir nokta nrdır. O 
ıudur: • 

M. Dollfuu timdi sadece ffitlerp:. 
kuvvetlerin kal"fısmda k!'1a~·j\r 
karıılaımanm alacağı ıekil bu_tun. ,..; 
rupa için çok mühim elıemınıY"b 
dir 

·Daily Telgraph , 1unları yazJYj";~ 
Bütün hadiseler malum o." rtJI 

§Üpheıiz Avusturyadaki vazi~etıJJdii' 
hirane bir tekilde idare edilme 
neticesine vanlacalrtır. .: 

•!ıôye•• Avuıturyanın AlmanyaJa P -"' 
LONDRA. 14 .A.A. - Şimdiye::.~. 

verilen rcımi haberlerin biliıfınaal~ hiO~ 
Avusturya tarafından AJ~ya ~~ 
ithamlanru bildWen ve bari~ıye ta1ırit' 
ne verilen muhbruına lngiltere 
bir nota ile cevap vermiıtir. bt1gôi' 

Jngiliz notası aY&m ı.amarasrna 
verilmittir. e.,,..;ye-

Nota, AYusturyanın milletle~ ,o< 
tine müracaaU liararını kay~etıt!~ 
ra, lngilterenin A..usturyayı cai"" I>' 
nndan vazgeçirmeğe çalıtınıya •ti 
dirmektedir. . ; 0tilı:I-. 
Avusturyanın tamanıiyeti yedaP bit'~ 

lngiltere siyasetinin unsurlarrn ., d•lı 
sidir. Ve hükumet Av';'sturY"01-•n1,.t' 
• 1 • hi h" '-'-serun karrpu-ıt erme ç ır aıııı 

hakkını tamamen tanımakl•!ıır. d jy•l,r 
. - k •yl •ı- ... t Milletler c...,ıyetı on• d tn1•" 1 

de bulunmadan evvel herhal et:'b•''"'ı ' 
• · ekti Ilıı ' o• zini anlamak aıtiyec r. k"'c ctıtlt" tJi' 

giltere hükiimeti konsey t);,.kıo ıd• 
evvel Avusturya dosyası 1 1 taıll'" 
fikir beyan etmeyi yersiz bu ın-·' 



[F_;LEitNf 
Kar fırhnası 

Bund 
dar an • sanırım • bet sene ka-
ll!fe:kie! ~i~ kere daha böyle, bu 
olııı gıbı tıddetJi bir kar fırtınası 
Yiik Uttı.ı ... Karadenize dökülen bü
cıı k nehirlerin sürükleyip attığı ko 
Akd <><:~ buzlar limanı kaplamıt ve 

u enıze doğru akıp gitmitti •.• 
navanı . aiVril·-- n mızacma ve rüzgarın 

hay! 
1~!1e bakılırsa galiba gene 

raye el . ır fey göreceğiz. Çünkü ka-
d ınsana ·· İden tr goz açtırmıyor. Şim-
llileııı ~vaylar seyrekletti ve bi 
den Bez ~ hale geldi. Eminönün
İçin B yogluna tramvayla gitmek 
liarh· eyazıda kadar gidip oradan 
İt huıye kİ~abaıına biniyorlarmış. 
talıx fde 1 alınca artık nakil vaaı-

sın an çıkar. 
köın· · .. 

doğııı urculere, odunculara gün 
PiyaııJ:' olsa gerektir. "Tayyare 
llıı? 0 •unu mu istersin, karakı,ı 
,~ · k deseler! bir kömürcü fÜphe
de uf:k•tı ıster. Büzülmüf, elin
ita 

1 1 
Para ve bir sepet, dükka

ıatı b .en kız çocukları onlara ha -
eder N takrak operet kadar tesir 
An~ı e yapalım ? O da ticaret! 

lllnaya gelmez •• 

IQ~~andır, kış itiyatlarını unut
lcı, 'ır-· :. Seneler var ki, böyle sıkı 
tıyo orulmediği için timdi yadır • 
11t1q L~· ~llere eldiven, boynuna 
iter~ 8.kın burun ve kulaklarımızı 
"loruYe ıokuyorduk, hatırla.yamı • 

ın. 

I11~'ilupada kıt mevsiminde bu • 
l'\:-dım. Rivayet ediliyor ki; o -
~l karları hemen aüpürür kal • 
itin t ~l'llu•·· Bizde de yaparlar. La 

euar yağacak değil mi? •• 

• lierifı'n b" • • • ··m1 "· kı'rlı" llQİt .. ırısının go egı 

' "lrkadqı demit ki: 

1ıa '°;' Yahu! Şu gömleğini yıkatsa-... 
.._ Gene kirleniyor birader. 

.._ Kirlenince gene yıka.ram! 
.._ l'ekr ki 1 • ar r enıyor ••• 
.._ l' b"• l'ıltar a ıı kirlenir, sen de tekrar 

•ın! 
.._ 1 . 
~ ı<ı~ anıa, ben bu dünyaya yal 
diıtı? 8 ek yıkamak için mi gel • 

8e atka itimiz yok mu?. 

illi d~~İYe de kar kaldırmak için 
l' ııy, geldi? •• 

d,~'llııvaylarm şu yukarıda yaz. 
il~ de''~tık halinden kilDIC mem 
hıletr'J iıl. Ne tirket ne ahali ne 

~• er Yıı.I ' ' ltıellın ·•• nız bir kısım esnaf 
ile IO~~eaiciler •• Dün iki ta 
'ı-ltay tr buzülmüt olarak arka 
~i ~ ~vay kapısının iç yanın 
1-r " ~luga aığınmıf av bekliyor
hir k e er kapıdan ııeçenin cebini 
llı1:ın erb· kontrol ediyorlardı. Bil • 
Çİiııku ır teY bulabildiler ıni?. 
~-.kas Yolcula~dan çoğu onların 
di Ce •nı.n cebınde aradığını ken-
4rda!l~dr~nde kendileri bulamıyan 

1 ı. 

~tı~f hiddetlendi. Kar ve fırtına 
~~ gazabıdır. Ilık bir odası ve i
lıı ek sıcak bir çorbatı olanlara ne 
~i11llu !. Acaba bunu bulamıyan 

t f-1-· . d ak 'lt ...... ırı ııın ırm ve sevindir· 
tı,"~ek güç müdür? •• Bir kere de
r,14. ,ne olur! Kıt aerteldikçe yu·· -
ll\' ·rıın· 

, l)'t lı ız yum~alıdır. Bu ce • 
11dit. aya.tının ilk selamet umde -

~Ilı> Şahabettin merhum 
• lirkçe • b"h 

~dd,11 Yl ı akkin bilen ve ona 
di. Öld·~aarruf edenlerden biri i -
Ceııap Ş •e Yeriı;ıi bot bıraktı. Ben 
tııııı • hik~ettınle ııörütmüf, o • 
~•tıı ta aye edilen • yakın huyla-
ilt• tııınıt d • ·ı· L ı iiç d . egı ım.. 8.kin bizde 
de hi h~vrı edebi değittirdig"i hal 
..... ç ır· . d 

ıl\ İiıl, »ıın e yadırgaınamıt çe· 
f" Uplu b' d" .~Phe l' kt ır e ıp olduğunda 
~" Oku.: u.. Onun nesrini zevk 

d
illt ile kaınak kabil değildi. Ara • 
h~ adar g t"•· · b"I • l """Q, Bu d eç ıgını ı mıyor • 
el Yt.2.ın n _an belki yirmi sene ev
~ d •. •ııa merak etınittim. Na
"•diğ~ııl, neıir ! Nesrini en fazla 
~nilp •ın ltıuharrirlerin b8'ında da 
lııektıı Şaha.bettin gelirdi. Ona bir 
~ı....:~P Yazı · • ak • · -"'lle.I p, ıyı yazın ıçın ne 
dııtıı D •e ne yapmalı? diye sor • 
dıııı ·~~- oğru.u cevap alacağım • 
. ı ın deg" ·ıd· lk" .. 'lllngi ı ım. ı gun aonra 
lla hita gazetede bilmiyorum - ba. 
llap Ş ~ edilrnit bir yazı•.ile Ce • 
~lıiyea abettin cevap verdi. Neler 
ı etf ô1.lıı12 1• tirndi hatırlamıyorum. 
•".riti h: ~aınan onun bana cevap 
~ı'ti ki. n~ 0 kadar mütehassis et
llraa ı' ftındi her ne hakkında o

te 0 •un k d ~lere • h arilerin ıordukları 
d~~İinerek ep 0 zamanki sevincimi 
Ilı itı kada • mutlaka ve aklımın er
~:1n banar cev8:~. veririm. Merhu-

ay . Verdıgı b • • • · '' .. ı t•ıtıd" u ıyı ıtiyattan 
11!1iinde ~.onun matemli batıra

.nnet his.ediyorum. 
FELEK 
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ŞEHiR HABERLERİ 

Ekonomi 

Egede 
Tütün satışları 
idare ve kumpanyalar 
nekadar tütün aldılar? 
lnhiaarlara gelen malümata nazaran 

Ege mıntakasmda ıs kanunusani tari
hine kadar tütün üzerinde tüccar ve 
kumpanyalann mübayaatı 9,816,000 ve 
idare mübayaatı da 1,025,000 kiloya 
baliğ olmuıtur ki IS kanunusani 19::4 
tarihine kadar lzmir mıntakasında satı· 
lan tütünlerin yekunu 10,841,000 kilo
yu bulmaktadır. 

Samıun mıntakasında : Sam • 
sunda kanunuevvel gayesinde tüccar 
tarafından 150,000 , Bafrada dahi 17S, 
000 kilo tütünün tesellümü kat'iıi ya· 
pılmıfbr. 

Gaziantep mıntakasında: Hasan ke· 
yif tütünlerinden mübaynatta bulunan 
tüccarlar, lS kanunuaani 1934 tarihine 
kadar, 392,000 kilo tütün satın almıı
lardır. 

Diğer mıntakalarda henÜz yeni mah
sul üzerine piyau faaliyeti yoktur. 

Yumurta fiatlarında düşüklük 
ihracat ofisi yumurta ihracatında 

mahreçsizlik dolayısile hasıl olan dur
gunluk ve fiyat düıüklüğile esaslı su
rette meşgul olmaktadır. 

Ofis bu hususta yumurtacılarla te
mas etmit ve vekalete ma!Unıat vermit· 
tir. 

Piyasada yaptığunız tahkikata na
zaran son bafta içinde de iri mallarda 
iki liralık bir tenezzül daha görülmüı
tür. Bu tenezzüle bir ay zarfında yu· 
murta fiyatlarındaki dÜtüldük be§ lirayı 
bulmuıtur. 

Bir hafta içinde ıehrimizden Filis· 
tine 138 , Franıaya 4500, Yunanistana 
128 ve ltalyaya 271 sandık yumurta ih
raç edilmittir. 

Hamallar için dis"plin 
Ticaret odasının lstanbul hamalla

nnın vaziyetini ıslah için yaptığı tet
kikat ilerlemektedir. 

Oda iktııadi sahada çok mWıim bir 
rol oynayan hamallann tehrin her tara• 
fında bir diıiplin altına alınması üze
rinde metgul olmaktadır • 

Oda bu hususta belediyeye müracaat 
etmiıti. Odaya belediyenin verdiği ce
vapta hamallar için bir talimatname pro 
jesi yapılmıt olduğunu ve bütün tehir 
hamalları için bir de tarife yapılacağı 
bildirilmektedir. 

Af)·on fiatları 
Son günlerde borsada afyon fiyat • 

larında yeni bir yükselme vardır. Fi
yatla ... 810 kuruıa kadar yükselmiıtir. 

:Ala~ad".rlar bu yükselitin inhisann 
vdazıı .•. yeti saf!'lam tutmasından ileri gel-

gı kanaatındedirler. Kartelle Türk • 
Yugoslav bürosu arasındaki müzake • 
rat durmuı olmakla beraber , beynel
milel afyon ticareti sa.hasında vaziyetin 
lehimize olduğuna bu hal en büyük bir 
delil addedilmektedir. 

O.çUye uymayın şişeler 
Ticaret müdürlüğüne müskirat a -

millerinin ölçüye uymıyan tişeler bak· 
~ünda yaptı.klan müracaab müdüriyet 

n • !ktısat vekaletine bilclirmiıtir. 
. Dıger taraftan ölrüler ba ""d"" l"" 

ğiıde ·. • ımuuru· 
vazıyeti tetkik etmektedir. 

Toz yumurta 
Her memleketin )'Umu ta .th • • 

karıı kontenjan ko lan•.. 1
• alatına 

d 
yma uzerıne A vru-

pa a toz olarak ve kınlmıı hald 
murta ihracatı çoğalmııtır. e yu-

;'Junun memleketimizde tatbik kabili
ybeızı. ti artmaktadır. Yapılan hesaba göre 

"m 1440 tanelik yumurta sandıkla. 
nmızın akından, ıanıından ve kabu • 
ğundan istifade ıartile tutarı 3S liradır 

fi
f!yalbuki bugün bir ıandık yumurıanu: 

atı bundan çok •§ağıdır. 

Tosya ve Taşköprü pirinç'eri 
Tosya ve Taıköprü kazalarile Kas

tamonu vilayetinin bir kısmında ekilen 
pirinçlerin idrak ve dinlenmeleri ve 
yapılmakta olan tağıiıin önüne geçil
mesi için bir talimatname hazırlanmıı
tır. 

lkbıat vekaletince de !sadik edilen 
bu talimatname Ticaret odasına gelmit· 
tir. 

iş kanununda amele hukuku 
Ankarada Ali lktısat meclisi it ka· 

nunu hakkındaki tetkiklerine devam e
diyor. Kanun yalnız fabrikalar dahilin
deki .iıçilerin hukukunu muhafaza el • 
me~tedir. Bu vaziyet karııamda, büyük 
mag~ müıtahd~mini de it kanu
nundan .ıstifade edemıyeceklerdir. 

.Manifaturacılar müıtahdemini cemi· 
yeti, kanundan istifade etmek için lk
tısat vekaletine müracaat etmiıtir. 

Köylü elbiseleri 
Sümer Bankın köylü elbiselerinin 

en çok satıld • dah · guld k B ıgı yer, a :ı;ıyade Zon-
leri/ ' Bursa,. Balıkesir gibi amele yer. 
aabaİr. d u elbıaeler henüz tehir ve ka
gideı:emr ~tiuzak fakir köylülere kadar 

•f r. 

Maden fiat'arı 
Uç dört gündenberi A 

zetcleri gelıned".. d vrupa borsa ga-
indo Milliyett~gı~ en h~~.al'."' l ve 15 
maden fiatların e,rettıgınuz dünya 

ı verıne.. · -•-~~ mamııtır Onüm·· d kige ,.,......, buluna-
f. 1 , uz e aydan "tibare 
ıat ann neşrin d ı n 

kit ederiz. e evanı edeceğimizi te. 

Fıçı ihtiyacı 
Gemlikt.e. zey~i~ ve tuzlu balık fıcı. 

11 yapmak ıçın bır ımalathane kurulm.uı-

Pollat• 

Kaza kurşunu 
Bir bekçi tabanca kurca
lanırken kazaen ateş 
a~an kurşunla öldü 

Evvelki gece sa.at 24 raddelerinde 
Balıkpazannda Tahtakale memlaha 
bekçisi Osınan Efendi bir tabanca mu 
ayen&&İ esnasında kazaen çıkan kur
funla ölmüştür. 

