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Üniversite fakülteleri ile ya- Fransanın Berline gönderdiği 

muhtıra alınanları memnun et 
medi. Bu iş tc F ransanın uzlaş
mak istemediğini sÖ} leyorlar. 

bancı diller mektebinde tedri
sat bugün başlıyor.ln'kılap ens· 
titüsü de 1 martta açılacak. 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Avrupanın 
,'f eni muvazenesi 
"" ~Üyük harptenberi &eçen on altı 
tİtd~ !~ beynelmilel hayatın tebarüz et-

•gı en ·eh · ti" ibb"'" lh llıı.ulfı • emmıye ı NU' ıu 
llı~delerıle tesbit edilen vaziyetin 
ten 11Za11 veya değittirilmesidir. Ge
İlıtil~neye kadar büyük devletlerin bu 
•dil b~Jj~ vaziyetleri fU ıuretle izah 

e ı r: 
la 1 - Fransa büyük harpten kuanç
~ıkan bir devlet sıfatile Statuquo'nun 

!arı idi. 
2 - Al b"" ük" h t b"" 7İilt manya, uy arp en u • 

tib i'"arla çıkan bir devlet olmak i • 
;" e Statuquo'nun aleyhtan idi. 

ti"" --;- ltalya, büyük harpten ümit et • 
b g:ı nısbette kazanç temin etmediği ci-
\ e Statuquo aleyhtan idi. 

llıil - . Sovyet Rusya, yalnız beyne! • 
dutll n~:ıınun değil, her memleketin hu· 
..., •tı ıçindeki iktısadi ve içtimai ni
qu ": n aleyhtarı olduğundan Statu • 
~ uun da aleyhtarı sayılırdı. 

._.... ·- lngiltere hu müvazenede "Tav
der kaç, tazıya tut,. siyaııeti takip e -
"ile~ .\vrupada eski müvazene siya • 

nı takip ediyordu. 
ıa~•nsa beynelmilel Statuquo'nun 
Lirı 11Za11ru etmin için bir takım ted
to j' almrıtı: Lehistan, Belçika, Yu • 
ile' .av.ya, Romanya ve Çekoslovakya 

1~tifaklar aktetmiı, Küçük ltili.h 
!:!lıiJ •bnit ve Statuquo'nun mubafa • 
lı. 'a Milletler Cemiyetine bağlamıt • 
'-elan undan maada Fransa askeri nok
lı . faikiyetini muhafaza etmeğe e -
•itıııınıyet veriyordu. Bir ıene evveli
tt':; kadar vaziyet bu tekilde devam 
lııil • 1 Acaba hir ıenedenberi beyne! -
11ı ·j .. tnünasebetlerin inkitaf ve teki. • 
~ U, Avrupada teeaaüı eden harp son
~.ı...,.. nizamının değitmeai ve devamı 
~. lı ndan hangi tarafı takviye etıniı 
~ angi tarafı zayıflatmııtrr? Bir ha
ltıı dan nizamın devamı ihtimalleri 
.;1~.ıırnrş görünüyor. Almanyada Hit
Jıı .

1 
ır kuvvet olarak belinniıtir. ltal

L.ıı1 e Almanya arasında eıkiıine nis • 
ııı· e daha sıkı bir tesanüt tee11üs et
~ 'te ~nziyor. lngiltere Almanyaya da
"" llıutemayil görünüyor. Almanya • 
lll~t ~keri za'fı ntdenıe, eskiıi kadar 
ı.~·•uariz değildir. Alınanların hazır • 
ı;;;."'8kta olduktan ıöyleniyor ve as • 
.. v Ve silah noktasından hükmen mü
~ lemin etınek te ancak bir zaman 

