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Ali iktısat meclisi bugün 
Ankarada toplanıyor. lstan
huldan iştirak edecek aza 
dün hareket etti. 

FlATI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2866 PERŞEMBE I ŞUBAT 1934 

Reichstag; Alman Birliği 
kanununu ittifakla kabul etti. 
M. Daladier son rezalete karşı 
şiddeti~ harekete geçiyor. 

Tel • { Mlidür: 2431~ Yaxr i,leı·i müdürü: 2-1319. 
• idare •e Matbaa : 24310. 

Kral Karol Hz. Bugün Vekilimizi Kabul Buyuracaklar 
15 şubat - 1 mart 
tari~kARA, 31 lkincikinun - Bu iki 
11:..: • ~yn ayn birer mana11 vardır: 
-•ncı11 Y* • mal" b.. • •İlliıı ~na ı ıene utçe proJe• 

lre .icra Vekilleri heyetinde mliza-
l'eaına b J x... .,_,_ • • • h" k"" ..... •t anaca •• , ıaıncuı ıae u .. 

MU!rıeı;t· tarafından projenin Millet 
~ llne verile.,ği tarihtir. 

'•tlr~;unhuriyetin onbirinci bütçesini 
aiiıık···decek olan 1934 bütçesine bu: 
b · u ahval Ye ıerait içinde hasu11 
klr .eh~ıttnıiyet atfetmek lazımdır. Se
~j!'cı ayı bitmek üzere olan _ 1933 
fe hı ~nesinin geçmit senelere nısbet• 
si .~zıne lehine bir inkiıaf gösterme
h· ~Yle duraun alınan ilk neticelere 

ııq(I] ' .... 
hiiı.,,, ıra~, aleyhte tecelli .. e~ec~gıne 
ki •dılebilir. Şu halde onumuz~e
•dr~e de varidat blitçesini takvıye 
l'lJ,..'.: 1 .bazı radikal tedbirler almak za· 

··lı ı.· 1 k . aaı oluyor deme tır. 

lıu ~u tedbirlerin mahiyeti etrafında 
le ~~~~n bir fey ıöyliyecek vaziyet· 
old ":&ılız. Hükumetin yaptırmakta 
t•c la~ tetkikatın neticelerini ve va .. 

•tı kararlan bekliyeceğiz. 

kal '-'iitevazin bütçe prenaipine sadık 
1 •tağıınıza cöre, Haziranda batlı .. 
,t<a.lr olan yeni ıene için olduğu ka
~ •Yni ayda nihayete erecek 1933 
Ilı lr •eneıi için de bazı tedbirler al • ti: li.zını gelecektir. Şubatın on be· 
.. ,::. lra.d~r anlatılacak olan ıekizinci 
dort Varıdat vaziyeti, geriye kalan 
ti ı.-'k~ık varidatın da ne olabilece· 
il., va. . •nda bir fikir verebilecektir. 
'l'ido.t 21Yete ıöre, tahmin edilen va
le ledb?kıanını karıılamak makaadi· 
t,,., ır o.lnıak lüzumu ha11l olacak-

ıı· 
t~rıı .. ~~ Yukarda alınacak tedbirlere 
";'Ye •trıı erken, varidat bütçeaini tak
ı~. 1111 ı,•.k zaruretinden bahsetmİş· 
lıır de ın ır taraflı tedbirdir. Bütçenin 
"'•ney; lr 8.&raf kıamı vardır ki, mü"Ya· 
Ş'ıtı İİze1;°''"tna düşünülürken, bu kı· 

Uraa1 ınu"de de dunnak elzemdir. 
;:;·rıı •ltir lıo.kkakbr ki, vaziyetin istil· 

er ilr.i ı. e<eai zaruretler nisbetinde, 
ıı!'Caktır '~ın Ü:rerinde tavakkuf olu• 
nın to.ıı,;j. n~ yeni masraf bütçesi
;.11rarı do.h •dılıttekte olan bütçeye na
•reıı &ebe' Dtahmul olmaaını icap et

Leııc İfad p ne olduğunu bu münase-
li e etınekte fayda vardır. 

lı'L• azirand ·k !"'•ne b a ı hıadi programın tat-
'kıli.t "tlanacaktır. Bu tatbikat teş
r~•lo. tc?~esinden bugüne niabetle 
dır. S • •ıaata ihtiyaç gö&termekte
de bu 1111•:ti planının tahakkuku için 
lYy•n İ:.11eden itibaren bütçeye mu-

tik•rd ır tahsisat koymak :rarureti 
llıı ol., ır. Bu tabaiaat altı milyon lira 
lildir <~k? Bu henüz kararlaınuı de
lı11ld ' b"kan ve va:riyete ıöre her 
llıily: ~iki üç, belki dört veya altı 

" lıra olacaktır. 

ılo,~Yileşm~ plarunm tatbikatında 
>on 1• vyetlenn açtıklan on altı mil
)jt ıra]ık kredinin on buçuk lDilyon 
t•:h'!ndan iatifad~ ec;'ilecektir. Plinın 
t ik.atı, ku.-.etlı hır tahmine naza
tİ"' kırk dört milyon lira sarfına ih
h Yllç ıö~terecektir. Bu yekı1nun iki 
.:~uk mılyonu hususi müesseseler ta
ç,,ı.ınd~n s•rfolunacağına ve on bu
t..,_ı tnıly?nu Sovyetler kredisinden 
-- " •dıl •• .. ;"•z 'bir ~cegıne ıore, geriye kalan 

" >nııo.~ılyon lira devlet tarafından 
"••· en &enelerde ödenecektir. 

,_. ""ili 
•110.fın l:oıret • • • lan a lllat,.f erınuzın husul ve in • 
~lllelderle 

1
°1arak sarfedilmiş o

lu d e!lerin ıtı h de edilen kuvvet ve 
tn" Ugu kad u dazaaı ve imkan bu-
•. •&raf biit a~ ta'kviyeai için" yeni 

1&at •- Çeaın , .. 
nin "OYıtıo.k 1e uzumu kadar tah· 
ı,.,1 tit.al;. ihıttaJ :fel. Paşa hükilmeti· 

ı-. e eınıyeceği bir hare-

\' ilk ç.,,. ardaki ciirnı . .. • . 
a lı &enek; b"t ey, hukumetın ge-
~· ab u çe p · . l>iin 1 ıtıudbe 1• .'0Jeaıne merbut 
d Ya huhr •yıhaamdan aldım. 

ece"• anı dev · .... 
lhr ıııııe ııöre anı ettıgıne ve e· 
ı.. .. '..Y•çlarını k• enıde!"leketin • mübrem 

" .. Veı· ' n ı nıe • · • ld· •ıttizle b •aısını, kendi 
ır, l aşarmak · 

" •I "taar ve me ti zaruretı kat-
ı..• ~•- vcu arın m h f op .. ··• . olan rneml u a aza-
lıııı liileı-, ıibi mill" 'h~et yolları ve 
ılet;f?nıeaini beki~ tiyaçlar bubra-

1!'. ıyecek mev%ular 

ıJ 1111 VO.z' 
d~t. 'ltt.evz.,;:•t karııaında, Yeni vari-
1~1 bir ko.t rı bulmak :rarureti ken-

lrıılyoıı ı· daha ıösteriyor. 170 5 ,. ır., .b. d ' 
~ne •ıkııt a:ı ı ar bir ç.erveçe içeri-

tınd., 111 
1•ılan masraf bütçesi üz.,.. 