Balıkpazannda aıçı çırağı Dur • 
muı, bundan birkaç gün evvel bekçi 
Osman Efendiye satm almak üzere bir 
tabanca ısmarlamıı ve Osınan Efendi 
de Ştayer markalı bir tabanca bularak 
Dumıuta getirmittir. Durmuı yanında 
bekçi Osman ve Durmuıun arkadaıı 
Süleyman olduğu halde üçü birlikte 
lokantanın kömürlüğüne gitmi§ler ve 
tabancayı orada muayene etıneğe baı 
lamıtlarclır. Bu sırada tabancaya ev • 
velden konulmut bir kurtun ate§ al • 
mıt ve bekçi Omıanm alnına iaabet 
ederek zavallıyı ağır aurette yarala • 
mıttır. Yaralı derhal Saint George haa 
tahanesine kaldınlmıtsa. da bekçi has 
tahanede vefat etmittlr. 

Vak'a akabinde yakalanan çırak Oa 
man ve Süleyman vak'ayi inkar etmiı
lerae de memurlar tarafından Oıına • 
-·"" "'"'' .. . , ..... ~ ... .. '-ıı' ve sandıkta ta -
banca bulunmuıtur. 

Yangın 
Anadolu kavağmda Omer çavu • 

fun oturduğu aigortasız evden yan -
gm çıkmıı iııe de aöndürülmüıtür. Yan 
gın soba borulanndaki kurumlann tu • 
lUflDasında nçıkmııtır. 

Çatalcalı hırsız tutuldu 
Çatalcada birçok soygunculuk ya

pan kasap Hiiaeyinden bll§ka arka • 
adıları olan Y aır, lbrhim de yakalan 
mıttır. Bunlar Ni§&ntaşmda bir evde 
yakalanmış ve o civarlarda da bir 
çok hırsızlıklar yaptıklan anlaıılmıt
tır. 

Belediyede 

Ramide telef on 
Halk Belediyeye bir 

şikayet yaptı 

Vlllyette 

Nüfusun tasfiyesi --Gizli nüfus yazılıyor. Haya
tından haber olmıyanlar 

defterden siliniyor 
Harpten dönmiyenlerin kayıtlarına 

ölüm itareti konına&ı, gizli nüfusun 
kayıtlara geçirilmesi hakkında teki • 
den vilayete ıu tebliğ gelmittir: 

"ltalya ve Balkan harplerinden bi
rine veya Büyük harbe ve yahut Mil
li aavaıa katılarak aradan 21, 19, 11 
yıl gibi uzun bir zaman geçtiği hal • 
de geri gelmemit ve sağlığından da 
bir haber çıkmamıt bir çok vatandat· 
lar hala Nüfus kütülderiınizde sağ gö 
rünmektedirler. 

Mikdan y\izbinlere baliğ olan bu 
yurttaılann kayıtlarımızda aağ görü
nütü fayda yerine birçok zararlar ve 
mahzurlar doğurmaktadır. Ezcümle 
bunlardan bir çoklarının kanları bat· 
ka ere de vanp çocuklar doğunnu§ 
old'11rları ve çocuklardan bazılan as· 
kerlik çağına da yakl&§tıklan halde 
ne bu yeni evlilik ve ne de bu çocuk
lar kayıt olunmamakla ve harpte kv.y 
bolan erkeğin sağ "görüniifü yegine en 
gel teıkil etmektedir. 

Haı p içine girmek "ölümüne mu -
hakkak nazarile bakılmadığı icap e • 
decek haller"' den birisi ve belki en 
başında gelenidir. Bunun için harbe 
girip te ondan sonra ölülüğü veya di
riliği belli olmıyan inaanalra ölmüı 
gözü ile bakmak en zaruri bir haldir. 

Binaenaleyh h~rbe girdiği Asker· 
lik tubeleri veya Nüfus kayıtlarile ve
ya muteber §&hitlerin z-.pted.ilecek i
fadel< rilc sabi: olanlatı ki\vloer~.- lci"v 
muhtar ve ihtiyar heyetinden, mahal· 
lelerde belediyelerden ölüm ilmühabe
ri ve kanunu medeninin 42 inci mad· 
desi hükmüne göre vali veya kayma
kamdan mucip alınarak ölmüı kay • 
debneleri lazundır • 

Yine bu harplerde harplerin ica -
batı olarak geni§ mikyasta hicretler 
vukua gelmiş ve büyüt< nüfus kütleleri 
:rılfarla daloralanıp gitmiştir. Bu karı· 
tdı: devirlerde kaybolup ta ölülüğü 
.,.eya diriliği belli olınıyan ve aağlığın· 
dan haber alınmayan insanlara da 10, 
IS, 20 :rıl gibi uzun bir zaman geçtik
ten sonra sağ gözü ile bakmağa da ım 
k ô.n yoktur. Bu halde kanunu mede • 
nin.in 42 inci madde.si çerçeveai içine 
giren bir hal bulunduğundan gene mu 
teber tahitlerin zaptedilecek ifadeler: 
Ye köy ihtiyar heyetlerinin ve mahal· 
1elerde belediyelerin ilmühabrleri üze 

Rami köyÜ halkı belediyeye mü •· rine Vali veya Kaymakamdan mucip 
racaat ederek telefon ' irket,i aleyhin- I• elınaı-ak bunlan (ölü) kaydettirmek 
de bir şikayette bulunmuılardır. Bu laznıl • 
aene Ramide jandarma karakolu ve Milli aavaı :rıllarında İsyanlarda 
bir itfaiye bölüğü tesis edildi. itfaiye kııybolmuf ve ondan sonra ölümün • 
ye de bir telefon alındı. Rami son za· den ve sağlığından haber alınmamı§ 
mantarda büyiimü~ I.tanbulun yakın insanlara da diri nazarı ile bakmak İm· 
bir ıayfiyeai halini almııtır. Telefon kim l.almamıı olduğundan bunlar hak· 
ıirketi burada hiç bir yere telefon te- kında da kanunu medeninin (42) 
aisatı yapmamaktad.... Çünkü Rami inci maddesi tatbik edilmeli 
köyü, Telefon tirketi imtiyazı hudut- ve köyden ve belediyeden geti· 
lan harici addedilmekte ve telefon te- rilecek ilmühaber ve dinlenip zap
si!'atı İçi~ çok fahit para iatenmekte- tedilecek iki muteber şahidin ifadesi 
d~. R~ıdeki itfaiye iae, sırf Rami İ· üzerine Vali veya Kaymakamdan mu
ç?' tesı~ edilmittir. Fakat Raminin hiç cip alınarak (ö'ü) muamelesi tekeın
b~r !e!"'n~e hususi telefon olmadığı mül ettirilmelidir. 
ç~n anı .hır yangını, Raminin bir kö§e- Kanunu medeninin 42 inci maddesi 
sınden ıtfaiyeye ihbar etınek müın • hükmüne göre Vali veya kaymaka • 
~Ün değildir. Binaenaleyh Rami itfa- mın mucibile ölü kaydından kendisi
ıye telefonu hikmeti vücudü olmayan ni zararlı görenlerin mahkemeye mÜ· 
bir vaziyete dÜ§ltlüıtür. r-acaat hakları yine bu madde muci • 

Etibba odasına aidat 
vermeyenler 

Etıbba odası hel'.eti idaresi salı gün
kü içtimaında v~rmı.~ olduğu bir karara. 
göre, müteaddit muracaatlara rağmen 
aidatını vermiyen azadan bazılarının 
mahkemeye verilmesine karar verilmit
tir. ----Kongre tehir edildi 

Halkevi müze ve aerıi ıubesi ko • 
mitesi dün aktam halkevinde yapıla • 
caktı. Fakat muhalefeti havadan dola· 
Y! 8';" ,gelmediğinden, kongre tehir e • 
dılmıttir. 

tur. ~eınleketimizcle hçı ihtiyacı mü
him bır meoele haline girmiıtir. 

Balıkçılar ve zeytin tacirleri ucuz 
ve temiz ıfçı bulmakta mütkülat çeki
yorlardı. 

Trabzondan fındık ihracatı 
Gelen malumata göre, ağustostan bu

güne kadar Trabzondan 1 milyon 750 
bin lira kıymetinde 8,286,330 kilo fın
dık ihraç edilmittir. 

Çek kuronu 
S~F~~! 14 (Milliyet) - Prag. 

dan bıldınlıyor: Çekoslovakya hüku • 
metinin, ihracatın kolaylatbnlına11 için 
kronu kıymetten düıürmek tasavvu • 
nındadır. 

Bandırmadan borasit ihracatı 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bu 

hafta içinde Bandınnadan İngi
liz bandıralı Bulgarian vapuruna 
tahmilen İspanyanın Barslona ve 
Valensiya limanlanna 13,750 lira 
kıymetinde iki yüz elli ton borasit 
madeni ihraç edilmittir. 

Pragda ecnebi döviz 
PRAG, 14 .A.A. - Prag kambiyo bor

aaıı iı'arı ahire kadar ecnebi dövizler 
iizerine her türlü muameleyi menebni 
tir. t· 

Bu memnuiyet Çek kuronunun k 
d t t .1 kr Ya ın. a mu a5avvar enzı ynıeti te• bb'" .. 
ile alikadardır. ,e usu 

hince bakidir. itiraz etmek isteyenler 
mahkemeye müracaat edip bô.kimden 
bir karar alabilirler. Nüfuı kayıtları 
hakimin kararına göre taahih edilece
ğinden böyle bir itiraz ~ünden mu· 
""'elenin durdurulması ıcap etmez. 

2330 numaralı af kanununun 10 un 
cu maddesi para cezalarını affetnu; 
olduğundan nüfua vak'alarınm mek • 
tum bırakılmasından mütevellit ce • 
zalar da affedilmiş bulunmaktadır. Bu 
nnn için gerek yukanda yazılan hal
lerdeki mektum ölüm vak' al~ .:'e ge 
rek alelitlak mektum kalını§ olum va 
kalan için ceza aranınıyarak bu va • 
kalann ilmühaberleri alınıp defterle· 
re geçirilecektir. 

Ankara - İstanbul 
hava seferleri 

Hava yolları devlet iıletme idaresi 
te§ekkül etmiıtir. Merkezi Ankarada 
bulunacak olan havayollan itlctme mü· 
dürlüğü Türk havacılığında ilk mer
hale olarak Ankara - lstanbul sefer -
)erinin bqlamauna karar vennittir• 

Ankara • lstanbul aeferleTi cumar· 
tesi günü baılayacakbr. ilk tayyare 
cumartesi günü Ankaradan sabah saat 
9,30 da hareket edecektir. 

Ankara - latanbul seferlerine çift 
motörlü tayyareler tahsis eclilmiıtir• 
Tayyareler ~uınartesi , pazartesi, çar· 
flllDba günlen Ankara dan ve pazar, la• 

b, pertembe günleri lıtanbuldan hare· 
ket edecektir. 

Gerek lstanbulclan , gerek Ankara• 
dan bereket saatleri sabah 9,5 tur. Tay
yareler bu seferi 2,S aaatte yapacaktır. 
Havayollan Müdürlüğü ayrıca tenez
züh uçuılan da tertip etmiıtir. 

Hamallar cemiyeti idare 
heyeti intihabı 

Hamallar Cemiyeti yeni idare heye• 
ti intihabı dün başlamııtır. Dün lstan• 
bul ve Beyoğlu hamal bölüklerine san• 
dık bir otomobille getirilerek, intihap 
yapılmııtır. 

Havanın fenalığı dolayuile bazı yer
lere sandık götürülememiıtir. 

Oralann intihabı da cemiyet mer • 
kezinde yapılacaktır. 

Bugün de sandık Üsküdar, Kadıköy, 
Boğaz ve Adalara götürülecek ve inti
hap bu akşam neticelenecektir. 

Meltkemelerııl• 

Kutucular 
Yangını 

-o-

Oç suçlu bulundu, mah
kemeye verildi 

Kutucularda evvelki gece bir yan· 
&'ın çıkmıı, yedi kutucu düldı:aru, bir 
tenekeci dükkanı yanmıı, ate§ etrafı 
unnak tehlikesi gösterdiği halde it
faiyenin cidden takdire ıayan gayre -
ti sayesinde tehlikenin önüne geçile • 
bilmiıti. Yapılan hazırlık t.ahkikatm -
da bu yangının çıkma11ndan Halil, 
Mustafa, Şükrü ıuçlu görülmüıler ve 
Adliyeye verilmitlerdir. Suçlular müd 
deiumumilik tarafından yedinci istin· 
tak hakimliğine tevdi edilmişlerdir. 

Akşam aleyhindeki dava 
Fraıuada milyonlar dolandıran Sta 

viskinin öldürüldükten sonraki resmi· 
ni basan ve remıin altına yanlıtlıkla 
"Staviski intiharından sonra,, diye ya· 
zan Alı.tam gazetesi aleyhine açılan 
davaya bugün birinci ceza mahkeme· 
sinde devam edilecektir. 

Havanın fenalığından 
Dün havanın karlı ve fırtınalı olma 

ıı yüzünden hukuk mahkemelerinde 
tarafeyn gelmediği için hemen he • 
men biç. dava rüyet edilememif, ceza 
mahkemelerinde ise şahitler gelmedi
ği için muhakemeler bizzarure baıka 
güne bırakılmııtır. 

Adliye temamile pastahaneye 
yerleşirse 

Adliyenin Postahaneye nakli iti iki 
güne kadar kat'i teklini alacak, yani 
binanın Adliyeye tamamen ve daimi 
olarak mı, yoksa muvakkat olarak mı 
tahsis edileceği kat'i aurette anlqıla· 
caktır. Postahane binasının Adliyeye 
tamamen tahsia ve Adliye bütçesinden 
verilecek tahsisat ile postahaneye 
200 - 300 bin liralık modem bir bi -
na yapılması esas itibarile takarrür 
etmit gibidir. Bu karar kat'ilettiği tak 
dirde postahanenin timdiki alt kat sa 

!onu ayni tekilde ipka edilecek ve ic -
ra dairesine tahsis olunacaktır. Gene 
alt kattaki mevrude, mersule, ıehir, ve 
te-n:İat ıalonlan da birinci, ikinci, üçün· 
cü ceza mahkemelerile ağır ceza mah· 
kemesi salonu olarak ihzar edilecek· 
tir. Sulh ceza mahkemeleri de alt kat 
koridonındaki odalara yerlettirilecek 
tir. t.tintak daireleri müddeiumumili• 
ğin bulundufu üçüncü kata, ıulh hu
k>ık mahkemeleri ikinci kata yerleıti· 
rilecek asliye hukuk mahkemelerine 
de en il.t katı tahıis edilecektir. Şim
dilik ağır ceza salonuna tahsiıi dütÜ· 
nülen salon da birinci Ticaret mahke 
mesine tahsis edilecektir. Şimdilik a
ğır ceza salonuna tahsisi dütünülen 
aslon da birinci Ticaret mahkemesine 
tahsis edilecektir. 

MaarlH• 

Difteri aşısı --Talebe velilerinin Sıhhat 
Müdürlüğüne müracaatı 

Sıhhiye müdürlüğüne bazı talebe 
velileri tarafından tayanı dikkat bir 
müracaat olmuftur. Son zamanlarda 
mekteplerde difteri aım yapılmaktadır. 
Fakat bu qılann bazılarında sıhhi ve 
fenni ıeraite tamamile riayet edilme
diği için, bir nevi kaııntı yapmakta· 

dır. d"" tal be Bu vaziyetten encliıeye uıen e 
velileri Sıhhiye müdürlüğiinün bu hu· 
susta ciddi tahkikat yapmasını iıte • 
mitlerdir. Sıhhiye müdürlüğü difteri 
aıısı tatbikab için oerom hazırlanan 
laboratuvarda tetkikat yapbrmağa baı· 
laınııtır. 