.\ •ıi halini almııtır. 
~ .... "<ak bütün bunlan telafi edecek 
~~~~yellerin de meydana geldiği 

l •dilemez. 
letı ._ Evveli. Almanyada Hitler'in kuv
-leyj,Dınesi Sovyet Rusyayı Statuquo 
ı.1~lığından ayımuı, Franaaya yak
ııleyb •tlrr •. Bu, Fransa ve Statuquo 
lır J_arlan rçin çok büyük bir kazanç-
1ıı,· 

1 
etçi Hitler, Lehistanla bir itilaf 

,..:ı, ~Yara)( Sovyet Rusyanm farktan 
~ ileceği tazyiki zayıflatmak, ya-
1'ı ~usya ile Almanya ara11na Lehista
'-tı ?Yınıık istemittir. Fakat Lehis • 

ile İnızalanan itilaf ile Alınan a 
l:ı, -e ıark hudutlarını kat'i olar!k 
lıı •ll, ettiğine göre, bu nuntakada Sta
~'t"? nun deyamını da kabul etrniı de
buıu ür. ydj Rusyaya kartı müdafaah 
·~!"'yım . ye Almanya Statuquo'yu 

•ye etıniı oluyor 
ı K" ük • 4'1ci-;- U~ itilaf devletleri arasın • 

~.. eıan.u~ aağlamlaıtınlrnıttrr. Bir 
il e •vveh11ne kadar Kü ük 1 tilif Or-Avrupad ç 
~Y••ine a Stat~'ll!o~'!un. mubafaz.:o~ı 
llııinaıeb 

1
tnatuf bır ıtılif iken, hancı 

~let h ~ ~r baknnından adeta tek bir 
3 a nı almııtır. 

~_;; Balkanlarda Statuquo'nun mu • 
ol. llnı .iı~ihdaf eden bir itilaf mey
""'~•lnu.fbr· Bu suretle Şarki Av • 
'ıu, hali hazırın devamı temin edil-

lıe~üyor ki beynelmilel münaııe • 
tıı'llıo> son bir ıenelil< iıtibaleai, Sta
lııeı, teYıt devam ettirmek ve değiıtir -
~"':~'•y~~ndan belki de birinciye 
~tiıı;.:,tıniıtır. Ancak Statuquo'yu 
~~ ek İ01tiyenlerin za'fı bu pro -
L bU.b .. ~tbiki mevzuu bahsoluncadır 
"" 4.~lun tebarüz ediyor. Filhaki
"ıı•:ı>e ~Ya ve ltalya hi.li. ve &eçen 
~ lıiıf ~!•betle daha mütesanit bir cep
lltiJı.,:.ııı ile Statuquo aleyhtandırlar. 

>'a tut • ~e hi.li. "Tavtana kaç, tazı • 
ltılıalıed ; 1Yaaetini takip ediyor. Fakat 
~ ..... ~ e"! tadile taraftar olanların 
n ••• ediı. •ki tesanüt bu noktaya kadar 
~ıı.~ ~daasonra orada kalıyor. Ya
~d• a t haklmıda kendi arala • 
'"°lıirin ıılaıınalı: §Öyle dursun, hilakiı 
~~ zıt siyasetleri vardır. 

"'• hb-~Ye ait olan hükümler na11l 
AL ~--..ı llU:ntakada tadil - ,il b"Jir7 ~"Yaıu eu e ı . 
~~. ç~l'j" .hudutları tadil edi
~ old • ngıltere ve ltalya da 
t;"'""o llti~!kj1 halde bu hudutlar Lo • 
ıJ;· Carpı e ke.falet altına alınmış
~ Saar :U., bekıenılen yegane değiıik· 
lıe ..ıc.ndan ib taka~rnın Almanyaya il-

~•leı;n ~ttir._. Bu da belki mua-
:•titeıinde tadrli degıl, bilikiı tatbiki 
~ut İçin Sta:-1'akkuk edecektir. Bu • 
~ degı .. l;j;quo aleyhtarı olmak bi-
~ r. 

ele on 1~Y~°; tark hudutları , her hal
lııaııyıı, ne .•çı~ değiıeınez. Çünkü AJ. 
dutta.; ~anı !fıtler .~lmanyaaı, bu hu. 
ol~ kah ıuuddct ıçın kat'i ve nih • 
~lcııı "-ha ul !.tmit bulunuyor. Bu ntl~ 
"'~. IUurekkebi bile kurumamıı-

'tııı Cenup hudut) li • h ti lur:y8nı arına &e nce, u, A-
lı~ ..... eden h"Almanyaya iltihakını iıdl Bralık ne ır !&dildir ki, Almanyanıa 

fi llıeıel ? Ziyade ehemmiyet ver
)or. An«<İ.nın ~e. bu olduğu anlaırlı-
)tgi.,e tadılın mümkün olduğu 
ıı1 mıntakad dil L,n kendi a ta taraftarları-
'""" Yoktur ~n~a anlaımalanna im
llıaııyaya iltl~knku Avuıturynın Al • 
lıiliır kad 1 ına Fransa ve Küçük 
ı:iltetenin adr talya da aleyhtardır. in-

e bu noktada takip ettiği 
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Afyon Mebusu Ali Bey Nafia Vekili Oldu 
--~-------------------------------- ... ----.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 11111111111111111111111111 u u 11111111111111111u111111111111111111111111111u11111111n1111111111111111111 ııı ' 

~Ali 8. Nafia vekili oldu 
_Yeni vekil bugün vazifesine başlıyor 
§ ANKARA, 16. (Telsizle husletine tayini bugün Ali tastike ik 

( Alyonkarahisar) ın Nafia Vekiiusi muhabirimizden).- Ali Bey 
= tiran etti. Ali Bey vaki olan davet üzerine bugün lstanbuldan fehri 

mize gelmiftİr. Yeni Vekil yarın vekalette vazifesine balflıyacak
tır. 

= Ali Beyin kabinede yer alması burada büyük bir memnuniyet 
=-= uyandırmıştır. Kendisi hararetle tebrik edilmektedir. istiklal mü-

cadelesinin başlanğıcından itibaren vatan müdafaasında mühim 
- mevki alan Ali Bey milli mücadeleden sonra da temiz ve yüksek 
§ fahsiyetle inkılabın yürüyüşünde mühim vazifeler almıştır. Halen 
3 C. H. F. medis fırka grup reisi bulunmakta idi. 3 

Avusturyadaki ihti~ale ait son gelen resimler : Solda sosyalistlerin rıkanlığı Viyana Belediye dairesi 
hükumet kuvvetlerı tarafından ifgal edilirken, sağda Viyana sokaklannda dol"fan zırhlı bir otomobil 

~ 111111111111111111u1111111111111111111111111n1111111uı 11111111111111iliııı111ıı111 ı ili 11111111iliuıııımu11 ııı;; 

Doumergue kabinesine M. Dollfuss asilere son 
bir mühlet daha verdi 

ı Hariciye vekili 
Ankara ya gitti 

İngiltere ve Fransa esir edilen asilerin 
idam edilmelerini hoş görmüyorlar 
Sosyalistlerin bütün teşkilatı feshedilecek, emval 

ve emlaki musadere olunacak 
ViYANA, 15. A.A. - Avusturya A

janırndan : Baıvekil M. Dollfusa,. dün 
&ece saat 11 de radyo ile milleti sülrune
ti muhafazaya davet etmiı ve hali. icra 
kuvvetiile karıı koyınafa çalıf&D alcla
tılmrı Avusturyalılara ıon bir ihtarda 
bulunarak demiıtir ki : "HükUınet bu 
&ibi unsurlara hattı hareketlerini değİf
mek için ıon bir faoat daha vennek isti
yor. Saat 11 den itibaren her türlil ka
nunsuz hareketlerden içtinap eden ve bu 
&Ün öğleye kadar icra makamatına mil
racaat edenler, mes'ul talırikatçılar müa
teana olmak lbere kat'i bir aff l mazbar 
olacaklardır. HükUmet kuvvetini tama-

men müdrik olarak bu i.licenaplrfa ka· 
rar vermiıtir. 
idamlar hariçte fena tesir bırakıyor 

LONDRA, 16. A.A. - Daily Teleg
raph &azeteıi Viyanada dolatan bazı ıa· 
yialara makes olmaktadır. Bu taialara gö 
re büyük devletler murahhasları, dün 
soıyaliıt esirlerin idam edilmiı olmala
rının hariçte fena bir tesir yapbğmdan 
M. Dolltuu'ü yan reımi bir ıurette ha-
herclar etıniılerdir. · 

Gazete diyor ld : "Haber aldıfmııta 
&Öre lngiltere hükumeti, M. Dollfuaa t.. 

(Devamı 5 inci aahlfede) 

M. Titulesco Bükreşten 
evvel Belgrada uğrayacak 

T evlik Rüştü Bey 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 
dün Tokatlıyan otelinde bir müddet 
iatirahat etmiı ve öğleye doğru bazı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Tayyare postaları 
Bugün başlıyor 

lktıaat vekaleti hava yolları devlet 
~ 

1 

iıletıne idareıinin tayyareleri latan • 
bul - Ankara arasında tayyare sefer
lerine bugün baılıyacakbr. 

-
--

Karların erimesi de dert 
Belediyenin işletilmek istenen kar ma
kinesi Hürriyet tepesinde kara saplandı 

Uç gÜn evvel büyük bir fırtına ile 
baılıyan kar dün de zaman, zaman 
fakat biraz daha sakin olarak yağma 
fa deva metti. Derhal Y eıilköy Ra
sat merkezinin verdiği malıiınab da 
ili.ve edelim: Hava bugÜn de dünkü 
&ibi olacaktır. 

Dün sabah &Özlerini açan latanbul 
lular gene ıehri örten karlarda bir de 
iiıiklik görmediler. Arasıra güneş 
açtı, bulutlar dağıldı, berrak bir ıe-

Avrupa siyaseti müphem değildir: ln
giltere hükumeti Avusturyarun istik
li.line taraftar olduğunu anlatmııtrr. 
Avusturyanm Almanyaya iltihakı ıu
retile muahedeler tadil edilemezse, ge• 
rek Versailles, gerek St. Gennain; 
Trianon ve Neiully muahedelerinin bu
&Ünkü şartlar al tında tadili hiç müm • 
lriin görülmüyor. Çünkü yukarıda izah 
ettiğimiz gibi, Almanya Venailleı mu
ahedesinin bu cenup hududu meseleıin
de başka araziye ait olan diğer kısım
larını kendi iradesile kabul etrniıtir. St. 
Cermain muahedeıinin Avusturya istik .. 
li.line ait olan kıannlarile Küçük itilaf 
kadar 1 talya da ali.kadardır. T rianon 
muahedesinin değiımesine Küçük iti
laf manidir. Neuilly muahedesinin de
ğiımeıine Balkan itilafı manidir. Esa
sen bu sonuncu muahedenin değişmesi 
mevzuu bahis bile olmadı. Bulıra -
ristan • muahedenin değiımeıini de
lil. tatbikini istediğini söylüyor 

ma meydana çıktı, fakat arada bir 
kar gene devam etti. 

Gelen malUınata &Öre memleketin 
her tarafında da kar devaıu etınekte 
dir. Kardan Anadolunun hir çok ıe· 
hirleri arasında muvaııele keailmiıtir. 

Bir taraftan yağarken 
Dün tehirde kar bir taraftan ya• 

ğarken bir taraftan da erimeğe baş
ladı. Araaıra yüzünü gösteren güneı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ki, istediği hakikaten hundan ibaret 
olduğu anlatılınca ortada mesele kal • 
mıyacaktrr. Malumdur ki bu muahede 
Bulgaristana Ege denizine bir iktısadi 
mahreç vadediyor. Yunanistan da 
zaten bunu vermeğe çoktan razıdır. 
Şimdiye kadar Bulgarlar umumi bir in
hidam ihtimali karşrsında fazla ıeyler 
koparırız diyerek beklemişlerdi. Böyle 
inhidam ihtimalleri azaldıkça, Bulgar
lar da Neuilly muahedesinin vadettiği 
ıeyi kabul edeceklerdir. 

Hüli.ıa muhtelif memleketlerdeki 
kıyamlara ve kararsızlıklara rağmen 
Avrupada beynelmilel Statuquo'nun 
ani bir tehlike karııaında olduğu iddia 
edilemez.. Statuquo'nun devamına ta .. 
raflar olan kuvvetler, göründüğünden 
fazladır. Statuquo'nun d?ğiştirilınesine 
taraftar olan kuvvetler ıse göründ ·· _ 
ğünden zayıftır, daha doğrusu ahe u k 
sizdir. n • 

Ahmet ŞOKRO 

llk tayyare, bu sabah saat 9,5 ta 
Ankaradan hareket edecektir. Tayya
re 10,40 ta Eskiıehire İnecek ve on da
kikalık bir tevakkuftan sonra 10,50 de 
havalanarak 12 de Yeıilköye inecektir. 
Ankaraya ilk tayyare de yarın hare -
ket edecektir. 

Hava yollan iıletme müdürlüğü An
kara • lıtanbula hattına çift motörlü 
ve kalöriferle teshin edilen tayyareleri 
tahıia etmiıtir. Tayyarelerin Ankara • 
dan hareket günleri cumarteıi, pazar • 
tesi , çarıamba ve lıtanbulda hareket 
aünJeri pazar, ıalı perıembedir. 

Aldığımız malllmata nazaran hava 
7ollan iıletme idaresi diğer büyük fe
hirlerimiz arasında da hava postalan 
yapılması için tetJ.-.ikatta bulunmakta • 
dır. _______ ., ______ _ 
Japonyada vefat 
Eden zabitimiz 
Yarın getirilecek cenaze~ 

ıine askeri merasim 
yapılacak 

Şe11ket Ca11it merhum 

Türk bahriyesi geçen ay genç ve 
kendine ümitle bağlanılan bir zabitini 
kaybetmitti. Deniz harp akade~iıinden 
birincilikle çıkan ve 930 senesınden • 
beri Japonyada tahsilde ve Japon do • 
nanma•rnda stajda bulunan genç deniz 

(Devamı 5 inci sahifede) 

alkışlarla itimat edildi 
Fransız Başvekili fırkalar arasında bir 
mütarekeye ihtiyaç olduğunu söyledi 

PARIS, 16.A.A. - Havas Ajan11ndan: 
Dün mecliı koridorlarındaki görüımeler
den ve sabahleyin ıınıplann müzakere
lerinden hi11edilen sükunet havaaı öğle
den sonra mecliste ve ayanda teeyyüt et• 
mittir • 

K.binenln beyanabnı okumıık için 
kürsüye çıkan M. Doumerııue aafdan 1-
dharen sol cenaha kadar blltifn meh'....,. 
lamı alkıılan ile kartıllınmııtır. 

Bir karırqalık çrkannafa te,ebbüı • 
den bet komünist, celseyi jbli.le muvaf• 
fak olamamıtlardır. 

Komünistlerin &ürültülerine hlklm o
lan M. Doumergue, berrak 'H emin bör 
ııesle aöz söylemiıtir. 

Gayet kısa olan beyanat, hükfunetin 
maksadının paranın kurtarılmaama el
zem bir fart olan mütevazin bir bütçe
nin ıür'atle kabulil, otoritenin yerlcıme
ıi, manevi tasfiyeyi temin maliaadiyle ih· 
tiruırz, tam ve ıeri bir itidaliri" tahakku· 
ku için mul-..J.kak vücuduna ihtiyaç hia
aedilen, fırll1 v araıında bir mütareke 
tahakkuk • '" ıek olduğunu bildirmek-
tedir. · . 

Beyanata ıu ilave edilmiıtrr : 
" Harici siyaııet meseleleri de efki.ruı 

teskini ve fırkalar arasında mütareke~e 
ayni derecede ihtiyaç hisııettirmekteclir. 
Franıız1ar arasında ıulh, Fransanın em
niyeti için olduğu kadar dünya sulhu İ• 
çin de kuvvetli bir unsurdur. 

Milletler cemiyetinde ve beynelmilel 
konferanslarda, faydalı bir rol oynıya
bilmemiz için li.zım otoriteyi bize ancak 
dahili ıulh verecektir. ' ' 

Parlamentoda alkışlarla itimat 
rey alan başvekil M. Doumergue 

Beyanatın hemen her cümlesi, aağdan 
ıol cenaha kadar herkes tarafından alkış 
lanmıtbr ve M. Doumergue kürsüyü ter 
kederken müfrit sol cenah müstesna bü
tün mecliı ayakta olarak kendisini uzun 
alkıılarla ıelfunlarnııtar. 

Ayandaki tesir de müseittir. Ayan be
yanatın başlıca noktalarını ve bilbaua 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bir Çin heyeti geldi 
Muhtelif memleketlerde askeri tetki
kat yapan heyet Ankarava sridecek 

Dün Viyanadan ıehrinıize bir Çin 
h6yeti aıkeriyesi gelmiıtir. Heyet muh 
telif Avrupa memleketlerinde asker! 
tetkikatta bulunmakta, her memleketin 
ordusu ve eslihası hakkında malumat 
toplamaktadır. . , . 

Heyet reiıi ceneral Yang Chich dir. 
Ceneral Y anır Chich sabık Çin erkanı 
harbiyei umumiye reisi ve elyevm har
biye mektebi kumandanıdır. Heyet bun
dan maada miralay Hwang, kayma • 
kıım W oo Gee Kai, yüzbaır Tchen - So
ai • Sich, müliızmısani Tishan Lon ve ki 
tip Shaw - Shu Tor&'dan mürekkep • 

tir. 1 ı· Heyet N~nden harek~t e evve a 
Romaya &itmıf, oradan Berlin ve Pra& 
ve Viyanaya uğradıktan sonra latan • 
bula ırelmiıtir. 

Heyet bu aktam Ankaraye gidecek
tir. Bir kaç ırün Ankarada kaldıktan 
sonra ıehrimizden Odeaa tarikile Mos
konya, oradan Berlin, Pariı ve Lon
draya uğrayarak Amerika Birl"tik bükü. 
metlerinde Sanfnınsiskoya gidecektir. 

Ceneral Yang Chich dün akıam To
katlıyan otelinde bizi kabul ederek ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Nankin hükumeti tarafından Av
rupada ve Amerikada askeri tetkikat- ı 
memur edildim. Bu ıebeple iki ay • 
danberi seyahatte bulunuyoruz. Çin, 
Türk • Çin münasehatı ve bilhassa TW.. 
kiyede askeri talim ve terbiye ile a
lllidar oluyor. 

lstanbulda Türkiye cümhuriyetinin 
&enç bir hamle ile çalıımak~a ol~uğu?u 
&Örüyorum. Her tarafta bır zınd~li~ 
&ÖU çarpyor. Bu itibarla Türkiyeyı z!7 
yaretimizden iyi neticeler elde edecegı· 
mizi ümit ediyorum. Şimdilik intiba-
larımız çok iyidir. . .. 

Çinin Türkiyede resmi bır .. m'!me•; 
ıili bulunmamakla beralH;r, T~rkı~e !le 
münaııebatrmız dostanedi~. Çrn hüku7. 
meti Avrupa ile ötedenben doıtane mu
naıebatta bulunmak arzusundadır. Bu 
ib"bar ile Türkiye ile de dostane müna
sebatta bulunmamız pek tabiidir. Çün
kü Türkiye' ırarbın baımcla bulunuyor. 

Heyetin reisi Ceneral Yung Chich 

Ankarada yapacağımız tetkikabn me• 
zuu ıudur: 

Askeri teıkili.t, tedrisat ve talim ve 
terbiyeyi tetkik etınek ve kabil olur
sa Türk ordusunu ziyaret etınek isti
yoruz. Bundan maada umumi noktai 
nazardan yeni Türkiyenin harsi teıki· 
li.trnı da gönneği arzu ediyoruz, 

Ceneral Y ang Chich ıarki Türkis
tanda teıekkül eden yeni hükı'.lmet hak 
krnda sorduğumuz suale cevaben de • 
miıtir ki: 

- Geçen sene Şinkiang'da bazı ka• 
nııklıklar çıkmııtı. Şarki Türkistanda 
teıekkül eden hükUınet bu karıırklığın 
mahsulü olsa ırerektir. iki aydanberi 
ıeyahalla bulunduğum için aon vazi
yet hakkında malumatım yoktur. Şu 

(Devamı 2 inci aahifcde) 
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Stc§lVÜ~ky 
Haya1:ı ve ölümü 

Olüm haberi §&YI olunca - Herifi öldürdüler, öyle ıeyler 
biliyordu ki ... - Resmi tahkikat başka. 

- ipi kesmek emri hali gelme-1 
·di mi? -Chiappe böyle lıir emir İm· 
zalamamıtb .• 

"ipi kesmek ,.tabirinden maksat 
nümayiKilerin kafilesini ortadan 
ikiye biçmektir. Poliı müddeiumu
miıi Chiappe'in bir emirname imza 
lamıt olduğunu haber alan biçare 
muhbir bu sözü batına it açb, za
vallıyı yakaladılar, nümayitçilerin 
karargahına, götürdüler, yere atb· 
lar, biçareyi ayaklar albna aldıalr, 
ezdiler .• 

"Gene bugünün aktamı idi ki 
batka bir gazetecinin bir gözü pat
lamıf, bir bacağı kırılmıtb.,1 

* • * 
Rupail bulvarında ayn bir k ar

ga,alık... Ağaçların etrafındaki 
parmaklıklar, masalar, kahvebane
trasalarındaki sandalyeler silah 
diye kullamlmıt··· 

ltitiP kakı~madan vücudun bü
tün azası sızı içinde, kafalar tutuş
mu,, elbis~ler paramparça, kafile
ler ve kafileler .• 

Derken iki polisin arasında, ya· 
kalığının intizamına bile halel gel
memis bir adamın karakc-h götü· 
rüldüğilnü görüyoruz: Bu adam 
satıcılann ceneralı M. Pujo' dur •• 

* • • 
S:ınt sekizi elli geçiyor .• Meclisi 

Mebusan binasından çıkan mebus
larla gazeteciler nahot bir manza· 
ra ile karşıla~ıyorlar: Hadiseden 
sinirleri bozulan zabıta memurları 
bunlara da ayni muameleyi yapı
yorlar, ayni ihtarda bulunuyorlar: 

- Durmayın efendiler, durma· 
yın, yürüyün! Daha çabuk, daha 
çabuk .. Yoksa yürütürüz ha 1 

Hayret! Bu ne muamele 1 Me
buslardan bazdan protesto etmek 
ist iyor, derhal polisler tabancaya 
davranıyor, ppkalar çamurlara yu
varlanıyor ••• 

Bu muameleye hiddetlenen J.ir 
mebusa polislerden biri fU cevabı 
veriyor: 

- Rahat rahat vazife görmek 
te kabil olmıyacak mı? 

Öyle ya, ses 'lıüriyeti de mukad· 
des bir prensiptir.,, 

• • • Akşam yemeği zamanı ••. Nezaret 
binalarmm bulunduğu mahalleye 
b\ .. par~ •ükün ve\di. Fakat "aat 
10,30 da 400 ki~ilik bir nümayişçi 
kafilesinin Lille caddesinden J'v.e
busan binası tarafına yürüdüğü gö
rüldü. Bundan haberdar edilen za. 
bıta derhal oraya kafi miktarda 
kuvvet gönderdi. 

Meclis önünde bir müsademe •.•• 
Bu müsademe derhal tiddet kes
betti ••• Bir çok kimseler yaralana· 
rak •okağa yuvarlandı, timdi tev· 
kifhane arabalan mevkuf tatımak· 
la meşguldür· 

Erte~i giin, 12 kanunusani 1934, 
mecliste Stavisky rezaletine istizah 
!ar nihayet buluyor. 

Sokak nümayişi, "ta•an efkarı 
umumiye,, nin ruhudur. Nümayi,Ie 
hazan kendi otoritelerini 1?Öster
mek istiyen iyi insanlar tarafından 
tertip olununca nümayitçiler bun. 
dan İstifade ederek nihayetsiz bil" 
takım emellere bunu vasıta olarak 
kullanırlar. 

Temin edildiğine göre 11 kanu
nusani nümayiti bu kabilden idi. 

Güzel Alelmındr'ın ölümü 
Stavisky'nin ölüm haber fAyi o

lur olmaz kulağı -delik kimıeler 
derhal hükümlerini verdiler: 

- Herifi öldürdüler! 
Ve bu hükmün doğruluğunu is

pat için ilave ettiler: 
- Herif öyle te:rler biliyord 
(Almeyreda), (Syveton), m:ra· 

lay (Henry) de odalannda, böyle 
'ölü bulunmu~lardr. 

Bu hükme bir kaç gazetede itti
rak ebni~ir. 

Sta'ridcy'nin bir suikaste uğra. 
dığıw, yani onun öldürüldüğünü 
iddia edenlerin tezi tudur: 

Staviıky od1U111da, yalnız batı· 
nadır· Arkada'ı (Voix), münferit 
dolandmcılıklar için her zaman a
let olarak kullandığı •dam, bir 
batından öbür bqma kadar bir ko-

. ridorla ikiye ayrılan bu evin içinde 
dolqmaktadır. Sağ taraftaki oda· 
da bilahare Staviık?''nin ö.üsü bu
lunmuftur; koridora açdan kapı ka 
palıdır. 

Dıprıda, bina sahibi ile komiser 
Charpentier ve maiyetindeki zabı· 
ta müfetı.işleri, binanın dört köfe· 
siı de jandarmalar duruyor. 

Charpentier, yanında bir müfet
ti o~duğu halde koridora giriyor 
ve eslen·yor: 

• Stavisky, gel sana söyliyecek-
lerimiz var! 

Cevap yok!... Bina sahibi ev:n 

etrafını dolafıyor ve Stavisky'nin 
oduına kolaylıkla girilebilecek bir 
:;>encerenin camını tıanıyor. Bu &• 

ralık bir silah seıi ititiyor. Koşa• 
rak döndüğü zaman komiıeri ora· 
da buluyor. 

Stavisky'nin kapalı olan odası· 
nın kapısı açılmıttır. Stavisky, ye
re uzanmıf, can çekifiyor ••• Kula· 
ğmdan ve burnundan kanlar akı-
yor ••• 

Demek oluyor ki ev sahibi bina· 
nm etrafını dolatır ve Charpentier 
dı,arıdan Stavisky'ye seslenirken 
(Voix) tabancumı patlatmış, it o
lup bibnif, fakat yalnız kendisinin 
girmeğe hakkı olduğu odanm ka
pısını kapamayı unutmuştur. 

Bununla beraber resmi tetkikat 
böyle değildir. 

Dört tabibi adli ba~ka yolda ra· 
por veriyor. 

Ev sahibi de ayni beyanatta bu
lunuyor. 

Sonra Stavisky'nin vasiyetname
ıi. . . Muntazam, sar:h ifade'erle 
tanzim olunmuş bir vasiyetname .. 
Kendi cezasını kendi elile vermeyi 
kararlllftırdığını ispat eden bir ve
sika • • • 

Kocasını çok seven kansı, Stavis 
ky'nin na'ti önünde hıçkrr!klarl~ 
ağlıyor, onun ağzı da resuıı tabkı
kata eygundur. • • .. .. 

Günün bir:nde meselenın ıçyuzu 
fa.sedilmemek için lazım gelenler 
p~a i'e satın alınmıt, bütün ağız-
1,.r dikilmiştir. 

Bu çamurlu ve kanlı hikayede a
caba hangi azgınlardır ki Stavisky' 
nin büsbütün ortadan kalkma&1n1 
istemişlerdir? Bunda, ne menfaat 
olabilirdi? 

Siyasi menfaat m'? 
Ama yaptınız ha! Tevkifler te· 

vali ediyor. Bu işe parmaklarını 
karıştırmış insanları, meb'uılan, 
yüksek memurlan adaletin pençe
sine teslim etmek lazım geliyor. 
Bunda tereddüt ediliyor. 

Acaba Stavisky neler biliyordu? 
Onun bildiğini esuen herkes bi

liyor, bazı politikacılarla maliyeci· 
lerin elele vererek yaptıklar• .na
mussuzluğu, yakında temizlenme
aini ümit ettiğimiz bu levsiyatı bil
miyen var mı'? 

Şimdi ( lntransigent) ı- okuya-

lım : ' 
" Serge • Alexandre "Stavisky,, 

dün saat 4örtte, tam tevkif oluna
cağı sırada, odasında yaralı ?!arak 
bulunmut, aaat 6 da Chamonıx bu
tahanesine götürülerek sabahın Ü· 
çünde ölmüştür. 

Ma!Uın olduğu üzere Stavisky, 
iş arkadaşı (Voix) ile birlikte 
(Chamonix) de bir sayfiyeye yer
leşmişti. Bu sayfiyede (Voix) nın 
metresi de onlarla beraber oturur
du. lsviçre talelerini andıran bu 
sayfiye ıaçakları danılardan latan, 
yeşil pancorlu, yalnız yaz mevsim· 
leri için kirlllanan mü•evazı hj.- hi. 
nadır. B~ka b ir büyük sayfiyenin 
parkı içinde bir köşeyi itgal eden 
bu kö~kün adı "Vieux. Loı:is .. •'ir. 
Anlatıldığına göre binanın sahibi 
olan zat, kiracısının nasıl bir adam 
olduğundan haberdar değildir. 

Stavisky, girerken sağda bir oda
yı itgal ediyor. Bu odaya yemek sa
lonunun bir kaınsmden girildiği gi
bi binanın cephesinden de girmek 
mümkündür. 

Solgun bir kıt sabahının ilk 7.İ· 
yalarile, kalın bir kar tabakasını 
çiğniyerek kötke geldim. Yemek o
dasında hayat durmuf: masa üstün 
de bir tabak üzüm, bir etajerin üs
tünde iskambil kağıtları ve oyuncu 
lann kazandıkları aaytların yazılı 
old~ bir ki.ğıt parçuL.· 

Dolandırıcının oduma geçiyo
rum: Dışarıya açılan bir camlı ka· 
pı, bu kapının yanında alçak bir 
pencere, daha ötede iki pancoru 
da kapalı başka bir pencere ••• Bir 
masa, bir koltuk, bir sandalya, bir 
kaç valiz. • • Dış kapının yanında· 
ki pencereye m \'tası! duvara Sta
visky'nin karyolası komut mua 
üstünde yemek artığı ve bi~ mürek
kep titesi. Stavisky'nin kanama ve 
çocuklarına ya?.ıp polisin ele geçir
diği mektuplar burada yazılmıştır 

Stavisky bu odada kapalı oturu; 
oraya çağırdıkça yalnız (Voix) gi: 
rebilirdi. Caketinin yan cebinde ta
banca vardır, (Voix) bu tabancayı 
onun elinden almak istiyor, çünkü 
Stavisky'nin zabıta memurları üze
rine ate' etmes';:-den korkuyor. 
(Voix) nın ifadesine göre Stavis
ky civardaki eczahanelerden biri· 
ne müracaat ederek zehir sabn al
mak istemiş, fakat eczacı bunu sat. 
mamııhr. 

(Bitmedi) 
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HARİCi HABERLER 
Fransanın 
Berline cevabı 
Almanlar memnuniyetsiz

lik izhar ediyorlar 
BERLIN, 16. A.A. - Hanı Ajanu 

muhabirinden : 
Alman notasına Fransız cevabı Ber• 

tinde ıoğuk bir tekilde karf:ianmııtır. 
Gazeteler cevabın metnini mütalenla

riyle birlikte n"fretmdde n silahlan bı· 
rakma baklanda Franqnm uzlaşmak iı· 
temeyen tavrmı kaydetmektedirler. 

PARIS, 16. A.A. - Berli- verilen 
Fransız muhtıruı, 1-1 tarihli -Fransız 
muhtırumın YU·h, müıpet projıTamm
dan haberdar edilmi• olan Almanyanm, 
buna rağmen lru...,,etli bir t .. 'ihata sahip 
ba~lıca alakadar büyük devletlerin !her
halde bunlann içinde Franıa da olacak) 
hak'katen müsmir bir silahlan bırakma 
tedbiri ahnak niyetinde olmadıldıınnı te
yit ettiğini hatırlatmakta ve bunu~ 'hü· 
tiin mes'uliyetini Almanyaya bırat ,,Jc. 
tadır. 

M. Beck Moskova 
dan ayrıldı 

Mümessillikler büyük 
elçiliğe çevrildi 

VARŞOVA, 16 .A.A. - Pat ajansının 
Moskova muhabirinden : Polonya ve 
Sovyet Ruayanm V &r§Ova ve 
Moskon. mümessilliklerini bü • 
yük elçilik rütbeaine yükseltme• 
ğe karar vcrmiılerdir. 

Matbuata verdiği bir beyanatts, Po
lonya hariciye nazın M. Bcck, Sovyet 
Rusya ile Polonya münasebatının iyilet• 
tiğini kaydettikten sonra demiıtir ki : 

" Komiser Litvinof yoldaıla boraber 
ıulhün iıtikran yo~unda müspet bir it 
yaptık. Eski bir muharip ıtfaliyle, ıulh 
kelimesinin. ağzımda hakiki bir manası 
vardır. Komşu devletler arasındaki mÜ· 
nasebetleri tabii'eştirmekle beynelmilel 
tabii münuebetlerin teeııüı etmesine 
çalıtıyoruz. 

M. Beck, sö2lerine nihayet verirken, 
dünva ıullıünü mu'lı.afaza irin Polonyamn 
düsündüklerinin Sovvet erkim ve bil"••· 
oa Litvinof v.-lılas tarafından anlaoı1mı' 
olduifrunu ,.;;-.:tüğünden kendi kendini 
teı,,.;k etmiıtir. 

M "Ack, dün akf&DI Moskovaılan ay
nlmıttır. 

Hırvatların Hitlere se1amı 

.· _::; ~ - . .. .. .,. ' ~ 

D 
Ankara elektrik şirketi ile ihtilaf 

ANKARA, 16. A.A. -Ankara şehrinde mevcut ue e:ıkiden ler• 
şedilmif elektrik kablolarının şehir planına göre tadil manalı kendi
sine ait olmaması liizımgeldiği hakkında elektrik firketi tarafın
dan uaki iddiayi tetki keden deulet fUrası bu meselenin firket mukauıı 
laneme:ıinin elli altıncı maddesi mucibince hakemler uasıtasiyle halli 
liizımgeldiğine karar 11ermiftir. 

• 
l zmirde büyük bir eşya piyangosu 

IZMIR, 15. A.A. - Şehir meclisi belediyenin bazı ihtiyaç/an 
İçin 4()0 bin liraya kadar muhtelif tertipte bir eşya piyan.\>tıu kabul et
miştir. 

Kibrit f iatları nisanda iniyor 
ANKARA, 15. A.A. - Maliye uekaleti yeni kibrit fiyatlannıtı 

nisandan itibaren mer'i olmasını kibrit şirketine tebliğ etmiştir. 
• 

I stanbul treni gene gecikti 
ANKARA, 16 (Telsizle) ~ lstanbul treni bugün de teehlıürle 

saat 13 te Ankaraya gelebildi. ,.. 
Ali sıhhat şurası toplanıyor 

ANKARA, 16 (Telsizle) - Yarın toplanacak iili sıhhat ,Urası· 
na hususi haııtaneler kanunu mucibince yapılacak nizamname, süt ue 
mamuliitının eusalı, bunların istihsal yerlerinin şartlarını bildiren ta· 
limatname, yenecek maddelerinin boyanması ile muhalazası maddele
rinin ilavesine ait meseleler görüşülecektir. 

Fransa, 191 tarihli muhtTa'1a kontrol 
oahaımda Almanyanm te'alık" leri h· k· 
kında kafi derecede tenvir e<li&nemi, ol
maıına, ademi tecavüz tris .. k•aTm•n "Ü· 

mulu ve Lok•mo ile mürasebetleri h;.ı.. 
landa l-1 tarihli Fransız ihtaratmm ce
vabsız kalımı olmas..,a milteessiltir. 

B ERLiN, 16. A.A. - V ol ff A- 1 !!!"'~"'!!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!!!!'!!!!'!!!"""~!'!!!""""'!!!!!!!"'!!!!"""'!!!!!!!!!!""--!'!!!""""'!!!!""!!'!!!!!'!!!"'!!!!!!!!!!!!!""!!'!!!!'!!!'!"!"!'!!!' 
;an&ından : Baııvekil M. Hitler, 
T amsvar bafpaoası ile Romanya 
~edisinıleki Alman vrupu ikinci 
reisi M. Krueter'i kabul etmittir. 

Bir fabTikada l<anşılcl•k 
HAVANA. 16. A.A. -Taka. 

io 4eker fabrikasında vukua gelen 
karışıklıklarda birçok kimseler y il.· 
ralanmıtbr. 

M. PesmezoQ-lu Berlinde 
BERLIN. 16 .A.A. - Yunan;s. 

tan iktısat nazm M. Pezmazoğlu 
dün Berline gelmi,tir. 

frJandllda istihbarat isleri 
DUBLIN, 16. A. '· - M. De Va

lera, serbest iri 'nda hükumeti da
hilinde bir İstihbarat ajansı yanıl· 
ması hakkında meclise bir kanun 
layihası verınittir. 

Fransız mallarına yüzde 
yirmi zam 

LONDRA, 16. A.A. - Dün avam 
kamarasında. M. Runciman, muka· 
belei bilmiıil olarak bazı Fransız 
mallarına yüzde yinni munzam 
gümrük resmi konulmuı için yapı
lan kararnamenin tasvip edilmesi
ni istemittir. Avam kamarası ka· 
rarnameyi 44 reye kartı 169 reyle 
tasvip etmittir. 

Kızlara sarkıntılık eden 
biri had1m edilecek 

BREMEN, 16. A.A. - Mahke
me, on yatından atağı kızlara ye
di defa taarruz etmif bir caninin 
hadım edilmesine karar vermi,tir. 

Cani, hadım edilmesini kendisi 
de istemi~i. 

Rockf eller iyileşti 
TARRYTOVN (Nevyork),16. 

A .A.- lyiletmİf olan John D. 
Rockefeller, Flondaya hareket et. 
mittir. Rockefeller 94 yatındadır. 

Beraet eden üç Bulgar 
komünisti 

MOSKOVA, 16 .A.A. - Reuter 
Ajansı muhabirinden : Sovyet hü
kumetinin Bulgar Dimitrof ve Ro
poff'un Sovyet tebaası olmak için 
verdikleri iatidayi kabul etmit ol
duğu resmen bildirilmektedir. 

Mısır'ın borçları 
LONDRA, 16. A.A. - Kahire-

d "T" " te • b"ld" ·ı· en ımes ııaze sıne ı ın ı· 

yor: Haber alındığına göre Mısır 
hükumeti, Fransız hükametiyle ye
ni müzakerelere batlamıtbr. Bu mü 
zakerelerden maksat, Framız ve 
ltalyan komiserlerinin Mıeır borç· 
!arını tediye hususunda Mısır hü
kiimetine kartı airitmit olduktan 
muameleden vazgeçebilmelerini te 
min için bir anlatma yapmaktır. 

Gordiler'de kaybolan 
ltalyan ka~ifler 

SANTIA-DE-CHILI, 16. A.A.
Şili hükumetinin üç tayyaresi on 
gündenberi kaybolan ltalyan sey
yahlarını aramak üzere Tronador 
yanardağı üzerinde muvaffakiyet
sizlikle uçnııqlardır. 

Mattesda ve Turando isimlerini 
ta!ıyan ltalyan seyyahlar bu yanar. 
dağın Arjantin cepheıine çıkmak 
İsemi~lerdi. 

B~papas, Avrupa Şarkı cenubi 

Avrupa Katolik Almanlarını temsil 
etmektedir ve Batvekile "Souabe" 
larla Hırvat eyaletlerinin selamları 
nı bildirmittir. 

Amerika demiryol!arında 
maaşlar kesiliyor 

ŞlKAGO, 16. A.A. - Amerika 
demiryolları batlıca ,ebekeleri mü· 
dürler komitesi 1-7 tarihinde niti
baren sendikalara ı:nensup bütün 
demiryolları müstahdemininin iic· 
retlerinden yüzde on bet kesilece
ğini bildinnittir. 

Bu ter~lat, 30-6 tarihine kadar 
devam edecek olan yüzde on tenzi. 
latın yerine yapılacaktır. 

Balkan haberler! 

Bulgaristan da 
İntihaptan evvel 

Flrkac1lar arasında 
silahlar patlıyor 

SOFY A, 16 (Milliyet) - Çiftçi 
fırkaamın Karlova kazaaına tabi Ban 
ya köyünde yapılan bir içtiınamda, 
kalabalık Üzerine hiç oebepsiz atet e· 
den Zegovur fırkaama menııup iki 
gencin attıklan kurşunlardan bir ki
ti ölmüş, diğer iki kiti ile bunlara 
yardıma koşan doktor yarala.nhuıtır. 
Katillerin ikisi de tevkif edilmiıtir. 

Ayni kazada Hiaar Küaeleri kö
yünde kahvede yapılan ıiddetli bir 
fırka münaka§&aından sonra, Genç 
çiftçiler teıkili.tına mensup bir genç, 
Çankof taraftan bir genci bıçakla 

öldürmüt ve kendisi polise tealim ol· 
muıtur. 

Varnada bomba 
SOFYA, 16 (Milliyet) - Varna· 

dan bildiriliyor: • 
iki gün evvel gece saat 12 ye dog 

ru Varna kıtlasına bir bomba atılmıt 
tır. Bombanın infilakından yakin ev· 
lerin camları kmlmıttır. lnaan zayia
tı yoktur. Bombanın, Bahriye mekte
bi dava.u neticesinde arkadaılannın 
mahkıim edilmelİni proteato etmek 
maksadiyle komünistler tarafından a 
tddığı zannedilmektedir. Şüphe üze· 
rine bir kaç komünist tevkif edilmit
tir. 

Yunanistanda hüviyet cüzdanı 
ATINA, 16 (Milliyet) - Her me

bus veya belediye intihabatında fU 
veya bu ziimreye menaup insanların 
sahte rey varakalan kullanlıklan ıö 
rülmektedir. Buna mani olmak için 
bir çare düıünülmü,tür. Bundan son 
ra her Yunanlı müntehip reyini isti· 
Dıaı etmezden evvel fotoğraflı hüvi· 
yet varakıuını ibraza mecbur tutula· 
caktır. 

Yunan meclisi açılıyor 
ATINA, 16 (Milliyet) - Meclia 

bir hafta sonra tekrar moaaiıine bllf• 
\ıyacaktır. 

Bu devrede müzakere edilecek me 
ıeleler meyanında Balkan misakının 
tasdiki de vardır. 

lnsull Yunan tabiiyetine giriyor 
ATINA, 16 (Milliyet) - Ameri· 

kah Banger Jnaul'un Yunaniatanda 
kalmaıma hükUnıot muvafakat etmiı 
ti. Bunun üzerine Banger iatida ile 
hükiimete müracaat ederek, Yunan 
tabiiyetine kabulünü iatemiıtir. lati
daaı kabul olunacaktır. 

Himayeietfal Eminönü kaza heyeti 
kon~rede faaliyetinin hesabını verdi 

Dünkü kong greye gelenler 

Himayei Etfal cemiyeti Eminönü 
kaza kongresi dün saat 14,S ta kaza 
merkezi olan Divanyoluncla Sıhhi mü 
zenin karıısındaki binada yapılmııtır. 
Belediye teftit heyeti reiıi Tcv· 
fik Bey, Gümrük ınuhafan miı· 
dürü Hasan Bey, fırkanın kaza ve na 
hiye ocak heyeti idareleri reisleri!e 
Himayei Etfal cemiyeti nahiye ve ka 
za ocak heyeti idare reisleri, Hili.li
ahmer Eminönü kaza, nahiye, mahal 
le teıkilat mensup azalarile bir çok 
hanımefendilerden mürekkep kalaba 
lık bir kitle kongreye iıtirak ebniıti. 

Kongreyi cemiyetin Eminönü ka· 
za reisi Dr. Ali Riza Bey açmıı ve 
davetli'ere teıekkür ettikten sonra, 
mümessillerin yoklaması yapılmış, bir 
mümeuilden maadaamın tamam ol
duğu anlatılarak, kongre riyasetine 
sabık bıutahane1er müdürü Efdalat
tin, ikinci reiıiliğe tüccardan Hüse
yin, katipliklere de Haındi Beyle 
Fethiye Hannn intihap edilmiıtir. 

Kongrede kaza reisi Dr. Ali Riza 
Bey tarafından kazanın bir aene"ik 
faaliyet ve mesai raporu okunmuı, al 
kıılarla kabul edilmiıtir. 

On beı sahifeyi tutan bu raporda 
azayi birbirine tanıtmak için gezinti
ler yapıldığı ve 132 çocuğun kaza ve 
nahiyeler tarafından giydirildiğini, 
30 çocuğa At evinde iki veya üç kap 
tan ibaret olmak üzere sıcak yemek 

verildiğini, Eminönü nahiyeaince 

Cenupta kaçakçılık 
vak'aları 

ANKARA, 16. A.A. - "Gümrükler 
muhafaza umum kumandanlığının verdi· 
ği mal Uma ta r-ö"c b't P• ;•-; r • • c - -
da cenup hududunda ikisi müPdemeli 
20 kaçakçı vaka' sı olnu.~ • .ı.·. ~- -· -
!arda 24 kaçakçı, 12 kaçakçı hayvanı, 
105~ kilo inhisar kaçağı lutulmuıtur. 

Çek kabinesi istifa elti, 
yeniden teşkil edildi 

PRAG, 16. A.A. - Çekoslovak
ya ajansı tebliğ ediyor : Nasyonal. 
Demokrat fırkasının kendisinie 
mensup olan ticaret nazırı M. Ma. 
tuseck'in para tedbirlerine muha. 
lefeti üzerine mümaileyh istifa et. 
mit ve bu hareket Malypetr kabi
nesinin çekilmesini İcap ettirmiş
tir. Yeni hükiinrette eskisine naza
ran cüz'i tadilat vardır. M. Matu
aeck'ten ba9ka dahiliye nazırı M. 
Jean Cony de çekilmit ve ziraat 
partisine mensup meb'us M. Jo
seph maarif nezaretine gelmitler
dir. M. Bhenes, hariciyeyi muhafa
za etmektedir. 

Moskovada üç casus 
SOFYA, 16 (Milliyet) - Mosko

vadan bildiriliyor: 
Zabıta tarafından ecnebi bir hü

kUnıet hesabına caauslulı: yaptıkla.· 
nndan şüphe edilerek ÜÇ Alman t.,... 
kif edilmiıtir. • 

de 14 çocuğun her gün lokantada ia• 
§e edildiğini ve bundan baıka dalı& 
bir çok çocuklara da yardım edildiği 
yazılıyordu. 

Bu rapor alloılanmııtır. Bundan 
sonra hesap yapma ve dilek encümen 
!erinin intihabma geçilmiı,, hesap ve 
bütçe yapına encümenine: Raıit, bey, 
Emin Beyler, dilek encümenine de 
tüccardan Hüaeyin ve Sadettin Bey· 
ler aeçilmiı ve kongreye yanın aaat 
aaat faaıla verilerek davetlilere çay 
ve Yerli mahsulatnnızdan olan incir 
ve badeın ikram. edilmittir. 

.. lki':'c! celsede heaap ve bütçe en
cumerunın raporu okunmuı ve bu r• 
porda teberrüat miktannın 1312 lir .. 
maaarifatın da 1065 lira tuttuğu bil• 
diriliyordu. Heyeti idare tebriye edil 
di. 

Bundan sonra heyeti idare intiha 
batına geçilmit ve neticede asıl aza• 
hklara Dr. Orhan Tahsin Bey, Vesi• 
le Hanım, müfetti' Necati Bey, Riza 
Bey, Dortor Halil Sezai Bey, yedek· 
!ere de avukat Ferit Bey, mualim F e 
rit Bey, icra memurlarmdan Münev· 
ver Hanım, Operatör Suat Hanmı, Dit 
tabibi Cemal Kimi! Beyler aeçilmit• 
!erdir. 

Himayeietfal vilayet koncreainıo 
gönderilmek üzere Doktor Ali Riza, 
ve Necati Beyler, yedeklere de Riza 
Beyle Veaile Hanım seçildikten aoır 
ra kongreye nihayet verilmiıtir. 

1 Meclis reisi bugün gidiyor 
Büyük Millet Meclisi r.eiıi Ka,. 

znn Pa,a Hazretleri buıünkü trenle 
Ankaraya &idecektir. 

Sı "ıhiye vekilini ziyareti er 
Sıhhiye vekili Refik Bey dün Tokat· 

lıyan otelinde iıtirahat ebniıtir. Hallı: 
F ırka11 idare heyeti reiıi Cudet Ke
rim, halkevi reİIİ Ali Rıza Beylerle ı.ıı· 
zı doktorlar ve üni.eraite ecnebi prO" . 
feıörlerinden bazı zevat dün vekil be>" 
ziyaret etmiılerdir. 

Bir Çin heyeti 
Geldi 

(Başi l inci ııahifede)' 

kadar biliyonun ki, bu hükiunet. cen::. 
raller araımda hasıl olan bir ıuıtefe 
hüm neticesinde teşekkül etmit!İr· ııt 

Şarki Türkiatan hükiuneti muv~ 
bir hükumettir. Nankin hüku-b"!". 
bu hükilmetle ıiriıtiği müzakerenin ı1' 