•ıı ı. •arruf · . . ulltlak . temın edebılecek fa. 
'i~ilhlan k <ıdden müıküldür. Dünya 
"''•de ır en milli nıüdafaa bütçe
t~ç'Dez ~.~ki~at yapmak akıldan 
~tı,. . ·. Utkıye Cümhuriyeti her fır
ı· ıy, • 
, •1, İcra ~•Yellerini yalnız aözle de-
QU • •hle d 'f d · · tlinı,- e ı a e etmıştır. Fakat 
~ı .,., ,..; 1~ 11va İçinde sulhün muhafı-
0•cı11,llnı 1 varlığın aziz bekçi•i Türk 
llo.r., " a &arfedilen ve edilecek olan 

ncak . "1·· Yerıne masruftur. 
lır ... uıkiıaı vard .. k·ı· 1 k · r ak ır, muş ı at o aca .. 
P.lccıiaU:-' _hükumetimizin ve Millet 
llldığ1 İs 

1~"' . nice müşküller önünde 
hı,,,. a ellı kararlar bizi itminanla 

Yarıııı b ki • e emege sevkeder. 

Mecdi SADRF.DD/N 

'ıT evfik Rüştü Bey samimil 
tezahüratla karşılandı 

M. Titulesco ile birlikte bu akşam Bel
grada hareket edilmesi muhtemeldir 

Romen gazeteleri Hariciye Vekilimizin sahsında 
dost Türkiyeyi candan selamlıyorlar 

BOKREŞ, 31. A.A. - Balkan huau
ıi. ?'uhabirimiz bildiriyor: Hariciye Ve
kilı Dr. Tevfik Rüıtü Beyefendinin 
bindikleri Zafer torpitosu sakin bir de
niz ı~yabatinden sonra dün gece 2,40 
ta Kosten~eye m_uvasalat etmiş~r. Ro
manya amıralı Koıtence limanından ak, .. 
f&mdan beri Zafer torpitosu ile telsiz 
temasındcl bulunmakta ve torpitonun ge 
ce 2 den sonra geleceği bilindiği için 
Vekil Beyden Köıtenceye vanr varmaz 
karaya çıkmak isteyip istemedikleri is
tifsar edilmekte idi. Tevfik Rüıtü Bey 
bu istifsara Köstencey çıkarak vagon-. 
lannda istirahat etmeği tercih ellikle. 
ri cevabım vermi,lerdir. 

Bu esnada akıam 18 de Bükreıten 
Romanya Baıvekili M. Tatareıconun 
hususi trenile hareket eden ve Roman
ya hariciye nezareti tarafından illik· 
bale memur edilen zevat ile Bükreı el• 
çimiz Hamdullah Suphi Bey, ıefareti
miz erki.Dl ve Köıtence hat konsoloıu 
muz rıhtımda kendilerinin muvasaletine 
intizar etmekte idiler. 

Torpito rıhtımda 
2,40 da torpitonun rıhtıma Yan&fllla• 

aı üzerine evvela M. Titulesco namına 
hariciye hususi ıube müdürü M. Tele
mague, huıuıi kalem müdürü Bu:ıdoğan 
ve Romanyanın yeni Ankara aef!ri M. 
Chionti ve ayni zamanda Bükreı ııefiri· 
mizle diğer zevat Köstence vaJiıi, ma· 
halli hükümet erkim, bir Romanya a
mirali ve matbuat mümesaillerinden 
mürekkep kalabalık bir heyet Tevfik 
Rüştü Beyi karıılamış ve kendisine 
"bot geldiniz " denilmiştir. 

Gece ıaat ikiyi geçmi~ olmuma 
rağmen Hariciye Vekilimiz kendile-

Aral Karol Hz. 

rini kartılamağa gelenleri Zafer tor
pİIO&Unun küçük aalonunda ve pek 
iltifatla kabul etmişler ve Romanya. 
hariciyesi namına kendilerini iıtikbal 
eden zevata tetekkürlerini ve Roman
ya topraiına ayak baamaktan müte· 
vellit memnuniyetlerini beyan ve her
§eyden evvel M. Titulesconun ıih • 
ha.tını istifaardan sonra ıeyahatleri 
hakkında malUınat istiyen Romen ıa· 
zetecilerine tekrar geldiklerini ve Köı ' 
tencenin lıtanbula çok yakm olduğu-

( Devamı 6 mcr salıifcde) 

Liselerde tedrisat öğleye 
kadar mı yapılacak? 

Daha geniş çalışmalar başladı 
ıslahat komis

edildi 
Her mektepte birer 

yonu tesis 

Salih Zeki Bey 

Maarif nkili Hikmet Bey Ankara
ya gittikten sonra, or~a tedrisat m~ • 
esseseleri ıılahat tetkıkatı daha hum 
malı bir t ekle girmiştir. Ankarada. ve 
kil beyin riyasetinde ihtisas komıa -
yonları içtimalara batlamı§l~d.'r •. Ş<:,h 
rimizde de ıslahat meselelennı goru§ 
mek üzere aabık müsteşar Salih Zeki 
Beyin riyaaetinde lise müdürlerinden 
mürekkep bir komiıyon teıekklil et • 
miıtri. Bu komisyon dün toplanarak 
liae ve orta mekteplerin ıalahatı etr& 
fmda tetkikatta bulunmutlarchr. Ay
nca, bütün lise ve orta mekteplere 