Diğer taraftan bazı veliler, çoc.uk· 
lan diğer doktorlara göstermektedir • 
ler. • 
Ali Macit Bey Yüksek Mııallım 

mektebi muduru 
Sabık clarillfünun müde~islerinden, 

Ali Macit Bey yüksek muallim mektebı 
müdürlüğüne tayin edilmit ve yeni va. 
zifesine betlamııtır. 

Türk diştabipleri cemiyeti 
kongresi 

Türk dit tabipleri cemiyeti senelik 
kongresi bugün saat 17,5 ta cemiye
tin merkezi olan etıbba odasındaki salo
nunda yapılacaktır • 

Dün saat 18 de Türk Tıp encümeni 
doktor Ziya Nuri Pa§&nın riyasetinde, 
ve saat 18,S raddelerinde üroloji cemi· 
yeti de doktor Behçet Sabit Beyin ri
yaseti altında ayn ayn salonlarda ol· 
mak Üzere Etıbba Odasında yapılmıı • 
tır. 

Bu toplantılar mutat içtimalardan 
olduğu cihetle mesleki bazı meseleler 
görüıülmüt ve kararlar verilmiıtir. 

* * * Dittabipleri cemiyetinden : Her ayı~ 
onbeıinci günü akıamı ıaal 18 ~e Eski 
Diyunu Umumiye kartısında Etıbba o. 
dasındaki merkezimizde yapılacağı ilin 
edilen ilmi toplantıların birincisi lS Şu· 
baa perşembe günü akşamı saat 18 de ya 
pılacııktır. 

Bu itçiınada Diıtabibi Halil ltyaa, 
Mehmet Riza ve Ruhi Vamık Beyler ı 
tcbliğatta bulunacaklardır. 

Tereciye tere! 
Japon mallarının rekabet edilmi

yen bir ucuzlukla dünya piyasasını 
istila ettiği tu sıralarc!a Türkiye
den Amerika.ya yetmit ton rakı ih
raç edildiğini itilmek hoş bir tesa
düf oldu· 

Yanlış değil: Geçen gün Ameri
kan Eksport kompani vaporlann
dan biri yetmiş ton inhisar rakısı 
yükledi. Şimdi yoldadır. 

Amerika.da kuru rejime nihayet 
verildikten sonra Fransız, Yunan 
Jtalyan şarapçıları seferber oldu
lar. Şarap dolu gemiler koca bir 
filo halinde atlantiği &flP Kerbela· 
da kalan Amerikalıları bol bol su
ladılar. 

Biz de kervana katıştık. Bir çok 
likör ve şarap gönderdikten sonra 
petinden rakıyı da yolcu ettik. Her 
'eyde rekor kırmak itiyadında o
lan Amerikalılar eğer rakıdan hot
lanırlarsa keyfinden bizim sarhot , 
olmamız lazım. Çünkü o diyara ra: 
kı yetittirmek için Türkiyenin giz. 
li, atikar bütün rakı fabrikaları 
gece gündüz işlemelidir. 

Biz şimdi yeni dükkan açıp ilk 
alış verişe başlıya.o acemi esnafa 
benziyoruz. Mostraya koyduğumuz 
mala müşteri çıktıkça çekmeceye 
üçer be,er isterlin, dolar düştükçe 
keyifleniyoruz. Şimdiye kadar da
ima alıcı vaziyetinde para vermeğe 
alıştığımız için böyle mal &atarak 
para kazanmak, adeta bizi ,a,ırtı
Y_Or •• !-I~mız olmıyan bir şey ve
rılmıt gıbı sattığımızın parannı a
lırken kızarıyoruz. 

Hakikat, bizim Amerikaya rakı 
sat~p para kazanmamız Japonların 
lsvıçreye saat, Amerikaya otomo
bil, Fransaya kumat satmaları ka
dar garip bir hadisedir. 

Harpten sonraki siyasi inkılap
ları böyle mucize kabilinden iktı
sadi hareketler takip etti. 

Bu hareketi zamanında gör• · •k 
tedbir alan Cümhuriyet hükumeti 
yedi aıır miras yedi sefahati geçi
ren Türkiyeyi bir kaç yıl içinde sa
tıcı vaziyetine getirdiği için bugün
kü hakikatler bizi hayrete düşürü
yor. Fakat ~ayal değil. Ziraat m e m
leketidir diye yüzlerce vıl bir kö
fesinde iki baca tütm~sine vakit 
verilmiyen Türkiye bugün Suriye
Y,e !eker ve çıkolata, Amerika.ya 
lıkor, tarap yollıyor. Daha bir kaç 
yıl evvel cenup hududundan mem
lekete kaçak teker girerken bugün 
ayni yerden memleket malı şeker 
aer~eıtçe çıkıyor ve yerine para 
gelıyor. 

, Bazı halk temsilleri vardır. Ye
rınde kullanılırsa büyu··k b" h k " 
k 'f d d ır a •· at t a e e er .• "Tereciye tere sa-
tılmaz., derler. Fakat bu tirınet 
öyle cazip bir 'ey ki eski alıcı Tür
kiye bugün meşhur satıcı Amerika. 
ya mal satıyor. Ticaretin tadını al. 
dık. Artık sırtımız yere gelme:>:. 

Burhan CAHIT 

1 Kl•lk ltelııerler 1 ·---Hiınayeietfal cemiyeti Eminönü ka 
za kongresi cuma günü saat 14,S ta 
kaz~ ~erkezi olan Divanyolunda 
.U.hı muze karJmndaki binaıında ya
pılacakbr. 

Hililiahmer cemiyeti Eminönü ka· 
za kon«reai 1 7 ıubat cumartesi günü 
aaat 16 da cemiyetin merkezi olan 
Y enipoatabane aıraaında Ananyadi ha 
nmdaki merkezinde yapılacaktır. 

1 BORSA 1 
(lı Baııkasmdan alınan cetveldjr) 

14 Şubat 1934 
Aktaın Fiyatları 

istikrazlar 
1 •tikr•u dahili: 95,25 Tahvilat 
1 933 lotilmuı 18,50 

T. a11'•ri1• 

tu.1.: .. D. y •l•.arı 2.60 
Elaı.trik 

nılörk 28.4S 
Tram•ay 
Tüaal 

" il 27.20 Rılıbm .. 111 27.90 Mümeaıil c Omrilılor • il .. 
B aidat t,75 

" 
ili 

ESHAM 

lı Baalcaıı Naaa 10 l Telefoa 
• ,. H..ıü.e 10 Terlcoa 

,. ,. Müeıılı i ÇimeD:o 
Tram••J' '4.SO ittihat dey. 
Anadolu Hiııe 25.40 Şırk dey. 
Şir. Ha:rri7• 15 Balya 
Reji 4,45 Şark m. ec:r;• 

Pariı 
Londra 

Nüyork 
Milano 

ÇEK FlATLARI 
12,03 t Prai 

641 1-4 J: Viyana 
78.SO B~rlin 

902 M11.drit 

Ati na 
Cen..,.re 
Brükırl 
Amıterc!am 
So(ya 

83,28 27 
2,45,75 
3.3ı,75 
1,17.78 

64.60.25 

NUKUT 

%0 F. Fre.nıı• 
1 Dolar 
1 lıterlin 

20 Lirrt 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 
20 l. lıYiçre 
zo L••• 
21 Kur. Çek. 

1 Floria 

167 
126 
642 
118 
113 
24 

aı8 

24 
118 
13 

B" larat 
Zloti 
Penao 
Bükrett 

Moıko•a 

(Satıı) 

1 Sille. A•. 
l Pe:ııata 
1 Mark 
l Zeloti 

20 Ley 
20 Din•r 

1 Çe .·•o•İt 
1 Alhn 
1 Mecidiye 

B•nlıınot 

9,75 
-.-
~--.-
17.75 

54.75 
47.75 

47 

12 
21.50 
12,6a 
19.25 

l.64i 
1.55 
2 .85 

16,05 
4.45.82 
Z.OO.S9 
584.80 
35.~S.89 

4.22.17 
3.8~.17 

79.85.80 
1087.60 

Karut 
- , 

2·1 
10 
50 

24.-
20 

46.-
- .-

9.28 
o,:u 
2 .3.ııi 
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( Maadin bahisleri 

Ersıani Bakır Madeni 
1 

Cümhuriyet hilkumeti Ergani ma
len merkezini Akdenize bağlıyacak 
olan demiryo\unun yapı\maaı itine 
kendi paralarile iıtirak etmeleri için 
Türk vatandaılarını davet ettiği ıu 
aırada bir çoklarının aklına ıu &ualler 
gelebilir: 

Acaba filhakika verilecek bu Ö
dünç para söylendiği gibi çok fazla
aile geri alınacak bir para mıdır? Şar 

, ki Toroslarm yalçın sırtlannda bulu
nan madeni Akdenize tatıyacak olan 
bu demiryolu hakikaten karlı bir it 
görecek midir? Ve hakikaten orada 
büyük bir servet var mıdır? Aıağıda
ki satırlarda bu madenin mahiyetini 
bitaraf bir ilim adamı gözile tebarüz 
ettirmeğe çalııacağız. Maksadnnız, 
bu fırsatla memleketin hazinelerini 
tanıtmaya çalışmaktır. 

Ergani maden, Şarki Toroslar • 
da, Diyarıbekirin 65 kilometre şimali 
ıarki.inde ve Meninin de 600 kilo
metre şarki ıimalinde küçük bir kasa 
hadır. Şarki Torosların bu mıntakaaı 
cazip renklerle mütemayiz yalçın ya,. 
maçlar arzeder. Bu yamaçları teıkil 
eden kaya tabakaları koyu kırmızı, 
mor ve yeşil renklerle pek uzaklar• 
dan takip olunabilir. Sulak vadilerin 
deki mebzul nebat mecmuası koyu 
renkli çıplak eteklerin manzarasile 
munis bir tezat leş.kil eder. 

Asıl maden yatağı Ergani maden 
kas basının yarlDl kilometre cenu• 
bunda ve kasabadan 200 metre daha 
yüksektedir. Burası Devedüzü deni
len üstü düz ve şimalden Mihrapde· 
reye ve cenuptan da Y ıuwl.ereye dik 
yamaçlarla sarkan bir tepenin Üze· 
rinded'r. Mihrapdere garpten gelir 
ve Dicleye akar. Maden yatağı Dicle 
aeviyesinden 260 metre yükseklikte 
ve deniz sathından da 1100 metre ir 
tifadadır. 

Ergani mıntakaıındaki bakır ma
denin ehemmiyetini ilmi bir surette 
gösterebilmek için §U noktalan te1'
kik etmek mecburiyetinde olacağız: 

1) • Asıl maden yatağının vüs'ati· 
ni ve buna nazaran maden rezervi
nin miktarınr, 

2) • Madenin cinsini, ıafiyet dere
cesini yeni ham madendeki cevherin 
yüzde miktarını ve madenin cinsine 
nazaran tasfiyenin kolay veya güç o
lacağını, 

3) • Bir senede elde edil bilecek 
miktan, 

4) • Bir ton bakırın maliyet fiatİ• 
ni .. 

Tetkikatımızın ilmi olmasını te• 
min için ve bir hipotezden ziyade ra 
kama ve hakikate tekabül etnesi j .. 

c;;:in en aal &hiyettar ilim adamlarının 
bu husuıı.ta.ki uzun taharriyatına ia
t.~~at edece .. iz, ve hcsıı.plarımızda da 
!uzu~suz 'i~irilmelerden, her maden 
ışaret111e kuvvetle bel bağlamaktan 
sakınacağımız gibi, muhtemel bütün 
h~tlıırı da mümkün mertebe göz ö
nunde tutecağız. 

Bira.~ .ev~el tetkiki icap ettiğini 
bahsettıgımız meae1elerin bir kısmı 
aırf teknik ve 11nai meselelerdir. su'. 
kısmı da ilmi, jeolojik arattırmalar • 
dan çıkarılan ameli neticeelrdir. Ma 
den meselelerinde bunlan birbirin· 
den ayırmanın imk&ru: yoktur. 

Maden yatağının vusatı, yatağın 
gÖZÜl1'\~j'l:(e CÖremediğim.iz mahaller• 
de yani yerin altında, tarzı imtidadı, 
oradaki şeklinin bir neticesidir. Bu 
madenin ba41ıca yatak tiplerinden 
hangiaine dahil bulunduğu meaeleoi
dir. Bundan dolayıdır ki, • biraz ço • 
rak bir mevzu bile olsa • mıntakanın 
jeolojik bünyesine bir nazar atfet. 
mek mecburiyetindeyiz. 

Ergani mıntakasında timdiki hal· 
de olan 5 maden yatag·ı v d B 
1 d b' • ) ar ır. Un• 
ar an ırı ası Ergani madeni temıi· 
~e olu?an yatak, ikincisi Weiaa yata· 
gı denılen Altın mağara made . d" d.. ·· ·· H nı, or 
uncuıu arabe madeni ve beıinciıi 

de Jibu~ t~!"'. madenidir. Birbirinden ay 
rı gı ~ go;zuken bu yatakların heyeti 
;:"'j'mıyeıı, aralannda nümülitli kal • 

er er bulunan Yarma kayaların İçeri-

Yazan: Prof. HaııUt Nafiz 

ıindedir. Bu vaziyete nazaran §İıl tes· 
miye olunan bu yarma kayalar üçüncü 
2aınamn Eoıen devrine aittirler. 

Volkanik kaya olmak üzere de mın 
takada evveli. serpantinler, ve ıistlerle 
bu serantinleri kateden, yeni tiıt ve 
ıerpantinlerden daha sonra teıekkül e
mit olan Diyabaz kayalan mevcuttur. 

Şiıtler ve kalkerler, ıimali garbiden 
cenubu şarkiye doğru iltivalanmış ve 
bütün kitle , iltiva istikametinde, ya· 
rıklarla katolunmuttur. Bu yarıkların 
bir çoğu asıl maden mahallinde görü 
lür. Yatak iki yank araomda bulun
maktadır. Bu keyfiyet Ergani bakır 
madeninin sureti tete-kkillü noktai. na 
zarmdan ehemiyetlidir. Diyabaz indi 
faı bu yarıkların içini doldumauıtur. 
Maden bilkimya istihale etmiş olan 
bu kayaların içinde bulunmaktadır. 

Bazı madenlerin böyle volkanik 
kayalarla beraber bulunınası keyfiye 
tini, maden itlerinin sırf tekniğile 
meşgul olmuı olanlar bile, bilir. Me
seli. Anadoluda Krom madenlerinin 
serpantin kayalan içerisinde olduğu, 
me1i.fir tesmiye olunan bazı kayalara 
merbuten manganez madenlerinin bu 
lunduğu mal\ıındur. Buradan çıkarı· 
lacak ilk netice ıudur: 

Erganideki Diyabaz indifaı bir 
noktaya münhasır olmıyacağından 
bakırlar da mahdut bir halde inhiaar 
etmezler. Binaenaleyh malıim ıJaka
lardan maada ciıJarda daha bazı ya 
takların bulunmaın ieolojik noktai 
nazarından muhtemeldır. Ergani mın 
takasında böyle bakır mostralarının 
pek çoğuna tesadüf edilebilir. Ancak 
bunlardan yalnız biri ıimdiye kadar 
iıletilmiı ve tetkik edilmiştir. Bu tel• 
kiklere nazaran bu yatak, jeoloji ta 
birile muazzam bir maden yığını teş· 
kil etmektedir. Buradan da çıkaraca 
ğmuz bir diğer netice, madenin sade .. 
ce bir damar halinde olmadığı keyfi
yetidir. Bu da işletme şeklinin ne 
tarzda olacağını bize gösterecektir. 
Yine herkeıin tuavvur edeceği veç• 
hile~ derinliğe doğru giden bir dama 
rın ıtletme masrafr mütemadiyen de .. 
ğİtir ve artar, sabit olmaz. Halbuki 
bu~~~a b'.'yle .bir vaziyet karıısmd~ 
degıhz, b~r ~~gın kal"§ıaındayız; ve it 
!etme derınlıge değil genişliğe doğru 
inkiıaf eder. 