bir tekilde neticeleneceğini ümit ~~i .. ~ 
yorum. SinkianJ_ bavalisinde üç bu1~,. 
şehir vardır: Tikua, Suley, leli ~bf,. 
!eri.. Jıyan Suley'de çıkmıt ve h;;t 

0 
met burada teıekkül etmittİr· . H 1~ eksenıi müılümandır. Ve ınıktar 
bir kaç milyon kadardır. • 

layan iktıPdi ve siyasi bir b'i:kiil 
ketin mahsulü olmadığından teıe ·.ı.r 
eden hükiunetin çok zaman payı 
olamıyacağını zannediyorum. kil ,,. 

Halk muhtar bir hükiunet teş lı ..• 
dildiği iddiasında iseler de N~n u 0 
kiuneti, bu hükumeti hiç bır pn>" 
lanımıyacaklır.,, 



[fELE~ 
Vur; bire zeynell 

- Haltanın yazıaı -

di b ~anlat bakalım Vuil Efen 
' u •t nasıl oldu?. 

b" Bu aüali Samatya taraflarında 
ınır ~l~ı karakolundaki komiser 
\' Uavını o civarda bakallık eden 
aıi) İsminde birisine soruyor .• 

liidise tudur: 

ke V~il Efendi kahvede oturur
•! rı ?1•· yoksa dükkanda mı, elha
.:Oı~~r Yerde mahallenin belediye 
)' llırıe iki buçuk lira verip bir i' 

1 .~Plırdığını söylemit, Mesele po-
1~-e aksetmit. Tahkikat yapmak 
azını V ·1 .. d" 

11 • ası , rutvet ne ır, veren bi ceza görür, alana ne yaparlar 
t 

1 trıez. Komiser muavinin süaline 
u cevabı veriyor: 

d" -... Canım muavin bey! Bir ıey
ır oldu. Simdi aklımda değil.. 

r -... Vaail Efendi! Bu laf bir ke
j 0 rtaya çıkmış. Sen bana işin na 

11 olduğunu anlat ta bakalım tu 
İ~ kurtarmanın yolunu araya
ıırı. .. Ona da günah •• 

lalı-... Amman vire! Yaziktir val
,_ • Çok eyi çocuktur.. Bir sey 
oL~ln&ınis.. Biliyorsunuz.. Hani 
-a Yasak oldu. Kilo ile aabyo
~·. Bizim çırak Allah beliisina 
J ersın ! rnuaterilere okka ilen aab
~du. Yakaladilar.. 10 lira ceza 
Sö :teğiz., Benim kabiyel yok!. 

Ylediın bu çocuk! Peki ben dü
~ltirinı. Demia ! Ben de iki buçuk 
ıra Verdim ... 

-
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ŞEHiR HABERLERi 
----------------------------------------------------..;.·-----------------------------------------------Ekonomi 

Yumurta 
İhracatımız 
Bir senede fneboludan 

ne ihraç edildi? 
INEBOLU, 16 (A.A.) - Geçen 933 

senesinde buradan Barselon, Marsilya 
ve Valinıiyaya 1,012,SOO lira kıyme -
tinde 40,513 sandık yumurta ve ayni 
aen,.nin eylôl ayından bugüne kadar Mı 
sır, Hayfa, Yafa, Berut ve Trablusa 
280,000 lira kıymetinde 40,000 sandık 
elma ve muhtelif mabaU,.re de 620 bin 
lira kıymetinde kereıte ve sair mahalat 
ihraç edilmiştir • 

Nisan 934 sonuna kadar daha 30 bin 
sandık elma ihraç edilebileceği tahmin 
edilmektedir. 

Halen yumurta ihraç mevsimi gelmİf 
se de benÜz müsait bir mahreç buluna
mamaktadır. 

Buna da sebep, hal ya , Fransa ve Al
manyada kontenjan ve lapanyada güm
rülder zammı olduğu gibi, döviz mua
melesi de yapıhnadığından bu huıuı
ta iıe giriıilmeye cesaret edil.memittir. 
Bu yüzden piyasada ve mustahsil ara • 
smda durııunluk vardır. 

A'i iktısat meclisine giden aza 
Ali ikbsat meclisi bu devre içtimalan 

bugün nihayet bulacağından ıehrimü,. 
den mediae ııiden azaıun bugün An
karadan avdetleri beklenmektedir. 

Maarifte 

Sömestr 
Tatili bitti --Yabancı diller mektebinde 

de bugün dersler başlıyor 
Kıf Sömeabr tatili biten lstanbul 

Üniversitesinde bugiin yeniden tedri
sata başlanacakbr. Bu yeni devrede 
Üniversitede bir çok yenilikler yapı
lacaktır. Bugün bütün fakültelerdeki 
tedrisatla beraber yabancı diller mek 
tebinde de tedrisata başlanacaktır. 

Ecnebi diller mektebinin kadrosu 
kati teklini almıttır. Yabancı diller 
tedrisab 20 muallim tarafından yapı 
lacaktır. Yabancı Diller mektebinde 
yaşayan diller kısmında Fraıuızça, 
lngilizce, Almanca, ltalyanca ve 
Rumca tedris edilecektir. Diğer ta
raftan Üniversitede yeni tesis edilen 
inkılap Enstitüsü teJ]rilab tamamlan
mıftır. inkılap Eruıtitüaünde 1 Mart
ta büyük merasimle tedrisata batfa
nacaktır. 

Enstitüde ilk açık dersi C. H. F. 
umumi katibi Recep Bey verecektir. 
Bütün Üniversite talebesi bu enıtitü
ye devama mecburdur. Enıtitü.de In
kıli.p ilmi bir tekilde münevver genç• 
liğe öğretilecektir. 

Pr. Malche Ankaraya gitti 

Belediyede 

Hastalara 
Yatak az geliyor 
Daha sekiz, dokuz bin 

yatağa ihtiyaç var 
Son zamanlarda ıehrimizcle bazı has

tanelere iıtiabından fazla hasta kabul 
edilmekte olduğu ve hatta Haseki ka· 
dm hıutanesinde doğurmak Üzere mü
racaat eden kadınlardan bazılarının iki 
kiti ayni yatakta olmak üzere yabnl
dığı yazrlmışb. 

Bu hususta yaptığımız tahkikata gö
re, hastanelerde ııörülen izdiham bil -
hassa, hükumetin b3stanelere vaki olan 
müracaatı reddetmemek hususunda İt· 
tihaz etmiı olduğu mütfikane batb ha· 
reketten ileri gelmektedir. 

Memleketimizin ber yerinde olduğu 
gibi, lstanbulda da mevcut hastaneler 
ihtiyaca kifayet etmemektedir. Bu ki
fayetsizlik kartısmda aceze ve fukara
yı, hastane kapısından geri göndermek
ten İ•e, onlan kabul ederek mümkün 
mertebe tedavilerine çaI.ı,ma.k, hüku -
metin ötedenberi takip etmekte oldu -
ğu himayekar hattı hareketinin netice
sidir. 

lnhlearlarda 

Hariçte tütün, 
Sigara satışı 
Talimatname inhisarlar 
vekaletine gönderildi 
Hariçte yaprak tütün ve sigara sa 

bşı ile iştiı:-al edecek olan Türk Limi -
ted tirketin teşkili hakkında inhisar• 
lar Umum müdürlüğü tarafından ha· 
zırlanmıt olan talimatname Gümrük
ler ve inhisarlar Veka' etine gönde
rilmiştir. Veka.Iet elyevm §İrkete iıti
rak edecek olan milli bankalarla te
masta bulunmaktadır. 

Şirkete inhisarlar idaresinden ma 
ada Ziraat, it ve Akhisar tütüncülük 
Bankaları iştirak edecektir. Şirket 
sermayesinin yüzde elli be~i hükU.. 
met müteba.JUsi de mi'li bankalar ta
rafından konulacaktır. 

Kibrit şirketi mUdUrO 
Kibrit Şirketi müdürü M. Ravvl 

dün Ankaradan §Chrimize gelmİ§tir. 

Amerika ya içki ihracatı 

3 

l•l•rpan-1 
Şehircilikte idrak 

Bir rivayet var ki İstanbul Bele
diyesinin geliri azalmıf ve bütçeai 
muvazenesini taşırdığı için memw 
ları tubat aylığını on beş gün geç 
almıtlar. 

Gene bir rivayet var ki bu gecik 
meye belediye kanunundaki bir 
maddenin yerinde tatbiki ıebep ol 
muttur. Bu maddeye nazaran me
mur maatlarına belediye bütçesi
nin ancak yüzde yirmisi ayrııabi
linnif. 

Bütün bu rivayetler ne kadar 
doğrudur, tahkika bile lüzum yok. 
Çünkü vakalar, günün alıtbğımız 
hadiseleri bize şu hakikati anlatı. 
yor ki İstanbulda belediye hareke· 
ti zayıftır. 

Para mı az, bütçe mi dar, tahsi
lat mı olmuyor, memur mu az ge
liyor. Bütün bunlar bir muamma
dır. 

Bu bahiste tehir meclisi aza•• 
da dahil olmak üzere herkes bir 
iddiada bulunuyor. Asıl derdi ke, 
fetmek müşkül. 

Şehir hudutları genit diyorlar, 
bütçe açık diyorlar. Memur azdır, 
diyorlar. Fakat bu iddia altı üstü 
bir koma tiir gibidir. Tersini çevi. 
riraeniz gene aizi ilzam edecek id
dialar söylenebilir, 

~-...Ha! Öyle ise bir teY değil!. 
Jııı;: turaya bir de imza at baka-

Yunan tUtuncUlerinin istedikleri 
Üniversite ıslahat mütaviri Profe

aör Malche dün Ankaraya gitmİ§tİr. 
Profeaör Malche Ankarada Oniveni
teye ait itler Üzerinde Maarif Vekili 
Hikmet Beyle gÖriİ§ecektir. Profesör 
Ankarada bir kaç gÜn kalacakbr. 

Yapılan bir hesaba göre lıtanbul 
tehirinin nüfusuna nazaran ı2 bin ya
tağa ihtiyacı vardır. Halbuki tehirde 
mevcut reuni ve busuıi haıtanelerde 
mevcut yatak miktan 11.ncak 3,500 dür. 
Bu miktarda ecnebi, Rum, Ermeni ve 
Musevi hastanelerinde mevcut yatak 
miktarı da dabildir. Y almz, büsbütun 
hususi bir hizmete tahsis edilmiı olan 
emrazı asabiye hastanesi bu hesaptan 
hanç tutulmuıtur. 

Müıtehidei Amerika hükUıneti ha 
riçten ithal edilecek ispirtolu içkiler 
İçin kontenjan miktan teabit etmif ve 
bu meyanda Türkiye için de 30 bin 
litre tahsis etmiştir. inhisarlar Umum 
müdürlüğü geçenlerde bir miktar ra.
lo, likör ve taraP ihraç elnıİftir. EJ. 
yevın Amerikaya ihraç edilmek üze
re ikinci bir parti daha hazırlanmak
tadır. Bu ikinci parti ile Türlüye için 
tahsis edilen kontenjan miktarı dol
dunılmut olacaktır. 

Bana kalırsa bizim belediyenin 
en büyük fakn kasasında, varida. 
bnda, memurlarının adedinde de. 
ğil. Halk ile temas eden memurla. 
rının kifayetaizliğindedir. 
Eğer her belediye memuru, be. 

lediye reisi gibi görebilse ve yapa. 
bilse İf büsbütün batkala,ır. Bir -- N . ? e ımza •.• 

· -.. Hayır yani karakola davete 
~t ettiğini isbat etmek için .. 

..._ Ağnamadım. 
"-Jco ..._ Senin anlıyacağm, reni ka
ğı la çağırdık ya! Karakola ça

tılarııar böyle imza verirler. 
--Vereyim ... 

I Vl\Sil Efendi verdiği ifadesinin 
:. tına İmzasını da koyar ve çıkar 
~der. Muavin Efendinin ustalıkla 
d dıh bu ifade reımi yolunda gide 
it j-1ın, beride V asil Efendi kara
ti 

11 t neler söylediğini mütterile
)': en emlik tellalı Onnik Efendi 

llrılatır .. Onnik Efendi bqlar: 
etti;' Aman bire Vasil ! Ne balt

be ? .• 
di?.._ t.!a niçin bire Onnik Efen-

" 
z'-' Oğlum tamam dört sene ce

l "l'Q.ı\J.11. Ae--.J-? 
--N ., e ceza... • 
-.. Memurlara para verenlerın 

teıa.ı dört senedir. • 
- Yok bire! Saka aöylıyor

'Urı?. 
- Ne şaka be? Böyle işte taka 

<>IUr?. Sen budala gibi başını ate
te Yakını,sın. ifadeni İmza ettin?. 

- Maliata, ettim ya!. 
-... Vah bire oğlum! Sen maf ol 

dun he! Ne aptal adamsın zo ! ln
~ıı ayağı ilan gider de karak~la 

Yle gramofon gibi laf eder mı?· 
-... Ma nebileceyim ben dort se

~ caz_a var •• Rica ederi~ Onnik 
endı ! Ver hana bir akıl! 

ltaı - Ne akil vereyim kayri? Akil 
a..:dı bunda?.. Sen ne kabak a
~ın he! •• 
ili ...._ Ah vire Onnik Efendi. Sim· 

ile Yapazayim? .• 
•iıı? ille yapacakain! Ne yapacak 

l\ırıa koy ! • 
' l'i ? ekma ... 

.\ ...._ Sua ol timdi! lmam geloor ! 
~)'o taperaao ! Ağnadın? 
''-·. • • • d 

" """'ltkal V asil o gece korku an 
~ eııditeden uyuy~az. ~tesı 
ııııı Ollıı!k Efendi gehr.. ~ka
V .llrkaaındaki odaya çekılırler •• 
\~il Onnik Efendiye bir konyak 
~ eder ve din'er. 

"1ıl ..._ Bitrain ! Seni için dün ak· 
lı..t ~k efkar ettim. Bizim Avu
lek lclrkoryan ile de görü,tüm. Bir 
d Çaresi vardır bu ifin. Likin 
i.Yanmalı~ın?. 
--N d · ., e ayanazayım ••• 

ııe -. Biraz canın yanacak amma 
hip Yapalıırı?. Senin töyle ağzı sıkı 

alıbabın vardır?, 
-. Ne ahbap? .. 

tek .._b· Kiırıaeye bir teY ıöylemiye
ır lldamın vardır doorum? • 

lci {M Evet! İğliaaiya (kili~e) da
tfend·~is) Efendi. Hani pasaı 

ı. 

-; O yapamaz. 
llır kuvvetli adam ister!. 

eızt Kuvvetli adam ne yapaca-

ben"':""" Sonram ağnarsın ! Sen bırak 
ı ... Bari ben bulayım ... 

Ilı U1:atınıyalım Onnik Efendi he 
z:ıı o ~n mahalledeki ba~çevan 
ııı f:el ıle Vasili bir teınız döv-
1ı:s ve bunu kimseye söylememek 

1 11
1
su. nda 10 liraya mutabıl< ka

~· • 1 Vasile açar. Vasil tereddüt 
~ !rıez. Dört tene ceza nerede, bu 

erede?. 

ı··he A~eliyat derhal Zeynelin ku-
11 •ınde Onnik Efcnd:nin huzu-

Yunan tütün müstahsilleri mümes
silleri geçen hafta Selanikte bir kon
gre aktetmiılerdi. Kongre icra komis
yonu müstahsillerin metalibini bildiren 
bir arİzayı hükumete tevdi eylemiıtir, 

Bunda Yunaniatanda tütüncülüğün 
buhrandan kurtulması için devam et -
mekte olan karg&flllığa bir nihayet 
verilmesi tekrar olunuyor. Ayni zaman· 
da da fU taleplerde bulunuluyor: 

1 - Dahildeki tütün sarfiyabıun ve 
Yunanistana ithal olunan mühim me -
vaddın monopol altına alınması. 

2 - Tütün Üzerinden alman vergi
lerin azalblmasr. 

3 - lstihsalab tanzim etmek ve 
sabılarda imi! olmak saiilıiyetini haiz 
bir tütün ofisi teıkili. 

4 - Ecnebi memleketlerle olan ti
cari münasebetlerde zirai mevadclın ve 
bilhassa tütünün takasa tabi tutulmama ... 

5 - Şirketlerin ellerinde tutulan 
tütünlerin hükiimet tarahndan satın a-
hnT~ 1933 mahaulunun rotozaları 
hükumet tarafından satın alınarak imha 
olunması. 

7 - Müstahaillerc uzun vade ile 
krediler açılması. 

8 - Müstahsillerin borçlarına ait 
faizlerin affedilmesi ve olanların y~~ 
resülmali tediye ederek borçlarııu odi
yebilmeleri. 

Elmalarımızı nasıl ihraç 
ediyoruz? 

Kudüs konsolosumuz , T ürkiyeden 
Filiatine giden elma aandıklanndan ih· 
racat ofisine ıiki.yet etmiıtir. 

Geçenlerde lıkenderiye konoolosu
muz da , ayni ıekilcle bir ıikayette bu
lunmuştu. 

lnebolu elma ihracatçılan, eski pet
rol sandıklan içine elma doldurmak -
tadırlar. 

Elmalann bozuk olmasına dikkat 
edilmediği gibi, boy ve cinslere ay
nlmasma da balalmıyor. Bu vaziyet 
karıısında elma ihracabmızın geliri • 
zalmaktadır. Bundan bir kaç sene ev
vel elma ihracab yüzünden memleke -
timize 100 bin lira kadar bir para gi
riyordu. Bu para fena ihracat yapan ta 
cirler yüzünden ııittikçe azalıyor. 

Almanyanın harici ticareti 
BERLIN, 16 (A.A.) - Volf ajan-

sından: •• 
Ki.nunusani ayında Almanya haricı 

ticaret müvazenesi ki.nunuevvelin 374 
milyonluk ithalatına mukabil ~81 m!I· 
yon ibracabna karşı da 3~ milyon !"· 
yon ithali.t ve ki.nunusanııun 424 mıl
racat cöstermektedir. 

nmda b~lar. Bakkal Vasil Efe~~~ 
anadan üryan aoyunmuf. Ve yuzu 
koyun yere yatmıtbr.. Bahç~v_~ 
Zeynel uzunca bir telgraf tehm_ ı
ki kat bükerek yapbğı kamçı ile 
Vasilin baldırlarından omuzlarına 
kadar olan sahayı kamçılamakta
dır .. 

Her kamçıda Vasil: 
- Ah vire çok fena geldi .. 
Dedikçe Onnik: 
- Eyidir! .. Ne kadar acırsa o 

kadar faydası var yavrum!. Bilir
ain, dort sene var .. 

Cevabını veriyor. Zeynel de O 
•esile ile biraz dinlenerek: 

- More Vasil Efendi! Benim 
için hepsi bir vallahi, amma aen bi 
linin! Az değil bire! Dort sene ha 
pia bul 

Vasi} cevap veriyor: 
- Vur bire Zeynel! Sen bak

ma benim sözlere!. Vur!. 
Zeynel ko!larını aıvam.ıf, ha bi

re Vasili dövüyor, Onnik Efendi 
de her kamçıda suratını ekşitiyor 

Yeni mektep inşa edilemiyor 
~hir v". ~öylerde yeniden ilk mek 

tep mşaaı ıçın sekiz senedenberi büt 
çeye tahsisat konuyordu. Geçen sene 
varidat noksanlığı yüzünden tahsisat 
konamamıttı. 

Bu sene vilayet dahilinde gerek 
köylerde, gerek tehir içinde yeniden 
bir kaç mektep açrlmıtar dütünülmüş, 
fakat buna imkan olmadığı anlaşıl
mı§tır. Ancak İn§a11 devam etmekte 
olan Fındıklı ve Kadıköy mektepleri 
nin ikmali ile geçen sefıe Beyoğlun
da 11.atm alınarak mekt"p ittihaz edi
len SeEm Melhame konağı mübayaa 
bedeline verilmek üzere bu sene büt 
çesine 76,000 lira taluisat koDIDUf
tur. 

Üç muallim vekalet 
em~İne alındı 

zenne·önameKtej>-mucruru l...emm., llJç,d.'W 

tebin resim muarimi Tahsin, riyaziye 
muallimi Asım Beyler Maarif Vekaleti 
emrine alınmışlardır. 

Ad' iyede 

Tevkifhane susuz kaldı 
Geçen çarşamb" sabahı birdenbire yı

kılan eski ad iye binaamm duvarı, tev
kifhaneri,, v "' ... ~v., • · ..- ... ' 1',.rirı. terkos su 
borularını tahrip ettiği için tevkiflıane 
ıusuz kalm lşı.. . , . 

Terkos idaresi, duvar enkazı oradan 
kaldınlmadan boruların tan:irine iml:an 
bulmadığını bildirmiştir. Belediye, tev
kifhanedeki mevkufların susuz kalmama
ları için bir arozöz dolusu su göndennit
tir. 

Yıkılan duvar enkazının hemen kaldı
nlması için vilayetten alakadarlara bil
dirilmiştir. Tevkifhane ile civar halkı
nın susuz kalmaması için boruların he
men tamirine baılanacaktır. 

Kavrulan vesikalar 
Müdd~iumumilik. Adliye yangın üe

rindeki kasalardan çıkan ve kömür ha
line gelen vesika ve gnetlerden ne şe
kilde istifade edilob'leceğini Adli Tıp 
itleri müdür~üğii.nden ıormuıtu. Kör::ür· 
leıen bu ve•İkaların pertavsızla oku
nabileceği tesbit edildiği için müddeiu
mumilik bunlan ait olduktan mahkeme
lere verecektir. Mahkemel.erde tetekkül 
eden bir komisyon bunları okuyacak ve 
okuduklannı birer zabıt varakasile tes
bit edecektir. 

amma ne çare!. 
Dayak ameliyab bittiği zaman 

Vasilin kaha etile aırtı, aık çizil
miş arz tul daireleri gibi çapraz 
ve fasla fasla kabarmıt, kan otur
mu' çizgilerle dolu idi. 

Vaail bu gönüllü dayağın acııi
le ayağa kalkarken bir de kendi 
surabna kendi tırnaklarını geçire
rek: 

- Vah bire hayvan herif! Böv 
le aptallık yapbm ! Böyle dayak 
yemeliyim!. Diye bağırıyor ve su
ratını tırmalayarak manzaraya 
büsbütün fecaat veriyor. 

Zeynel on lirayı alırken: 
_ Hakkını hela.I et Vasil Efen

di ı Geçmit olsun!. Diyor •• 
Daha o aktam Vasil müddeiu

mumiliğe bir istida vererek kendi
sine karakolda dayak atılarak ı
çinde ne yazılı olduğunu bilmedı
ği bir kağıda zor!• imza attırıldı
ğından tiki.yel edıy?r. v.e ~oktor ta 
rafından muayenesını ıslıyor, 

Yukarıda saydığımız rakamlar mu
kayese eaılecek olursa tehirde mevcut 
yatak miktarı, ihtiyacm ancak dörtte 
birine tekabül etmektedir. Bu ihtiyaç 
temin edilinceye kadar lstanbulcla has
tane buhraıu maatteessüf devam ede
cektir. 

Bugün hastane buhranının onune 
geçmek için daha laalcal 8 - 9 bin ya· 
tağa ihtiyaç vardır. Bu miktar ancak 
latanbul tehrinin ihtiyacına tekabül e
debilir. 

Halbuki memleketin her tarafından 
tedavi için lstanbula gelen hastalar da 
dahili hesap edilecek olursa 12 bin 
yatak ile de hakiki ihtiyacı temin et -
mek kabil olamıyacaktır. Taşradan ge
lecek hastalar için de 7 - 8 bin yata· 
ğa ihtiyaç vardır ki latanbulun hakiki 
ihtiyacı bununla yirmi bin yatağa ba
liğ oluyor. 

Bir baıtane teoisinde beher yatak 
yedi bin liraya mal olmaktadır. Bu 
hesaba göre Istanbuldaki yatak boı -
!!'Juıtu doldurmak için milyonlarca li
fevk';;;dedi".."--ii~ ihtiy~ç bir iki senede 
değil, 11.ncak seneler geçmeaile temin e
dilebilir. Bu ela muntazam bir mesai 
programııun tatbiki ve bunun için de 

Amerikaya ihraç edilen İspirtolu 
içkiler idareye büyük bir menfaat le 
min edecek malıiyette değildir. Bu· 
nunla beraber bu defa yapılan ihracat 
ilerioi için ümitbahlıtir. 

Poliste 

Böyle şaka 
Olur mu? 

Bir Ermeni arkadaşını 
ağır surette yaraladı 
Dün sabah saat 9,5 ta T opkapı tram

vay istasyonunda 40 yaılannda Erzu
rumlu Murat ile Fatma Sultan m:>hal
lesinde oturan 18 yaşlarında lstipan oğ
lu Agop arasında evvela bir ağız ıakasr 
batlamıt, ve bu pkada sözlere taham
mül edemiyen Agop kasap dükkanın • 
ğından ağır surette yaraıamııor · • 

A op zabıtaca yakalannutbr. yara
lı Ce~paıa hastanesine kaldınlmıı -
br. • 

, kısım belediye memurları otoma
tik hareket edemiyen, her it için 

emir bekliyen, belediye ve halk va
zifelerini hazmedemiyen inranlar 
olduktan sonra bugünkü mevcudu 
Dara'nın ordusu kadar büyültııek 
gene it yürümez. Bütçe ağırlaşır, 
amirlerin vazifesi güçletir. Fakat 
it gene ayni tekilde kalır. 

Sokakta görüyoruz: 
Seyyar esnaf artık bizim de öğ

rendiğimiz belediye talimatname'«1 
rine aykırı hareketler yapıyor. Bir 
belediye memuru da bizimle bera
ber bakıp geçiyor. Terbiyeaiz'n bi
ri şakır şakır yerlere aümkürüy?r. 
Biz iğreniyoruz. Gene o beledıye 
memuru farkında bile olmadan ge
çip gidiyor. 

her tene sıhhiye bütçesine külliyetli 
mil<tarda tahsisat ilavesile elde edile -
bilir. . . 

içkiyi içmiş, parasını verıremış 

Böyle ne vakalara şahit oluyo
he'ediye memurıarıııı.ıa u.u ... -·:-· -

kalitesini de yülueltmek la:ım. 
Yüksek tahsil görmüş. mcdcnı ~e
hir hayatını öğrenmit bi~ m~~ur 
bu seviyeye eritemiyen bır duzune 
memurun yapamadığını kolaylıltla 
yapabilir. Her isi paradan bekle 
uıek doğru de.ğildir ~anırım. ~e 

Sıhhiye vekaleti gelecek sene ıçın 
Haydarpa~ hastanesini hazrlamak ta • 
savvurundadır. Bu hastane 250 yatak· 
lı olacaktır. Hıutanenin bir çok nok -
aanlan vardır. Kalörifer, rontken tesi .. 
sab bozuktur. Su teliaab fena bir hal
dedir. 

Bu noksanların ikmali külliyetli mas
rafa mütevakkıftır. Bu maksatla 934 
bütçesine lazım gelen tabsisat konula
cağı ümit edilmektedir. 

Bir r e:ıede nakadar et yedik? 
Belediye tarafından tutulan bir is

tatistiğe göre, geçen bir sene zarfında 
lıtanbul mezbaha11nda kesilen kasaplık 
hayvan ve et miktarı ıudur: 

267 614 adet 13,046,312 kilo Kara -
man, İol 077 adet 4,209,617 kilo Dağ
lıç, 62.,77

1

1 adet 2,137,613 kilo Kıvır -
cık, 167,085 adet 3,826,369 kilo Kuzu, 
29,428 adet 365,528 kilo Kuzu (ara -
bada). 34,799 adet 285,716 kil~ Kuzu 
(kesilmiı), 7,367 adet 288,984 kilo Keçi 
(Tiftik), 19,370 adet 826,425 kilo Ke
çı (Kara) 666 adet 11,263 kilo Oğlak, 
16 665 ad~t 5,870,234 kilo Oküz, 4,402 
ad~t 1,225,670 kilo inek, 1,244 adet 
156,971 kilo Dana, 130 adet 58,833 ki· 
lo Boğa, 578 adet 61,846 kilo Sığır (ke
silmiı), 3,472 adet 1,426,676 kilo Man
da, 2,617 adet 457,577 kilo Malak ke
silmiıtir. 

16 mart şehitleri için abide 
Şehir meclisi, ııeçen seneki içti -

maında merhum Ahmet Rasim beyın 
kabrile belediyece istimlak edilen eski 
Şehzadebap karakol binası -da 
16 mart tehitleri için bir abide İnfll e
dilmesine karar vermiıti. 

Daimi encümen mevcut fnlıal&de 
zaruretler karpunda mezarla abide İn· 
tallDID bu sene de tehir edilmaini mü
nasip ııörmüıtür. 

Semt semt imar 
Müstakbel tehir pl8nını hazırlaya

cak olan tehir mütehasarslannın. rapor· 
larınm tercüme edilerek baulchgnu yaz. 
mıttrlc. 

Alman tehir mütelıaa!ısı J:_ler ~rgÜ
zün, raporunun da tercumear bıbniş, 
basılmağa başlllDIDlıtrr. 

Alman tehir mütebaum, lıtanbul 
tehıi varidatını, aüfuıun miktanru na· 
zan dikkate alarak bütün tehrin bır -
denbire iman mümkün olmıyacağını 
düşünmüt. tehrin muhtelif mıntakalara 
ayrılarak imar edilmesini muvafık gör
müıtür. 

Kasap Şevket isninde biri F ene~· 
de maybaneci T anaıın dükki.nına gı· 
derek 250 kuruıluk içki içtikten son 
ra içtiği içkinin paraanu vermeden 
ve Tall8§m iki tabağını çalarak kaç· 
mıştır. Fakat polis memurları Şevke
ti biraz sonra yakalamıtlanlrr. 

Hırsız hamal 
Evvelki alqam Bandırmadan Ad· 

nan vapurile gelerek rıhtıma çıkınıt 
olan Soma inhisar memurlarından 
Tayyar Efendi eıyıuuıı ve bunl~r m~ 
yanında bir adet ayakkabı makıneaı
ni hamal Çakıcı lbrabime verm.İ§ ve 
lbrahim ortadan kaybolmutsa da 
sonradan yakalanmışbr. 

Kaçak sigarı 
Bir ınüddettenberi ciYannda ka· 

çak siğara kiğıdı Te uire aablmakta 
olduğu nazarı dikkati celbebnit Te 
tahkikat neticesinde Davut ve Refet 
. . 1 rinde iki kitinin kaçakçılık yap 
rsrm e _..ı:ı-: •• 
tıklan tesbit _......,.tir. 

Zabıta bu iki kitiyi ya.kalıyarak 
Üzerlerinde ve evlerinde araıt~~!' 
yapmıtbr. Bu arattırmada her ı~m· 
nin de evlerinde bir çok kaçak kağıt, 
çakmaktatı ve çakmaklar bulu~~ı
tur. Kaçak etya müsadere edılmı!' 
iki kaçakçı evraklarile _birlikte • seJ?· 

. . "ht"saı mahkemesme verılmıt
zıncı ı ı 

lerdir. 
Sokakta kumar 

J ·ı ,,., Cevat isimlerinde iki kiti 
~ civarında sokak ortıumda 
zarlarla kumar oynarlarken cürmü nıet
but balinde 7akalımmıılardır. Ortada ku
mar parası da bulwımuıtur. iki kumar
bu, Fatiı sulh ceza mahkemesinin ver
diği tevkif kararile tevk:iflumeye sevke
dilmiılerdir. 

Bir adam ortada yok 
Göztepede oturan Şeref Efendi ismin

de bir firket memara ortadan kaybol
muıtur• 

Macar sefiri geldi 
Macar sefiri Mösyö Junger dünkü 

ekspresle Budapetteden fehrimize gel
mittir. Sef"ır bir kaç gÜne kadar An • 
liaraya gidecektir. 

1 0 

.. • .~
0 

tınittir. Faıul-fiyatlan uzenne teur e fi 
"mek "bi mallann ı ye, nohut, mercı gı km b" ··k 

lan da - de ona ya ır yu 

l b iraz da ıdrak, ırfan, sevıye 
ıe e • 
me:elesidır. h CAHIT 

Bur an , 

Sıhhat şurasına iştirak 
edecek doktorlarımız 

1 cak olan 
B - Ankarada top 3na ugun . bur:ı 

yüksek sıhhat turası kongresıne . 
dan i!tirak edecek olan azadan Unı 
veraite Rektörü Dr. Neıet Omer, Pro· 
feaör Mazhar Osman, Profesör Akıl 
Muhtar, Besim Omer Pat• ile Opera 
tör Maral lbrahim Beyler Ankaraya 
hareket etmitJerdir. 

1 tsUK~A 1 
(it Bankasmdıuı alınan cetnldir) 

15 Şubat 1934 
Akı am 

lıtikrazlar 
l•t"kraz.ı dah:li 95,25 
1933 latikrazı 98,50 
Sark D. Y Q]lan 2.60 

Fiyatları 

Tahvilat 
T. aalı•ri1• 
El•lrtrilı: 

Onilirk 28,35 
Tram••7 
T\inel 
lbhbm 
M..ımea&il 

" il 27.60 
.. ııı 28 

n 
.. ili 

cw..nıı.ı.. • 
B•itl•t t,75 

ESHAM 

lı Baakaaı Nama 10 l Telefon 
HamUU.. 10 Terk•• 

" " • Çimento 

T 
.. " Mile••.. ..... ... ittihat ~ey. 
...... ,. - d 

ADadola Hiaıe 25.40 i Şark ey. 
15 ıı.ı,. 

~:j Hayri70 4,45 Sark m. ec .. 

ÇEK FIATLARI 

Pari• 
Loadra 
Nilyork 
M:la•o 
Atina 
C.n«9N 
Brük•el 
Arasterd&nt 
Sof ya 

1203 t Prai 
64; 75 ı Virana a:so Berlin 

9~101 M~drit 
8270 B·lvat 

2.45125 Zloh 
3.<0 Penao 

t.17.70 Bükreıt 
64.76 Moako•• 

NUKUT (Satıı) 

Kuruı 
--

ıo F. Franam 167 l şaı •. AY. 
1 Dolar 126 1 Paxeta 
1 1 terli.n 640 1 Mark 

9.75 

-.-
17.75 

s.ı.;s 

47.75 
48,20 

il 
11.50 
12,60 
19.25 

1.6G 
1.55 
1.811 

17.71 
4.486Z 

2.00,!9 
5.114.80 

36.03 
4.19 
3.90 

79.58 
10.87.5? 

Kur.., 

24 
ıe 
50 

Müteha11a imar aahalannı senelere 
a)'lrnut v~ hı;.r sene. ~i aahanm imar 
edileceğiıu gostermıştır. 

!;~, V:..c1ır. 'öiier taraftan yağ fiyatla· 
n da artmııbr. .. d 25 30 

Od k.. ür fiyatlan yuz e · 
un, om d kik"" ·· 

tını b Dün mahalleler e omur-

20 Lir"t 2.18 
20 F. Belçika 113 
20 Drah.mi 24 
20 1. la•İçre 818 

1 Zeloti 24-
20 Ley 20 
ZO Dinar 46.-

1 Cerno"l'İO -.-
t Alhn 9.28 2(r Le-.a Z4 

21 Kur. Cek. 118 1 M~cidiye 0.34 
ar ş r. lru • ı 
cülerde kilosu için dokuz ruf ıs enı• 

__ FELEK 
Erzak fiatları pahalılaştı 
Havaların birdenbire bozmasr, erzak 

1 Florin 83 Banlı:nnıt 2.35 yordu. 
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( Fikirler ve insanlar l 
Cenap Şebabettin Bey 

Cenap Şahabettin Bey öldü. Da- \ 
ha mezarının toprağı kurumadan 
benim ve benim gibi dütünenlerin 
susmamız, söyliyeceklerimizi bat·. 
ka bir zamana bırakmamız belki 
daha doğru olurdu. Fakat onu hi.r 
çok kimseler, içlerinde yaşlıl~r gı
bi en gençleri de bulunan hırçok 
,airler ve muharrirler, ~:"~an~ız 
Türk edebiyatının en muhım sıma
larından sayarlardı; timdi eseri '!" 
zun, kısa birçok y~zılarla ~ethedı
lecektir. Bunun içın susmagı, sana
ti hakkında düşündüklerimi söyle
memeği bir "kaçıf,, sanıyorum ve 
eseri kar,ısındaki vaziyetimi -.
matem günlerinde de olsa - tayın 
etmeği lüzumlu görüyorum. 

Hiç tüpheaiz ki o değersiz bir 
muharrir değildi; öyle olsaydı ken
di•ine hem yaKa büyükleri ve ya
sıtları hem de küçükleri arasından 
bu kadar taraftar bulamazdı. İlk 
manzumelerini Muallim Naci tak
dir etmi~; geçen sene aruz vezni 
için söylediklerine itiraz eden genç 
!erin çoğu, gayet hürmetkarane söz 
ler kullandı. Değersiz bir sanatkar 
bu kadar sene hürmet görmezdi. 

Fakat değeri ne idi? Muhtelif 
nesillerden insanları celbeden me
ziyeti ne idi? ... Cenap Şehabetti~ 
Bey bir ,ekilci idi; hem .onda t~k~l, 
nahve değil, sadece kelımeye ıstı
nat eden bir şeydi. Nahve istinat 
eden şekil, iyi tahlil edilince mana
dan batka bir fey değildir, çünkü 
bir düşünütün takip ettiği hattı gös 
terir. Bu manada şekle hakim olan 
her sanatkar ortaya yeni fikirler, 
yeni bir hassasiyet, hayat karşısın
da yeni bir vaziyet getirmittir. Ce
nap Şahabettin Beyin eserinde böy 
le bir şey yoktur. 

mont gibi mi? Hayır; çünkü onda 
hiç bir fikri derinlettirmek, . hiç 
bir haletle nüfuz etmek hevesı yok
tu. Daima mütebessimdi; her ne 
söylense, her ne teklif edilse: "A
dam sende! dünyada hakikat yok
tur ki!,, der gibi kartılardı. Bu rey
bi, her teyin bir doğru, bir de yan
lıt tarafı olduğunu kendi tecrübe
si ile tevsika lüzum görmezdi; her 
feyin nisbi, her feyin görünü9ten 
ibaret olduğunu a priori kabul et
mİf, ona iman etmitti. Büyük rey
bi Jules Soury, reybiliği "ruhun 
kanseri,, diye tarif eder ("le scep
ticisme, ce cancer de l' esprit.,,) 
Cenap Şahabettin Bey için ise rey
bilik ucuzca her teyin künhüne va
kıf gözükmek çaresi, karşısındaki
ni tebessümle susturmak imtiyazı 
idi. Bu hali de rağbet görmesine, 
üttat sayılmasına çok yardım et
mittir. Çünkü çok kimseler dütün
mek, cevap vermek yerine tebes
süm etmek gibi kolay bir teyin ika
me edilebileceğini görünce, pek se
viniler. 

Cenap Şahabettin Bey bütün 
muharrirlik hayatını ıanki edebi
yat kitaplarındaki kaidelere misal
ler yazmakla geçirmiftir. Eserinin 

Cenap Şahabettin Beyin avrupai 
bir muharrir olduğu iddia edilir. 
Avrupa'dan ne getirmittir? bilmi
yoruz. Hayır, biliriz: Edebiyatı -
Cedide' ciler içinde "sonnet,, ,ekli
ni en iyi bilen ve tatbik eden o idi. 
"Sonnet regulier,, yazan ilk Türk 
şairi odur. Kapılar almakta maha
reti vardı, çünkü yalnız ?nları a.n
lar, yalnız onlara ebemıruyet verır
di. Eserinin bütün malzemesini es
ki edebiyatımızdan almı,tır demi
yorum; bilakis, şiirlerinde olsun, 
nesirlerinde olsun Frenk muharrir
lerinin fikir ve "image" !arının iz
leri vardır. Fakat "bütün,, de, zih
niyette böyle bir 9ey yoktur. Bu hu
susta Cenap Şahabettin Bey tama-
mile farklıdır ve aııl ustası, Tazar
ruat sahibi Sinan Pata' dır. Fikri 
ve edebi ananelerimize itiraf ettik 
!erinden, zannettiklerinden çok da
ha fazla bağlı olan zamanımız 
genç, ihtiyar fair ve muharrirleri-

güzelliğini anla~ak v~ anla~ak 
için iyi b ir retorıka kita~ım dık
katlice okumuf, ezberlemıf olmak 
kafidir. Sanati, edebiyatı yalnız 
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Kari mektupları , 
HİKAYE Vapurlardan uzatılan _iskelelere 

korkuluk !Azım 

MUNlR 

Nurettin B. 

MÜDAFAA 
Avukat Orhan Bey •İyah cübbesi· 

nin eteklerini r.allaya sallaya mahke
meden çıktığı zaınant tanıdık tanıma 
dık bir çok kimseler etrafını aldılar. 
Her ağızdan takdir, tebrik, iltifat 
gırla gidiyordu: 

- Bravo üstat talakati beyanınız& 
hayran oldum. 

- Adamı kurtardınız Orhan Bey, 
vallahi ben de hakim olsaydım o mü-
dafaadan sonra .. 

- Çok iyi yerden tuttunuz, mah· 
keme baıka türlü beraa.t kararı vere 
mezdi. 

- Sen ne yama.n §eymİ§Sİn be Or
han! Herifi ipe gidecek diye bekliyor 
duk. 

- Doğrusu bu kadar senedir az 
avukat dinlemedim amma, böyle ıalır 
eserini görmedim. 

Zavallı Orhan Bey önüne bir bon 
bon kutusu uzatılmış gibi, içinden 
hangi birini seçeceğini §a§ırmı§tı. Mu 
vaffakiyetin ve etrafında yükselen il 
tifatların verdiği sarhoıluktan batı 
dönmüt gibiydi. Maamafih kendini 
topladı, mütevazi görü.nmeğe çalıt
tı: 

- Biz, vazifemizi yaptık, dedi, o 
kadar .. 

Ve etrafını alanların arasından ta 
rudıklarına bir iki cümle ile mükabe
le ederek aıyrıldı ve doğru cübbesini 
değiıtirmeğe gitti. içinden §Öyle dü
§Ündü: 

- Bundan memnun olmıyacak bir 
kişi var diye düıünüyordu. 

Bu bir kiti Şefika hanımdı. Orhan 
Beyin münasebette bulunduğu dul 
bir kadın .. Cihangirde küçük bir a-
partnnan.ı vardı. Ara.sıra onu ziyare· 
te giderdi. Şefika Hanımda Orhan Be 
yin h<>tuna giden taraf, güzel bir ka
dın olu§u kadar, kendisi ile ayni za·· 
manda her meseleden konutabilir mü 
nevver bir kadın olu§U idi. 

Yavaı yava§ hayabnda Şefikasız 

bir saadet olamıyacağına inanmaya 
ba§lamıştı. Bir gece evvel avukatlık 
me•leği etrafmda münakatalarda bu 
lunurlarken, Şefika demitti ki: 

- Vallahi ben avukatlan anlamı· 
yorum. Bazan fena bir davayı kaz!'~ 
dıklan zllman iyi bir İ§ yapmış gıbı 

Şefikanın ho~una gitmemek Orhan 
Beye pek elim geliyordu. 

- Ne yapalım ben vazifemi yap· 
trm. Kararı veren' ınahke.~edlr, ~ese 
alacağı cevabı peıinen bılıyordu. 

_ Avukatlık mesleği katilleri, hır 
sızları hakikaten layik oldukları c'; 
zadan kurtarmak ve onları tekrar cı
nayetelrine ve hırsızlıklarına devam 
etmek için namuslu vatandaılar ara-

11ında bırakmak mıdır? 

Şüphe•iz hayır, hiç bir ~~uk_at 
böyle d~ünmez . Fakat mealegı vıc
dan denilen bir feY vardır ki, hangi 
avukat onun emrettiği yoldan yürü
mez. O vakit avukatlığın hikmet VÜ· 
cudu ortadan kalkar. Bir maznunu 
müdafaa etmek onun hakkında hü
küın vermek ve yahut işlenen cÜl"
mün vehametini ölçmek değildir. Sa 
dece maznunun lehi.ne yarayacak ne 
kadar ıey varsa, hepsini bir araya 
toplayıp ortaya koymaktır. Hatta biz 
zat kanun bile maznun lehinde !e•a· 
muha meyyal değil midir? Hatta ca· 

ni de olsa, bir adamı müda~a.a ~t; 
mek ve kurtarmak bir avukat ıçın ıyı 
bir neticedir. Yeter ki, bu adam bir 
kere daha cemiyet aleyhine harekete 
geçme•in. 

Orhan Bey kendi kendine gülüm· 

aed~ yahu, ben de neler d~ünüyo
rum, dedi. Bu Şefika insanı zıvana • 
dan çıkaracak. 

Tam giyinmiıti ki, kapı açıldı, be 
raet eden maznun teşekkür etmek İ· 
çin içeriye girdi. Orhan Bey biraz na 
aihat vermenin yerinde bir feY oldu
ğunu d~ündü. 

- Nasıl kurtulduğunu sen de bi
liyorsun, dedi, artık bundan sonra 
kendine İyi bir iş bul. Namuslu na
muslu hayabru kazan. Sen eski ve ta 
nımnıt bir ailenin çocuğusun. Ne di
ye kendini bu badirelere atarsın? 
Şimdi ne yapacaksın? 

- Vallahi efendim, daha ne ya• 
p;cağnru bilmivorum. Eski borçlar 
var, şimdi herifler gırtlağıma yapı§a 
caklar .. E•bet bunun da bir kolayını 
bulacağız. Bana ahlak dersi verme 
Orhan Bey.. Şimdi eskiden tanıdı

ğım bir kadın var, ona gideceğim. Be 
ni karşısında görünce ıaşırıp kala.
cak. Ne memnun olacak kim bilir? 

VE ARKADAŞLARININ 

3 NCÜ KONSERi 

21 Şubat Çarşamba 

İPEK SINEMASINDJ\ 
Klisik esuler • Yeni şarkılar 

ve halk tllrkü!eri, a} rıca 

Şu günlerde Şirketi Hayriye va· 
purlarından bir iki defadır denize ,.,. 
dam düşmekte ve tabii boğu}makt'!· 
dır. Son günlerde de Trabya ıskeleaı· 
ne ait kok kömürlerini latanbuldan 
getirmekte olan çimacı yamağı Yan
ko, vapur Beykozdan kal~ıp Traby'!· 
ya doğrulurken vapurun ıskele verı
len çıkmasından ayağı kayıp denize 
düşmüş ve kurtanla~yarak .~aybı;>l· 
muştur. Şehrimizde ışlıyen dıger ''': 
ketlerin vapurlarında buralarda bı
rer korkuluk veya zinciı:, ~~rdır. Ve 
hatta bu zincir konmadıgı ıçın. bazan 
polis bile müdahale etmektedır. Her 

·· mektep çocuklanru nakletmekte 
gun · l d · ı· b 

" LEYLA ,. tekrar ediltcektir· 

·------•,it338J) 
olan ve kuvvetli denız er e ıŞc ıyen u 
vapurların yan taraflarındaki bu çık 

Yerlerine de birer korkuluk konul ma <:.· k t• 
ması lizımdır. Bu hususta ~'r e ı 
Hayriyenin nazarı dikkatini celbede-
riz. 

İrtihal 
Girit Hanya eşrafından merhum 

Softa zade lbrahirn Beyin mahd"'?u~ 
esbAk Hariciye nazırı Ahmet Nesımı 
ve dit hekiıni Muallim Hüseyin. Talat 
Beylerin biraderleri esbak Berlın Şeh 
bender vekili Mehmet Ekmel Bey 
dün gece irtihal etmiştir. 

Cenazeai bugünkü Cumartesi gü
rıü saat üçte Gülhane hastahaneaİn· 
den kaldırılarak namazı Ayasofya ca 
mii şerifinde kılındıktan M>nra Mer
kez Efendideki aile kabristanına def
nedilecektir. Mevla rahmet eyleye .. 

1 iş ve işçi 1 ---Milliyet bu sütunda İf 11e iıçi İ•ti· 
yenlere tavassut ediyor. lı 11e İfçİ 
İ•tİyenler bir mektupla lı büro• 
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
Tahsilim Ticaret lisesidir. Ve asker

likle hiç bir alakam yoktur. Her han· 
gi bir müessese muhasebeciliği ifa e
debilirim. 

Adres: Küçük Muatafapaşa Hızır
ali mahallesi Türbe sokak No. 5 ha· 
nede Ahmet Şemsettin 

--Dr. lHSAN SAMI --
1.fo ve Paratifo Aşısı 1 

Tifo ve Paratifo hastalıkla rına tutul
mamak için tesiri çok kat'! muafiveci 
• ı ok emin bir aşıd ır. ~:eza depohrıo <h 

··--~'1'ul unur. - 12836) __ .. 
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IST ANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

' 

Bu akşam 
saat 20 de 

ZEHIRLl ., 
KUCAl'-

4 Perde 
Yazan Loic ~-t 

· d. T .... ~· curıa ıc. eıw r 
me eden Sait /. ~ 

Halk gecesi 
9 91 

3 ilncü kolordu ilanları 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan : 
Yerli fabrikalar mamulat!: 

dan 25,-000 metre çantalık 
kapalı zarfla münakasaya k~ 
muştur. ihalesi 28 Şubat ~ 
Çarşamba günü saat .ı~ t~'. 
Taliplerin şartnamesını got 
mek üzere her gün ve m~· 
kasaya İştirak İçin de O ~1 
ve vaktinden evvel teklif ve 
minat mektuplariyle Anka,.· 
da M. M. V. Sa. AI. Komis:t'cr 
nuna müracaatları. (3475) 

(603) 795 ../ 

Jlilliycı. 
Asrın umdesi " MiLLiYET" til'• 
~~~~~~~~~-:::-:::";_./ 