~ikmet . Bey bir tamim göndermitlit'. 
. u ta~umde her mektepte müdürün 

r!ya.set.ı~de derhal bir komisyon teşki
lı bıldırılmektedir. Mekteplerde top • 
)anan bu komisyonlarda her muallim 
kendi dersi hakkında ne gibi tadilat 
ve ıolahat Yapılmaaı lazım geleceğini 
bildirece!< • bunlar raporlar halinde 
tesbit edilecektir. Liıelerde komiıyon 
)ar bu raporlan, Salih Zeki Beyin rı· 
yasetinde toplanan müdürler komis • 
yonuna vereceklerdir. Bu komiayon 
da, b" raporlardaki mütaleaları tas
nif ve tetkik edecek ısalbat esasları • 
ru teşkil edecek fikirleri vekalete gön 
derecektir. Evvelce yazdığımız mev
:ruu .. ~ahis ~~·.•~at şekillerinden baş • 
ka, ogrendıgımıze göre lise ve orta 
~ekteplerdeki haftalık ders saatleri
nın 36 dan 24 e indirilmesi fikri de 
vardır. Bu mesele de ehe . ti t t 
k 'k d'I mmıye e e 1 .'! 1 me~tedir. Bu takdirde haftada 
6 gun tedrısat yapıldıg" ına g·· k 
t 1 d .. d ore,me 
ep er c tun e 4 &aat ders k k 

t B . o unaca 
ır. u vazıyet mektep d •. • 1 pay osunun 
oş e zama~ı olmazını intaç etmekte • 
dır. Bu §ekılde muallim v 1 1 b h • k" .. h e a e e u-
suaı utup anelerinde daha çok 1 k . k' ça •t· ma ım anını elde edeceklerdir M k 
tepler !' vakit ıaat yarımda tatil ·0 ;'.. 

c~khr. Bu uaul Almanyada tatbik e
~·~ktedir. ~ühim olan bu nokt• 
uzennde Maarıf veki.leti tetkikatını 
tamik etmetkedir. lmtihan tekilleri, 

. {Devamı 5 inci sahifede) 

'Afyon karteli ile müzakereler devam ediyor. (Yazısı İç ııahifemiı:de) 

Halkevinde 
Tarih, dil, Edebiyat kon

gresi bu akşam 
• Halkevleri teıiı edileli iki sene olu

yor. Halkevleri talimatnamesİnP O';;re 
faaliyet komiteler; 
intihapları iki sene ----~--
de bir yapılır. Bunuı 
için, Istanbul Halke 
vi faaliyet komitele
ri İntihabına bu gün 
başlanacaktır. Her 
faaliyet şubesi kon
ıresinde bütün aza, 
ıehrimiz münevver 
ıençliği ve bir çok 
zevat hazır buluna -
caktır • Halkevleri • 
ııin ikinci iki yıllık 
devresine daha müs
mir bir hızla girmek Halke~i Reisı 
için esaslı surette ha· Ali Rıza Bey 
zırlanılmaktadır Hal 
kevleri bütün memleket ıençliği ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

llkmekteplerde 
Diş muayenesi 

ldarei hususiye bu iş 
için tahsisat verdi 

!Belediye gelirinde noksan 
Sümer Bank f ahrikalarında arte

ziyen kuyuları açılıyor 
1 İstanbul gibi su şehrinde bu teşebbüse 
sebep belediyenin ucuzsuvermemesi~ir 

lıte.nbul suları ve 
Terkos belediye'ye 
geçtikten sonra sa • 
nayicilerle belediye 
arasında su mesele • 
sinden esaslı bir an• 
laıamamazlık mey • 
dana çıktı. Sanayici 
!er, belediyenin Ter 
kos için istediği üc
ret baki kaldıkça la
t.;,,buldıı sanayiin de 
vamına iınkin olma· 
dığın.; öne sürüyor • 
litr. Belediye tabii bu 
kanaatte değildir Bu 
ıu jıinden en .ziY'a • 
de müeteeııir olan 
Sümer Bank fabrika 
landır. Türkiyenin 
en büyük fabrikala • 
nna malik olan Sü-
mer Bankın bu fab
rikalar için mühim 
mikdarda suy11 ihti
yacı vardır. Evvelce 
bu ihtiyaça Kırkçeı· 
me, Halkalı gibi su Bakırköy bez fabrikasında kuyudan ilk lııkıran su 

!ardan ve parasız temln ediliyordu. Bu 1 Fabrikalar nihayet belediye :le anlaı
auların da belediyeye devri fabrikala- mak imki.runı bulamayınca • lıtanbul 
rın mamulatı Üzerine mühim mikdar- gibi bir su eıhrinde garip olmakla be 
da bir yekun ilavesi lazım gelmiltir. (Devamı 5 inci •ahifede)_ 

l ~abotaj inhisarı tamamile 
devlete geçebilir 

llk mekteplerdeki talebelerin dif 
)erinin umumi aurette mua.yeneaine 
karar verildiği malı1mdur. Türk dit 
tabipleri cemiyeti bu it için idarei hu· 
ausiye bütçeıinden 700 lir~ nri.lmit· 
tir. Bu mesele hakkında Tlirk dıt la· 
bipleri cemiyeti umumi katibi Meb • 
met Rıza Bey şu malı1matı vermek • 
tedir: 

·•- llk mektep talebeıinin diıleri
nin muayenesi için latanbul belediye• 

(Devamı 5 inci sahifede) 
·-------~ 

Nazım Hikmet 
Bey iki seneye 
Mahkum oldu 

BURSA 31 (Telefonla) - Teıki
latı esasiye' kanununu tağyir m~k~d~le 
bir cemiyet te§kil ederek kom~nıstlik 
yaptıkları muhtelif delillerle sabıt ola_n 
Nazım Hikmet Beyle 25 maznuna aıt 

karar okundu. 
Salon dinleyicilerle dolu idi. Dinle

yiciler arasında Reıat Nuri Bey de var• 
dı. Nazım Hikmet, Nail Vahdeti, 
Dursun Omer, Tonka Oıner ve Mustafe 
Fethinin hareketleri ceza kanununun 
171 inci maddeıinin ikinci bendine uy• 
gun görülmüş ve esbabı müstenide be· 
yariile beşer sene ağır hapse, ancak af 
kanunundan İstifndeleri hasebile üçer 
ıencsi tenzil ve tevkiflerinden itibaren 
ikişer sene hapislerine karar verildi. 