Gerek eski iıletmeleri açılmıı olan 
ve gerek sondajlarla inceden inceye 
tetkik edilmit bulunan bu yatak a • 
sıl maden diye tanmmıı olan yatak • 
gayri muntazam şekildedir. Ve tulii 
150 metre, arzı 120 metre ve binaen· 
aleyh ufki maktaı 18.000 metre mu· 
rabbaldır. 

Buradaki cevher •ırf bakırlı pirit 
tir. Alttaki maden de pirotit denilen 
manyetik bakırlı pirittir. Bu terkiple 
re nazaran cevher, bakır, kiikiirt ve 
demirden mürekkeptir. 

Şimdiye kadar iıletilmiş olan kr· 
sımda cevher, umumiyetle, bir konsan 
traayon cevheri halinde görülınekte
dir. Yani jeolojik devirler esnaaında 
ç<>lı: zenginlepniı bir haldedir. Ve ek 
serıya ihtiva ettiği bakır miktarı fa· 
yanı hayret derecede yüksektir. Bu. 
ralarda cevherin terkibi saf bakır ıül 
fürüdür. Bundan dolayıdır ki, bura. 
larda terkip yiizde yirmiyi hatti. yü:ı; 
de yirmi sekizi bile bulur. Muhtelif 
nümunelerin tahlillerin vasıtasıru a
l~cak ve bu vesaiti aleyhte yuvarlak 
bır rakama iblağ edecek olursak yü 
de 1 O saf bakırı kabul etmekle' herz 
~angi bir hatadan çok uzak kalaca
gımız muhakaktır. 

Şunu da söyliyelim ki, Umumi 
harp e•nasmda bu madende çok e· 
sası. tetkikler yapmıı olan ilmi h t 1 bu • . eye 
er, vaıatiyı yüzde 17,S olarak ka· 

bul ebni,lerdir. Bu rakamın hatta 
yüzde 10 nunun ne kadar büyük bir 
nisbet olduğunu anlatmak için, dün. 
yanın en muazam bakır madenlerin
den biri olan ispanyada Rio Tinto ba 
I"!' ma~eninin yüzde 3 bakırla çalış· 
tıgmı aoylemek kifayet eder. 

[ Yıkılan Bir /<..alp 
Yazan: 

SteFan ZWEIG 

8 
ihtiyar yahudi, füsunkar bir ke. \ 

•if kudretile, bütün bunları anlıyor
du· Damarlarındaki kanın her kat. 
resi ihtilal içinde idi. Erma danıe. 
derken hazan kendisinin bulundu
ğu noktadan uzakla,tıkça ona öyle 
geliyordu ki kızı bir uçuruma yu. 
varlanıyor, orada büsbütün kaybo
lup gidiyordu. 

Birden musiki, fazla gerilmif bir 
ipin kopmaıı kabilinden bir sesle 
duruverdi. Meklemburglu delikan· 
lı piyanonun batından fırlarcasrna 
kalkarak: 

- Siz kafi derece dansettiniz, 
fimdi sıra benim. 

. Dedi. Herkes bu sözleri memnu· 
nıyetle alkıJladı, demin oynıyan 
çıftler dağıldılar. Ortada yalnı 
Meklemburglu delikanlı dansed~ 
yordu. Orta yerde duran bir kaç 
l<ifi bu çiftin raksını seyre koyul
mu•tu. 

l~ti:ı:ar Salamon kendine geldi. 
Sefıl hır rehavet içinde ,aşkın ,,... 
l<ın duracağına bu uyu,ukluğu hı· 

Tercüme eden: 

lamail MOŞT AK 

rakarak ağzını açmak zamanı i,te 
şimdi idi. Tam bu esnada karısı 
dansın verdiği yorgunlukla soluk 
s'?luğa önünden geçiyordu. Memnu
nıyetten, zevkten bütün vücudü 
ateş gibi 11caktı. 
k ihtiyar Salamon hiddetle birden 
:;;ar1~1 verdi ve karısına yaklaşa· 

r telaşlı ve boğuk bir sesle: 
- Gel, &ana söyliyeceklerim 

var. 
Dedi. Kadın hayretle k 

.. .. b k S ocasının 
yuzune a tı. olgun altı d t 
t 1 • "l'd naer 
ane e~t, goz erın e şaşkınlık ala-
metlerı vardı. Acaba ne istiyordu. 
niçin böyle bir zamanda gelip ra: 
hatını bozuyordu? Kocasının ke
yif kaçıran hu müdahalesine itiraz 
etmek için dudakları harekete gel
mek üzere idi; fakat o dakika ih. 
tiyarın halinde öyle bir ihtilaç, öy. 
le bir sarsıntı, o kadar tehditkar 
bir şey vardı ki biraz evvel maşa 
başında birden nasıl parladığını 
h":tırl~yarak ses çıkarmadı ve iıte
mıye ıstemiye arkası sıra yürüdü. 
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HİKAYE 
DEF 

Methur Arap muganniyeıi Behiye
nin tüccardan Mehmet Zino ile izdi • 
vacı Halebin her tarafında §AYi olınuı· 
tu. 

insan ne kadar meıhur ve güzel O• 

!una olıun, Ne kadar çok aş.k.drl IJU· 

lunurıa bulunsun izdivacın hayatta 
mevkii, fazileti baıkadır. Methur mu• 
ganniyeyi de izdivaca ıevkeden zaten 
bu fikirlerdi. Kendisine madamül ha· 
yat bir refik edinmek ... 

F erfera maballesinde sabahtan beri 
muzikalar çalıruyor, davullar döğülü • 
yordu. 

Akıam olmuf, güneş yüksek ta§ bi· 
nalan pembe, sarı renklerle boyadık· 
tan ıonra ıönmüıtü. 

Behiye, heykel gibi vücudünü kap· 
!ayan İpekli kumaılar içinde adaleleri
nin meraktan yandığını, kalbinin bele· 
canda burkulduğunu hissediyordu. E· 
vin içinde kalabalık , ipek ve ıbr koku
lan hiıkimdi. Rakkase Semuha sabah· 
tanberi göbek çalkamaktan, boyun kır· 
maktan, titremekten yorulmuıtu. 

Yatlı vakti olunca etrafa bir süku· 
net geldi. Birden sokaktan muzika ıe
ıi duyuldu. Radyom lambalannın teb· 
ri ayin yapılır gibi aydınlatbğı sokak
ta büyük bir kalabalık eve doğru ilerle
di. Biraz sonra güvey içeriye girmiş .. 
ti. Kadınlar ellerini çırparak (lo lo lo 
lo) diye haykınrken Mehmet Zino al
bn çerçeveli gözlüğü ve siyah elbiseJe .. 
rile hem1ireıinin kolunda göründü. Ve 
çaprazlamasına çablan, üzerlerinde mum 
lar yanan iki lalıcın ortasından geçti. 
O zaman mukabil cihetten de tel ve du· 
vağı ve ayaklarında sedeften nalınlari· 
le Behiye göründü. Güvey, gelini kol • 
tuğuna aldı. Ağır ağır merdivenleri çı· 
karak odalarına girdiler. 

Ertesi sabah meıhur muganniye er
kend_e~ kalkmıı, penceresinin önünde 
zevcının arzuıu üzerine ut çalarak ya
~k okuyordu. Hizmetçi kız tepıi içinde 
hır telgraf g<0tirdi. Behiye merak etmİt· 
ti: 

- Ne var? Diye sordu. 
Kocası: 

- Ehemmiyetli bir ıey değil gözü. 
mün nuru. Dedi. Metin ol sana anla· 
tayım: Ben ticaret için lstanbula git
tiğim zaman orada Müzehher isminde bir 
kız sevdim. Ailesi evlendikten sonra 
buraya geleceğim diye Müzehheri bana 
vermek istemiyorlardı. Ebediyyen lı • 
tanbulda kalacağımı vadederek onlan ik· 
na ettim. Ve Büyükadada lstanbulda 
nadir görülen düğünlerden birisini ya
parak onu aldım. Adarun çamlıktan, 
sıif aşknnıza gelin odası oldu. Ne ka • 
dar zamanlar onun piyanosunu nargi .. 
lemin dumanlan arasında dinliyerek 
meıtoldum. Müzehher, yükıek ruhlu, 
garp muıikisini bir Avrupalı kadar İyi 
bilen bir kızdı. Ticaret ve h yat icabı 
l!tanbuldan Halebe gelınek ı · . Ve 
bır gün Müzehheri bırakarak buraya 
kaçtım. Benim adresimi tahkik edip 
öğrenmit olacak ki yanıma hareket et• 
tiğine dair telgraf vermit. 

Behiye, iri ıiyah gözlerini mahzun 
mahzun ıüzdü. Utunu kö,eye daya • 
dı: 

- Muhammet dedi. Eğer kızı bo • 
ıamazsan benim kocam olamazsın. Ben 
çok kıskancım. Bir kafeste iki kut ol-
maz. 

- Merak ebne gözümün nuru. Ben, 
onu tıende karıılamıyacağı:m bile. Emri 
vaki ibdaı etti ne yapalım. 

- Düıün ki ben Halebin içinde bir 
y~ldızdnn. Ebülferaci Aziziyeyi, tebin
dır bah~eai alemlerini hep ıenin için 
f~da e~.tim .. };~undan sonra ıöhretiın, se
sım, guzellıgun, aşkım sana inhisar edi
yor, bir rakibeye kat'iyen tahammülüm 
yok. 

- Müsterih ol .. Gönlümün aema. 
sını aydınlatan güneı iki tane ola • 
maz. 

Mehmet Zinodan böyle ıöz almak
la beraber iki gün ıonra öğrendi ki 
Müzehher kocaaı tarafından ihtiıamla 
karşılannuı ve Cemiliyede kendisi için 
tahsis edilen konakta ipekler mücev· 
herler ve hizmetçiler içinde 'mükellef 
bir hayata nail olmuıtur. Behiye ye
minini bozdu. Kendi&ine yapılan iha· 
netin intikamını almağa azmetti. Ve o 
gün Şöhpender bahçesinde meıhur mu· 
ganniye Behiyenin taganni edeceğini 

Maamafih ötekilere karşı itizar et· 
meği de unutmadı ve nihayet sima· 
sına bir tavrı mahsus vererek: 

- Affedersiniz, efendiler, bir 
dakika müsaade. 

Dedi, kocasını takip etti. ihti
yar yahudi buna da kızmıştı. Ken
di kendine söylenmeğe başladı: 
"Hala ondan özür diliyor, halbuki 
daha demin beni masa başında yal
nız bıraktıkları zaman hiç birisi ö
zür dilememitti; çünkü ben onların 
nazarında ayaklarının ucile basıp 
geçebilecekleri bir halı parçasın
dan başka bir şey değilim. Fakat 
hakları var, ne yapsalar haklan 
var, madem ki ben her teye katla
nıyorum, her şeye göz yumuyo-
rum ..• ,, 

lhtiyaım karısı, kaşları çatık, 
salonda bekliyordu. Salamon, ho· 
ca~ının önünde duran bir mektepli 
çocuk korkaklığile, karşısında dır
ruyor, dudakları titriyordu. 

Kadın, i.mirane bir eda ile sor
du: 

- Söyle bakayım, ne imit anla
tacakların? 

ihtiyar yahudi, meyus ve müte
reddit, kekeledi: 

- Anlatacaklarım şu ki sizin 
evet sizin bu adamlarla sık sık gö'. 
rütmenizi istemiyorum ••• 
Kadın anlamamıJ gibi bir tavır-

ilan ettirdi. Bu haber Halebin her tara• 
fmı alt üst etti. 

O gece Mehmet Zino ile ilk karısı 
Müzehher de ön safta mevki almıılar • 
dı. Perde açıldığı zaman el şakırblan 
etrafı çınlabyordu. Behiye siyah elbi
seler içinde göründü. Hazirunu, bil -
haııa kocasile Müzehheri uzun uzun se• 
!imladı. 

Mehmet Zino ilk karısınm kulağına 
bir şeyler fısıldıyor, Müzehher renk • 
ten renge giriyordu. Behiyenin saz ta· 
kımı bir fasıl yapblar, kendiıi de pır· 
Janta taılı yüzükler parıldayan ellerile 
sedefli bir def çalarak ıarkılara tem· 
po tutuyordu. Sonra altın bilezikli be
yaz kollanıu defe dayayarak bir me
val okudu. 

Ya malikelkulüp ah ya malik 
Şark11ııu okurken hazirun arasın • 

dan: 
- Dabilek! 
- Ah, tatlı kadın! _ 
- Allah senden razı olsun, ömrünü 

uzun etsin. 
Seıleri yükseliyordu. 
Müzehher, rakibesine savrulan bu 

teveccühler karşısında fazla mukavemet 
edemedi. Kocasını alıp kaçtı. 

* * 
Karısının tekrar sahneye avdetinin 

kendi ihaneti yüzünden olduğunu anla· 
yan Mehmet ertesi gün tekrar Behiye
nin yanına döndü. Onu bin türlü il-

tifatlarla bir daha Müzehherin yanına git 
miyeceğine ve bir daha onun yüzünü 
görmiyeceğine yemin ederek ikna et• 
ti. 

Meıhur Arap muganniyeıi muzaf. 
fer ve halinden emin bir tavırla: 

- Peki kabul ediyorum. Dedi. 
Mehmet, o geceyi Behiyenin yanın· 

da geçirdi. Ertesi sabah Müzehher ta· 
rafından gelen bir adam ona fU habe· 
ri getirdi: Müzehher lıtanbula hareket 
ediyor; fakat giderken kendisinin bir 
çift sözünü dinlemesini rica ediyordu. 
Behiyeye verdiği sözü hatırlayarak bu 
teklifi reddetti. Trenin düdüğü öter • 
ken CemiHyenin yolunu tuttu. Konağa 
girdi. Doğru Müzehherin odasına çıkb. 
Etrafta onun tarafından kendiıine hi
taben yazılmıt bir mektup ararken kar· 
yolarun üzerinde Behiyenin ıedefli de
fini gördü. Hayret etti. Deriıi de pat
lamıtb· Bunu hizmetçilerden sordu: Sa· 
bahleyin Behiye defini birisile Müzeb· 
here göndermiıti. Kadıncağız defi gö
rür görmez tanımı,, kıskançlıkla hay· 
kırarak bir yumrukta patlatmı§ ve ba· 
tını alarak evden kaçmt§b 1 

O. N. 

Orta Elçi ve Türkiya sab,k Fransa ıe
farethanesi siyasi müıaviri Möayö 

ALPHONSEdeLEDOULX 
kısa bir hastalığı müteakip vefat ettiği 
kemali teessürle haber alıruruıtır. Cena
ze merasim 16 Şubat yannki cuma günü 
saat 10 da Beyoğlu'nda Sent Antuvan 
kliıesinde icra edilecektir. Son teıyi va• 
zifesinde bulunmak arzusunda bulunan· 
lann yevm ve mahalli mezkUrda hazır 
bulunmaları ve itbu ilanın davetiye ma· 
kamında telekki edilmesi rica olunur. 