ABONE ÜCRETLERİ ! 
Türkiy" içio HarİÇt 

L. K. L. 
nin ona bu derece ehemmiyet ver
meleri bununla da izah olunabilir. hayattan değil, "can,, dan da tama- memnun oluyorlar. 

mile ayırmıştı; gerek tiirini, gerek Onun tiirlerini ve ne!rİni bitta- Orhan Bey dinlediği takdirlerden 

Beraet eden maznun mektebin 
son sırufmdan kovulmu~lardan, sözü 
düzğün, fakat yüzü her şeyi yapma
ğa istidadını ifade eden adamlardan· 
dı. 

Ba§ıma bir felaket açmasın diye kor• 
kuyorum. 3 aylıiı 4- s-

6 .. 7 50 14 _,,. 

nesrini okurken, büyük pirlerin bi bir zamanlar ben de sevdim: ve tebriklerden sonra, Şefikanın bu 
demiyorum, mesela bir Tevfik Fik- mektepte hocalarım öğretti, onlar sözlerini hatırlayınca durakladı. Ha
ret'in, hatta bir Şinasi'nin aletini da onun "charme,, ına tabi idiler. kikaten 0 gün gayri kabili müdafaa 
bile duyrn.ayız. Eseri bir söz yığı- Fakat çocukluk yaşımı geçtiğim- bir maznunu kurtarmağa muvaffak . .. . . ~ . .,. ------· .-.·..-.. ..... ...a !luvnt: yoktu. t" akat ortadaki de· 

Orhan Bey şapkası;,, alırken ili.-
- - - a..a.:- ... .,.. 6 .u.& fSu, .. , . , au.u.&.,&u. "'" ""'" 

- Şefika, kimdir seni bu kadar 
korkutan bu adam? 

O zaman Şefika Orhanın gözleri
ne baktı: 

- Beraet ettirdiğiniz adam, de--.. 
~t.M 1 

iZ 14 - Z8 ~ 
" M"dd,; 

Gelen e•rak seri verilmez-- u ,ı 
• b 1 ıo k tur Ga••'' < geçen nus a ar uruı '7 . . dJ" 

matbaaya ait itler için mudır•J•l• , 
G · ·ı· 1 n ırı•' racut edilir. az:etenuz J an ~rı 

•• ..:_: ıp .. ı.. .. ı ... - ...... 