Maznunlar arasında terzi Oımanın 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Cevat Abbas 
Beyin konferansı 
Türklerin medeniyete ve 

cihana hizmetleri 
Tıp fakültesi Talebe cemiyeti tara

fmdan bu sene tertip edilen konferans 

serisinin 1 inciai dün 
aaat 18 de Halkevin 
de Bolu mebusu Ce
vat Abbaa Bey tara
fından (Türklerin ci 
han, beşeriyet ve me 
deniyetine yaptığı 
yüksek hizmetler ) 
nıevzuu ile verilmiş .. 
tir. Halkevinin kon -
ferans ,salonu hınca
hınç dolu idi. Konfe
ransta vali muavini 
Ali Rıza, Üniversite 
Türk edebiyatı tari
hi ordinaryösü Köp- Cevat Abbas B. 
rülü zade Mehmet 
Fuat, Tıp fakültesi müderrislerinden 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Düzensizlik artarsa en son bu olacak 
Devlet Denizyolları müdürü Sadet

tin Bey evvelki gÜn lzmirden avdet 
etmif ve dün akşam 
An.kara'ya hareket 
eylemitıir. Sadettin 
Bey Ankarada idare 
ye ait bazı itleri in
taca çalıtacaktır. Bu 
cümleden olarak ida 
renin yeni sene kad
rosunda iıletme tefli 
ii biri itletme ve bi
ri ticaret isimlerile 
iki ıubeye ayrıbruş • 
tır. Bu yeni teıkiltın 
tatbikı için bir tali .. 
matna.ıne hazır lan .. 
mııtır. Talimatname Sadettin Bey 
Heyeti Vekilede der 
desti müzakeredir. Sadettin Bey, bu 

iti takip edecektir. Bundan baıka Sa
dettin Beyin Vapurculuk 9irketinde i
darenin kiraladığı vapurlar hakkın • 
da ~a veki.lete ıifahen izahat vere .. 
cektır. Bu. v~purlardan yolcular ta .. 
rafından tıkayetler vi.ki olmuıtur. Bu 
tik8.yetler eıbab ... ı istirahate, .. nriee, 
yemeklere taalluk etmektedir. Bir 1;. 
ki.yet te, vapurcu~u~ ıirketinin aey ... 
rüseferine müteallılctır. Mesel& her • 
hangi bir hatta §U ~afta zarfında va
purculuk ıirketi ikı vapur ka!dıracak 
tır. Müteakıp haftada ~ezkur h~tıa 
sefer yapmak hakkı Denızrollıı.n. ıda
resine aittir. Vapurculuk §ırketının U· 

zak seferlere tahsis ettiği vapurlar ek 
1 ıeriyetle küçük olduğundan ba:ıı yol· 

cular Devlet Denizyollarının vapW' • 
larile ıeyahat için 15 ıün beklem..k 

(Devamı 5 inci sahifede) 

-====="""==========================================~~,_,===.-. 

1 

Sefaret konaimın tutuıan oda ları bu resimde gö:ıükiiyor. 
• 

lngiliz sefaret konağında yangın 
çıktı ve hemen söndürüldü 

Evvelki aktam saat 22 de Beyoğlun 
da lnıiltere sefaret konağının birinci 
katından yangın batlangıcı görülmesi 
Üzerine itfaiyeye haber verilmiştir. it 
faiyenin vürudünden bir müddet son 
ra yangın söndürülmüıtür. Al•l oda· 
da yatmakta olan şöminenin arka dı 
varının kızmasından ileri geJmi1 ve 
binanın birçok yederıni duman kap· 

laması üzE.rıne, ate~in neredeu çıktı~ı 
nı an!amak için döJeme tal•ıalarını 
ıökmek mecburiyeti hBs.ıl o]mu~~ur. 
Ha"aıat ehemmiyetsizdit. Yangın çı
Kan oda kısmen yanmı§tır. Yangın -
d 41n h.ıberdar olan vah nıuavini Ali 
Rrza Bey sefarethaneye .;iJcrt:!c ale· 

}ı n!Önd:.t.rülmesine nezarc~ etmi~tir. 

• Bugün 2 ncı sahifede .. 



2 ıflLLIYET PERŞEMBE 1 ŞUBAT 1934 

Milliyet'in tefrikası: 1 

Hayatı ve 
Stavisky nerede doğdu ve kimdi ? ilk aşkı ve Pariı 

sokaklarının geceleri - Tiyatro artistlerile tanışıklık 
- Kumarda baskın ve tevkifhaneyi ilk boylayış ... 

(Afeyandre Stavisky) 1886 da ı 
Rusyanın (Kien) eyaleti dahilin
de (Svabodka) kasabasında Mu
ı;evi bir ana babadan dünyaya gel
mi,tir. 

Mensup olduğu ırkın bü
tün evlatları gibi Staviıky'nin ai
lesi de para kazanmak için bir 
müddet Avrupanın muhtelif fdıir
lerinde dolaşım,, nihayet Fransa
ya geçerek Pariste karar kılmıt ve 
Paris belediye binasının arkasın
da bir çok sefil ve bir çok ta kıy
metli insanlar yetittiren kuytu ma
)lillleleriıı birinde yerleşmişti. 

Stavisky'nin babası ücretle it gö
r en bir dişçi ustası idi; dükkanı 
yoktu; 'unun bunun ve bilhassa 
ırkdatlarının takma ditlerini ta
mir ederek ailesini geçindirirdi. 
Çalışkan bir adamdı. Az zaman 
zarfında çok mU.teri kazanmıt ve 
günün birinde bir muayenehane 
açmağa muvaffak olmUflu . . 

Oğlu için büyük emeller besler
di. Kanatları altında ısıttığı yu· 
murtadan devekutu çıkacağını 
zanneden bir tavuk bülyıuile o da 
çocuğunun cevherinde pek parlak 
bir istikbal saklı olduğuna kani 
idi. Bu kanaatle bütün gayretini 
bütün kazancını oğluna hasretti: 
Kendisi mahrumiyet içinde yaşadı, 
yemedi içmedi, sabahlara kadar 
çalıştı, mahalle mektebinde oku· 
yan oğlunu Condorcet lisesine yer
leştirmeğe muvaffak oldu. 

Küçük Staviaky pek zayıf, pek 
sersem bir talebedir. Okuyup yaz
mağa ehemmiyet verdiği yok, bq
ka hülyalar petinde do1atmak
tadrr. Kadın ne demek olduğunu 
bir sevki tabii ile daha pek genç 
yaşında öğrenmif, atk maceraları· 
na daha e yaşta ünsiyet etmiştir. 