"FUNUUS" cenaze levazımı müease· 
ıi. (13322) 

- . 
"" ' .. . ~ .. "" : 

Mimar 
Bu aylık mimari ıehircilik ve tezyini 

sanatlar mecmuaıı~ın 37 No lu ikinci 
ki.nun ıayııı intiıar etmiştir. ~u sayı i
le dört inti§lll" yılına giren (Munar) her 
ıene biraz daha tekamül e~ekte ve o
kuyucularına tatmin eden bır eser ol· 
maklladır. Bu sayısında, yeni ve eski mi
mari eserler, ve mimari cereyanlar hak· 
kında müteaddit yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz. 

takınarak: 
-Hangi adamlarla? 

Dedi ve sanki kocasının bu sö
zünden bir hakaret duymu' gibi 
hiddetle gözlerine bakarak ihtiya· 
rın yüzüne baktı. Salamon yere 
doğru iğilmit başının bir hare1<eti
le musiki salonunu işaret ederek 
cevap verdi: 

- Oradaki adamlar·.. Onlarla 
görütmenizi muvafık bulmuyorum, 
hayır görüşmiyeceksiniz, istemiyo

rum. 
-Sebep? 
ihtiyar yahudi bu sual karşısın· 

da kalbinin hiddetinden feveran 
ettiğini duydu kendi kendine: 
"Hep o zalimane eda, sanki ben o
nun uşağı imiş gibi hep otur!., de· 
di. 

Ve asabiyetle devam etti: 
- Sebebini ben bilirim, elbette 

kendimce bir sebep var ki söy
liyorum. Onlarla görü4menizi mu· 
vafık bulmuyorum, Erma'nın bu 
adamlarla düşüp k~lktır•"· ;-to-:. 
yorum. Her şeyi açık söylemeğ& 
mecbur değilim •••• 

Kadın, kocasının bu arzusuna 
müvafakat edemiyeceğini açıkça 
anlattı: 

- Madem ki sebebini söylemi
yorsun, ben de teessüf ederim ki 
orzuna münaşat edemiyeceğim. 

iş ve işçi 
Milliyet bu ıütunda İf rJe İfçi iati· 
;yenlere taua .. ut ediyor. lı ıJe iıçi 
iati;yenJer bir mektupla lı büro
mu.J:a müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Marangozlukla iştigal etmekteyh. 

Gerek mezkUr sanatta ve gerek sair 
işte çalıtbrmağa ihtiyacı olanların zir· 
deki adrese müracaatları. 

Samatya Davutpaıa caddesi Çu
kurçe~me sokak No. 50 hanede 

Hüsnü ve Şevki 

• • • 
Her türlü müessesatta iı kabul e· 

derim. Li&e derecesinde tahsilim var· 
dır. Ehven ıeraitle it kabul ederim. 

Tophanede Boğazkesen kahveci Sab 
ri Ef. nezdinde Coramiz lbrahim 

Pata mahtumu Kemalettin 

Teşekkür 
Hazin irtihalile bizi öksüz bırakan 

sevgili annemiz Saime Hanımın cenaze 
meras~e iıtirak eden, gerek bizzat 
hanemıze kadar zahmet ihtiyar ederek 
gerekse telgraf, melttup]a bizi taziye 
teselliye temek lutfunda bulunan dost'. 
larımıza alenen teşekkür ederiz. 

Kızları: Servet Orhan, ismet Ramiz. 
Damadı: Orhan -·--

Teşekkür 
Oğlum, Askeri tıbbiye be§İnci sınıf 

talebesinden Atıfı, büyük bir şefkat ve 
ih•'---•- t d . d k . ~u-•,... e avı e ere ıifa ve sıhhate 
kavuımasını temin, ve bu suretle de in
sani duygularındaki aıalet kadar meıle
ğinde de kudret ve hazakat sahibi oldu 
ğunu bir kere daha iıbat etmiı olan muh· 
terem doktor Sağlık Yurdu Operatörü 
Akif Tevfik beyefendiye kartı bütün ai
lece duyduğumuz minnet, ıükran ve tak 
dir hislerini muhterem gazetenizin dela· 
letıi lutfile alenen beyan etmeği bir ve
cibe addeylerim efendim. 

Bostancıda Borsa memurlarından 

Hayn • (13313) 

aı ................. . 

1934 
Matbuat Almanağı 

Matbuat Cemiyeti tarafından ter· 
tip edilmiıtir. 

933 seneıinde gerek memleketin İ· 

çinde ve gerek hariçte husule gelen 
mühim vak'alar ve hadiseler, Vekil· 
ler Heyeti, mebuslarımız, vilayet teı· 
kilab, gazeteler ve gazeteciler Alına· 
nağın baılıca münderecatıru tetkil e· 
der. Tanmmıı muharrirlerimizin gün 
tük mevzulanna dair kıymetli malıa
lelerini de ihtiva eder. Kıymeıli ve 
nadide resimlerini muhtevi olan bu 
eserin tab'ına da son derece itina e· 
dilıniıtir. 

Fiatı 100 kuruftur. 
Sabf Yeri Kanaat Kütüphanesi 

0415) 852 

MEFSUH iNKiŞAF 
ŞiRKETi 

Taafiye heyetinden : 

Bugünkü progral11 

18 
19 

ISTANBUL: 
Plak neşriyab • 

Selim Sırrı Bey 
• 11fr tarafından aıo 

19,30 
rana ve Ajana haberleri, d•ıt 
Kemal Niyaz.i B. ıruhu u.rafııı 

alaturka muaiki (Hayriye, Miİ~.,~· 

2l 

. ... ,. 
yen hanımlar ve Mahir Beyırı 

k;!e). 
Anadolu h b 

,,.,.1 
Ajantı Borta • e 

muhtelif neıriyat . , 
21,30 N ·y tar• ecıp akup Bey orkeatrası 

fından dana muaikiai neıriyatf· 

ANKARA• 

12.30 Gramofon V 
18 Orkestra: Saint-Saena Ouvertut• • 

2 ~ı;t 
prencetse Jaune PierQe 1 'YO d• 
auite Ramunlcho Amadi Sereo• 
lnvano, 

18,45 Alaturka aax. 
20 Ajans haberleri. 

VA R Ş O VA 1415 m. : 

16,40 Caz orke•lraaının konaeri. Mü••hl' 
be, 17,55 Yeni l&panyol mu•ikiti p1ik ile. 
18,20 Mütahabe, 21 Mütehap dütüncet~t· ••• 21,02 Popüler konter, 22 Teknik neır•f 
22,15 Konaerin devamı. 23 Pli.k 23,30 P•"' 
muaikiti, mütahahe, dana muaikiti. 

18,30 Piyano konaeri, 19 lnailixce detf~ 
19,30 Budapette mutiki heyetinin konft' 
20

1
30 Harici aiyaaete dair koQferans, 20, . 

Pli.k , 21.30 Diyaloa. 22,10 Sisan ınuaikitlı ,.. 
2Z,45 Haberler, 23,30 Opera orkestrası P 
fından konser. 21,30 Hafif ınutiki ve da>'' 
mut ikisi 

B 0 DA P EŞ T E 550 m.: 

18.30 Piyano konseri, 19 lnsilizce der'~ 
19,30 Budapeıte muaiki hey"etirün kon•~ 
20,30 Haric;;i aiyatet• dair konferaot. 20ı , 
Pli.k, 21,30 Diyalol', 22,10 Sisan ınutikİ•'f 
2Z,45 Haberler, 23.30 Opera orkeıtrafl p.tJI' 
fmdan konser, 24130 Hafif muai.ki ve da>'' 
musikiai, 

Y l YAN A 507 m.: 
18,15 Kona.er saati, mü.aa.hahe, 19.10 lktit" 

di neıriyat, 19,35 Mü.sahabe, 20,05, Aktii': 
lite, 20,35 Viyana filahrmonik ta.lumı ~ 
fından konaer, 22,45 Son haberler 23ı . ~ 

A..,uaturya. kar haberleri, 23,20 Rad10 o 
keatraaı. 

BOKREŞ 364 •• 1875 m.ı 

13 Borıa. haberleri, pli.k, 14 Haberler, pl,i)-
17,15 Çocuk neıriyab, 18 Cr. Dinico orke'c· 
raır, 19 Haberler, 19,15 Orkettranın def'•· 
mı, 19,50 Onivertite radyotu, 20,10 JCooff' 
ranı, 20,30 Romen operasından naklen ot' 
ra temsili. 

B R E S L A U 316 m. : 

17 Neı'eli muai.ki, 18,30 Astronomik oet~ 
yat, 18,50 Şarkılar, 19,10 Mutahahe, t9?' 
Aktüalite, 20 Milli neıriyal KGçük bit' .)~ 
ıam konaeri, 21 Günün kısa haberleri, 21