"'~'u:rıı\ ·Kataıoğıi" gıbİ bir şeydir. bizzat seçmeğe batladığım günden !illerin istikametlerini maznun aley-
Zannederim ki gördüğü rağbet sa- beri onun bir tek satırını zevkle 0 • hinden batka taraflara çevirmek su-

miz yaşamağa bak. Yoksa bir daha 
müdafaa etmem ha ... 

na ti, his · j ve fikri herkeıin anlayı- kuduğumu hatırlıyamıyorum. Be- retile, katili kurtarmıttı. Orhan Bey doğru Şefikanın apar-
tma elveritli bir hale koymuf ol- nim için de ehemmiyetli bir sima Şefika elbet, bu davayı gazeteler- tımanına gitti: 

lstanbul Deniz Ticaret 
masmm mükafatıdır. Kelimeleri- idi: sahte ve kolay edebiyatın meın de okuyacak, yahut başkalarından - Şefika, ne oluyor, bu hal ne? 
nin "sanatkarane üslup,, lugatın- leketirnizde, Süleyman Nazif Bey dinliyecek ve hiç §Üphe~iz müstehzi- Genç kadın, apartımanm bütün 

Müdürlüğünden: 
d l 1 yane: etyasmı toplatmış, geriye kalan ufak 
an a mmıt 0 maıı da buna yar. ile beraber, en usta mümessili ol- tefekleri de bağlamakla m~ğuldü. iki §amandıranın depoya götürülmesi ve bir şaman~ 

nm tamiri ve iki şamandıranın boyanması ve irae edile"" 
mahallere vaz'ı ayrı ayn pazarlığa konınu§tur. Talip olarıl" 
rm yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçeleriie 18-2-934 ~ 
günü saat 11 de mubayaa Komisyonuna ve izahat alı11"" 

dım eder; çünkü asanatten anla- maıı itibarile. - Bravo auvukat bey, bir katili Hamalları gidip geliyor, denkleri sırt 
k ·dd. d b J J h daha cemiyetin içinde bıraktınız, si .. ma ı ıasın a u unan arın ep- Bugu""n susmadımsa, onun hak- lanrp sırtlanıp aşağıdaki arabalara 

zin bu cürüm1erinizi kim cezalandıra - d ş f"k ıi bunun ancak bazı kı·mselere kınd d·· ·· d""kl · · · · cak?. indiriyarlar ı. e ı a: a Ufun u erımı, sanatını se-
mahsus, bir çalışma sayesinde el- venlerin matemine rağmen açıkça Diye eski iddiasını bir daha orta- - Görmiyor musun, taşınıyorum, 
de edilecek bir meziyet olduğuna söyledimse sebebi eserini ehemmi- ya koyacaktı. Bu noktadan da olr.a dedi. 

b l k "b - Fakat böyle birden bire sebep kanidirler. Lugat ez er eme , u- yetsiz •aymadığımdır. O eser par-•-------------....,.,...-~ 
üzere Müdüriyet Fen Şubesine müracaatları. (722) 

l d ı Bana hiç te ta~ınmak niyetinde oldu-hayre,, nin, "gudeyr,, in "gö ,, e- !aktır, çok parlaktır, hatta Edebi- 1 g"unuzdan bahsebnemı·•tın" ,·z. söy enirdi. Hayatında dağdağalı • 
mek olduğunu öğrenmek dek- ger- yatı • Cedide'nin en parlak eseri- üzücü günleri de oldu; etrafında~ Genç kadın a.abi ve endişeli görü 
çi zamana mütevakkif, fa at güç dir. Tevfik Filcret'in de, Halit Zi- hürmet, hayranlık gördüğü için el- nÜyordu. Orhan Beyin gözlerine bak 

... 

ittihadı Milli nlmıyan bir şeydir - Cenap Şaha- ya Beyin de eserinden daha göz bette_ hiç olmazsa bir sanatkar madan cevap verdi: 
bettin Beyin tiirleri, nesirleri itte kamattırıcıdır. Fakat bence çabuk olarak_ sevinç ve iftihar da duy- - Ne bahsedeyim? Dedi. Artık 
b d 1 h•t · •· ' · ·· k • R b aramızda her fey bitti. Ben tekrar bu a ar;; ara

0 
ı ap ettıgı ıçın rağ- sonece tır, ü abı fİkeste ile A~kı du. Elbette ki kendisi de sanatine hayatıma girmek utiyen bir adam· Türk Sigorta Şirketi 

et gör ü. nun eserinin güzelli- memnu, hiç olmazsa tenkit için o- eserine inanıyordu. inandığı sana- dan kaçıyorum. Bir zaınanlar size 
ğini anlamak ve anlatmak kolay- kunacak, fakat Haç mektupları da, te elinden geldiği kadar hizmet et- mahruıniyetli ve müıkül z!""~~lanm Harik ve hayat üzerine ıigorta muamelesi icra eyleriz 
dı, d~dim; hakiki güzelliği anlat- Evrakı eyyam da, bir gün toplanıp ti. Aııl hüküm ne hayranlarının da eski bir macera geçırdıgımden Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
mak ıse hemen hemen imkansızdır. basılacak olursa Evrakı leyal de u- vereceg"idir, ne de muarızlannın,· bahaetınittim. Bu adam bir deli, .n• d . G 

1 
d O 

C Ş h b · 1 d k yaptığını bilmez bir azgındır. Peıım- Merkezi i aresı : a ata a nyon Hanında 
enap a a ettın Bey bir reybt nutu up gi ece tir. a'.ıl hükmü, yegane bitaraf hakim den kovalıyacak bı·ıı·yorum. Du""nya- h. ı d ld • Acentaaı bulunmayan !e ır er e acenta aranmaktadır. o ugunu ıöylerdi. Ama nasıl bir Kendisini şahsan tanımazdım, olan zaman verecektir. yı bana zindan .:cıecek. Ah, bu herif- d 

;r:e!yb~·~ı?:...!B~!r~M~on:a~i~g~n~e~,~b=i~r~G~o~u~r~-~~z=ar~i~f~v;e:.!n~az~ik~b~ir~a~d~am:!, ... ~o~ld~u~gu!"~~"'!'!'!!!!'!!!!!!"!!'!!!!!!!lll~N~u:r~u~l~la~h~A~T~A~~~te:n~ve~t;eh~d~i~tl~e;ri~n;d;en~k~ur;:;tu~l~ab~i~lsem;;~··~~!!!!!!!!~~~~T~e~l~.~B~e~y~o~ğ~lu~:~4~88~7~,'!!!!~:6~3:6!!!111:•~===~~~ 
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( Yıkılan 
Yazan: 

Stelan ZWEIG 

ihtiyatkar temaslarla ağrının oldu
ğu yerde gezdirmeğe hatladı: 

- Ben uhrap çeken bir et par
çasından batka bir 'ey değilim, 
evet mustarip bir et ve yanan bir 
deri parçası .... Vücudunü kemiren 
yiyen hastalık, ölüm, itte yegane 
bana ait olan teyler bunlardan i
barettir· ben bundan batka bir tey 
değilim.'. .• Şu dakikadaki varlı~ı
mın eski komisyoncu Salamon ıle 
hiç bir münasebeti yok ..•• Bu 'imdi 
ki insanın ne karısı var, ne çocu
ğu var, ne parası var, ne evi, ne de 
ticareti .. Benim malım mülküm, 
varım yoğum itte timdi parmakla
rımın teması altında varlığını duy 
duğum bir vücuttan ve bunun için
de yanıp tututarak bana azap ve
ren bir ateşten ibarettir. Ost tarafı 
delilik, manasızlık.· Çünkü bana 
ı~hrap ve azap veren tey yalnız be
nim için bir azap , bir ıstıraptır; 
beni endişeye düşüren şey yalnız 
benim için bir endi,edir. 

Kendi kendimle yapyalnız kal-

Bir k..alp -] 
Tercüme eden: 

lsmail MÜŞTAK 

10 
dığımı hiç bir zaman bugünkü ka
dar kuvvetle duymamıttım. Fakat 
timdi bu uzanık vaziyetinde, ölü
mün kudreti vücudulllda gittikçe 
daha fazla arttığını hissettiğim şu 
dakikada yalnızlığımın derecesini 
anladım; anladım ama, neden son
ra? Onlar, o ahlaksız kadınlar, ö
tede dansederlerken, eğlenceye 
gitmeğe hazırlanırlarken, zevkuse
fa içinde tepinirlerken ben altmış 
Yatına ~elen ihtiyar fU dakikada 
yalnızlıgımın derecesini anlayo-
rum ... 

Bunu anlıyor ve görüyorum ki 
ben yalnız . onl.ar için yatamışım, 
Onlardan hıç bır tefekkür muka
belesi görmeden hep onlar için ça
lıtmıtım, bir ıaat, bir tek saat bile 
kendim için yafamamışım ... Fakat 
Neden onlar için gam kasavet çe
kiyorum? Onlarla aramızda artık 
mü.terek ne kaldı ki? .. Beni bir 
dakika bile düşünmiyen onları ben 
neden dütünecekmişim? Hayır 
hayır, onların meı:hametine, tef-

katine avuç açmaktan bir hayvan 
gibi tek ba,ıma gebermeği tercih 
ederim ... Onlarla aramızda mütte
rek ne kaldı ki? .• 

Ağrılar yavaf yavat azalıyordu. 
O kızıl aletten cehennemi pençe, 
itkenceler içinde kıvranıp vücudu. 
nü artık kasıp kavurmuyordu. Fa
kat timdi onun yerinde sağır bir 
ağn vardı. Bir fey ki adına ıstırap 
denemezdi; bir fey ki vücudunün 
üstüne bir ağırlık gibi çöküyor, 
mevcudiyetinin içinde bir dehliz 
açıyor gibi itliyordu. 

--,;yler. kayrtsızlığın ıl-ık-kül-le-ri-~-a-- kalbi damla damla düşen bu yaban kunç ve donmuş bir boşluk v~ 
sına birer kömür halinde parça par cı maddeyi sessiz emiyordu; bir Artık kalbinin çarptığı duyu fi. 
ça dökülüyordu. Şimdi bu kanape sünger gibi emiyordu. Böyle eme yor, artık damla damla akan ~j,ii' 
üstünde, kin ve gazapla, bütün ma- eme ağırlaşıyor, gittik~e ~~h~ ~~k seıi gelmiyordu. Varlığının iç:,P. 
zisine bir geçit resmi yaptırırken ağırlaşıyordu. Öyle kı gogsunuı:ı bütün ıessiz,büsbütün ölü olııı ııe"'. 
varlığında bir feyin tamam olmak dar çatısında bir kaba~ıkl!k, hır Çukur ve karanlık bir tabuta -_.1 
üzere olduğunu, bir şeyin nihayete titkinlik görünmeğe, gıt gıde dolan zeyen titrek göğrü bu anlatıl'!j;, 
doğru yaklaştığını anlıyordu. Bu ve kendi ağırlığını tafıyan bu kalp, adem sükutunun üstünü bir ~ 
1 b•t ·d·? O d · d. sı·nı·rleri ve adaleleri yavaş yavat ·b· .. .. d 

ihtiyar adam, boylu bayuna u
zanmıf, gözleri kapalı, bütün dik
katini vücudunü çekittiren ve tat
lı bir seyir ile varlığını kemiren 
yiyen şey üzerine toplamıştı: Ona 
öyle geliyordu ki bu yabancı ve 
meçhul kuvvet ilk önce sivri uçlu 
bir alet ile, sonra daha az keskin 
başka bir aletle içini oyup botaltı- ' 
yordu Sanki vücudunün görülmi
yen aksamındaki bütün elyaf birer 
birer çözülüp dağılıyordu. Şimdi 
bunda deminki ıstırap dehşeti yok
tu, eıki ağrı kalmamıştı. Yalnız bir 
tey v'.'-r ~i .içi~ için işliyor, bir fey 
var kı gızlı gızli büzülüyor, bir fey 
var ki ölmeğe ba,lıyordu. 

Ve ağır ağır tutu,an bu ate~in 
içinde bütün bayatı bütün aşkı si- ı 
yah dumanlarla yanıyor, bu Yanan 

o up ı en fey ne ı ı . a tım ı gı ı ortuyor u. ıı 

bu olup biten şeyi anlamağa, hece- aşağı doğru çekmeğe batalmı.ftı. İhtiyar (Salomon) un dal. dtı!'~ı 
1 • çal d Acı gittikçe artıyordu. Her dakıka L ,,. 
emege ıfıyor u. bu rüya o kadar kuvvetli bir ıı• •" Bu dakikadan itibaren ihtiyarın ağırlığın, tazyikin çoğaldığını, kal ç.ı: r 

kalbi yavaf yavaf, ağır ağır yıkıl- bin muttasıl büyüyerek kocaman idi ki biçare adam gözünü a af~' 
mağa batlamı9tı. bir hacim aldığını hissediyordu. maz elite göğsünün sol tar jılıl' 

ihtiyar Yahudi, hala olduğu Biraz sonra bu ağır uzuv büzülme- yokladı: Hakikaten kalbi yer ııJı• 
1 · k 1 d g"e, kuvvetten dütmeğe başladı; duruyor mu, durmuyor ınu a riJI' 

yerde uzanmış, göz erı apa ı u- b th mak iıtedi. Çok tükür kalbi yeal' O' 
d Od · · · b' 1 k of Allahım u ne mü it bir sızı d ruyor u. anın ıçını ır a aca a- de 1·d1• ve parmaklarının altıP tı•'' 

1 k k 1 t y k idi! Haşin hareketlerle değil, yırtıp 
ran ı ap amış ı. arı uyanı , ya- d 1 b nun bog"uk ve ahenktar çarP'"r , .... ·· · · d d. B · tt t koparırıcaı:.uıa eği , ir taşın ya- L 4 P rı ruya ıçın ey ı. u vazıye e u- k d nı itiliyordu. Bununla ber•"". •-~ 
haf bir tesir duydu. Ona öyle ge- hut bir ıneyvenin opup Üfmesi b r il"'. 
liyordu ki ıstırap vermiyen ve nere- kabilinden değil, fakat a-ğır bir a- tiyar adam bu boğuk sesin dı 11;ıe~ 
de olduğu bilinmiyen bir yaradan meliye ile kalp etinin bütün elya- luk içinden geldiğini, kalp ~11J' 
mevcudiyetinin derinliğine doğru fından birer birer ayrılıyordu. Ha- uzvün artık kaybolduğunu z~,ıı· 
yakıcı ve rütubetli bir şey akıyor- yır, o da değil, zerratının içerisi yor ve garip bir hadis~ oııa. 01cl"' 
du. Sanki kanının içine bir başka bir mayile dolmasından bir sünger dunun dağıldığı hissim v_,erıY ııtıJı 
kan akıyordu. Bu görünmiyen, nasıl düterse onun kalbi de ılık ~kiç bir

1
yerinde 

1
hiç h.ir. a18;"ri~~ 1ıefarkına varılan zayıf akıtın bir sı- bir botluk içine, varlığının haricin- ış ence ere tutu an ~mır h tıl ı· 

zısı yoktu. Gözyaşları nasıl ağır a- de geniş ve nihayetaiz bir geceyi an kallüsüne dair hiç bır teY ı;,,ııı~' 
ğır, ılık ve fa~ılalı bir cereyan ile dıran esmer bir !!abaya doğru öy- mıyordu. Vücudunun ° k~ ti ol• 
akana bu kan damlaları öyle a- lece düşüyor, muttasıl daha atağı- ne varsa hep susmuf, kas a 
k k k lb. · ·· t•• d .. ·· d lara gidiyordu. Derken sıcak bir muş, ta• kesilmitti. v Jılf 

ara a ının us une Ufuyor u. Kendi kendine dütünmege~ 
Fakat zulmetler içine dalmış olan kanm damla damla aktığı hu kal-
kalbi hiç ses vermiyor, bu sukuttan bin yerinde korkunç bir sükun ladı: (Bİ 
hiç bir sada çıkmıyordu. Onun haıd oldu: Orada bir çatlak, kor-
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f _________ RA_D_Y_O ___ P_RO_G_R_A_M_I _______ , Karların erimesi de bir dert 
(Başi 1 inci sahifede) 

damları, sokakları dolduran karı erit 
meğe batladı. Bir kaç gündür temiz 
bir manzara arzeden lstanbul bir ça
mur deryası olacağa benziyordu. Şimdi
den görülüyor ki, Karların erimesi la 
tanbul için yağması kadar büyÜk bir 
dert olacaktır. Şehrin büyük caddele 
ri ve meydanları dün bir tarafından 
diğer tarafına geçilemiyecek bir §e· 
kilde idi. 

mıştır. 

18 
18 
19 

ISTANBULı 
Plak neıriyah • 

Sranaıxca dera Müptedilere mabıuı 
Ajana haberleri muhtelif neıriyat. 

19,30 T anburi Refik Bey ırubu (Bahire, 

21 

Belkiı Hanımlar ve Fikret Bey Re· 
fik B. iıtirakile). 
A.iana Borıa muhtelif neıriyat. 

ANKARAı 
l2.JQ Gramofon 
18 

18,45 
19,ıs 

20 

Orkeılra Smetana ouverture Dia 

Varkaufte Braut Gounod Fantaiıie 
Fauıt No~ 1. Ch.abrier Valıe Eı· 

P.na 
Alaturka ıaı:. 
Danı muıikiıi . 

Ajanı haberleri. 
VA R Ş O VA 1415 m • • 

17.SS Hafif musiki, 18,50 Miiıahabe, 19 Re
:0ttaj nakil, ? 19,20 Plik, 19,40 Taıannili 
I onıer, 20 Müıahabe, 21 Müntebap düıünce .. 

2
;r• 21.02 Eıtonya muıikiıi, 22 Müıababe, 
Pl~O. Chopin'in eserlerinden parçalar. 23 
• Üt ıle ıalon muıikiıi., 23,30 Danı muıikl· 
'" 24 M·· h b 24 D .,.. • . d 
"•nır, 

uıa a e, 105 anı muaı&Jaının e· 

il 0 D A P E Ş T E 550 m.ı 
lJll7,10 Mar,lar, 17,15 Haberler, 18 izci ıar• 
O arı, 19,05 Teknik radyo haberleri, 19,30 
1ı Pıera. pl6kları 20,30 Konferans, 21 Macar 
.:lk ta.rkı1a.rı Siıan muıikiai refakatile, 22,10 
lı:·•~ıerler, 22,30 Oda muaikiai, 23 Caz muaİ· 
.;_•ı, 23,45 Budapeft• Musiki bey'eti tarafın .. 

1\ konıer, 

V 1 Y A N A 507 m.: 
L ~B.2o Viyana Senfonik be7eti, 20.20 A,.lık 
'Sl t!l')e" icma1i, 21 Nasihat, 21,0S Pehıria 

"•utfahrt İsimli 4 perdelik temsil, 21,05 Pro 
:~l•nda., 23.25 Radyo orkeatraaı tarafından 

••rn konseri n . 
0 K R E Ş 364 •• 1875 m. : 

18
13 Borıa. haberleri, plak, 14 Haberler, pJik, 

19 
~an, ınua:kiıi, Ceora Koroloros talcımt, 

, aberler, 19,15 Ca%ın de.,amı, 20 OniTer
•ıte d 
1 ra yoau, 20,20 PJik, 21 Ruı be1eti tıııra 

1 rıd . 
V . •n neırıyat, 21,30 Konferana, 21,45 Melle 
~·"'0ni ta.rafından farkılar, 22,15 Danı mual· 
ııj plak ile, Z2,4S Ha.herler. 

il R E S L A U 316 m. : 

ı 17 Net'eli parçalar, müsahabe, 18,50 Lauta ••• A.~ 1 refakatil e tarlaları, müıahabe, 20 Yeni 
1ı.,~•n eı~rlerinden parçalar, 21 Günün kısa 
ı.. erleri, 22 Hafif rnuaiki Filharmonik ta.lam 
r.,rından, haberler, 24 Gece muaikiıi. 

18 ~ubat pazar 
ANKARAı 

1230 G l • ramofon. 
S Viyolonsel konıerj (Edip Be7 tara

] fından). 
8ı40 Alaturka ıaz 

20 Ajanı haberl~ri. 
16 

V A R Ş O V A : 1415 m.ı 
17 • •20 s~ıon orkeıtraın, 17 Çocuk prosramı, 
ı-._•·~ PliJc 17,45 Roman tefrik.aıı. 18 Konfe· 
lg~ 18,lS Polonya muıikiai, 19 Müıahabe, 
.ktr l<.ar141k aözler, 20,50 Müntehap tefek
~ .. j 2D.S2 Hnrif Viyana muıikiai, 21,50 Ha-
23 ı 0 "• 22 l\.1U.ıahabe, 22.15 Neıeli neırl7at 
.. ~f ~Spor lııaber1eri, 23,25 Taranrü, Pi1ano 
~~ tile, 23,45 Dana muaikiıi. Müıahabe, 

b•na muıikiıi. 
ıs Sil lJ D A P E Ş T E 550 ın.: 

•ili . •hibinin Seai pli.kları, 16,45 Sigan mu
de.~1' l7,30 Konferans, 18 Sigan musikiıin.in 
19 ..ınrqr, 18,50 Emil Rooa& t.akunının konaeri, ,.., K 
St~d onferanı, 20,15 Kotu haberleri, 20,25 
22 ~adan Sybil iımindeki operet te-mıili, 
)t' Son haberler, 22,50 Gellert ote1inclen nak 
... tı caz mu,ikiıi 2J 45 J. Pertiı Biran ta.la-
·••r. ' ' 

V 1 Y A N A 507 m.ı 
~~S Plik lconı.eri, 19,0S Karda yelkenli kı· 
~· 1

•r, 19,ıs l\.tüaababe, 19.,55 Eıki ?e •eni } 
')'an 1 d C ' •>-a.l't 0 Parçalftrı ( Pau e onne). 20,45 Saat 

r va. 20,55 Spor 21 Sesli filnı Se St 
•nd k' n e-

l . • ı kili&e, 22,05 Johan Strauı•' 
"rınd . . . . , un eser .. 

>" en Sımphzıua ıaırnli operet• d b" 
' ~•rçalar. ın en ır ae--

11 3 il O K R E Ş 1875 m.: 
]'> , O Ruhi neıriyat 11 45 R hi !•-~ • 

c; P!•k • • u muıuuaı, 

lco,. 1 .~ • l3 Pli.le, 14 Haberler, 14,15 Pili: 17 
19 .... uhproıramı• 18 Jean Morko orkestraaı, 
() a erl~r 19 15 O 
Qİ.ve •

1 
' • rkeatranın de•amı, 20 

4 r&ı e neıri 
tnıacber'' . Yali, 20,45 Konferans, 21 Flech 

ı. •n Pıaı d' • . 1· "-·ı· "'•il" 2 ra ın caıa, ıaurı ı mu•uu 1 
l.ı· ı, 2 Koni 1 h ılt0 d' eranı, 22,15 F ec term•cher'in 

~recteur, laimli muıikili pi7esi.. 

ı 1? ., R E S L A U 316 m.: 
i . •'•lôf ın .,_. 19 M- h "'ıtt'" U•ı.u, uaa ab•, 19,45 N•t'•-
~-1\ -:oz neıriyat, 20,10 Müaahabe, 21 Al
.... "' • d t.._., ~ ıerın en mürekkep konıer, 23 Son lıa-

.30 Ne4'eli konaer. 

l 9 şubat pazartesi 
12.3-0 4. ti K A R A ; 
18 Cra.nıofon 
ıe:45 A.l•turlca ...:z. 
ls.ı0 Dııı.rı, muıik.ial. 
20 .A.la.turka 

~. aaz. 
\r Janı haberleri. 

C l?,20 pA R. Ş O V A , 1415 m.ı 
•ı Otk olonya ıarkıları, 17,40 Dera, 17$5 

tı.,· tııatra. 18 Zi • 1 tıeır· 11
• .SO raı musahabe, 19 Si· 

~rluı.,r 1 ~"-t, 19,20 Aıkeri bahisler, 19145 Plik 
~ '-lhetif ~ Ertesi sünün provamı, 20,05 
,. ~O le~ l.02 Senfonik konser, 22 Tefrika. 
'l?) naerj d 
~ kona . evamı, 23 Kad., u7andıncı, 

he, 24•0; 11• 23,35 Danı muaikiıi, 24 Müıa
Dana rnuaik!ıı· il . 

ı l? K dlJ D A P E Ş T E 550 m.: 
"oı:ı • ın • . ltıj• •t!ri l' •atı, 18 Konferans, 18,30 Rad,.o 
• •it, 2~ ~~anniJi, 19 Almıuıca ders, 19,25 
<~' ~.SO Huaahabe, 20,40 Filharmonik kon-

ılS 'trj •herler, 23,10 Sisan nıu•ikiai 
Otakttf ' \r 1 hl ara ından konıer 

~ 17,:ıo G y A N A 507 m.: • 
...._.. en )''-
b '-ııeJ Sa • ~ 1

"' ne4riyah, 18,10 Konaer 19 
'r tı atlar d • - ' 

'\I '• 19 SS a aır, 19.20 Muıahabe 19.25 
•"'il , K•Jb· y· b ' d ~n A un ayana1a mer uttu .. , İami J:q hit ıc:U•turya musikisinden terekküp e· 

,.
0 
'•f ~ .. rk:~et (Holı:er ), 21,45 Aktüalite, 22 

b ""'•tıtik ın eserlerinden mürekk.ep t!:'den '"l •etıfo ·ıı. k 
t' '"i. 2J 3() nı onıer, 23,10 Akıam ba-

11 ~.1': ş.'. Akıam konıerj ( RadTo kona ... 
il 0 nherJ. • 

18 n O K R E Ş 1 5 • o,.lı; or,•, 
1
• 87 m .• 

~ l eıtı-., 11 p •le, 14 Haberler, pl&k, 18 Rad,.o 

11° laır•fı 'Jlg Haberler, 19,15 Mme Anshelo
ı ' ilo 0,? lln taı•nni, 19,30 Radyo orkeıtra-
ııı:o.,,f •..-e-r • 
f, '"•rıa .., ••le dersleri, 20,20 Plak, 20,45 

r•n • ..... 1 M t K d •ı 21 45 e zner uarteti, 21,30 Kon· 
•• ı. • Mrne r.ıı· . N ~ Ra.rı · ·"'• ealol"eaco tarafın· 
tırı nı, 22 15 M 

lttı ~İ•• k ' elle Madeleine Cocoıraı ., no l)n • n ~ ~erı. 
I?,. ES l A U 

•lk• . rı.,fif lT\ 'k• 316 m.: 
111 19 ua1 ı 18 M.. h h 19 Ç >•t • .5o ,.,.. ' u&:ı rı ~. ay mu-

ı, ; 21 P.1Uaah uhaahabe, 20 Şat"kılr milli ne4rİ• 
•'\., ... .,.. • • 21 30 s·ı· d b. 1a • • t-ı••k .., .....::,.'\() Al • • ı ıaya a ır ' ısım· 

teee ko rrıan halk ıarkıları, 23,45 Ka· 
l\ıeri. 