Ana11 babası onu doktor yap
mak istiyorlardı ve tahsiline buna \ 
göre istikamet vermitlerdi. Fakat 
Stavisky' de böyle vir heves yoktu. 
O. Pariı sokaklarında b~ı bot do
\a~maktan ho9\amyordu. Büyük te
hirlerde böyle serseri serseri ge
zinmenin hiç bir faide veremiyece
ğini Stavisky çok geçmeden anla
dı ve günün birinde bir kumar kav
gasından dolayı tevkifhaneyi boy
ladı. 

Artistliğe heves eden Stavisky 
ilk önce çalgılı kahvelerde 'arkı 
söylemek suretile işe batlamağa 
karar vermitti. Bunun için evvela 
bir kaç de-rs almıf, tiir okumak 
sanati öğrenmi,, ondan sonra üç 
tarkılı bir programla (Wagram) 
gazinosunda sahneye çıkım~h. 

Bu başlangıç çok fena olmuştu; 
çünkü daha o gece seyiTCiler Sta
visky'yi yuhalarla, ıslıklarla, ayak 
patırdılarile sahneden indirmişler
di. 

Stavisky bundan meyus olmamıt 
h. Sahneden inen Stavisky'yi tim
di Parisin muhtelif Kafe fantan
lannda kah katip, kah müdür, kah 
öteye beriye koşturulan ayak garso 
nu olarak görüyoruz.Onun bu bin
lerce mesleğe girip çıkmaktan gaye 
si ehemmiyetli bir rol,çok lüzuınlu 
bir mutavıuıt rolü verdirerek bun
dan azami menfaat temin etmekti. 
O, b&fkalarmın alınterini kendi 
hesabına ittihar ederek, başkaları
nın kusurau. J. ıtdan , s. natlerinden 
meziyetlerinden kendine pay çı

kararak para kazanmak istiyordu. 
Bu gayeye varabilmek için onun 
yapmıyacağı hayasızlık, adilik yok
tu. 

Umumi harpten biraz evvel Sta· 
visky'yi bir yazıhane batında bulu
yoruz. Parisin ufak sokaklarından 
birinde kurulan bu yazıhane bir 
nevi takibi mesalih idarehanesidir. 
Her gün yüzlerce biçareler bura
ya girip çıkarlar, münazaalı ve ih
tilaflı itlerini bu yazıhane vasıta
ıile gördürmek isterler. Denilebi. 
lir ki Stavisky'ye "it zevki,, bura
da gelmif, Staviıky "it,,in ne de
mek olduğunu burada öğrenınittir. 

(Bilmedi) 

Napolyon Jozefini 
Nasıl sevdi? 

Adlt tarihi tef rikamtz bu
günden itibaren 7 inci sahife . 
mizin ilk sütunlarında neşro . 
lunacaktır. Lii.tlen oradan takip 
ediniz. 

\. 

M. Daladier 
İş başında 
Kabine beyannamesini 

salı günü okuyacak 
PARIS, 31 (A.A.) -Ayan ve me

busan meclislerinin huzuruna cuma 
giinü çıkacağrna M. Daladier beyana 
tını salı günü yapmağa karar vermit
tir. Kabinenin beyanatı pazartesi gü • 
nü kabinede tesbit edilerek salı günü 
kat 'i surette ta.vip edilecektir. Batve 
kil, bu bir haftalık mühletten giinün 
adli rezaleti hakkında bazr zecri ted 
birler almak için istifade niyetinde • 
dir. Bugünden itibaren Adliye ve Da 
hiliye nazrrlan Stavisky meseleıi dos 
yalarını kendi aabalarında tetkik ede 
cekler ve saat 17 de derhal kabili tat 
bik tedbirler hakkında M. Daladier 
ile görüteoeklerdir. Şimdilik muvakka 
ten serbeat dolatan bazr maznunların 
bugün tevkifleri muhtemeldir. ihmal 
den auçlu adliye ve poli .. erkanı hak 
kında da kararlar alınacaktır. Niha· 
yet hükümet nizamname komiıvnnun 
c a ve dü~ünülen muhtelit bir ta'>··.ikat 
komisyonu yapılmasını kabul eJecek 
tir. Diğer taraftan kabine, pek yakın 
da gen.it mikyuta bir vergi tadilatı 
d\4ünmektedir. M. Daladier cumarte 
ai aktamı programı haklunda radyo 
ile netredilecek bir nutuk aöyelıneğe 
hazırlanmaktadır. 

Yeni kabinede ayan ve mebuslar 
P ARiS, 31. A. A • - Daladier kabi

neıinde 13 meb'uı nazır, 4 ayan nazrr 
ve 8 meb'us müstetar vardır. 

8 nazır ve 4 müıteşar radikal aoıya
liıtir. 3 nazrr ve 3 müıteşar sol merke
ze. mensupturlar , bir nazır cümhuriyet .. 
Ç ı merlcez • 3 ayan ıol demokratlara 
menıupturlar. Bir nazır hiçbir grup& 
dahil değildir. 

8 nazır eaki hükümete İ§tİrak et• 
mitlerdi. 

Selanikte 
Bir nümayiş 
Bulgar komitecileri şid

detle protesto edildi 
SELANIK, 31.A.A. - (Havu Ajan· 
ıı muhabirinden ) : Seli.nik üniver1i

tesine menıup bir çok talebe, nuyo
nalistler ve aslen Trakyalı olan ntan
daJlarla birlik olarak, dün akıam, bir 
nümayif icra ve Yunan Tarakyasının 
Bulgariıtan'a ilhakını ve Yunanistan j .. 

1 

~· - ' denizinde Bul-
~ ~nini İıteyen 
~ u protesto et• 

mitlerdir. .. 
Nümayitçiler : "KAhrilouıa komiteci

ler,, avazelerile ve milli tarkılar aöyle
yerek sokak sokak cıolaımıılardır • 

Aralarına halktan da bazı kimseler ka 
tılan talebeyi zabrta d .. ğrbmttır. Bir ki
ıi tevkif olumnuıtur • 

Staviıky, tahsilden vazgeçerek 
serseriliğe vurduğu zaman;arkasın 

da babaaımn bir gün evvel satın 
alını• olduğu hazır elbise ile ilk 
gittıği yer Saint • Denis tarafların· 
da 'bir kahvehane idi. Umumi ev
lere sermaye tedarikini kendileri
ne ~anat edinmit insanlar burada 
J:op]amrlardı. Stavisky'nin hayat 
hakkındaki bilgileri burada batlı. 
yor, intizamsız yafAyan İnsanların 
lıayatını o burada öğreniyor. 