11
, 

Halk ıarluları, 22,10 Umumi dana ınusik~ 
23 Aktam baherleri, 23,0 kıt sporları, ır 
Kısa dalıa amatörleri İçin 10 dakkalık Jıol' 
ferana, 24 Opera muaikiai. 

~~~~~~~~~--/" 
IST ANBUL BELED1YE:5\ 

Şehir Tiyatrosu 
Bu aktam 

saat 20 de 

ZEHiRLi ,, 
KUCA"' 

4 Perde J,f 
Yazan Loic , 

curiadic. Te~ 
me eden Sait 

Umuma 

Tasfiye edilmekte olan Mefsuh lnkiıa· 
fı Milli Türk Anonim ıirketio.in 933 se· 
nesi tasfiye muamelatı hakkında Ticaret 
kanununun 457 nci maddesi mucibince la 
zımgelen izahat verilmek ve tasfiyenin , # 
neticel~ri hakkında görütülmek ve bu hu- • • ıı ~ f 
suıta._Iazı"'!elen kararlar ittihaz edil- ı .. ·~~ 
~ek uzre hıssedarlar heyeti umumiye- '.IJ ,il-;:J ~ .• 
sı 19 Mart 934 tarihine müsadif pazar· 1 il 
t~si günü mehuh ıirketin merkezinde İÇ· Asrın umdesi " MiLLiYET "./ 

~ ed~ceğinden yevmi mezkurda bil· ABONE ÜCRETLERİ : 
cümle hissedarların gelmeleri lüzumu .. . . . . ;,i• . ., 1 Turluye ıçıQ HarıÇJ. 
ııan o unur. L. K. L· ,... 

R · 3 a:r1ıiı 4 s _.,,,. 
uznameı müzakerati : 6 " 7 50 14 _,. 

.ı. - Taıfiye heyetinin bir senelik me· 12 • 14 _ 2!,/. 

ıaısı hakkındaki Jayihasmm kıraati, CeleR ••rak •• .: .1 ••;;JJ.ıl 
2 B

'I"' _ • • • 'Yerı mez..- ,.,. t' 
- ı ançonun tetkik ve tasdiki, aeçeQ nuılıalar 10 lruruıtur.- Caset• il• 

3 T f
• ·ı~' mathaa1a ait itler 'ıç·ıR -d' • etO ıll 

- as ıyenin netayici ve inht aı ';il~ tr•f .,·o· 
d f

• r~c~t. edilir. Cuetemi.z ılanlano ıı\ 
e en tlaı ıye memurlan hakkında karar lıyebnı kabul etmez. rt"" 
ittihazı. (13311) - ...ı•ııı:::ı------~ 
Bu üç erkeğin üçü de terbiyeli İn· 
sanlardır, memleketimizde görüş· 
tüklerimize nispetle elbette bun
ların sosyetesi daha iyidir. 

- Bunlar, bu çapkınlar mı daha 
iyi ? Bu ... Bu ... 

Sözümü tamalayamadı. Boğazı 
sıkışmış, ses çıkarmak.kudreti kal. 
mamıftl· Birden ayagını yere VU· 

rarak haykırdı: 
- istemiyorum, sizi menediyo.' 

rum, anladın mı? 
Kadın soğuk bir eda ile: 
-Hayır dedi, hiç bir fey anla

madım. Çocuğumun keyfini boz. 
m?'k için ortada hiç bir sebep göre
mıyorum. 

- Çocuğunun keyfi... Çocuğu
nun keyfi. 

ihtiyar yahudi, kafasına tokmak 
la vurulmUf gibi sendeledi; yüzü 
gözü kıpkırmızı keıilmif, alnını ter 
basmıştı, ellerile boşlukta sopası· 
nı aradı; buna dayanacaktı yoksa 
karısının tepesi üstünde sallıyacak 
mıydı kendisi de bilmiyordu. Fa
kat sonradan anladı ki sopayı öte· 
ki salonda unutmuştu. Bunu bula
mayınca hiddetine bir sükun geldi. 
Cebri nefeı etmeğe çahttı: Kalbi
nin kinden bir sıcak dalgası geçti· 
ğini duydu. Kolundan yakalamak 
iıtiyonnut gibi kar11ma yaklıqtı. 
Seıine bir yavatlık, adeta yalvara., 

bir ahenk gelmitti: 0~· 
- Neden anlamıyorsun?. G.~j~ 

Yormusun ki ben bunu kendııtl 1'/ i• 
söylemiyorum. Bunu yalnız fe0e~ 
çin .... Düşün bir kere: Sen~Jet ıııi1 
beri sizden bir fey rica ettı~ ,.ıl' 
Şimdi ilk defa olarak bir r•'ı1ııt· 
bulunuyorum. Buradan kıı.Ç~ ıe'" 
Floransaya, Romaya, nereye 

15 tıe' 
seniz oraya gidelim, timdide~iııi1' 
Le> :liğinize razıyım, gideceıı rıl'. 
r -rleri siz istediğiniz yolda -~:fiıt'' 
laşt:rınız; yalnız buradan g! defiıl'' 
yalvarırım sana, gideli~, ~· gicle' 
Hatta bugün, hemen şun ~. 1 eıle' 
lim ••• Bundan fazla tahaJllll1

11 

miyeceğim, hayır imkanı yok··· ;f 
Kadın bu teklifi kabul edt"ıı,.f' 

ceğini gösteren bir hareket e 
retten alnını burutturarak: .. 11 lı~ 

- Bugün mü? Dedi. bugıı f:Jıi'. 
radan gitmek? Bu ne gülüıtÇ iıııır 
Bu efendiler senin hoşuja !110~ 
yor diye, bunlardan h~• _ıı.ıı k'"Jlt1..ıi' 
sun diye, sırf bunun ıçın ,,_ıı ı· 
gitmek? Sen hoşlanmıyor tf 
rütmezsin... • . ,.1.,,. 

ihtiyar yahudi, ellerın111 Y 1 
cı vaziyetile, duruyordu: bıı.ııt'!'; 

- Sana söyledim ya, ta 11,_ ı ( 
edemiyorum, benim için:~' ş eJ,f 
ki.n yok, imkanı yok... ıcııi f 
rim fazla bir teY sorma, be"' JıJ 
- (Bitttl'Jıı 



Fif a'ya sorulursa .• 
Birbirine zıt haller kalkarsa teşkilahn 

otoriter olması kolaylaşır 
la.ıı Geçen mevsim sonunda yapı
va ve 2 ·O Fenerbahçe lehine de
l' ın ederken hakemin lüzumsuz 
r:e ksahadan çekilip gitmesile ya
sara a~an bir Fenerbahçe - Galata 

~ fılt maçı vardı. 
ti ~1~ maçlarının birinci devresi
; ~hrdiğimiz halde geçen sene
t:ıı aıt olan hu yarım kalmış maç
ları ses sada yok... Yalnız kulak
" kulağa öğreniyoruz ki, Fifa'-
.. ııı y . b d ta anı eynelmilel futbol fe e-
L ?onunun kararı mucibince lstan 

ı u futbol heyeti bu maçın tam o-
arak 1 l-' oynamasını karar aştırmış, 
lıı~~<;rbahçe de bu karara itiraz et 

., ır. 

Bu k b · · · t" 
11 l , arar ve u ıtıraz neye ıs ı 

llı:k e~ıyor, evvela bunu tetkik et-
ll b.zımdır. 

lı.ıı und~n evvelki İstanbul Fut
Ya hcyetı, her hangi bir hadise ile 
~arını kalan m<:.çlar bilahara de
ııı·~· eltiril'lleyip tekrar ettirilirte 
le~ un maçların iltizami hadise-
11{ J..Y.~rım bıraktırılması ihtimali 
tı kU~uncrek, yarım kalan maçla
rı, rı. . aldığı yerden devam ettiril
t ·~sıne karar vermi~ti. Bu karar ge 
~n nıcvsimde yarım kalan bir kaç 

ac İçin de tatbik edilmi,ti. 
•i B~Ynelmilel futbol nizamname 
a/arun ka'an maçların yeniden 
'fi.i~k!tırılmasını amir olduğu için, 
•i F·?e Futbol Federasyonu hu i
laıı 1 a' dan sordu. Fifa yarım ka
~ıııı maçların tekrar ettirilmesi la-

l ıteleceğini bildirdi. 
f'eıı ftb İstanbul Futbol Heyetinin 
ı;1111 er ahçe - Galatasaray şilt ma
fa,•1111 tekrarına karar vermesi, Fi-

ın ka .. . . G , rarına mustenıttır. 

lıa: e tlim F enerbahçenin itirazı 

ki !:k; futbol heyetinin kararı bel 
k'\tarn ıştır, Fakat değil mi ki, bu 
Çen tn!~Ç_en mevsime aittir ve ge
r! bu k '11lıin yarım kalan maçla
tı!tııi•ı·atara tevfikan devam etti-
G 1 r •t • • l <I ata ' geçen mevsıme aıt o an 
Çııı1n daray - F enerbahçe şilt ma
ılır ı:: a devam ettirilmesi lazım
fuıİıo{as.en madem ki, beynelmilel 
tııaçt nızanınamesi yarım kalan 
lekt arın ~~Yam ettirilmek değil, 
~e Fr bttırılmeıini amirdir, Türki 
laıı ut ol Federasyonu daha bat
ltıi.i Rıçta uyanık davranıp Fifa'ya 
laııbacaata bile lüzum görrneden Is 
ıı1 ukl Futbol heyetinin bu kararı 
'trıa ıı~ seder ve timdi de bir kısım 
bir !;karın devam edilmit olmasr 
l:İLi h:k 1 "n da tekrar ettirilmesi 

l sızlıklara yol açmazdı. 
iti Şte zannımızca F enerbahçenin 
~Qtazının istinat ettiği noktalar da 

lıfardır. 
Şimdi kim haklı, kim haksız? 

~i~~ - Ma~ları~ızda inzibatın la 
'1er?~e. temın edılemediğini dü,ü
l'<ı\ lı ılk kararı vermekte eski fut 

~ eyeti hak'ı •.. 
l..i\eı ..._ Fakat bu kararı beyne)
~ etı~Utbol nizamnamesine taa

•rıııesi noktasında haksız ..• 

3 - Futbol Federas;yonumuz, 
beynelmilel futbol nizamnamesini 
hakim kılmak arzusunda haklı ... 

4 - Fakat kendi tefsir ve tat
bik edebileceği bir maddeyi (ne 
tit yansın, ne kebap ! ) korkusile 
Fifa'ya sormak suretile hu arzusu
nu yerine getirmekte geç kalıtı 
haksız .•. 

S - Yeni futbol heyeti, beyne! 
milel futbol nizamnamesine mu
gayir olarak verilmiş bir kararı 
tashih etmek İstemekte haklı ... 

6 - Fakat hu tashihi (herkese ı 
~apır şupur, bize Allahaşükür) 
şekline sokmakta haksız ... 

7 - F enerhahçenin beynelmi
lel nizamnameyi tatbik etmek isti 
yenlere itirazı haksız ... 

8 - Fakat teşkilatın zincirle
me bir şekilde meydana getirdiği 
hak•ızlıklar arasında haksızlığa 
uğramamak için gayret etmekte 
yerden göğe kadar haklı ... 

Gelin bakalım, şu işin içinden 
çıkın! ... 

Spor teşkilatının otoriter bir ha 'ı 
le geldiğini görmek en büyük eme 
limizdir. Ve bunu temin için de ' 
çalı,mak vazifemizdir. Fakat bir- 1 

birile taaruz eden bu haller sık sık 
tekrar ettikçe bizim de vazifemiz 
güçleşmektedir. 

Daha çok olmadı: Futbol heye 
tinin bir kararı Hilallı, Beşiktaşlı 
futbolcular için başta türlü tatbik 
edildi. 

Yeni bir misal mi istiyorsunuz, 
anlatalım: 

Fenerhahçeli Fikret, - maze
retinde haklı olup olmadığı nokta 
sını karışhrmıyacağız - Halkevi 
takımile Rusya.ya gitmedi. Öğren
diğimize göre İstanbul Futbol he
yeti, Futbol Federasyonunun it'arı 
üzerine Fikrete üç hafta boykot ce 
zası vermit veya verecekmit··· 

Beynelmilel Federasyona dahil 
olan Türkiye Futbol Federasyonu 
nun federe bir futbolcusunu, bey. 
nelmilel federasyona dahil olnu
yan bir memlekete gitmediği için 
tecziye ettirmesi neye istinat edi
yor? 

F enerbahçe klübii demiyelim, 
bizzat Fikret te demiyelim, fakat 
her hangi bir Fenerbahçe tarafta
rı çıkıp ta Fifa'ya sorsa ve dese 
ki : 

- Fifa'ya dahil bir milli fede
rasyon federe bir futbolcusunu, Fi 
fa'ya dahil olmıyan bir memleke
tin futbolcularile kartılatmaktan 
imtina etmesinden dolayı cezalan 
dırabilir mi? 

Fifa'nın vereceği cevabın pek 
te federasyonumuzun kararı lehi
ne olac~ğını zannetmiyoruz. 

Otorıter teşkilat taraftarıyız 
fakat bu davamızı takipte b:zi 
mütkilata düşürmemeleri de 
spor te,kilatımız erkanınd

1

an en 
büyük dileğimizdir. 

Sadun GALiP 

.t\ \Tusturya 4 - italya 2 
~~~sturyanın 4 golünü de Zişek yaptı 
~ıılar Pa futbolunda ön safı tu· 
li Vustu~ta.sında bilhassa İngiltere 
d aııa_ bfta!k_ ltalya zikredilebilir'. 
l> e"anı d 1 1 senedenberi baslayıp 
ltıil. llıı) ~aen (İngiltere mi? Avru
'trı eiie 'llğr Yasını aralarında hallet
'1 eııılekct~fanlar, en fazla hu üç 
ır, •n milli futbol takımları 

"' 
1 ııııilt 1 t);ı, ale er~de yapılan ve A vus-

tınııilter Yhıne 4 • 3 neticelenen 
l tlaıı ve · .ı\ vusturya, ltalyada ya. 
~ 11ııiltere ll · 1 beraberlikle biten 
~ eıı ,:n • b ~alya maçlarından son 

il.~ı nı ır A vuıturya - l tal yan 
t itte Aakla bekleniyordu. 

11a)qınlar vusturya ve l tal ya milli 
/tı böylı b"aaında merakla hekle-
1tıa• d;ı, e ır maç Pazar günü T o-

8 Yapıldı. 
);ı, Unıa J 
b·l>~lnıa çı1n talya topraklarında 
b ~)\ile b~ı tal ya milli takımı için 
it ır avant "d B .. ) Ç()k_ k· &J ı. unun ıçın 

~il. lelıine •ını_eler daha ziyade ltal 
~.leh İdil hır netice beklemekte 
~1Ja ve İ;:j Fakat hu büyük avan 
le '!ıları leh _Yan seyircilerinin ta
~t•ııe ra.ğ •ne fevkalade tezahür
~el'rıı, ltaten ~vu •turya milli ta-

11di, Ya mılli takımını 4 • 2 

811 ı:a'ib' 
'Yet, Avusturya futbol 

ltalya Milli takımının en iyi 
oyuncularından Bertolini 

dikta~örü Hugo Maysl için cidden 
~ereflı ve futbol mütehassıslarının 
İngiltereye kartı en kuvvetli rakip 
olarak Avusturya milli takımını 
göstermesini hakh çıkaran bir ne-

MiLLİYET PERŞEMB
0

E 1~ ŞUBAT 1934 

lliNe taraftansınız? m 

Bize bildiriniz, sizi 
klüplerinize tanıtalım 
Kulüpçüler iki türlüdür: 
l - Kulübe kaydedilmif O· 

tanlar. 
2 - Kayıtlı olmayıp taraftar 

olanlar. 
Kulübe kayıtlı olanlar, kulüp 

!erince maliimdurlar; fakat sa
dece taraftar olup kayıtlı hulun
mıyanları kulüpleri tanımaz. Ha. 
buki bir kulüp niçin, kendisini 
seven bir taraftarını tanımasın? 

hte biz bu vazifeyi yapacağız 
Azası olmadığınız halde sev

diğiniz, taraftarı olduğunuz ku
lübü, sarih isim ve adresinizle 
bize bildiriniz, her perşenbe gü
nü bu sütunlarda netredelim: 

Bu sayede taraftarlarla taraf
tar oldukları kulüplerin azaları 
biribirlerini tanırlarsa belki bir 
gün kendileri için de faydalı o
lur. 

Bildiriniz bakalım: Beşiktaş 
mı, Süleymaniye mi, Galatasa
ray mı, Vefa mı, Anadolu mu, 
Atet • Güneş mi, Hilal mi, Fener· 
bahçe mi. Yoksa başka bir kulüp 
mii taraftarısınız?. 

Göndereceğiniz cevapların 
zarfını "Milliyet spor muharrir- ı ! 
liğine., yazınız ve isim ve adres· 
terinizi sarih olarak bildiriniz. --- Cevaplar: 

- F enerbahçeli -
Ben Fencrbahçeliyim. Dalına mu

v8'1iokıyetlerini bütün kalbimle dile
rim. 

lr!iklil lisesi talebesinden 8 nci 11-

mF , 109 M. Fazıl 
Gezetenizin (bangi kulüLün taraf

tarı clduğunuzu bize bildiriniz, sizi 
kulü~'.inüze tanıtalım serlevhalı ma
kaleyi büyük bir memnuniyetle kar

ııladım. 
Öyley iıe beni bir F enerbahçeli o

larak tanıtmanız• rica ederim. 
Eminönü ğazete müıtahdimi Os

man 
Gazeteniz vasrtasile ciddi bir Fener 

bahçeli olduğumu tanıtmanızı ve F e
nerba•·,çeyi candan sevdiğimi bildir
menizi rica ederim. 

lstanlıul Barnatan hanında Nesim 
Benezra 

- Galataıaraylı -
Ben Öz Galatasaraylıyım. 

Darünafaka lisesi sınıf 6 245 Hüse
yin 

AÇD11f olduğunuz anket bir çok 
muammaJara cevap verebilecek bir 
tarzda olduğundan bütün sporcular 
bilha11a teıekkür etmeği bir veciı,; 
biliriz. 

On birinci Berlin Olimpiyatları 
• • • Alman 1936 Olimpik komitesi 

büyük bir gayretle 
senesı ıçın şimdiden 

hazırlanıyor 

.. 

••• 

Ski ile 60 metreye yakın atlayan bir sporcu havada uçan btr tayyare vaziyetindedir. 

1936 olimpiyatlarının Berlinde sikletleri yapılacaktır. 
yapılacağı maliimdur. Alman O- Olimpiyat köyünün kurulacağı 
limpiyat komitesi, iki sene sonra arazi Alman ordusuna ait olduğu 
yapılacak olan bu heynehnilel o- için köyün. inşasına Alman ordusu 
yunların tam bir muvaffakiyetle da yardım edecektir. 
başarılabilmesi için şimdiden faa- Kı,, sporları 
liyete batlaınıttır. Kıt sporları Alman Olimpik 

Bu faaliyeti, komitenin her Komitesi, on birinci olimpiyatlar
memlekete dağıttığı resmi bülte- la beraber, dördüncü kıt sporları 
ninden iktibas ediyoruz: olimpiyatlarının Garmioch - Par

Kabul edenler 
Alman Olimpiyat komitesi, No 

el yurtularından evvel S2 millete 
1936 Olimpiyatlarına iştirak dave 
tinde bulunmuştur. Aradan pek az 
zaman .,geçtiği için gelen cevaplar 
henıiz ı1ek azdır. Almanyaya ya
kın memleketlerden A vuaturya, 
Çekos!ovalcya, Letonya, Belçika, 
Norveç, Finlandya muvafakat ce
vaplarını bildirmitlerdir. İsviçre 
kıt sporları olimpiyatlarına iştira
ki: kabul etmittir. 

Olimpiyat köyü 
' 

::.o.il:'-. .. ·..;-- ~ .....::.::.=.. -- »' 1 

tenkirchen' e yapılmasına karar 
vermittir. 

Pentatlon: 3 - 7 
Yat müsaha.: 3 - 14 ,, 
Güreş: 4 - 9 ,, 
lskrim: 5 • 15 ,, 
Tenis: 5 - 12 ,, 
Kürek: 7-9, 11-13 ve lS ,, 
Atıcılık: 7 - 9 ,, 
Pisiklet: 7 - 9 ,, 
Yüzme: 8 - ıs ,, 
Boks: 10- IS ,, 
Jimnastik: 10 - 13 ,, 
Binicilik: 11 • 16 ,, 
Kapanı! merasimi: 16 ,, 
Bu program henüz proje halin· 

dedir. Kati pragram bilahare te .. 
bit edilecektir. 

Futbol ve tenis tarihleri proje
ye bu iki sporun olimpiyatlara gir· 
mesi ihtimaline binaen konmut
tur. 

Olimpiyat yollaTı 
Alman posta idaresi, 1936 da 

Olimpiyatları münasebetile bir se 
~ .pul çıkaracaktır. Olimpiyatlara 
ıttırak eden sporcular ve seyirci
ler hu pulların iyi kağıt üzerinda 
basılmışlan müsabakalar ıısnasın
da staydomda tedarik edebilecek
lerdir. 
-------·------

Çünkü Galatasarayldan Galatıua
raya, Fenerlileri Fenere tanıtan teıeb
büslerinizi candan tebrik etmemek 
mümkün değildir. 

J932 de Losangelosta yapılan 
olimpiyatlarda Amerikalılar mu
azzam bir Olimpiyat köyü inta et
tirmişler ve 3 7milletin 1~00 ~por
cusunu her türlü konforu haız hu 
köyde toplamıtlardı. Bu köy Lo!· 

' angelos Olimpiyatlarının muvaf
fakiyetinde mühim bir amil olmuf 

Komite hu mevkide, ski ve kı
zaklar için yeni bir tramplen yap
tıracaktır. Kıt sporlarının yapıla
cağı saha 100.000 seyirci almağa 
elveritlidir. 