20 şubat salı 
ANKARA< 

12,30 Gramofon. 
18 Orkeatra: Mozart Ouverture La flude 

Enchanteeı Bir.zet t ve 2 inci auite Car· 
men. 

18,45 Alaturka •az. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A : 14ı5 m.ı 

16,40 Caz orkesh·aaının konaeri, 17,25 Mü
ıahabe, 17,40 17,55 Caruaonun pl&klaTı, 18110 
Piyano konıeri, 18,SO Zirai rnüsababe, 19,20 
Musikiye dair konferans, 19,35 Plak 20 Mü
sahabe, 21,02 Valfıanr Aınadeus Mozart'ın 

eıerlerinden Coıi Fan Tutto opera temsili, 
23,40 Danı' musikisi, müıahabe, danı ınuıikiai. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 
17 Çocuk hiki.yeleri, 18 Müı&babe, 18,30 

Budapeıte muaiki he1etinin konseri, 20 Ame
le proiran:u, 20,30 Radyo konseri, 21,10 MÜ· 
sahabe, 21,40 Kurina Sisan takımı, 22,30 Ha
berler. 23,10 Pariıten nakJen Milöker'in eael"
lerinden Dilenen talebe Bettelatudent i~-imli 
opret tem•ili. 

V 1 Y A N A 507 m.ı 
18,15 Konser, 19,05 Müıahabe, 19,30 Bat· 

laniıçlara Fr. ders, 20 Aktüalite, 20,15 Saat 
ayan, va. 20,25 Viyana operaıından naklen 
Verdinin eserlerinden Rhroletto opera.ar, 23 
Tamimler, 2~,05 Pli.le. koi"'aeri, 23,25 Bettelı
tudent operasının bazr luı:mla,.1nı konaerv•· 
tuvardan nakil. 

B 0 K R E Ş 1875 ın.ı 
13 Borsa, Plik, 14 Iiaberler, pli.le, 18 Si

biceanu orkeıtraıııı , 19 Haberler, 19,lS Or· 
keıtranın devamı, 20 Üniversite dersi, 20,20 
Pli.k, konferana, 21 .Jean Atbanaıiu tarafın

dan tasanni, 21,20 Senfonik konıer, 22 Ro
manya üzerine kouferana, 22,15 Senfonik kon.· 
serin devamı, 22,45 aon haberler. 

B R E S L A U 316 m.ı 

17 Konıer, 18 Müıahabe, 19 Küçük musi
ki parçalan, 20 ikinci yüz iaimll milli akeç, 
21 Müaahabe,, 21,20 Dana musikiai, 23,10 
Haberler, 23,45 Gece konseri, 

21 şubat çarşamba 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 
18 Orkeıtra : Keman konseri (Ekrem 

Zeki Bey tarafından). 
18,45 Dana mu•iki•İ· 
20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A : 1415 m.: 
16,50 Tasannili kon•er, 17,10 Çocuk pros

ramı, 17,40 Müıahabe, 17,55 Hafif muaiki, 
18,50 Zirai müıahabe, 19 Tarihi tabü konfe
ranı, 19,.20 Oda muıikiıi, 20 Muhtelif sözler, 
21.02 Hafif rnuaiki, 22 Muıahabe, 22,20 Mu· 
ailcili temıil: Sonetı de Crimee, 23,15 Konf.., 
ranı Esperanto dili ile, 23,30 Pli.le ile salon 
muıikiai, 23,4S Dana muaikiıi, müıahabe, 
danı muaikiıi. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 
18 Berend Salon, takımı. 19,30 Konferans, 

19,50 Mr. Karolyi tarafından piyano konıeri, 
21, Berlinden nakil, 22,05 Haberler. 23,15 
Odeon ve Parlofon plakları, 22,20 Bnra S.i
•an takımı, 24,30 Bri~n1a ote1indea naklea 
dana muıikiıi.. 

V 1 Y A N A 507 ın.ı 
18,15 Viyana muıikiıi (yeni heıtelerden), 

19,0 Badem ve hasta.hkları, 19,30 Müaahabe, 
20 Avuatuıryadaki Alman Halk danılan1 
20,50 Saat ayarı ••· 21,0S Rad70 dostları he· 
yeti tarafında" senfonik konıer, 23,10 Son 
haberler, 23130 Eaperantoca. ecnebi haberleri, 
2,45 Akıam konacr3i pli.le ile. 

BÜ KREŞ 1875 m-' 
13 Borsa, plıi.k, 14 Haberler, pli.k. 18 Rad· 

70 orlceatraıı, 19 Haberler, 19,15 Radyo or .. 
ke&traıı, 20 Üniversite radyosu, 20,20 Pli..k., 
20,45 Konferanı, 21 Bela Bartok tarafından 
piyano konseri, 21,30 Konferans, 21,4S Mel 
Aliı Nikolaeıku tarafından ıarlular. 22.45 
Haberler, 23 Cina restoranından naklen kon· 

aer. 
B R E S L A U 316 m.: 

18 Hafif muıiki, Y e.ni ıiirler, 19 Kültürel 
neıriyat, 19,20 Solo harpa konseri, 19,45 Mü .. 
aaJı.be, 20 Bach, Mozart ve Beetboven'in e

serlerinden terekküp eden konser, 21,10 A., .. 
hk Dünya haberleri, Spor haberler va. 22,30 
Koro konseri, haberler • 23,05 Cece muıikiıi. 

22 şubat perşembe 
ANKARA1 

12,30 Gramofon. 
18 Orkeıtra: Urbini Ouverlure Mirka La 

bohemienne Borodine Eine Step .. 
penıkizz Aua mitte) Aıien Tıchai· 
k0Yak7 1 Ye 2 inci Suite Casae Noi-

aeL 
18,45 Alaturka aaı: 
20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı 1415 m.: 
16,40 Sa.lan orkeatraaı, 17,40 Haberler, 

17,55 Operet parçaları, 18,20 Scbleichhorn, ... 
letile konıer, 18.SO Genç köylülere neıriyat, 
19 lkhıadi konferans, 20

1
05 Müıahabe, 20,25 

Aktüalite, 20,40 Spor haberleri, 21,02 Cbopin 
İn aençliiine a.it eserlerden mürekkep konaer 
22,05 MilAno'daki Skala opera binaaından nak 
len : Roaaini'nin Mojıe iıimli operaıı. 

il U D A P E Ş T E 550 m.: 
17 Zire1 müaahabe, IS,30 Konıer, 19 Kon

ferans, 19,30 Somoıyi ıalon takımı, 20,10 Ha
rici ıi1aaet, 20,30 Büyük operadan naklen bir 
opera temsili, 21

1
30 Haberler, 24 Telefunke.n 

sramofon plikları. 
V 1 Y A N A 507 m.ı 

18,05 Franz Liızt'in eserlerinden piyano kon 
aeri, 18,25 Operetlerden duet parçalan, 18.5S 
Ticarette intiu.m, 19,.20 Amerika':ra dair, 19,50 
Müaahabe, 20 Askeri konıer, 21,15 Aktüalite, 
21,30 Kari Schönherr kendi eserlerinden, 22 
Mükadderat •• :rıldızlar, 23 Akıam haberleri, 
23.,20 Kar haberleri, 23,35 Akıam konseri. 

B 0 K R E Ş 1875 m.: 
13 Borıa, plak, 14 Haberler, plik-, 17,lS Ço

cuk neıriyatı, 18 Gr. Diniko orlceatraaı, 19,15 
De•amı, 19.SO Üniversite rad,.oau, 20,10 
Konferanı, 20,30 Romen operasında verilecek 
temıili nakil, Sonunda haberler. 

B R E S L A U 316 m.ı 

w17 Hafif musiki. 18 MubteHf haberler, 18,15 
Övleden sonraya mahıuı musiki, 19 Vallena
t~in'in 390 ncı ölüm seneıi münaıebetile ne4-
Tıyat, 19,20 Aktüalite, 20 Milli bir alc:eç 21 
Müaalı.abe, 21,30 Avuıturya muaikiıi ~.SO 
Enrioc Ma.inardi çalıyor, 24,05 Gece konseri. 

23 şubat cuma 
ANKARA: 

12,30 Gramofon, 

18 Keman konseri (EL:rem Zelıt.i Bey ta-
rafından). 

18,40 Fran11zca derı. 
19,15 Gramofon 
20 Ajanı haberleri. 

V A R. Ş O V A ı 1415 m.ı 
8,20 Pli.k ile sabah konıeri, 8,40 Keza, 13,05 

Plıik. 13,35 Pli.k, 16,40 Cas orkeıtraaı tara· 
fındaıa konser, 17,10 Pl1ano konseri, 17,40 
Müaahabe, 17,55 Pli.k, 18,25 Ukranya lcoroau 
tarafından konser, 18,50 Zirai haberler, 19 
Çocuk dersleri, 19,20 Polon7a eıerlerinden 

mürekkep konıer, 21,02 Musjkiye dair konfe
rans, 21,15 Filharmonik. konser, 22 Belrrat· 
tan naklen umumi Avrupa konseri (Senfonik 
tal'annili konıer), 23 Edebi musahabe, 23,15 
Filharmonlk konıerin devamı, 23,40 Dana 
rnuıikiai. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 
14,30 Konıer, 18 Rad10 konseri, 18,50 Ste· 

no•rafi dersi, 19,20 Macar halk ıarkıları1 
20,20 Spor haberleri, 20.JO KonfeTans, 21 
Belırat'tan naklen umumi Avrupa konseri, 
23,lo J. Riso Siaan musiki takımı, 23,50 Ritz 
otelinden na.iden ca:z:band. 

V 1 Y A N A 507 m.ı 
18,05 Alman halk 4arkılarr, 18,35 Taganni 

18,SS Seyaa.ht haberleri ve 5por1 21 Max Re· 
aer'in eıerlerinden orı konıeri, 21,JO Sima.1 
farkılan, 22 Belgrat'tan na.iden: Umumi Av· 
rupa konseri, 23 Son haberleri, 23,20 Akıanı 
konseri, 

B 0 K R E Ş 1875 m.: 
13 Borıa, pli.k, 14 Haberler, plik, 18 Motoi 

orkeatraıı, 19 Haberler, 19,15 Motoi orkeıtra
lf, 20 Üniversite radyosu, 20,20 Plik, 20,45 
Konferanı, 21 Makaim Vasilin tarafından ta~ 
ıanni, 21~0 Radyo orkeıtraaı, 22 Mütalea, 
22,15 Radyo orkeıtraaı, 22,45 Haberler. 

B R E S L A U 316 m.ı 

17 Hafif rnuaiki, 18 Ev musikisi (Flüt, pİ· 
yano, keman ve halk ıarkılaTı), 18.ZO Orkest
ra, 19 Müaahabe, 19,20 Müaahabe, 19,45 Er
tesi aünün provamı, 20 M.illi ne,riyat, 20,30 
Müaahabe, 20,55 Pli.k konıeri, 21,25 Spor 
palaatan nakil, 23 Haberler, 23,40 Gece kon
seri, 

24 şubat cumartesi 
ANKARA; 

12,30 Gramofon. 
18 Orkeıtra : Ha,.den ( AdieuJ Syıınpho• 

nie. 
l8,4S Alaturka aaz. 
19,25 Danı muıilıtiai. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A : 1415 m.ı 
18,40 Şa.r)ula.r, 17 Haata.lara teıelli sözleri, 

17,40 Deıra, 17,55 Popüler senfonik konaer 
18.50 Zirai haberler, 19 Reportaj (nakli ?J: 
19,20 Dan koroıunun plikları 19,. C 

• • rhl az 
(taga.nnıli), 20 Müıahabe, 21,02 Hafif orkeıt· 
ra muıikiai, 22 Müaababe 22,20 Polo 
ıikiııi, 23 Dana mua;kiai. 

• nfa mu• 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 

: :,,30 Taıanni, 19,SO Opera heyetinin kon· 
ıeı· 20,50 Konferanı, 21,10 Tiyatro parça· 
la n (Odry hey'et-i), 23,10 Haberler, 23,15 
I~ .ı~e rana, 23,30 Siran muıikiıi. 

V 1 Y A N A 507 m.ı 
18,10 Orke•lra konseri, 19,05 Can sıkıntısı, 

19,JC Aktüalite, 20 Huıo VoJff'un eserlerin
«! e ı l;.o ns~r. 20,45 Saat ayarı, •e aaire, 20,55 
l'ia ,t ııat, 21 Haftanın haber İçimali, 21,30 
Fı·.ın:r: Suppen'in Model isimli opereti, 23,4S 
D .). ı ı pl8.kları. 

B 0 K R E Ş 1875 m.ı 
l .1 Borsa, pl.ik, 14 Haberler, plü:, 17,15 

,.,.1e!.. tcpll tte4riyab, 18 Radyo orkeatraa1, 19 
Habc-rlerl, 19,15 Rad70 orkeatraıı, 21 Oni· 
vr.r1.İte derı1eri, 20,20 Hitab•, 20,45 Konferans 
21 Gitar konseri, 21,30 Teknik radyo, 21,50 
Kotı.ıta.ntln Badeaco tarafından taıanni122 tS 
S. Seidemann tara[ınd.an Saksofon aolo, 22,45 
Haberl•r. 

B R E S l. A U 316 ın.: 
17 Ha.fif musiki, 18,30 Aktüalite, rnüaaha· 

be, 20 Milletin saatin V aıner•in popüler par
çalarından, 21,05 Milli netr.iyat (Ra7b aenfo· 
n.ik ork .. trasının Franz Adam 4dareıindeki 
konseri, 23,30 HaJk rnuaikiıi ve halkın ıan'a· 
b iam· ·ı k • verı en onaer, 1 Org ile esk.i halk 
muıikiıi. 

Hariciye vekili 
Ankaraya gitti 

(Başı 1 inci sahifede) 
ziyaretler kabul etıniıtir. Vekil Bey 
ö~leden s~~r~ D'?lmabahçe sarayına 
gıderek Buyuk Mıllet Meclisi reisi Ka
zım paıa hazretlerini ziyaret etmiı • 
tir • 

Kazını Paşa, bir müddet sonra To • 
katlıyan oteline giderek Tevfik Rüıtü 
Beye mülaki olmuıtur. 

Vekil bey saat beıte Haydarpapya 
geçmiş ve dün akşamki trenle Anka· 
raya hareket etıniıtir. Tevfik Rüştü 
Bey istasyonda vali Muhittin Bey ve 
bazı zevat tarafından teıyi edilmiı • 
tir. 

Tevfik Rüıtü Bey dün hareketinden 
evvel gazetecilere fU beyanatta bulun• 
muştur: 

- Bu defaki seyahatten de çok mem· 
nun avdet ediyorum. Her vakit oldu
ğu gibi seyahatimin mevzuu hakkın
da büyük Reiaicümhur Hazretlerine, 
muhterem Baıvekilime ve hükumete 
maruzatta bulunmadan evvel beyanat 
vermekte mazurum. Bu akşam Anka· 
raya gidiyorum. Şimdiden ıöyliyebi -
l~eğim §udur ki Türkiyenin sulh po
lıtikası muvaffakıyetli inkiıafında de
vam etmekte ve mevcut dostlukları
~ı~ kartılıkh ve tam riayet esası da· 
hıl'?de dostluk çerçevesi geniılemek • 
tedır. 

Kemalizm it bölümünün her sahasın
da olduğu gibi harici işlerdeki muvaf
fakıyetin sım da dürüstlükte ve bil
haHa ıefe inan ve güven ile çalıımak
tadır. 

M. Titüle&cu Belgrat yoluyla 
hareket etti 

ATINA, 16 (Milliyet) - Romanya 
Hariciye nazın Mösyö Titülesco dün 
akıam Semplon ekspresile Atinadan 
hareket etmi~tir. 

Mösyö Titülescoyu Baıvekil Mös • 
yÖ Çaldaris, Harjciye nazın Mösyö 
Maksimos, Kondilis, Balkan misakını 
imzalayan devletlerin aefirleri, bir 
çok askeri ve siyasi zevat Lirisa İıtaa. 
yonuna kadar teıyi etmiılerdir. 

Mösyö Titülesco Bükreıe gibneden 
evvel Belgratta yirmi dört saat kad 
kalacak, Yugoslavya ricali ile .,

0
•• ..ar 

k . • ru • 
ıecc lllj 

Tenha bir Cuma 
latanbulun muayyen yerleri Cuma 

günleri kalabalık olur. Fakat dün 
§ehrin sokakları çok tenha idi. iki 
gün görülmemi§ bir tipi ve soğuktan 
sonra lstanbullular dün evlerinden 
bir yere çıkmamağı tercih etmitlerdi. 
Sokaklarda görünenlerin ekserisinin 
hızlı hızlı gittikleri göze çarpıyordu. 

Bu halile denilebilir ki, dün de ıe
hirde tabii hayat avdet edememiıtir. 

Şehrin temizliği 
Dün yer yer Belediyenin temizlik 

itleri amelesinin caddelere yığılan ka 
n temizlemeğe çalııtıklan görülüyor 
du. Bu temizleme faaliyeti karı orta
dan kaldırmaktan ziyade caddenin 
bir tarafından kaldırıp diğer tarafına 
yığmak şeklinde tecelli ediyordu. Bu 
yığınlar bir taraftan eriyerek gene 
caddeleri istila ebnekte idi. Beledi
yenin bir kaç amelesi ile bu temizlik 
itinin ba.şarılamıyacağı bir kere daw 
ha anlatılmııtır. 

Meşhur kar temizleme makinesi 
Belediyenin meşhur kar temizle· 

me makinesinin hiç bir i§e yaramıya 
cağını son kar meydana koymuftur. 
20 santim kardan aşağısını temizliye
miyen bu makineye bir faaliyet saha 
aı hayli arandıktan sonra nihayet ev· 
velki gün bulunmuştur. Hürriyeti Ebe
diye tepesinden Kağıth:ııneye in<>n 
yol karla kapandığından mezbaha 
kamyonları işleyememekte ve Beyog 
luna et çıkarılamamakta idi. Kar ma 
kinesi geçen gece bu yola götürülmiif 
Perşembe günü bu ycldaki karları te
mizlemek üzere çalı~mağa bat~amıf, 
fakat biraz sonra makine bir kar vı
ğınına saplanarak kalmıştır. Maki;,e 
bu şekilde karı temizliyemcdikten 
sonra, yolun ortasında kalarak yolu 
büebütün kapatmııtır. Verilen mah'.i
mata göre ve garip bir tecelli olarak 
makine mezbahadan getirilen amele 
ve kamyonlarla bin müşkülatla yolun 
kıyısına çekilebilmiştir. 

Kayanlar, düşenler 
Evvelki akşamki müthit soğuk bil 

hasaa sokaklardaki kan dondurmuş· 
tu. Bu don dün öğleye kadar devam 
etti. Don yüzünden sokaklarda ka
yanlar ve düşenlere sık aık tesadüf 
edilmekte idi. Donan terkos boruları 
dün açılnuı ve her tarafa su gelmeğe 
b:ışlamııtır. 

Tramvay yollan 
Tramvay geçen caddeler de dün 

gece ve dün tramvay atneleıi tarafm 
dan temizlenmiştir. Dün tramvay se .. 
ferleri tamamen intizama girmişti. Oı· 
küdar tramvayları da dün seferleri 
nonnnl bir ıekilde yapmışlardır. ~ 

Denizde 
Fırtına dindikten sonra da seyrise 

fer tabii halini almıştır. Deniz Tica
ret müdürlüğüne gelen son malUına
ta nazaran, bütün karasvlaranızda 
vapurlar intizamla seferlerine devam 
ebnektedirler. 

Yeniköyde karaya oturan 4700 
tonluk iriş gemisi henüz kurtarılaına 
ID!":\ttr. 

Mülhakatta 
Mülhakattan aldığımız malılln.ata 

nazaran, yollar tamamen açılmış ve 
üç gündenheri gidilemiyen köylere 
erzak ve un sevki t•~n edilmiştir. 
Jandarmalar yollarda donan olup ol 
madığıru araştırmışlar ve hiç bir va
kaya tesadüf etmemişlerdir. Bir çok 
,,.öylerin civarına kurt sürüleri in.mit 
ve bazı köylüler kurtlarla karıılaı
mıılardır. 

Trenler 
Gerek Devlet demiryollarında, ge 

rek Şark demiryollarında trenler dün 
intizamla işlemiılerdir Banliyo sefer 
leri dün vakitlerinde yapılmııtır. An
kara ve Avrupa trenleri dün vaktin
de gelmiştir. 

Kar 
Y eıilköy Rasat merkezinden aldı

ğnnız maliimata göre kar bugün de 
devam edecektir. 

Dün şehrimizde karın irtifaı 35 
santimetreyi bulmUftu .• Hava gittik
çe iyileşmeğe doğru gitmektedir. 

Yunanistanda mektepler tatil 
ATINA, ı6 (Milliyet) - Şiddetli 

kış bütün Yunanistanda devam et
mektedir. Bu yüzden Yunanistanm 
bir çok yerlerinde münakalat durmuı 
tur. Mektepler de tatil edilmiıtir. 

Bir otobüs ağaca çarptı 
Evvelki günkü kar tipisi eana11n

da Kadıköyünde Bağdat caddesinde 
gibnekte olan Belediyeye ait bir kam 
yon kara saplanarak kalmıştır. Ve 
bir otobüs te Bostancı caddesinden 
geçerken bir ağaca çarpmıt, camla
n lurılmııtır. Nüfusca bir zayiat olma· 

Zonguldakta bir vapur batırıldı 
ZONGULDAK, ıs. A. A. ~ iki gün

denberi ıiddetli esen fntna kar tipisiyle 
emaali görülmemiş şiddette dalgalar mey 
dana getirmiştir. Zonguldaktan lıömür 
alan vapurlar Ereyliye ve Amasraya il
tica etmiılerdir. Zonguldak limanında 
kömür alan Oıküdar vapuru limanda ba· 
rınamıyarak tehlikeli vaziyete düıtüğün· 
den batırılmıştır. 

MUCLA. ıs. A.A. - Şiddetli bir so
ğuk ve fırtına büküm ıürüyor. Gece de
rece sıfırdan a~ğı 6·7, aabahleyin 4 idi. 
Fırtına ve soğuk devam etmektedir. 

Bandırma treni kara saplandı 
AKHiSAR, ıs. A.A. - Bu havalide 

fırtına ve tipi bütün şiddetiyle devam et
mektedir ve çok kar yağmaktadır. Ban
dırma treni Suğucakta kara saplanrruı· 
tır. lzmir treni de Sanhanlıda kalmaya 
mecbur olmuştur. Somadan Uir imdat 
treni tahrik edilmiştir. Köylerle olan 
münaklat durmuştur. 

BAYINDIR. ıs. A. A. - Tire, Öde
miş ve Bayındırda dehşetli kar yağmak
tadır. Bazı yerlerde münakalat inkıtaa 
uğramııtır. 

Mersinde bir sandal devrildi, 
üç kişi boğuldu 

MERSiN, 15. A.A. - Dün akıam fır
tınanın te~iriyle zincirini tarayıp karaya 
gitmekte olan liman ıirketinin Kurtepe 
atlı romorkörünü kurtarmak Üzere bir 
sandalla altı kişi, romorköre yana~acak
l~rı s:rada sandal devrilmiş ve içindeki
ler denize dökülmüştür. Bunlardan iki 
si ters dönen sandala sarılmak suretiyle 
ve biriıi de zinciri tarayarak giden bir 
mavunaya atlamak suretyile karaya çık
mıılar ve kurtulmuşlardır. 

Biri romorkör kaptanı, biri ateKi,bir 
tayfa olan diğer üçü hala kayıptır. Bun
ların, boğuldukları anlaıılıyor. Henüz 
cesetleri bulunamamıftır. Fırtına sabaha 
karşı sükün bulmuştur. 

Trakya ve Ege'de kar kesildi 
ANKARA, ıs. A.A. - Ziraat veka

leti Meteoroloji müessesesinden bize ve
rilen m:ılumata nazaran Trakya ve Ege 
mıntakalarında üç gündenbcri devam 
eden kar yağııı kesilmek üzeredir. Bu 
iki mınt .. kanm hava suhuneti düne na• 
zaran 3 derec etrafında olmak üzere dü
tüklük göstermiştir. Bu iki mmtakada 
gece suhuneti tamamen sıfırın altında 
kaydedilmiştir. Edime ve havaliıinde 
tam kış günü olmuştur, yani buralarda 
gündüz sühuneti dahi sıfırın altında kal
mıştır. Son yağın lıarlann yüksekliği 
Buraada 40, Denzlide 36, Alaıel:irde 12 
aantimetreyi bulmuıtur. 

Orta Anadolu mıntakım - Uşak ha
riç - tamamen karlıdır. Karın yüksekli
ği Y eniıehirde 45, Y ozgatta 34, Bolu
da 16, Afyor:da 24, Tosyada 30 santi
metredir .Bu mıntakada son bir gün zar· 
fında bet derece etrafında olmak üzere 
sühunet düıüklüğü kaydedilmiştir. Sü
hunetin daha fazla düımesi ihtimali kuv
vetlidir. Bu sabah, Afyon, Isparta ve 
Y enişehirde sıfırın altında9, Ankara ve 
Boluda sıfırın altında 6, derece olarak 
kaydedilmittir. 

Cenubi Anadolu mıntakası da soğuma
ğa batlamıştır. Bu mıntakanın en düıük 
sühuneti Antalyada 2, Urfa ve Meratta 
3, Adanada 7 derecedir. Mıntaka tama
men yağmurlu geçmiıtir. Son 24 saat 
zarfında düşen yağmur ıniktan, Dörtyol 
da 260, Maraıta 35, Adanada 28 mili· 
metredir. 

Şarki Anadoluda kar yağııı keıilmek 
üzeredir .Bu mıntaka diğer mmtakalann 
aksie olmak üzere ısınmaktadır. Bu sa
bah. sühunet dereceai Karsta ııfınn al
ımda 5, Erzurumda sıfır derece kayde
dilmiştir. 