Arhk Almanya yekpare 
bir devlet olmuştur 

Baba11 oğlunıın bu fena itiyadı
na vakıftır: Onu bundan vaz ge
çirmeğe, doğru ve temiz yola ge
tirmeğe çalifıyor, fakat muvafak 
olamıyor, bütün gayretleri nasihat
leri bo~a gi$liyor. 

O tarihlerde Stavisky tiyatro 
artiıtlerile, ıahne piliçlerile de 
dost oluyor. Artistlerin oyımdan 
ıonra parsaya çıkmalan, müfteri· 
!erin masuma oturup içki içmele
ri henüz adetti. Staviıky bu mü
nasebetle o artistlerden bir çoğu
nu tanıyor, bir çoğu ile ayni masa
da içki içiyor ve nihayet bu müna
sebetlerin tesiri altında kendisi de 
artist olmağa karar veriyor. 

Bu zamanlar Pariıin çalgılı kah
ve modasına müsadiftir. Her ta. 
rafta kafe konserler büyük bir rağ
bet görmektedir. (Polin)in, (Dra
nem) in komik tarkıları çok alkıt
lanıyor, satrançlı kumaştan ya
pılmış elbiseıile (Maurice Cheva
lier) sahnede taze muvaffakıyetler 
kazanıyor, {La Miss)in numara
ları (Eldorodo) gazinosunda pek 
beğeniliyor, (Varietes) tiyatrosun
da (De Flers), (Caillavet) in piyes 
leri muttasrl oynanıp turuyor, 
(Guy)gibi, (Baron fils) gibi, 
(Brasseur) gibi, (Prince • Riga
din) gibi artistler her gece . yüz
lerce seyirci çekiyordu. 

Stavisky bu alemin yorulmak 
bilmez bir müdavimi idi. Bu ti
yatroların hepsine gidiyor, sevdi
ği artistlerin peşinden hiç ayrılmı
yordu. Artık o, tam manasile, bir 
Parisli olmu' ve Rusluğu bıraka· 
rak Fransızlığa geçmişti. 

Reichstag, kanunu kabul etti, her ta
rafta büyük tezahurat yapılıyor 

BERLIN, 31 (A.A.) - Reichstaır'
in dünkü celaesinde baıvekil M. Hitler 
bir nutuk söylemiıtir. 

Demiıtir ki: 
• ...... - ..uu~;i muahedesi bütün Ümit

leri bota çıkardı ve kin dofurdu. Al
ınan milleti adalete imanını kaybetti ve 
dünya nizamından nefret etmeğe bat· 
ladı. 

Bu vaziyetten komünistlik utilade et
ti. 

Almanyayı bir komünist ihtilalinden 
muhafaza etmekle milli aoayalizm Al
manyayı ve büıün dünyayı bir dünyıo İh• 
tililinden kurtardı. 

Bundan aonra baıvekil, milli sosya
lizmin iktidara geldiii illıt seneye av
det ederek yapılan eseri anlatmııbr. 

Alman Tahdeti mevzuuna temas e • 
den batvekil, Alman devletlerin ekse
riya hanedan. siyaseti menfaatine tesis 
edilıniı olduğunu, milli sosyalizmin bu
na muhalif olduğunu aöylemiıtir., 

Almanya bir millettir ve bir İmpa • 
ratorluk içinde ya~ istiyor. 

Bqvekil bundan sonra idari, adli, 
harsi, terbiyevi ve iktısadi sahalarda 
vahdet temini için §İmdiye kadar alı
nan tedbirleri saymı4tır. 

Hitler, aptalların lasrrlaıtınlma11 
kanununu methebniı ve bir senede bü
tua Alınan kuvvetlerini birlettirmeğe 
muvaffak olduğunu söyleıniıtir. 

Nutkunun harici siyasete ait kısnun· 
da batve~I A~nyanın bütün millet• 
~le , reJimlerı ne olursa olsun sulh 
ıçınde Yit.Jamak İstediğini teyit ~tmiı • 
tir. 

Batvekil , Alınanyanın Avusturyaya 
hücum niyetinde olmadığını söylemi,. 
tir. Almanya Avusturya ile anlaşmağa 
elan hazırdrr. 

Silahları bırakma meselesinde Al -
manya hukuk müsavatı iıtt!mektedir. 
Fransa ile dostane münasebatta bulun· 
mak a-zusundadır. 

Başvekil Hitler, Fransız hükümeti
nin Sarre meselesini umumi reye mü .. 
racaat etmeden halletmeği kabul etme• 
meıinden §ikayetçidir. Zira bu hal su
reti intihap devresinde bir çok hır•la· 
nn kendilerini kapııı koyvermelerine ma 

ni olacaktı. 
Ba~vekilin nutku uzun uzun alkıt

larunııtır. 
Bundan aonra M. Goering Almanya 

tanzimab kanununu müzakereye koy
muı, kanun müttefikan kabul edilmiı· 
tir. 

Kabul edüen kanun 
BERLIN, 31 (A.A.) - Volf ajan

sından: 
Reichstag, Almanyıuun yeniden te. 

sisi kanun layihasının kiraatini müt
tefikan kabul ebniıtir. Bu layihada bat
lıca maddeler vardır: 

1 - Almanya ittihadma dahil dev
letlerin parlamentolan fesholunınuı • 
tur. 

2 - Bu d .... letler hülı:uclarlannın hu
kuku Alman hükiimetine intikal etmek
tedir. 

3 - Devletlerin hüküınetleri Alman 
hükümetine tabidir. 

4 - Muhtelif clevleUerin Almanya 
hükumeti valileri vazifelerinde, Alman
ya hüküıneti nazmna tabidir. 

5 - Almanya hükümeti yeni bir ka
nunu esasi tesis edebilir. 

6 - Kanun neıri gününden itiba.-en 
meriyele girmektedir. 

Reichsrat da bu projeyi müttefikan 
taıvip etmiı ve bu suretle proje kanun 
mahiyetini iktisap etmiıtir. 

Spor sarayında 
BERLIN, 31 (A.A.) - Volf ajan· 

undan: Bqvekil M. Hitlerin iktidar 
mevkiine geldiği giinün yıldö-;;iimü;ü 
kuUulamak için dün gece Berlindeki 
"Spor Saray" inda toplanan 20 binden 
fazla kimse propaganda nazın M. Goeb
bels'in söylediği nutku ıiddetli alkıı· 
!arla kartılamıttır. 

Gazetelerin ne;rriyatı 
BERLIN, 31 (A.A.) - Volf ajan. 

11.ndan: Bütün Alman gazeteleri baıve
kil M. Hitlerin son nutkuna tahsis et
tikleri uzun yazılarda bilhassa harici 
siyasetin hedefleri hakkında M. Hitler 
tarafından verilen izahatın ehemmiyetine 
dikkati relbetmektedir. 