Londrada 
Bir atletimiz 

Darünafaka lisesinden Galatasaray 
taraftan lıma.il Hakkr 

Ben öz Galatasarayhyun. 
Darünafaka lisesi talebelerinden 

289 Mustafa Nihat 
Ben eskiden beri Galatasaraylıyun 

ve daima Galataaaraylı kalacağım. 
Ordu ortamektep son •uırf talebe-

•İnden 55 numaralı Kazım 1 
Hamburg'ta 60,000 kişilik 

kapalı stad 
. Hamburg Belediyesi Heilgnge
ıstfeld mevkiinde 60 000 k" · . t" d • ışı ıs ı-
akphe lecek. k~paBlı bir stad intasını 

a u etmıftır. u muazzam spor 
.sarayında Su 11porları için de tesi
sat yapılacaktır. 

ticedir. Filhakika son zamanlarda 
sporda dev adımlarile ilerliyen 
ltalyanları kendi memleketlerinde 
ve çok mutaassıp haklarının teş
vik avazeleri arasında dört gol a
tarak iki sayı farkla yenmek müt
kü!_ bir ittir. 

Maçın radyodan aldığımız taf. 
silatına göre ilk devreyi 3 • O biti
ren Avusturyalıların ikinci devre
de iki gol yemeleri halkın aleyhle 
rindeki müthit tezahüratı neticesi
dir ve buna rağmen bir gol daha 
çıkararak oyunu 4 - 2 galibiyetle 
bitirmeleri teknikteki kuvvetleri
nin mahsulüdür. 

Avusturyanın dört golu da fev
kalade güzel kombinezonlardan 
mnra Zi,ek tarafından atılmıttır. 
Bu oyuncu, harikulade oynamıt
tır. 

Bu maçtan sonra Avusturya 
milli takımı, kendisine verilen 
(Avusturvanın en kuvvetli ve en 
teknik takımı) unvanını haketmi 
bulunmaktadır. f 

tu. Ol . Almanlarda, Böyle bir impı-
yat köyü yapmağı °:'uv~fık ~u~~ 
maktadırlar. 1936 Olımpıyat koyu, 
Olimpiyatların yapılacağı s~d
yomun civarında antreneman pıst-
leri yapılacaktır· . . . 

Alman Olimpık komıteaı stad
yomla Olimpiyat köyü arasında 
daimi bir otobüs hattı tesis edecek 
tir. Gerek köyün, gerek :ı-sıl sta~
yomun civarında anrteneman pı-

Olimpiyat programı 
On birinci olimpiyat programı 

'öyle olmuttur: 
Açilif merasimi: 1 Ağustos 
Atletizm: 2 • 9 Ağustos ' 
Çimen hökeyi: 2 • 14 ,, 1 
Hendbol: 2 • 14 ,, 
Futbol: 2 • ıs " 
Gülle ve halter 2 • 3 " -

. tl. c L\R 
RH ·TH t 

Ça p ma n öldükten sonra Arsenal 

Londranın meşhur takımı Ar
senalin maruf meneceri Çapman 
öldükten sonra, herkes Anen~lin 
ne yapacağını merak etmektedır. 

İngiltere gazetelerini takip edi 
yoruz ve görüyoruz ki, mevsimin 
başındanberi !ikin batında giden 
Arsenal kıymetli menecerinin ölü
münden sonra bet maç yapmıf, be 
tini de kaybetmiştir. Bu suretle 
şimdilik ikinciliğe düten Arsena
lin ölümünün bir tesiri var mıdır? 
Tamamen olmasa bile, Çapman 
gibi oyun tabiyesi göstermekte ve 

takım yapmakta, oyuncu kabtnye
ti ketfetmekte üstat bir menece· 
rin ölmesi Arsenal için çok fena 
bir ~ey olmuştur. 

Böyle olmakla beraber Arse
nal maçları eskisinden fazla bir 
rağbet göstermektedir. At~ğıya 
naklettiğimiz resim bunu goster
meğe kafidir. Arsenalin, Tüten
ham ile yaptığı maçta 60.000 se 
yirci hazır bulunmuf ve bu kala
balıkta fenalık geçiren ve bayılan 
seyircilere resimde görüldüğü gibi 
sıhhi tedbirler ve muavenetler ya
pılmı9hr, 

Gülle atıcılarımızJan irfan is 
rn;.nde bir genç lngilterede tahsil
</edir. Sporda büyük muvalfaki
yet gösteren ve Kollejler arasında 
ki son bir müsabakada birincilik 
kazanan bu gencimizin resmini 
( Adeli ahenk) başlığı altında sit~ 
şiyle basan lngilizce (Deyli Eks
pres) gazetesinden memnuniyetle 
iktibas ediyoruz. -·-

lstanbulspor kongresi 
lstanbulspor klübü umumi katipliğin

den: 16-2-934 cuma günü saat 10 da 
senelik konsı:reıinin Şehzadebaşı Letafet 
Bl'artmanındaki dairei mahıuaaırnda va. 
paca~ndan mukayyet azanın behemehal 
teırifleri rica olunur. 
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Tarihi t;f;ikamız: 30 

N .. polyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

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

Ümit edilmeyen ziyaret 
llfak lı. h 
çık ır areket yaparak ısa.londan ı 

tl•ftı. 
Ca .(Par~torun arabası uzaklatm· 
tafı:defı.n gözlerini kapamıt ve et
ko akı kadınlar derhal yanma) 

tınu,lardı. 

Be; Hayır, hayır beni bırakınız •• 
1 Yalnız bırakınız. , , 

Çe;.o~efin odanın yarı karanlığı i
zıı~sınde bu suretle hareketsiz, u-

2aınanlar kalmıştı. 

N Yeni imparatoriçe 
old ~P01Y_on Jozefinden botanmıf 
te ~~ ıçın, kendisine yeni bir ze.v· 
o( ntıhabı me.•e!esi mevzuubahııı 

11Yordu N . 

her bir köyü geçtikçe menfıuına 
biraz daha yaklaştığı hissini acı a
cı duyuyordu. imparatoriçenin a
rabasmı, maiyetine mahsus daha 
bir çok arabalar takip ediyordu. 
Bir cenaze a_ayını andıran bu ara
balar yağmurlu aiain içerisine dal
dıkça pek hazin bir manzara arze. 
diyordu. Jozefinin bundan böyle 
menfa hayatını geçirmeğe mahsu3 
olan bu sarayı ruha kasvet verici, 
karanlık, rütubetli bir yerdi. Bina
nın içerisine girilince asırdide bir 
eskilik görünüyordu. Duvarlarda 
ne bir boya ne de kağıt vardı. Bu
rası terkedilmit bir kışlayı andırı
yordu. Bütün şöminelerde ateş ya
kı!dığı iıalde bu şatoyu ısı•--.ak ka
bil olamıyordu. 

d --~P?IYon bu ite kalben taraftar 
're·g; d~. 21 fubat 1810 pazar günü 
,:::_. erı sarayında kabine teşekkül 
l'1ııı If \e Fransız milleti lmparato- DıfUJda yağmur devam etmek
te'~ kalbini hangi prensese vere- le bera' er köylüler "yaşa!,. sada-
~ IDe3elesini müzakere etmişti. larile mızıka çalarak Jozefin'i se

il ""ela Saksonya Kralının kızı lamlamıya geliyorlardı. 
d~ ~~. imparatorunun hemtiresi 
~~ıınu ın" tü' J"o:efin acı bir tebes•ümle: 
F ~ . -

dıı ~at Rus Çarı tereddüt ediyor- - Bu zavallı halk bana taziye. 
• "-Us k" F ) te geliyor demektir, diyordu. ta f saray er anı ransız ara 

,,ra. tar görünmüyordu. Ne kadar Malmezona avdet 
ıııiret~ alı~mıt olursa olsun Rus Jozefinden Napolyon'a: 
ltıb·etı, ordularının bir çok mağ- Naııar, 19 nisan 1810 
ı 1YeUerine sebebiyet veem, Mos· "H 1 •-·· 
l(O a,metmeap; oğ um vası ..... ı· 
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MllilYET ~EMBE 1$ ,ŞUBAT BM 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncll Vakıf Hım fatanb11l 

Ihfiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Eankası tarafından te,kil olunmuıtur, İdare mecllıl vıı müdürler 
le} eti \'e ıremurlan ı. imilen Türklerdeıı mürekkıı, yegaıııı Türk .Sigorta Şirke· 
t idir. 1 iirkiyenin her tara.fınd~ (200) ii geçe ıı acentalarınııı beıHI Türktür. Tür• 
kiyenln en mühim müesseselerinin vehankalannııı ıigortala.-ıııı icra etme'.<teJlr, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
5İf orlalar.nı en iyi {Uaıtı~ ı apar. Hasar vukuund;a zararbrı ıılr' .ıt va kolaylı:Ch ödJt. 

Telgraf: iMTiY AZ - Telefon: ist. 20 5 31 

VAPUKCULUl\ 
TORK. ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mersin yolu 
FİRUZAN vapuru 18 

Şubat 

PAZAR günü saat 10 da Sirkeci 
nhtımmdan kalkacak, ıiditte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro
cloı, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaı, Finike, Antalya, Alanya, 
Anamur ve Mersin. Dönüıte bunlara 
ilaveten Taıucu, Kuıadası, Gelibo
luya uğrar. 

İmroz yolu 
Her PERSEMBE günü Gala· 

ta nhtımından saat 18 de TAY
Y AR vapuru kalkar. Gidit ve dö
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

Beyoğlunda Kuloğlu, 
nm 1 No. lı Dairesi 

Ağahamamı , Üçüncü valaf ha 

Beyoğlunda Kuloğlu, ağahamamı, üçüncü vakıf ha· 
nm 9 No. lı dairesı ve dıracada bir oda. 

Hava Yolları 
Devlet İşletme İdaresi 

Beyoğlu, Hüseyin ağa, Y enişehirde 5 No. h hane 
Beyoğlu, Şahkulu, yüksek kaldıran 458 No. lı dükkan 
Galata, Kemankeş çöm ekci sokağında 10 No. h dült· 
kin. 

Ankara • lstanhul arasında tayyare seferlerine 

17 Şubat 934 

6 Şişli, Mecidiye köyünde9 - 11 No. lı Garaj 
7 Dolmabahçe, Ömer Avni, 221 No. lı dükkin 

Tarihinden itibaren başlanacaktır. 
Seferlere kalöriferle ısın r çi~t motörlü tayyareler tah· 

sis edilmiştir. Taş Handan meydana ve Meydandan Taş Hana 
otobüs Meccanendir. 8 .. " .. ,.223,, " 

9 -Tophane, Süheyil Bey 481 No. lı dükkin 
10 - ,, Çavuşbaşı top:ular 384 No. lı dükkan. 

11 " " ,, 388,, " 
12 Kasnnpaşa, Seyit Ali çelebi, camii ittisalinde 41 No. 

Cumartesi- Pazartesi· Çarşamba 
Ankara 9,30 Hareket 

Eskişehir 10,40MUYaS&lit le !a, Sen Peten.burg, Odesa genç le aldığım teminata göre, Malme
tirınden 'bir çoğunun ölümünü mu- zona avdetime muvafakat ettiği· 
10

11
1 olan bir adamla Çar lmpara- niz bildiriliyor. Bu lutüf, hatmet· 13 

ııı:,~. ailesinin sıhrıyet peyda et· meabm uzun sükiinetindeıı müte-
Nını garip bulmıyacak mıydı? vellit endişe ve hatta korkunun za· 

d:.ikkan. 
Galatada Mehmet Ali Paşa hanında ardiye üstünde 
25 No. lı oda 
Kızıl toprak, 

Eskişehir 10,50Hareket 
lstanbul 12 Muvasalat 

Pazar. Sah- Perşembe 

tii aınzet olarak gösterilen üçün- il olmasına sebebiyet verm;ştir. 
l'ıııılltenaea te Avusturya lmparato- Tamamile unutulmut olmaktan 
ilen Utı kızı idi. Buna Prenses Eu- korkuyorum. Malmezonda pek kı· 
tar ~· 'f aleyran ve sair bazı rical 

14 

ıs 
16 
11 
18 
19 

" 
" 
" 

Zühtü paşa, Bağdat caddesi 32 No, lı 
dükkan 

" " " " " 34 " " 
it ,, ,, ,, '' '13 '' .,, 

" 
•• •• •• ,, .ıf!) ,, ,, 

'' tt 
,, ,, Tahta köprü !)3., ,, 
vakıf hanın dördüncü katında Bahçe kapıda dördüncü 

19 No. lı oda. 
Balada muharreı· emla '< 93!) senesi Mayıs nihayetine 

karlar kiraya veri1eceğinden müzayedeye vazo1unmuştur. 
Talipler;n 19-2 -934 pazartesi gÜnÜ saat on beşe kadar Ev
kaf Müdürlüğünde vakıf aka ·'ar kalemine müracaatları. 