Karadeniz ınmtakası - Trabzon ha
riç - yağışlı geçmiştir. En fazla y~ğıf 
lneboluda sı milimetre olarak görülmüş
tür. Mıntakanın muhtelif yerlerinde öl
çülerin yağı' miktan 7 • 20 milimetre a
rasındadır. Yalnız Rizede · ölçülen mik
tar bir milimetredir. Bu mıntakanın ha
va ıühuneti sıfırın üstünde 5 derece et
rafında olma!< Üzere kaydcdilmiıtir. 

lzmirde kar eridi 
lZMIR, ıs .A.A. - Şehrimize yağan 

kar, erimittir .1923 senesinden beri iz
mire bu kadar şiddetli ve fazla kar yağı. 
fi görülmemiıtir. Yalnız bundan yedi 
ve iki sene evvelleri iki defa daha kar 
düşmüıse de yollarda ve kremitlerde tu 
tunacak kadar kuvvetli olmarruıtır. Alı
şılmamıı bir manzara olmak itibariyle fz. 
mir iki gündür ıimal memleketlerini an· 
dırmaktadır. 

24 saattenberi sühunet derecesi şehri
mizde muhtelif tebeddüllcr arzeylemiı
tir. Sıfırın üstünde 3 dereceden sıfırın al
tında 8 dereceye kadar inip çıkmıştır. Ge
ce fırtınadan limanımızda bulunan vapur 
!ar, gene limandan çıkarak açıklarda de
mirlemek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Alsancak iakelesinde Güzelizmir iıminde 
kereste yüklü bir motör karaya düıerek 
battığı gibi Darağacında T""iskelede de 
ı20 tonluk Yunan bandıralı bir yelkenli 
iakeleve açrparak parçalanmı,tır. 

TORBALI, 15 .A.A. - Torbalı ve 
Tepeköy havalisinde fırtına ıiddetli ol
muıtur. Derme çatma yapılmıı bazı ba
raka ve dük'{ nlar ve yüksek ağaçlar 
devrilmiıtir. Tepeköy koruluğundaki ser 
vilerden bazıları da yıkılınııtır. 

Dünkü kar kofusıı 

( s 

Japonyada vefat 
Eden zabitimiz 

s 

(Başi 1 inci sahifede) 
zabitimiz Şevket Cavit Japonyada a -
~~ız .. bir zatürreeden kurtulamyarak 
olmuştu. .~sayı Şaı:kta vatanı için ça• 
lııırken olen bu azız gencin cenazesi 
yarın Doryan Marn Japon gemisile li
manımıza ııelecektir. 

Cenaze yann vapurdan çıkarılarak 
ve bir gece gümrükte kaldıktan sonra 
pazartesi günü büyük merasimle aaat 
11 de Sirkeci gümrüğünden kaldmla -
caktır. 

Büyük erkanı harbiye bu genç de • 
nizci için askeri merasim yapılmasını 
emretıniıtir. Cenaze Sirkeciden Anka
ra caddesi ve Sultan Mahmut türbesi 
yolile Ayasofyaya götürülecek ve Aya
sofyada cenaze namazı kılınacaktır. Ce
set tahnit edilmiştir. Ayasofyadan ce -
naze ayni merasimle Alemdar caddesi 
yolile Sirkeci ve köprüden Tophaneye 
getirilecektir. Tophaneden cenaze ro -
morkörlerle Kandilliye geçirilecek ve 
orada hazırlanan kabrine tevdi edilecek· 
tir. 

Yüzbaıı Şevket Cavit merhum Türk 
bahriyesinin kıymetli bir uzvu idi. D& 
niz harp akademisinden büyük bir mu· 
vaffakıyetle ve birincilikle çıktıktan •o• 
ra liyakati takdir edilerek ikmali tahsil 
ve staj için Japonyaya gönderilmitti. 
Japonyada deniz topçuluk mektebinde 
deniz torpito ve muhabere ve telsiz mek· 
!~binde ve Kasuga Mara mektep gemi
aınde ta!t•il ve stajını ikmal eden Şev
ket Cavıt merhum Japonya imparator
luk bahriyesinin en yüksek müessesesi 
olan akademiye girmiıti. Merhum bu
radaki tahsilini de haziranda ikmal e
decekti. 

Japon hükUıneti orada lıendini çok 
sevdirmit ve takdir ettirmiı olan bu 
Türk gencinin ıahsında Türkiyeye kar
tı bir cemile göstermek için kendiıinl 
Türkiyeye bir harp gemisile götürme
ğe karar vermiıti. 

M. Dollfuss asilere 
Mühlet verdi 

(Başi 1 inci sahifede) 
le Avusturya hükumetine, gaıebe çaldık
tan sonra alicenap davranacaklarını ü
mit ettiğini gayet dostane- ve mahrem 
bir şekilde izhar etmiştir. 

Fransız hükumeti de Viyanada buna 
benzer bir teıebbüste bulunacaktır. 

ln.gilterenin teıebbüıü hiçbir reami 
mahıyette olmamı§, sadec beteri telekki
lerden mülhem olmu"tur. " 

Sosyalist teşki)atı le•hedildi 
VIY ANA, ı6. A.A.- Hükumet 26 

soıyaliıt cemiyet ve teıkilitının feshe
dilmesine ve bütün emval ve emlakinin 
müsaderesine karar vermiıtir. 

Bu cemiyetler arasında mürettipler sen 
dikası ve diğer mesleki aendikalnr var
dır. Tirol ahali fırkaaı meb'uslanndan bi
risi lnnsbruck diyetine bir takrir veren:k 
ıunları İstemiştir : 

1 - Valinin salahiyetleri geniıletil. ' 
melidir. 1 

2 - Kendisine bir iıtiıari komisyon 
terfik edilmelidir. 

3 - Diyet feshine karar vermelidir. 
ltalyanlar ihtilôlin baatınlmcuına 

nıemnun 

ROMA, ıs .A.A. - llu aabahki ıraze
teler Avusturya hadiseleri hakkında ilk 
n
1 

oktai nazar neıriyatında bulunmaktadır 
ar. 

. Meuagero ı:azeteıi diyor ki : " Asa
Y'.I ve ad.alet ve milli hük\ımet prenaipi
nı fesatkarane hareketlere karıı ve ne ba 
basına olursa olsun m'!dafaaya azmetmiı 
olan Dollfu~s ve l;"er gıbi adamlar hüku
met mea'uliyetlennı taııyan ve tehlike 
altında ancak meınleketi kurtarmak vazı. 
fesiyle uğraşan herkesin bürme?ne. la
yıktır. Sosyalistlik Avusturyayı ınhi~· 
ma sürükleyordu. Ve kızılların tahnkl• 
tına verilecek cevap ancak, Dollfuss ve 
F ey tarafından verilen kat'i merdane ce
vap olabilirdi. Kızıl delililiğin sebep ol· 
duğu ölümler ve arbedelerin manzara11 
çok acıdır. Fakat Avuaturyayı idare eden 
!erin kanunlan ıiddetle tatbik etmeleri 
de bütün ihtilal tetebbüslerinin aklın lıal• 
masını temin edecektir ve bu memleke
tin cümhuriyeti kurtarmak hususundaki 
azminin bir ifadesidir. Sulhün avdetinden 
sonra Do1lfuss'ün siyasi, iktıaadi müı
külleri balJetmeğe karar vermeıini te
menni ederiz. M. Dollfuu, , Avusturya
nın iktısadi kalkınmasına yardnn ebne
ye mütemayil bulunan büyük devletlerin 
teveccühüne güvenebilir.0 

Doumergue 
Kabinesi 

. , ~Başt 1 inci sahifede)' 
hancı sıyasete ait kısımlannı alkıılamıı
tır. 

P~I~, 16. A. A. - M. Doumerııue, 
taltrırlenn bütçenin kabulünden sonraya 
bırakılmtmnı iıtemiştir. 

Şiddetle alkıılanan bir müdahalea.i es
nasında Baıvekil, üç senedenberi çekildi. 
ği inzivasını bırakarak batveki.leti ban· 
gi şerait altında kabul ettiğini hatırlat
mış, çünkü kendisine kabul ettiği takdil'o 
efe sulh ve sükiinetin iade olunacafmın 
söylendiğini bildirmiıtir ve demiıtir ki: 

Mücize yaratacak değilim. Fakat, par
lamento memlekette bir kalkınma yapa· 
rak ve maliyesini süzelterek bir mücize 
yapabilir. Yapılması elzem eserleri vüco• 
da getirmek için meclisin ve bir ihtiya
rın kimilen etrafına toplanmıı bir Fran
sa manzarası, Franaaya büyük bir nüfuz 
verecektir. lıte ben buna İnandım. Al
danırsam söylersiniz. 

Batvekilin nutku sağ ve ıol cenahtan 
ıiddetli alkıılarla selamlanmıştır. 

Reyler 
PARIS, ı6. A.A. - Hiı1unnete itimat 

reyi vermeyen ve takrirlerin tehir edil
mesini reddeden meb'uılar fU fırkalara 
menıupturlar, 97 sosyaliat, 3 Fransa 
•o.~yali~ti, ~ iıçi birliği, 2 grupsuz, 3 aol 
mustakil, bır cümhuriyetçi sosyaliıt ve 
ıo komüniat. ' 

68 meb'uı istinkaf ebniılerdir. Ve ıu 
fırkalara mensupturlar : 

~-6 radikal ıosyaliat, ı4 Cüınhuriyetçi 
ıoıyalist, 23 Fransız sosyalistleri, iki sol 
müstakil, iki g:rupıuzve bir ıoıya1iıt. 
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Boğaları değiştirilen köyler 
AYDIN, (Milliyet) - Evvelce 

Aydın merkez kaazımın Germen
cik nahiyesine bağlı iken Tire ka
zasına verilen I{araağaç, Çamköy, 
Bozköy, Hatipler, Dampınarı, ve 
Kızıkaköyün tekrar Germencik 
nahiyeıine verilmeleri için bu köy 
ler halkının müracatları üzerine 
vilayetimiz umumi meclisinin ver 
diği karar hükfunet merkezimizce 
tasvip olunmııt ve keyfiyet vilaye
timize tebliğ olunmuttur. 

Bu köylerin içinde Germenciğe 
bir saat, Tireye 8 - 9 saat uzaklık
ta olanları vardı. Sonra ticari ve 
zirai cihetten Germencikte alaka
ları vardı. Bu noktadan tekrar 
Germenciğe verilmeleri köylerimi 
zi çok sevindirmiştir. 

Elaziz lise isteyor 
El.AZIZ, (Mlliyet) - Orta

mektebin ıon mııfında bulunan 
65 talebe ailelerinin fakir olduğu
nu ve yüksek mekteplere gidemi
yeceklerini ileri sürerek Elizizde 
bir lise açılma11 için Maarif Veki. 
Jetine ve V ekilet nezdinde teteb
büsatta bulunulması için de viliye 
te müracaat elmiflerdir. Vali Bey 
bu müracaata kartı Elizizde bir li 
ae açılmat.ı için çahtaeağını söyle 
mittir· 

Mekleketimizdeki Ortamekte
bin halihazır mevcudu 400 küsur
dur. Bu mevcut lise olan civar vi
layetlerde bile yoktur. Geçen se
neler Ortamektepten mezun olup 
ta hariç liselere gitmeğe iktiradı 
malisi olmıyan 100 ze yakın genç 
te İffİz, güçsüz, bot gezmektedir
ler. 

Elaziz için bir liıe mutlaka la
zımdır. Maarif Vekaletinin gençle 
rin istikbalinin muhafazası için 
Eliizizde bir lise açmasını bekle
mekteyiz. 

Bafıkesirde fuhuşla mucadele 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba

bkesirde fuhuıla mücadeleye bat
lanınıftır. Teşekkül eden komisyon 
fuhut mmtakumı tayin etmek i
çin tetkikatma devam etmekte ve 
henüz bir karar vermemit bulun
maktadır. Fuhut içıiıı müracaat e
den 2 Ofa.hı...,.,.., henüz müaa.a.de 
ırerilmit değildir, Duyduklarımıza 

göre komisyon bu fahitelere evve
la nasihat verecek İmif. Bu nasiha
tin ne dereceye kadar müe11ir ola
cağını tayin etmek tabii pek zor
dur. 

Balıkesirde spor 
BALIKESiR, (Milliyet) - 2 

Şubat Cuma günü Balıkesirin en 
kuvvetli iki takımı olan Yurt ve 
Birlik birinci takımları kartılattı· 
lar Yurt takımına Rıdvan Beyi 
ila~e etmi9ti, Birlik ise her vakit
kinden zayıf idi. Yurt müsabaka• 
yı sıfıra kartı üç sayı ile kazandı, 
Yurdun B gurupu birinciıile ya. 
pacağı son maçtan sonra kupa bi· 
rinciıi belli olacaktır. 

idman Gücünden futbolcu Şem 
ai, sürat kotucusu Raif Beyler la
tanbula gitmitler ve Galatasaray& 
intisap etmi9lerdir. Balıkeairin bu 
iki kıymetli gencinin orada mu. 
•affak olacakları muhakkak adde 
diliyor. Raif 200 metre Türkiye 
birincisi, Şemsi idman Gücünün 
ve Balıkesirin en kuvvetli ve en 
kabiliyetli futbolcusudur. 

Tarihi roman: 60 
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MEMLEKET 
HABERLElli 

Antalyada içilecek su 
ANTALYA, (Milliyet) - Çağ 

layan ve taliilelerile methur olan 
Antalyada maalesef içilecek kireç 
ıiz bir su bulmak mümkün değil
dir. Bu yüzden her sene bir çok 
hastalıklar vukua gelmektedir. Bu 
vaziyeti nazarı dikkate alan Bele
diye uzun zamandanheri yaptırdı
ğı tetkikat neticesinde memlekete 
içilecek iyi bir su kazandırmak i
çin Meclisten 50 bio liralık bir is
tikraz kararı almıttır. Bu para ile 
açılması tekarrür eden artezen ku 
yularının mevkileri aranacaktır. 

Antalya bu mühim derdinden 
yakında kurtulacağı için çok se
vinmektedir. 

Antalyada numune köyleri 
ANTALYA, (Milliyet) - Hal 

kevimizin idare heyeti, Vali Nazif 
Beyin riyasetile yaptığı müteaddit 
içtimalarda (Solak), (Çirkinoba), 
(Çakırlar)'ın Nümune köyleri itti 
hazile ayrı ayrı seçilen heyetlerin 
bu köylere giderek bayramlar, top 
lantılar yapılması ve umumi vazi
yetlerin tetkikile her içtimalarımn 
temini kararlqbrılımttır. 

Evimizin içtimai muavenet fu
besinde Vali Beyin refikası Ha
nımefendinin reisliği altında ııekiz 
kitilik bir (Hanımlar kolu) teşek
kül etmittir. Bu heyet timdiden tef 
kat ve hayır itleri için çalıfmağa 
bqlaım,tır. 

Antalyada kostumıu balo 
ANTALYA, (Milliyet) - Hi

liliahmer cemiyeti idare heyeti ta 
rafından Şubatta kostümlü bir ba
lo tertip edilınittir. Bu hususta ha 
zırlıklara devam edilmektedir. 

Bu hayır centl.yetinin yaptığı 
~alo ve g_ardenpartiler muhitte da 
una takdırle kartılandığı için halk 
bu kostümlü baloyu da büyük bir 
ali.ka ve tabll'ıızhkla beklemekte
dir. 

Afyon Halkevi 

nın ikıncı aeneaım bıtırınek üzere 
~~Y~N, (M.ill.iy~t~ - Açılıtı- ı 

bulunan Afyon Halkevi tubeleri 
talimatname hükümlerine göre y~ 
ni komite azalarını seçmeğe batla 
mıtbr. 

Bu arada Kütüphane tubeai de 
komitesini seçmittir. Afyon Halk. 
evi okuma salonunda bulunan te
hir kütüphanesi, Eve ait kitapların 
da ilavesile zengin bir hal almıt-

Piyango talihlileri 1 Ayd da y ld ım 
BANDIRMA, (Milliyet) - Tayya- ın 1 ır 

r~ pi.yankoıu?."~ b!' kq~clea!nddô. ?5 Düşen cami 
bın lıralık buyük ıkramıyeu fClırimiz· 
de sahlan 11195 numaralı bilete iıa • 
bet etmiıtir. Bu biletin bamili Günan
da müskirat bayii Tahsin Beydir. Tah
ıin Bey biletin onda bir parçaaına sa
hip olduğu için 2500 lira alacaktır. 

Geçen kqidenin en büyük ikramiye
si olan elli bin lira da şehrimizde dok
:or Mustafa Beye çıkmıftı. 

Büyük ikramiyelerin böyle birbir ar
kasına iki defadır Bandırmaya tesadüf 
ebneıi halkımızda tayyare piyankosu
na karşı rağbeti arttmnıfbr. 

Bu itibarla gelecek tertip biletler
den şehrimizde satış miktannm bir 
miıli fazla olacağı muhakkak sibl • 
dir. 

Bo!u Halkevinde 
BOLU, (Milliyet) - Köycülük 

Güzel sanatler, Spor, Dil, Edebi
yat, kütüphane, ve neşriyat, içti
mai yardun, halk derrhaneleri, 
temsil, müze, sergiden ibaret se
kiz tubede komite azalan yenile
me intihabı yapılmaktadır. 

Halk büyük bir ali.ka ile ittirak 
etmektedir. 

Sivaslı konferanslar 
SIV AS, (Milliyet) - Bu haf

tanın Cumasında Halkevi ıalo
nunda kıymetli doktorlarımız
dan Cevat Bey tarafından (ve
rem ve konmına çareleri) hakkın
da halka bir konferans verilmit
tir. 

Antalya vilAyeti 934 bUtçesi 
ANTALYA, (Milliyet) - Vi

layet meclisi umumisi 5 • 2 -934 ta 
rihinde toplanmıftır. 

Vilayetin bu sene bütçesi 540 
bin liradır. Ayrıca nafia itlerine 
sarfedilmek üzere yapılacağı söy
lenen 200 bin liralık istikraz da 
medisç~ tekarrür ettirilmİftİr. 

Gazı Hazretlerinin heykelleri 
ve tehire i:sal edilecek içme ruyu 
için idarei hususiyeden belediyeye 
mühim bir para yardımı yapılma
sı konutulmuttur. 

kütüphanesi 

tır. 

5.000 adede baliğ olan kıymet
li eserler her gün okuyucuların is
tifadesine arzedilmektedir. Kütüp 
hane Cum~rtesi gün!eri tatil olup 
haftanın c' 'Ter günleri her saat a
çıktır ve yüzlerce okuyucularla dol 
maktadır. Tutulan istatistiklere gö 
re ııene içinde 14.000 küsur okuyu 
cunun bu ilim yuvasından istifade 
ettiği tesbit olunmuttur. 

ti. 

Cihanoğlu camii güzel 
bir sanat eseridir 

Aydınaa rıaım düfen ve içindeki 
otlan tutuffuran Cihanoğlu camii 

AYDIN, (Milliyet) - Bu gece saba
ha kartı tehrimize tiddetli yağmurlar 
yağdı. Yddınmlar düttü. iki yıldırım ta 
rihi ve mimari yüksek kıymeti olan Ci
han oğlu camiıine dü,erek içindeki ot 
ve ....-ıılan tutuıturdu. Yıldırım saat 
5,30 da düımüt ve yangm bq altı da· 
kika ıonra haber alınarak belediye etfai. 
yesi yetİfmİf Te ot ve ıananlar yandık
tan sonra ateıin etrafa sirayet ebnesine 
meydan Termeden söndürmüttür. Ca
minin tahta kııımlan daha evvel yandı
ğından cami bu ate,ten müteeıir olına
mııtır. 

Bu cami 1170 ıeneıinde Cihan oğlu 
sü1aleainden Haci Aptülaziz tarafından 
1197 senesinde yapbnlmıştır. Caminin 
mimari kıymetini .artıran bilhassa kubbe
ıindeki tezyinatla önündeki mermer 
havuzun çok santkilra tezyinatıdır. 

Bu cami hakkında Aydmda ıöyle bir 
hikaye TM"dır. Bu cami yapıldıktan son
ra o zaman Aydında bulunan bir salta
nat uıağı padişaha bir jurnal vermiı, 
Aydında yapılan bu caminin ihıi§'IJD ve 
tezyinabmn latanbul camilerinde yük
sek olduğunu, bundan Aydın valisinin 
iıtiklal politikası takip ettiği anlaşıldı
imı bildinniı. Padişah da caminin ya
kılmaııru valiye ferman ebnit, vali köy
le bir eserin yakılmasına razı olmamış, 
fermanın da hükmünün yerine getiril-

meıi için caminin içinde biraz aaman 
yaktırarak yaldız vesüılerini bozdur
mUf. 

Cihan oğlu camİ•i Aydmm düflDSD 
eline düıtüğü zaman wnumi yangında 
yakılmışb. Evkaf idaresi caminin tami
ri için tahıisat getirtti, fakat içindeki ot 
ve umanların boşaltılması bekleniyor
du. Artık caminin tamiri için bir mani 
kalmadığından Türk sanayünin yükıek 
bir eıeri olan bu caminin tamiri ve mü
ze ittihazını dileriz. --o--

Aydındı içtimai yardım 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Halkevi içtimai yardım tubesi 
kongresi Halkevi salonunda top!an 
dı. Kongre riyasetine Dr. Nafız~ 
katipliklere eczacı Ziya ve Seyfı 
Beyler seçildiler. 

Şube reisi Mazhar Bey, tube
nin iki senelik çalışmalarını ve bu 
meyanda tubenin iki sene içinde 
dilencilerle yapıla nmücadeleyi A-

Güneşin Oğlu 
Ya.zo.J'ı: lskender FAHREDDiN 

ri heyecana dü9üren bu adam yüz 
Y&fIDI geçkin olduğu halde ellilik 
gençlerden daha dinç ve sağlamdı. 
O kendi kendine ölsevdi. seh;r 
halkı bu kadar telata diifmiyecek
ti. Fakat, ihtiyarın boynundaki ka -
lın kan damarı kesilmit ve kanı ye
re akıtılmıttı. 

Güneş'in oğlu, çoban kızını gö
rünce sevindi: 

- Mersa' dan ne haber var, Hi -
tay? 

Diye sordu. 

Dedi, Bilgini öldüren adam içi
nizde, aranızda.. önünüzde duru
yor! 

Herkes biri~irine bakıtarak: 
- Kimdir o soysuz ..• ? 
Diye söyletirken, Hitay yüksek 

aeaile bağırdı: 
Hitay peşlerinden kottu: 1 
- Korkmayınız, yeğitler ! Geli

niz ve evimde geceleyiniz .. ! Ben
de~ size fenalık gelmez ... Sizin gi
bi bir misafirim daha var! Saba. 
ha kadar konufur, dertletiriz. 

* .... 
Ölüm davulu çalınırken 

Sabahleyin günef doğunca deli
kanlılar yola çıktılar. 

Gökte kara bulutlardan eser 
kalmamıştı. 

Tatlı, ılık bir ilkbahar sabahı 
idi. 

Hitay, erkenden tehre inerek 
Bora'nm'evine gitmişti. 

Sertelli' de yeni bir heyecan ve 
hareket vardı. 

ihtiyar bilginin ölümü herkesi 
telaşa düşürnıüttü. 

Bilgini öldürenleri anyorlardı. 
ihtiyarın cesetj reisin evinin ka

pısı önünde duruyordu. 
Bilginin ölümüne herkes acıyor

du. 
Akrep rüyasını ı;ören ve Türkle-

Bora odasında düşünürken, so
kaktan sert, yüksek bağr19malar 
iti diliyordu: 

- Bilgini öldürenleri yakala
madılar mı? 

- Onu kim öldürdü ise, anla
mak ve kanını yerde görmek isti
yoruz ..• 

Güneş'in oğlu halkın gittikçe ar
an COfkunluğuna ne cevap venin
di? 

Delikanlıları ele vermek kahpe
lik olacaktı. 

Bilginin uydurduğu rüyadan da 
bahsedemezdi.. Akrep rüyaı:mın 
uydurma olduğuna hiç kimse inan 
mıyacaktı. 

Bora odasında dol~ırken, Hi
tay, genç reisin imdadına yetişmiş-

Çoban kızı, kapıda toplanan hal
kın galeyanını görünce, Bora'nın 
mütkül vaziyete düttüğünü anla
mıttı. 

- Mersa iyidir .. Seni onun yanı
na götürmeğe gelmittim. Fakat, 
bundan evvel yapılacak itler var. 
Evvela halkı dağıtmak lazım. 

Dedi. Bora tereddütle çoban kı
zının yüzüne baktı. 

- Bilgini öldürınütler.. Halk, 
onu öldüreni istiyor .• Nasıl bulma• 
lı? 

Hitay: 
- Merak etme, dedi, timdi ben 

kapıya çıkıp onları siikfuıetle dağı
tacağım- Sen de hazır ol .• Biraz 
sonra çıkıp gideriz. 

Çoban kızı bu sözleri sölerken 
reisin gözlerinde ümitsizliğin de: 
rin ifadeleri okunuyordu. Hitay 
bu iti nasıl yapacak, Cofkun halkı 
nasıl dağıtacakh? 

Hitay kapıya indi. 
Kudurmus ananlar gibi, kö

pürmüş halkı' baştan başa ~üzdü. 
- Ne istiyorsunuz ... Neden ba. 

ğırıyorsunuz? 

- Hakikati benden dinleyin, 
yurltaflarım ! ihtiyar bilgin yurdu
nu ve yurttaflannı çok severdi .•. 

(Akrep yağmuru başlamasın dı
ye kendi kanını kendi elile (En· 
bil) e kurban verdi. 

Herkes ııaşkın tatkın biribirine 
bakışıyor, seslerini keserek önleri
ne bakıyordu. 

Hitay, kalabalığı inandırmak İ· 
çin sözüne devam etti: 

- ihtiyar bilgini yurdumuzda 
ıevmiyen iimse yoktur. Onu öldür
meğe kimin eli uzanabilirdi? Bat
larınızı göğe kaldırıp ortalığın ay
dınlığını görüyor musunuz? Tann 
onun kanını kabul etti ve akrep 
yağmurunu uzak ellere yağdırdı. 
Etrafınıza bakınız: Ortalık ne ka
dar aydınlık, gök ne kadar açık 
ve bulutsuzdur. 

Hitay önünde duran bir kaç de
likanlıya dönerek: 

- Haydi, ne duruyorsunuz? De
di, ihtiyarın cesetini kucaklayıp 
Enhil mabedine götürünüz .. ! Ölüm 
davulu çalınsın .. Yurttaşlar mabe-

j EVJ<Aı." MllD•R.lYF:"f lf . .1'1"-ır RI 1 
~·--~-----
Kıymeti 

muhammeneıı 
Lira K. 
1712 00 

280 14 

4200 00 

175 74 

147 00 

2010 00 

3495 00 

885 00 

280 00 

800 00 

1080 54 

389 70 

803 88 

679 60 

142 02 

117 52 

400 00 

1771 60 

300 00 

2016 00 

214 arşın mıkdarında Sirkeci'de Karakihüseyİn 
Çelebi mahallesinde Nöbethane caddesine 9/11 
No. lu arsanın tamamı. (136) 
140 metre terbiinde Fatih'te lskenderpaşa ma· 
hallesinde Veli Efendi sokağında muhterik Ha· 
sanhalife camii imamına meşruta hane arsasının 
tamamı. 