Amerika filosu 
Kuvvetleniyor 

102 harp gemisi, 1184 
tayyare yapılıyor 

VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - Mec
lis, M. Roosevelte ll84 tayyare inşa• 
sına emir için müsaade vermiştir. Bu 
tayyareler için 95 milyon dolar sarfe
dilecektir. Ve donanmada kullarulacak· 
tır. 

VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - Mü • 
messiller meclisi büyük bir ekseriyetle 
102 harp geıniıi ile bahriye için 1184 
tayyare oabn alınması için yapılan ka· 
nun layihaamı kabul etmit ve ayana 
göndermiıtir. 

Bu tayyare miktari esasen asgari 
bir miktardrr, zira dün mümessiJler mec 
!isinde kabul edilen kanunda M. Roo
aevelte bahriye ihtiyacı için iıtediği 
kadar tayyare yaptırmak salahiyeti 
verilmitti. 
-~~~~~~o•-~~~~~~ 

Am~rikada yeni para . . . 
re1ımı 

VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - M. Roo 
sevelt'in yeni para rejimini tayin eden 
kanunu imzalama11 üzerine federal hü· 
kümet Amerikada külçe veya para ha
linde bulunan bütün altmlann sahibi 
olmuıtur. 

Dolar altına kabili tahvil olamaya• 
cakbr. Ve reiıicümhur eıki doların altm 
kıymetini tesbite salahiyettar olacak -
tır. 

M. Rooseveltin para kanunundan ıon 
ra bu kanu.....,. tatbiki için derhal bir 
seri emirname i.ınzalamasr muhtemel • 
dir. 

Bu emirnameler, ezcümle yeni dola
nn kıymetini tesbit edecektir. Bu kıy
met, zannedildiğine göre 60 eski cent 
olacakbr. Dahili ve ecnebi piyualarda 
muamele gönnek üzere iki milyarlık 
bir sermaye yapılacakbr. · 

Avusturalyal\lar ya
bancı istemiyor 

KARGOORLIE, "Avusturalya,, 31 
(A.A.) - Aktaın üzeri kargaıalıklar 
tekrar bat göıtermittir• 

Yabancılara hücum edilıniı, onlar 
da bir araya toplanmıtlarsa da epice 
ateı teati edildikten sonra mailüp ol • 
mutlardır. 

Bir yabancı öldürülmüıtür. Dört 
maden iıçiıi yaralanmııbr. 

İspanyol kabinesi istifa 
etmeyor 

MADRIT, 31 (A.A.) - Dün bir 
kabine buhranı vuku bulmak üzere ol
duğuna dair bir ıayia çıkmıı ve sebep 
"'1-ak ta hükümetçe arzedilen projele

~;., her iki meclis encümenlerince red
dedilınit olması göıterilmekte idi. Bu 
ıayiaları bafvekil M. Lerraux, tekzip 
etmektedir. 

Polonya - Alman ademi 
tecavüz misakı 

VARŞOVA, 31 A.A. - Varıova 
siyasi mahafili, Polonya ile Almanya a· 
raıında münakit ademi tecavüz miıakı
run yalanda tasdik edileceğini tahmin 
etmektedir. 

Misakın her iki devlet reisleri tara· 
fından tasdikini müteakip, müsaddak 
nüshalar Varşovada ve oradaki Alman 
sefirinin deıaletile teati edilecektir. --Kazaya uğrayan İtalyan 

tayyaresi · 
PORT • ALEZA, 31 A.A. - Üç_ 

motörlü transatlantik ltalyan tayyareaı 
nin uğradığı kazada yaraJanntlf olan 
tayyareci Gilulini ve Vatag~n ab • 
vali ııhhiyeleri hakkında neıredilen hı;
kim raporunun mündericatı memnum .. 
yeti muciptir. ----

Varşova elçimiz 
VARŞOVA, 31 (A.A.) - Hariciye 

nazrrı M. Beck, Türkiye sefiri Ferit 
Beyi kabul etıniıtir. 

M. Roosevelt 52 yaşında 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - M. 

Roosevelt, dün doğumunua 52 inci yıl
dönümünü kuUulam14br. 

Reiıicümhur 250,000 e yakın tebrik 
mektubu ve yüzlerce hediye almııtır. 

Amerikanın alacağı 
harp borçlan 

VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - Hazi
ne, ayana hükiımeUer tarafından tedi • 
ye edilmemiş olan harp borçlarrnın ye
künunun 663,108,837 dolar olduğunu 
bildirmiıtir. 

Amerikaya olan bütün borçların Y"· 
kunu 12,710,451,610 dolardır. 

Fransız piyangosu 
PARIS, 31 (A.A.) - Dün akıam, 

Trokadero sarayında kalabalık ve he • 
yecanlı bir hallı: k~tl~si aı;~s?'da mil -
li piyan&'onun beııncı çekiliıı yapılrmt
tır. 

Saray bosnada mühim 
bir suiistimal 

BELGRAT, 31 (A.A.) - Saray 
Bosna belediye reiai muavini ile 3 a • 
vukat ve bir mühendis tevkif edilmiı -
tir. Bütün mevkuflar B~novine ziraat 
ıubeıi memurlarıdır. Ve suçlan bir kaç 
milyon dinar suiistimaldir. 

Bu rezalette 150 memur methaldar• 
dır. 

,_.,,, I fi,". • ·, _,.', ~ 
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Belgrat içtimaı müsbet 
surette neticelenecek 

Tevfik Rüştü Bey dün Bükreşte M. 
Titulesco ile dört saat görüştü 

BOKREŞ, 31 (A.A.) - Anadolu Ajansının Balkan hususi muha
biri bildi,.zyor: M. Tltulesco ile Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Bey 
arasında bugün cereyan eden mülakat dört saat devam etmi,tir. Her 
iki Hariciye vekili yann görü,melerine devam edecekler ve evvelce 
de haber verdiğimiz gibi yarın akfamki ekspresle, birlikte Belgrada 
hareket edeceklerdir. Salahiyettar bir membadan haber aldığıma göre 
bu mülakat sıcak ve dostane bir hava içinde cereyan etmiftir. Müla -
kat neticesine göre Belgrad içtimaının müsbet surette neticeleneceği 
an/asılmaktadır. 

• • 
Meclis reisi Istanbula geliyor 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Meclis Reisi Kazım PQfa cumar -
tesi günü lstanbula dönecektir. 