(41!)) 670 
~~~~~~~~~~-

na. b tar .. görünüyordu. Fakat Viya- sa bir zaman oturmayı düşünüyo
bııı il. tupheli izdivacı pek faydalı rum. Yakında sulara giderek Pa· 
lıir rıııı.yordu. Yumu'8k tabiatli riaten uzaklaşacağım. Fakat Mal· 
ra.toPtenses olan Avusturya lmpa· mezonda bulunduğum müddetçe, 
Ye ~unun kızı, şahsan bu mesele· zatı haşmetaneleri emin olabilirJer 
lıiye ıı~~riz değildi. Güzel bir ter· ki Pariıten bin1erce fersah uzakta 
'"len !:0rınüştü. Her kimin'e olsa imişim gibi yaşıyacağım. Yaptığım 
lıir ı.:eek \'e Avrupanm her hangi fedakarlığın her gün geçtikçe ne 
Y•ndıı. altılc \'e imparatorluk sara- kadar büyük olduğunu biraz daha 
F<lkat tc~lar yetittirebilecekti fazla hi"ediyorum. Fakat bu feda
de\'let "Usturya imparatorunun karlık benim tarafımdan sonuna 
ıııı \'a ~damları henüz Napolyon' • kadar büyük bir metanetle tatbik 
d 21Yefın· ' l .. ·· l d'I k · H' b. · h 1 ı ı. ı sag am gormuyor ar· e ı ece tır. ıç ır teessür ız ar · 

N etmeden zatı hatmetanelerin:n sa- J nhi-ıal"l" l" U. Miidiİ'f liiQ-iintfen 
..._a~ly?n artık sabırsızlanıyor: adeti a•la ihlal edilmiyecektir. _____________________ , _____ ,. 

)İıı' ı~ınle evleneceğimi söyle- Bundan.zatı ha,metaneleri emin o
tid:(•u dıyerek masasının üzerine labi!irler. 

ile e VUruyordu. Bir zamanlar bana karşı göste-
"<lk'usya İmparatoru biraz daha rilen hissiyattan 'üphe etmiyerek 
ııııı:t fkaıanmak icin, validesinin .,.eni bir del:le ihtiyaç görmüyo-
b .. _. a akatini istihsal etmek m~- ' d ""•Yet' d ~~ rum. Her şeyi haşmetmeabın a a· 
llıe 1 ın e olduğu ve Polonya 

ıe el · p · S p let ve kalbinden bekliyorum. Hat· ~ lı. erı arıs ve en etersburg ak 
r~e 1?eleri arasında uzun müzake- metmeabın ıon bir liitüf olar , 
iii 'Vrı~ devamına sebebiyet verece- bana ve etrafımdakilere, hatırasın
la lıeaıleaini ortaya atmıttı. Bunun- da ufak ve dostluğunda büyük bir 
Ilı eraber Rusya Pariae resmen yer sakladığını göstermesini istir· 
~ 11\'afakat cevabını göndermeğe ham ederim. 

il.tar vermişti. Fakat en ehemmiyet1i olan nok
ı1,"-ırusturya Sefiri bundan haber- ta zatı haşmetanelerin'.n saadeti
)11,; lounca derhal Napolyonu zi· nin ihlal edilmemesidir . ., 
1\. ~t et · y· k b. . . Napolyon'dan Jozefin'e: 

ttiı1·· mış ve ıyana a ınermın 
~"·,~•eı Mari Luizin izdivacına Compiegne, 21 nisan 1810 

11'?ıı~~kat ettiğini kendisine bil- "19 nisan tarihli mektubunu al. 
Na. 1

• dım, Jozefin. Bu mektubun yazılış 
llıııf lt~~)on ağır bir yükten kurtul- tarzını hiç beğenmedim. 

-..... N·' derin bir nefes alarak: Ben hep eski adamım, b:ç değit-
~e 16 tı.ıhalyet 'u işi bitirebildik! miş değilim. Eugene'in sana ne 
ı:ı;ı1· tı . ·ı M . A ,. '"aç uı ı e arı ntuvanet ın söylediğini bilmiyorum. Mektup 
•ııtetj a:11ukavelesinin aynen b'r yazmayışım, senin bana yazmadı· 
:ı;<>.retine •~ınak üzere Hariciye Ne· ğındau ileri gelmittir. 

erhal emirler vermişti. Malm.:zon'a gelmeni ve oraJa 
J0 ~ransada m-?nla mes'ut bir hayat geçirmeni mem-

~ Zefın 'k · b 1 d" B tı.ırar • 1 aınetıne tahsis edi'en nunivetle ka u e ıyorum. u su-
~•lı;tığ1 ~:~osuna gitmek üzere yola retle- senden daha ıık haber almıt 
~'.~ordu up d~hettli bir yağmur ya- olacağım. Bu mektubu kendi mek· 
~'de11 'V • arııten Normandiyaya tubunla mukayese edinciye kadar tit ~~~ukta ormanları görünen fazla bir 5P.Y söylemeğe lüzum gör· 
~ Çe Ya - bozuk yol devam et- mi.iyorum

0 

ve bununla ikimizden 
.ı:rdıı. 'l~ur~ da arkası kesilmi- hangisinin daha sadık bir dost ol
tti~ Ört\U ın ku~klere, deve tüyün. duğunu takdir et. • , Gözlerinden 

ltıez hi~re r_aı;ımen t"hammül e- öperim.,, 
aoğuk vardı. Jozefin 

Cinsı Tahminimikdarı Bulundukları mahal 
Sirke 309 ki'n maa Kabataş Ticaret Anba· 

fıçı rmdan 
Boş kuUanılIT'rş çuval 317'10 adet Kabataş Levazım ,, 
Boş şişe çuvalı 240!) ,, ,, ,, ,. 

Boş anason çuvalı 61)0 ,, ,, ,, " 
Boş Şeker çuvalı 7 46 ,, ,, ,. ,, 
Tenekeden kinin kabı 24 11 ,, ,, ,, 

Topraktan iyot kabı 11 ,, ,, ,, " 
Bakırdan boş bergamot 37 4 ,, ,, ,, ,, 
kabı. 
Hurda imla makinası 3 ,, ,, ,, ,, 

Yukarıda isim ve mi1cda'l'ları yazılı mastameı eşya 
25-2-934 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte bilmü· 
zayede satılacağından isteklilerin eşyaları her gÜn sabahtan ak 
şama kadar hizalarında yazılı anbarlarda y t lükten sonra 
müzayede için tayin olunan gi'.nde yüzde 15 teminatlariyle 
birlikte Cibali'de Levazım Şubesinde Satış Komisyonuna mü· 
racaatları. (648) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 1,369,782 lira 84 kunıs olan Ankara Şeh· 

ri Stadyum ve Hipodromunun muayyen bir kısmının inşası 
toptan giitürü o1,.rak, ve keşif bedeli 368,424 lira olan ince• 
su mecrasının is'ah ve civarının drP"~ '< Y< r fıııt esası 
•le 60 gün müddetle 15 Şubat 1934 tarihinden 16 Nisan 
1934 tarihine kadar münakaşa ra çıkarılmıştır. ihale Ankara 
Vilayetinde 16 Nisan 1934 Pazartesi günü saat 15 te yapı· 
lacakhr. 

Daha ziyade malfunat almak isteyenlerin Ankara Vi· 
layeti Nafıa Baş Mühendisliği"le müracaatı. (635) 

Istanbul 9,30 Hareket 
Eskişehir 10.40 ",..uv-.~,.,1at 
Eskişehir 1 O,l>ü Hareket 
Ankara 12 lv1uvabalat 

B1letler tayyare meydanlarınd~n tecfarik olunur. 
Saat 1 O : 16 kadar her cuma günleri Ankara şehri Ü 

zerinde 

, Tenezzüh Uçuşları. 
KARPİÇ 

Anl:ara Şehir Lokantası 
Kıt geceleri için güzide ve nezih bir mahal - müstesna bir minilr 

Ucuz ve emsalsiz yemek. 
Perşembe akşamlan Ankara burada toplanır ve eğlenir. 

Galatasaray Lisesi Müdürlü~anden: 
ı _ Mektebimizdeki le ·11 talebenin üçüncü taksitleri 

1 Mart 934 tarihine kadar teC:iye edilmelidir. 
2 - Kanuni Müddeti za ı.• «•· u "ri teslim edilme• 

yen talebenin kayıtları neharie değiştirilecektir. 
3 - Taksitlerin muayyen zamanda yatırılması lüzu-

mu ilan olunur. (723) 

Türkiye imar Bankasındaıı:: 
Türkiye imar Bankasının 1933 senesi hissedarlar Umuınİ beyetı 5 Mard t 

· ·· ·· ld k · 1 Sultan Hamamın a 934 Pa%8.rteıı gunu ıaat 15 te Banka are roer ezı o an 
Aırr efendi ıokağınd:ı Al yanak Hanındaki dairesinde adiyen toplantısını yap:ı• 
cakbr. Toplanbya dahil olmak için mezkur tarihtoen bir hafta eveline kad:ır ge
rek asaleten ve gerek vekaleten elli hi11 eye sahip olanların hine ıcnetlerini B•n
kaya tevdi ile karşılığında makpuz alma! arı rica olunur. 

MÜZAKERE EDiLECEK iŞLER: 
1 - idare Meclisi ve Murakıp raporlarının okunması, 
2 - Bilanço ve kar ve zarar cetvellerinin tetkik ve tasdikıle idare Meclisi 

azaları ziımnetinin ibrası, 
3 - 933 ıeneaine ait temeıtüün da ğıtılmuı ıureti, . 
4 _ Müddeti biten idare Meclisi azaıile murakıplerın seçilmesi ve 'öun:..-<a 

ait ücret mikdannm layini. (13317) -
1 3 ;ine;; KOLORDU İLANLARI , 

--........;.~------------M. M. V, Satmalma Komis- 1 nümune ve şartnameyi görmek 
yonundan: ~ ?z~r~ h.e~ gün ve münakasa~a 

Yerli Fabrikalar mamuli- ıştırak ıçın de O gün ve vaktın· 
tından 40000 metre Pijamalık de teklif ve teminat mektupla
için beyaz bez kapalı zarfla riyle Ankarada M. M. V. Sa
münakaıaya konmuştur. Iha· tınalma Koıniıyonuna mi.ira • 
Ieai 26/Şubat/934 Pazartesi caatları, (3474) (562) 
günü saat 15 te dir. Taliplerin 765 

• 

ISTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

F ahrika mızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyen8 satılmaktadır. 

~uvaı~a ristal T~~~~Ş~k~~i:'Ki(;;;;6;;~daii;d~iaKil;abaş·;ı;;r; Kilosu 39,so Kurnslnr. 
J\nca~ en az beş vagon şekeri birden alanla1'a vagon başına be§ lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ~e Üs~ tarafı hamule 
Gcnedı multabi!inde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve ınes'uliyet müşteri ye ı>.İttir. Gönderilecek mal ~irket tarafından muşterı hesabına si. 
f.ortıı ettirilir. Sipaı-iş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipa1'if ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beg 

1 
a tenzilattan istifade ederler. i 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbuJ, Şeker Telefon No. 24470. 615 
'" -.: ' ' , . . . ... • . ·~·· . ..... --- · <.~ · R• .,.. -.~. 

• 



8 MiLLİYET PERŞEMBE 15 ŞUBAT 1934 

Senelerdenberi lezzet, koku ve nefasetine alıştığınız : Halis Kahveyi 

Yalınız: 

u AHVECi MET 
EFENDi MAHTUMLARI 

Ticarethanesinde Bulabilirsiniz. 
• 

Müessesenin en 
çekilişteki bilgi, 

• • • 
ıyı cıns 

tecrübe 
halis 

ve 
kahveye 
hususiyet 

ilave 
bunu 

ettiği 
• 

sıze 

kavruluş ve 
temin eder. 

Satış Yeri Yalnız: --- . ·- -- ·~- ... -. ---- --.. ~--1. 

Mısırçarşısı Kapısı Karşısı Kurukahveci 
Mahtumları Mehmet Efendi 

Yanılmamak için adre1 ve firmaya dikkat: 

rf a Belediyesinden: 
Takriben iki kilometre murabbaı mesahei sathiyeye 

malik Urfa şehrinin şimal İstikametinden gelen kehriz ve 
cavsak sularmm şehrin münasip bir mevkünde yapılacak 
terşih havuzlarından geçirilerek biriktirme deposunda topla
dıktan sonra demir borular derunundan şehre ve İsalesi için 
yaptmlması muktazi projenin şeraiti atiye dairesinde 30/ Ka· 
nunusani / 934 den itibaren otuz bir gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. lhale 3 / Mart/ 934 gü. 
nü saat on beşte Urfa Belediye Encümeni huzurile icra kılma
caktır. Pilan ve projenin aşağıdaki evrakı fenniyeyi muhtevi 
olmasılaznndır: 

1 - Esbabı mucibe raporu 
2 - Tahlili fiat cetveli 
3 - Boru kuturlarmm hisabatı ile miktarr. 
4 - Şartnamei fenni 
5 - T erşih ve su havuzları planları ile muhtelif mak-

taları. 

6 - isale mecrası ve güzergah, harita ve profili. 
7 - Şehir tevziatı ve şebekesi planı, ve haritası. 
8 - Tevziat şebekeleri maktaı tulanileri. 
9 - Çeşmeler ventüs döşarj ve lüzumu olan eçhizenin 

ttsmi ve planlar•. 
10 - Bunlardan başka fennen bulunması icap eden ve 

muamel~t itibarile yapılması lazım gelen biliimum evrak. 
T eklıfte bulunacak taliplerin yevmü ihaleden mukaddem 

yüz seksen liradan ibaret teminat muvakkate akçasını nakten 
veya hükumetçe muteber bir banka mektubile teklifnamesini 
h:a':.i mühürlü zarfı Urfa Belediye Riyasetine tevdi eylemele
n lazımdır. 

ihale ~ede~n nısfı işe ha 1ladığı tarihte muteber bir ban
k~ kefale!ile pe.şınen ve ~sfı diğeri de projenin Nafıa ve Sıh
~ı.ye Veka!etlermden tastıkile Belediyeye teslimi tarihinden 
ıtıb~ren hır ha~ta zarfm~a tesviye olunacaktır. Daha fazla 
tafsıla! _'.llmak ısteyenlerın Urfa Belediye Dairesine müraca-
atlan ılan olunur. (S4l) 

743 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon • Konya yolunun 8193 lira bedeli keşifli o 000. 

O !- 250 kilometreleri arası parke ferşiyesi 21;3, 934 tarihin
da saat 14 de encümeni Vilayette ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usulile münakasaya konuldu. Şartname ve keşifna
meyi görmek isteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve talip
lerin % 7 ,5 teminatile encümeni Vilayete müracaatları ilan 
olunur. (507) 767 

eni Ankar Lokanta ve Birahanesi 
-------ımıl••--:Sirkeci ıimendifer istasyonu İ!!İıalinde 

837 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeenteleri ı K&raköy Köpriibatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihürdanade 

Han Tel. 2274-0 

TRABZON 
sür'at yoln 

EGE vapuru 15 Şubat PER
ŞEMBE 20 de Galata rıhh
mından kalkacak. Giditte İne
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) 

928 

-Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru ıs Şubat 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (718) 

Mersin sürat yolu 
lNEBOLU vapuru 16 Şubat 

1 
CUMA 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Giditte İz
mir, Antalya, Mersin, Payas'a. 
Dönüşte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkale'ye uğra-
yacaktır. (716) 927 

Tamirde bulunan Karad;;;i; 
vapurumuzun ba2l aksamının 
raspa11 ile Gülnihal vapurumu
zun bazı aksamının boyanmuı 
pazarlık suretile taliplerine iha
le edilecektir· Şartnamesini gör
mek isteyenler her gün aaat do
kuzdan on sekize kadar idare
miz levazun tefliğine müracaat 
etmelidirler. Pazarlık 17-2-934 
cumartesi günü aaat On bette 
yapılacaktır. {702) 905 

lzmir Ekspres hattı Kahve o
~-kl.'."rımız 18 Şubat 934 pazar 
gunu saat on bet buçukta pa 
zaı:Iıkla kiraya verilecektir.Talip 
I~r~~- ~azarlık ve mukavele terai· 
tını ogrenmek üzere her gün saat 
dokuzdan on sekize kadar İda 
remiz levazım tefliğine müra. 
caatları. (703) 

• A 

1 A 
Denizyolları işletmesi idaresinden: 
Ereğli Şirketinin Denizyolları ve A K A Y 

lşletmelerile Fabrika ve Havuzlar Müdiriyetine 
o!an taahüdünü ifa etmemesine binaen hariçten 
şirket hesap ve zararına Live Marin kömürü 
alınacaktır. Şimdilik acil ihtiyacımız olan 
''50,000 • 100,000,, ton Live Marin kömürünü 
tamamen veya kısmen itaya talip olanların 
19.2.934 pazartesi gününe kadar İdaremiz Le. 
vazım Şefliğine tahriren teklifatta bulunmaları 
rica olunur. (724) 

--~Dr. Nuri Fehmi--• 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Snreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 

633 

OSM1ANLI BANKAS 
iLAN 

% 3 faizli ve 18İı6 ve 1903 tarihli 
MISIR CREDIT FONCIER tahvilleri
nin, 1 Mart 1934 tarihinde icra edile • 
cek itfa ketideıi üzerine baıabaf tedi • 
yeıi tehlikesine karıı Oıman • 
la Bankası Galata Merkezi ile 
Y enicami ve Beyoilu ıubeleri 

tarafından pek müıait ıeraitle ıigor- ·------------------_:.~:--ta edileceği mezkllr tahvili~ himilleri - Eı 
nin ma!Uınu olmak üzere lii.n olunur. Umumi Nepiyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM IZZ · 

838 Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