700 me• .. eterbiinde Kasımpaşa'da Süruri mahal• 
lesinde Süruri Mehmet Efendi camii arsasının ta· 
mamı, ( l>t>2) 
87 arşın mikdarmda Kaclirga'da Eminsinan ma· 
hallesinde Katipsinan yokuşunda meşrutahane 
arsa.sının tamamı. (145) 
183 arşın mikdannda Şehremininde Çivizade ma 
hallesinde Karabaş Mehmet Efendi camii imamı~ 
na meşruta hane arsasının tamamı. (630) 
362 metre terbünde Langa'da muhterik Hacıfer· 
J-~~ ~~-:·- ·- ""'c,·cut taşlariyle beraber arsasının: 
amamı. (678) 
~ - - - • • • .ıikdarmda Topkapı'da l "ramvaY 
caddesinde Kürkcübaşı Ahmet Şemsettin Bey i· 
marn ve müezzinine meşruta hane arsasının tama 
mı. (783) 
350 arşın mikdannda Usküdar'da Selmanağa ma 
ballesinde Serçehatun camiinin enkazile beraber 
arsası. (876) 
Fatih'te Kadıçeşme'sinde muhterik Yarhisar ca· 
ıniinin taşları. (917) 
733 arşın mikdarında Dimekapısmda Keçecipiri 
mahallesinde Neyzen sokağında 10 No.lu tekke· 
nin tamamı. (860) 
360 arşın mikdarmda Fatih'te Kirınasti Camii ar 
sasmm tamamı. (316) 
155 metro terbünde Hırkaişerif'te Muhtes:p Is· 
kender Bey mahallesinde Mollaahaveyn Camü I· 
marn meşruta arsasının tamamı. (944) 
401 arşın mikdannda Kasnnpaşa'da Camiikebir 
mahallesinde Mescit sokağında 18 No. lu cami 
arsa.smm tamamı. (527) 
231 metro terbiinde Fatih'te Sarıgüzel'de muh· 
terik Dibek caıniinin enkazile beraber arsası. 
(945) 
186 arşın mikdarmda Edirnekapı'sında Kariyeia 
tik Alipaşa caıniinin müezzinine meşrutahane ar· 
sası ve üzerindeki kulube. (863) 
14 metro termünde Osküdar'da Kefçedede ma· 
hallesinde muhterik Sanc:. k•ar Mehmet Efendi 
ve şeriki türbesi arsası. (650) 
Hırkaişerif'te Akseki mahallesinde ve caddesinde 
1 No. lu müezzin me~' ıtahanesi. (675) 
177 metre terbünde Galata'da Bereketzade ma· 
hallesinde Cami sokaıfuıda 7 /9 No. lu İmam meş· 
rutahanesi arsası. (312) 
Davutpaşa mahallesinde Isakapısı caddesinde Ih· 
rahimpaşa mektebinin maa hava enkazı. (92) 
168 metre terbünde bulunan Sultanmahmut Tür 
besi karşısında Klotfarer sokağında Fa.7.l •paşa 
caddesinde 2 No. lu arsanın tamamı. (969) 

Yukardaki emlak satılmak üzere yirmi gün müddetle ilana 
konmuştur. ihalesi Mart'm 5 cİ Pazartesi günü saat 15 te~: 
dir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlfilat Kalemino r.ııt 
racaatları. (675) 

ceze ve mektep çocuklarına yapı
lan yardımları izah etti. 

Belediye reisi Nafiz Bey, tube
nin vazifesinin yalnız acezeye yar 
dım olmadığını, içtimai sahada da 
vazifeleri olduğunu söyledi. 

Mazhar Bey buna cevap verdi. 
Halkevi reisi Ne,et Bey, söz a

larak şubenin, Halkevi tetkilatı 
için en çok çalıtkan tubeler arasın 
da olduğunu anlattı ve talimatna
menin bu tubeye ait kısmını izah 
etti. 

Nafiz Bey tekrar söz alarak, 

de toplansınlar ve kanını mabuda 
hediye eden ihtiyar bilginin cese; 
tini gözyaşlarile ıslatsılar. ~ayd! 
yiğitler, ihtiyarlar, it güç aabıplerı 
dağılmız! 

Hitay Türkler arasında hiç ya
lan söylemiyen, fenalık yapması
nı bilmiyen temiz yürekli bir kız 
olarak lanmmıfb.. Söylediği söz
ler, Tann buyruğu gibi, birden her
kesin başını atağıya iğdirmit ve 
ağızlannı kapatmıfb. 

Dağların kızı içeriye girerken, 
yerde yatan ölüyü kucaklaımtlar 
ve mabedin yolunu tutmuflardı. 

• • * 
Bora (Dağların kızı) ile 

yalnız kalınca 
Güneş'in oğlu iki at hazırlatmış

b. 
Sokakta toplananlar yav&f ya

vaş dağılıyordu. 
Kapının önünde ihtiyar bilginin 

boynundan akan kan lekelerinden 
batka bir iz yoktu. 

Bora, çoban kızının zekasına 
hayran olmuştu. 

Hitay: 
- Her ,eyi biliyorum, dedi, bil

gini öldürenleri sen kaçırtınışsın ! 
Fakat, hak'kın var.. Ba.ı<a bir fey 
yapamazdın! Cahillerin kudur
ganlığı senin kanını da yere döke-

maksadının fubenin içtimai yor: 
dım tubesinin hizmetlerine bele~' 
ye reisi sıfatile yakından tahit o ' 
duğunu, mak·ıadınm şubenin dofı' 
faal ve semereli olması için a)Jlll' 
cak tedbirlerin izahı olduğunu siij 
ledi. 

Müzakere kiifi görülerek iı'' 
hat ittifakla tasvip olundu. BıJll'. 
dan sonra intihaba geçirelek yeıı• 
komite idare heyetine: 

Dr. Fitnet, Zahire Etem JJr· 
Nef'i, Ticaret odası ba,kat:bi Jl,1ıJı 
har, eczacı Ziya Hanım ve Beyler 
seçildiler. 

bilirdi .. ihtiyar bilginin ölü;;.ile )lef 
rt· fey unutulacak ve sen gene Y11
1 

l&flanmızm batında kalacaksı11 · 
Atlara bindiler., ·ıı 
Tenha yollardan geçerek telıt• 

dıtma çıktılar. 1,,. Enhil mabedinin önünde toP1,.r 
nan kalabalığı uzaktan görü?'~\i· 
ve (Ölüm davulu)nun sesin• 1~1 

yorlardı. . . J:J' 
Hita'ın köyüne doğru gıdıyor 

dı. e· 
Günet'in oğlu, kaç gündüıJ!t· 

birde devam eden karga~lj O
dan bezmitti. Gözleri d~an ~ 
muzlan dü~ük .• Rengı u~tııJİf 
Meraa'yı gözünün önüne getı . 
ti, Kendi kendine dütünüyord:ıJ-· 

- Acaba onu sağ olarak 
cak mıyım? . Je• 
Boranın içinde gittikçe deriJl 

ten bir füphe vardı: Jı· 
"Mer~li.'yı kap!anlar parçal

3 )>İt 
l t" O t ·· t•• d giderke~'-<tl' ar... , a u ı un e .1 V" 
az sonra Mersii.'nın mezarı e 
laııacağını zannediyordu. d -;Jı:Iİ·· 

Hitay yalancı bir kız deg ı.eıı' 
Fakat Bora çoban kız .• ının ;Ji:fot' 
disine temayülü olduı:unu 1 

du. . .. · kenı:li l 
Bir genç kız, sevgıhsı~ı ,,,,.ı 

!ile bafka bir kızın ayagına •) 
götürebilirdi? ( BitflleJı 
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Tarihi tefrikamız: 32 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

MOrekepll 
•olıııı ...... hıt 

- arayıDll 
N' 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
YCUcuı: PAUL REBAUX. Tercümeeılen:H.TAHSIN j 1.so -

• 
lsviçre seyahati 

:1 T.L 
c 
CD 
'D 
c 
;: 

HALO 
1.25 te .E~~e~. sonbahar soğuklan da 1 

k.sınnı goatermeğe başlamıftı. E .. 
1 Parlak güne' yerine bulutlu bir 

jenıa kaim olmuftu. Jozefin kürk· 
ere ıanldığı halde bir türlü ısma

;•Yordu. Antilin ılık ikliminde do
/?!_ bu kadın laviçrenin soğuk ve 

b1•81~ı havasına nasıl tahammül ede
ı ıtdi? 

t lrnparatordan aldığı bi mektup
a Navar'la Milandan birisini tercih 
;tıneai lüzumu bildiriliyordu. Ra
dıp Ve sıkıntılı Na.varı, Fransa hu
b udu dahilinde olmak itibarile ka· 

1.tl etınek mecburiyetinde kalmıştı· 
ikinci lmpartıloriçenin çocuğu 

k On Yedi. . . on sekiz. . • on do· 
uz. " yirmi .. yirmi bir ... yirmi iki ... 
. Yinni ikinci top sesi üzerine Pa

~ıa sokakları bir a.lkıt tufanı içinde 
b ?-'ını,tı. imparatoriçe Mari Luiz 
d~r k12 çocuk dünyaya geirdiği tak-
•rde Yalnız yirmi bir top atılmak 

~uretiJe bu doğum haberi ilan edi
kecekti. Fakat imparatorun bir er
i ek Çocuğu olursa yüz bir top atı-
8.caktı. 

!> Yinni birinci top sesinden sonra 
/ris halkının heyecanı son derece 
,/ bulmuştu. Yirmi ikinci top bü
" Uk bir sevincin mukaddemesi olu
•Ordu. 

11 
Jo:ı:efin Na var' da idi. Napolyon' 

1 
11 ?ir oğlu olduğunu haber alınca 

d evı!1cinden ağlamıt ve yaptığı fe
•. ~rlığın faydasız olmadığını dü-
711Ilınüttü. 

lı Ş~hir halkının bu mes'ut doğuın 
I adıseıini kutlulaması için bir eğ
ı 'tıce tertibine karar verdi. Bu ba
-~Ya, •on ayrılık mateminden beri 
~ k defa olarak en güzel elmasları
t{ takınarak bütün ihtitamı ile İf-

tak ediyordu. 
lıtı •• t'd .. he Para.toru, aamımıye ın en fUP 

Y edilıniyen bir lisanla tebrik edi
l>~tı!ıı. lmparatr da maiyetindeki 
ltı=~~rden birisi ile Jozefine tu 

•11hu gönderiyordu: 
,, Pari., 22 mart 1811 

d'llı~İz Jo:ı:efin, mektubunu al
lıııı ' letekkür ederim. Oğlum tom· 
ıı. Ve sıhhattedir. Omit ederim ki 
._~ağı uğurlu gelecektir. Göğsü, 
l .ı:zı ve gözleri bana benziyor. Ta.
ıh. . 
d •nın Parlak olmaıını teır 11ni e-
h 'riın. E:ugene'clen pek memnunum 
d~r emrimi aynen tatbik etmekte-•r.,, 

d 1ınParator yeni doğan çocuğun
d~~-ba~~ederken Jozefinin oğlunu 
t' tuıunut olması, bu nazik vaziye
i~~~tlit ettiği teessürü azaltmak 

Jozefin bunda k . d 
ıı11l\ k I n pe zıya e mem-

a mı~tr. 

~apolyo11, oğlu ve Jozelin 
:Yeııj~cf~n, 1810 birinci tetrinde 
~ 111 °gan çocuğu görmek arzusu
t~i~"affak olmuştu. Bir tesadüf 
fııı~ olan kadının çocuğunu kar
~ ~'"tlcarmı,tı. Her gün hava al
>'eri o~ere gezmeğe çıkardıktan 

J 'tıınitti. • 
Dzef· 

'°el ilet '? ~uaY?'en saatten ~~ ev
ilıktlltl lllıttı- Daıına olduğu gıbı ıo-
~'tıl1, ti d~~hal mütee11ir, kürklere 
lığll h jtiinde koyu bir manto ol-

1\~ Örte a de bekliyordu. Omuzları
j'rile ~ laınur kürkü, ıenelerin te
etiııde lthz kalınlatmrt fakat asa. 

11laıı l'ii n iç bir fey kaybetınemit 
lıl'ıırdtı_ cudunu boylu boyunca kap-

~ lliı- 1 
~ ~ut:1don arabası yakl&fllrak 
1 .~lllıld · Madam Montesquiou d lıit bee;ınbe Yanaklı, mavi gö:ı:-

1\tı ~d· k olduğu ha.ide araba. 
~ı. 

'ig dan İmparator da inmiftİ. 

Jozefin onlara doğru ilerliyerek 
titrek bir sesle: 

- Oğlunuzu hakikaten ~Jıbatte 
görmek benim için büyük bir sa
adettir, dedi. 

- Oğlumu sevdiniz değil mi? 
Mukabelesinde bulunmuttu. 
Mini mini çehresi önünde par-

maklarını sallıyan Napolyon, tom
bul ellerini uzattığı küçüğe doğru 
eğildi. 

.!! 

.'!:: 
::i2 
:;! 1 ~ 

11656 

badolu·• perateadeol aranı,., 
eoı h Sar' umunıl lepoııtert 

11 .. TOLEOO 
latant>uı. Sunan Hamam 
Hacopuıo Han No. 3S 

Telefon • 20620 , 

653 Jozefin bu manzara kartısında 
:i::hzun bir çehre ile tekrar ediyor- PV•A_P_U_K_C•'•U-L•U-l\-. I 

- Ne güzel yavru. • • Til I I I 
Fakat birinci tetrin ayının biraz RK ANON M Ş RKET 

rütubeli havasında burada uzun j 1ST ANBUL ACENT ALICI 
bir zaman hareketsiz durmak mu- Liman Han, Telefon: 22925 
vafık değildi. Ağaçların altında 1 
hissedilen serinlik bir hastalıkla 
neticelenebilirdi. 

1 
- Zatı hatmetaneleri küçük yav 

rularını bana göstermeğe müsaade 
etmiş olmakla büyük bir lutufta bu
lundular. 1 

Napolyon Jozefine dikkatle ba. 
kryordu. Bu bakıtla eski. g~zelliği
ni muhafaza eden Jozefım unut
madığını söylemek istiyordu. Bu 
çehredeki Fransız zerafeti, so;nık 
bir Avusturya güzelinden ne ka
dar cazibeli idi! 

Madam Montesquiou, dantelalı 
örtüsü ile çocuğun çehresini ört· 
meğe çalıtarak: 

- Hatmetıneap hava serinlemi· 
ye başladı, demişti. 

imparator elini uzatınıftı. 
- Öyle ise Allahaısmarladı1< Jo 

zefin. . . yakında görütüriiz ! Seni 
sıhhatte bulduğumdan dolayı bah~ 
tiyanm. ., 

ikisi de fazla bir fey söylemiye
rek yalnız bir bakıtla rabıtalarının 
mütekabil sadakatini sessizce tas-
dik ediyorlardı. / 

Son defa olarak biribirinin ka.r-
tısmda bulunuyorlardı. 1 

Sukut 1 

Napolyon zamanmm harp ilahı 
idi. Fakat bütün ilahlar gibi o da 
ilk müşkülatttan, tedricen ehemmi
yetini kaybeden bir zafer devresin
den, her taraftan tazim ve aaygı 
gördükten sonra mukadder olan. 
uçuruma dütilP mahvolmuttıı. 

2 ikinci tetrin 1814 te Fransız 
ordusu Ren nehri üzerinde ricat e
diyordu. Napolyon gecevan.:<ı yatı
yor /aba.hın üçünde kalkıyor, dur
m:'c..an çalışıyor fakat dütman or
dusunun istilasına mani olamıyor
du. 

1 ikinci kanun 1814 te Prüsyalı
lar Ren nehrini üç noktadan a'10If 
bulunuyorlardı. Avusturya ordusu 
Jüra dağlan imtidadınca ilerliyor· 
du. Napolyon bu sırada Lüksem· 
burg sarayında hükumet erkanını 
kabul ederek: 

- Taht, nihayet kadife döteli, 
yaldızlı ~ört parça değnekten iba
rettir! .• 

Diyerek akıbetin vahametine İfa 
ret etmek istemişti. 

O akfam, batı elleri arasında: 
"Kartımda yüz altmıt iki bin mev-

Mersin yolu 
FİRUZAN vapuru 18 

Şubat 

p AZAR günü sut 10 da Sirkeci 
nbtnnından kalkacak, giıliıte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrwn, Ro
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaı, Finike, Antalya, Alanya, 
Anamur ve Mersin. Dönüıte bunlara 
ilaveten Taıucu, Kuıadasr, Gelibo
luya uğrar. 

Kradeniz yolu 
SADIKZADE '~~~~~" 
PAZAR günü ııaat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak, gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rizeye, dönüıte bun· 
!ara ilaveten Of ve SÜnneneye uğrar. 

-Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top.. 

hane rıhbmmdaa GERZE -
puru kalkar. Gidit ve dönütte mutat 

iskelelere uğrar. 

Mudanya yo!u 
Her PAZAR, SALI, PER
ŞEMBE, CUMA günleri aaaı 
9,30 da Tophane rıhtımından 

BARTtN vapuru kalkar. Gidiş 
ve dönüıte mutat iskelelere uğrar. 
--:r-~~~~~~~~-~ 

İzmit yolu 
Her PAZAR, SALI, ÇAR
ŞAMBA, CUMA günleri Top
hane nhtnnmdan saat 9 da UGUR 
vapuru kalkar. Gidit ve dönüıtc mu
tat iskelelere uğrar. 

........................ 

cutlu bir ordu var. Halbuki yalnız 
otuz iki bin kiti ile nasıl mukave
met etmeli? .. ,, diye dü~ünüyordu. 

itilaf orduları kumandanı, 1780 
hududunun kabulünü Napolyon'a 
teklif etmişti · Fakat imparafor bu
nu reddetmişti. 

(Bitmedi) 

• •• 
Istanbnl Universitesi Rektörlüğünden: 

Istanbul Universitesinde açılan yabancı diller mekte
bi dersleri 17 Şubat 934 Cumartesi günü başlıyor. Son sınıf 
ve Son Sömestir talebelerile rile şifahi imtihanda kazanını§ 
olan talebeden maada bütün Universite talebesi bu derslere 
devama mecburdur. Dersler saat (17) den (19) a kadar 
iki saat ve her talebe için hafta da iki gündür. Mazereti ne o
lursa olsun bu derslerin yüzde altmışında bulunmayan talebe 
bu sene nihayetindeki Fakülte imtihanla"ma kabul edilıne
vecektir. Universite müdavimlerinin hangi günlerde hangi 
dersehaneJere devam edecekleri Fakülteler tarafından ilan 
edilmiştir. 

Italyanca ve Rusca kursları da vardır. (741) 
. . 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

Her zaman 
._. 1 \ 
uıze sorunuz 

• •ı; 

10 beygirden 800 beygire kadar Exzosla çalış•n tele silindirli 
Kondense ile işleyen çift silindirli LOKOMOBfLLERIMIZ vardır. 

Y•lnız Tilrklyede 127 tane R. WOLF f .OKOMOBILl ııtemektedlr. 
Her büyüklükte ve her şek• ! le KAZAN imal ederiı 
BUHAR MAKIN:\.LARl.~llZ her maftı ııınınmııtır, çok yüksele 

takat v. tızyiklerle de imal eılllmek t edir. .. 
8 hevgirden 300 beygire kadar - BUCK.AUER - KOMPRESOR 

SÜZ. Dizeflerlmiz fennin en modorn kavıninine göre imal edilirler 
ve h-r ı.ırafrı rağbet görmü>lerdir. 

SÜl'F.RIIITf.R, EKONOMAYSER ve her madiel muhrlkava uvar 
OCAK 'J ERTIBATli\llZ vardır. Tekfıf ve hususr koraluıtf•nmızıistevİnlz. 

Umumi vekıli: AfHIE'f !<ÜŞTÜ ZADE MEHME r HA Yıl! 
Telı;nf Adresi: MUflAYER ISTA "l/BUI~ Tdefon: 24420 ve 24429 

.SirlcPrf l\ılir•f' P11o;• fl ,.. I• • l"!'lrf;W!!if 

- ' '. . ~ . " ~ . , ' . 

Y ıpacağınız teslsıt ne büı ük!Ukıe 
otursa olsun ıize kudret lstih· ıl için 
ıeklifana bulunmağı ve pltnlan ıhzaro 
amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü ır?Utarınızı 
isaf ederler ve ıeslsııınıza U' ~n b:r 
makinayı bizde mutlu hı·ı .... , uz. 

Kumbara Sahipleri! 

Şubat sonuna kadar İş Bankasına yatırılmış, yani 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
~onuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

5000 Lira Mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

Öksürenlere: KATRAN H A K K 1 E K R E h. i~~43 

lstanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

1, 2, 3, 4 No. anbarlarla Sarayburnu anbarlarmda 
mevcut bozuk baskiJler olbaptaki şartnamesine tevfikan ve 
pazarlık suretiyle tamir ettirilecektir. Talip olanların 3 
Mart 934 tarihine tesadüf e:len cumartesi günü saat 14 te 
lstanbul ithalat gümrüğündeki satmalına komisyonuna 
müracaatlan. (675) 894 

-----~-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan bqka günlerde saa\ 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele- • 
fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Telefon 42519. 
634 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika nuzda çıkanlınağa haşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her iateyen~ satılmaktadır. 

~ovama Kristal T~7ş~k~~i;''i{iJ;;;;6~7"ii~iKü;"Ş;I;;i; Kilosu 39,so Kuru~lor. 
Anca~ en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedı mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
~~rta ett~rjlir. S~p~riş bedelinin tamıımmı gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 

a tenzılatt~n ıstıfade ederler. i 

Adres: lııtanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Valaf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 615 
- - - - --- - -- ----- -
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Senelerdenberi lezzet, koku ve nefasetine alıştığınız: Haı·s Kahveyi . 

Yalınız: 

VECi E ET 
I 

EFENDi MAHTUMLARI 
Ticarethanesinde Bulabilirsiniz • . 

Müessesenin en 
çekilişteki bilgi, 

iyi cins halis 
tecrübe ve 

kahveye 
hususiyet 

ilave ettiği 

bunu size 
kavruluş ve 
temin eder. 

Satış Yeri Yalnız: 

Mısırçarşısı Kapısı Karşısı Kurukahveci 
Mehmet Efendi Mahtumları 

Yanılmamak için adre ve firmaya dikkat: 
955 

(Yüzde soğuğun yaptığı çatlaklıklara mani olmak içinBEŞfR KEMAL Let~:!!;;~!:,:') 
• • 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kualı:öy Köprübafı 

T .ı. 42362 - Sirkeci Mühiirc!arsad• 
Han Tel. 22740 ---------·--------------------=•Q 

PHILIPS 

Bu '' Superinduktas ,, ahizesi 
bir radyo makinesinden bekle. 
nebilen bütün evsafı haizdir. 

Avrupanın en büyük radyo 
fabrikaları tarafından inşa edil. 
miştir. 12.ı15 

· Darüşşaf aka Müdürlüğündenı 
Fizik Laburatuvarı için alınacak aletler hakkında ma

lfunat ahnak isteyen taliple rin her gün ve nihayet karar 
günü olan 18 Mart 934 pazar günü saat 14,30 da Nuruosmanİ· 
ye Camii mahfelinde Cemiyeti T edriaiye Merkezine müracaat· 
ları. (706) (706) 926 

-----~ K A R P 1 Ç ~----
Ankara Şehir Lokantası 

Kıt geceleri için güzide ve nezih bir mahal • müstesna bir müzik • 
Ucuz ve emsalsiz yemek. 

Perşembe akşamları Ankara burada toplanır ve eğlenir. 

-.~·--·? .!J•t. ~ .... • :·· ,.·ı 

İLAN 
• 

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

lşletmelerile Fabrika ve Havuzlar Müdiriyetine 
olan 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) . 947 

Ayvalık yolu 
SEYYAR vapuru 18 Şubat 
PAZAR 18 de Sirkeci rıhtı· 
mından kalkac:akhr. 
DIKKA T : Bu postadan soll' 
ra Ayvalık postaları Cumartesi 
ve Çarf&IJlha günleri kalkac:alı' 
!ardır. (740) --·--lzmir Ekspres hattı Kahve 1' 
caklarımız 18 Şubat 934 paz-' 
günü saat on bet buçukta P~ 
zarlıkla kiraya verilecektir.TiJıf 
lerin pazarlık ve mukavele 'et"'11 
tini öğrenmek i.lzere her gün ; 
dokuzdan on sekize kadar Jdll 
remiz levazım fefliğine ıniit"' 
caatları. (703) g4 ._________ 
--·ı~------" DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ~.,.ı 
karııımda Sahne sokağında 3 11?' 

ralı apartımanda t numara• 

---· 63) _______ /" 

- Göz Hekioıi .. 

1 
Dr. Süleyman şaıırıı 

Birinci amıf mUtehaSSJ• 60 

• ,.ı.(B-Ab-ıal-i) •An_ka_ra -cad•de•si •N-~ 
- -ijjt 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: Sümer Bank Umumi MüdürlüğündeJ1: 
'falİPI"' 

Komisyonumuza merbut Kız Muallim mektebi talebesi Bankamız için inıaat İileıfade tecrübeli bir ressama ihtiyaç vardır •.. aca•I' 

için (600) metre elbiselik yünlü kumaşa ihtiyaç görülmüş ol- rin vesikaları ve tercümei ballerile Bankanuzm umumi müdürlüğüne ıııilJ' O 
duğundan 7 • 3 • 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat larr. (13239) ~ 
16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko • 

nuhnuştur. Taliplerin kumq nümunesile şartnameyi görmek Yenı· AnkaraLokanta ve Birab. a11 .•• ıe .... 'c1~ 
üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve v 

münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gilnil teminah mu • ---------Sirkeci ıimendifer Iıta•Y0"u •1p 
vakkate makbuzlariyle beraber Komisyonumuza müracaat • -

958 larr. .(630) 840 ""Umumi Nepiyat 11e Yazı J,teri Müdürü ETEM iZZET 

!:n Fosfatlı 
el ere 