• 
Iktısat Vekili Bursaya gidiyor 

BALIKESIR, 1. A.A. - lkti•at Vekili Celiil Bey bugün öğle
den evv_el vüayeti kolorduyu, fırkayı ve belediyeyi ziyaret etmiftir. 

Öğleden sonra istirhat eden Vekil Bey yann sabah M. Ke
mal paşa üzerinden Bursaya hareket edecektir. 

BURSA, 31 (Telefonla) - lktısat Vekili Celal Bey, ordu mü· 
letti,i Al~ Sait Bapa,, Ziraat Bankası umum müdürü Kemal Zaim Bey 
ler yarın Balıkesirden Bursaya gel ecekler, Karacabey hC1Tasında öğle 
yemeğini yedikten sonra Bursaya geleceklerdir. 

Maarif vekili ve Recep B. Ankarada 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Maarif Vekili Hikmet ve fırka umu

mi katibi Recep Bey bu sabah şehrimize geldiler ve i.stoyonda S<Uni • 
mi bir surette karfllanddar. 

Maliye Vekilinin Rahatsızlığı 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Maliye Vekili Abdüllıalik Beyin gö

zündeki rahatsızltğa bakmak üzere bugün lıtanbuldan doktoralr gel
mişlerdir. Ve Ankara nümune hastahanesi göz mütehassısı Relik Rü,. 
tü Beyle birlikte hastayt muayene etmişlerdir. Hekimler vaziyette ve• 
hameti mucip W;r fey görmemifler ve hastalığın seyrini normal bulmuf 
lardır. Hekimler yann sahalı bir kere daha vekil beyi muayene edecek 
ler ve lüzumuna kani olurlarsa ameliyat yapacaklC1Tdır. 

Abdülhalik Bey bugün Nümune hastahanesinin yeni dairesinde 
kendisine taluu edilen daireye yatırılmı,tır. 

• 
Burdur valisinin cenazesi I zmirde 

IZMIR, 31 (Milliyet) - Makamında fehit edüen Burdur valisi 
Hazım Beyin cenazesi bugün otokarla ,ehrimize getirilmiftir. Cenaze 
yann büyük mera•imle kaldırılaca'ktır. 

ANKARA, 31 ( A.A.) - Dün makamında fehit edilen Burdur va· 
lisi Hazım Beyin cenazesini lzmire nakletmek üzere merhumun /luzytn • 
biraderleri avukat Relik Şevket ve Hamit Şevket Beyler Burdura ıit· 
mi,lerdir. Isparta valisi Feyzi Bey de Burdura giderek, Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyin teessürlerini aile•İne bildirmiftir. 
• 

lstratasfere çıkan üç Rusun cesedi 
bir köyde bulundu 

MOSKOVA, 31 ( A.A.) - /stratosfere yüluelmeğe tqebbü• eden 
ve dünden beri hiç bir haber alınamıyan Sovyet balonunun içinde bu· 
lunan üç ki,inirı cesetleri Moskova Kazan demiryolu üzerindeki Potivs 
ky köyüne düıen balon sepetinin içinde bulunmuştur. Sepetin balon • 
dan kopup ayrddı.ğı zannolunmaktadır. 

9 Eglul Begnelmilel Panayırı 
IZMIR, 31 ( A.A.) - Dokuz ey liil panayirinin beynelmilel bir hale 

konulması takarrür etmif ve lktısat vekili Mahmut Celal Beyin de mua 
venet vedi, reisile, birlikte belediyeyi hararetle faaliyete getirmiftir. 
30,000 metre murabaı bir yer üzerinde kurulmu, olan 9 eylUl panayiri 
ne daha 18,000 metre murabbalık bir saha ilavesile 48,000 metre mu
rabbaa çıkarılm11tır. 

• 
/sviçre Reisicümhuru Bern sefiri-

mizin zign/ etinde bulundular 
CENEVRE, 1. A.A. - Bugün Cenevreden Berne gitmi, olan 

M· Ma/uimosun ferefine Bern elçimiz Cemal Hüsnü Bey tarafın· 
dan bir öğle yemeği verilmiftir. Ziyafette. lsviçre Reiaicümhuru ad· 
/iye maliye hariciye ve iktisat nazırları ıle Yunan maslahatgiiz4• 
rı v~ diğer bir çok zevat refikaları ile be~aber bulmuşlardır. M. Malı 

simos akfam Belgrada hareket e- decektır. 

Amerika ile koli muamelatı 
'ANKARA, 31 (A.A.) -Amerika ile yapılmakta olan posttt kol~ 

muamelatının doğru vapurlarla yapılması için Amerika posta idaresı 
posta telgraf umum müdürlüğüne. müracaatta bulunmuştur. Posta, tel· 
graf müdürlüğiô bu müracaatı tetkik eylemektedir. 

Fransa ile 
Ticaretimiz 

ANKARA, 31 (A.A.) - ~r.ansa i
le yapılan ticaret mukavelesının bir 
numarah listesine "Haytv 356, 371, a. 
b 378, 445, 454, 458, 487, 5to, 503, 
511, 512, s. d 531, 534, a. 535 yalnız e
lektrik tertibatı olanlar 537, 538, 539, 
544, 545, 546, 548, 549, 550 b. h 558, 
559, 546, 567, 568, 569, 587, 588, n. 
590, 598, 607, c.416,424,425, 630,650 
653, " 657, 658, 660, 661, 2, 663, as 
669, 679, 680, asdhT 703, 558, 559, 
tarife numaralannın ilivesi bir karar
name ile kabul edilmiıtir. 

Bunlardan x 657, 658, 660 tarife 
numaralarına dahil bulunan eıya ancalıt 
lktııat veki.letinin müsaadesi ile ithal 
edilebilecektir• 

Bu tarife numaralarına dahil efyadan 
böyle bir müsaade almadan serbestçe 
memlekete l:'irebilecek olanları iktisat 
vekaleti tarafından tespit ve tanzim edi· 

Faşizm aleyhtarları 
ROMA, 31 (A.A.) - Yeni Gelflet 

denilen F a§ist aleyhtarlanru muhal<etl"' 
eden hususi mahkeme, iki kitiyİ, be~ 
sene nefi, bir kiıiyi 3 sene, bir ki~İ~ 
iki aeneye mahkilm etmiı ve bir kit'' 
ye beraet karan venniıtir. 

lecek b listesinde gÖıterilecelı:tr. ~~ 
listede yalnız kelimesine tesadüf e ı 
len tarife numaralannı hiza11nd11 et~ 
cinsi sütununda ne göıterilmiı iıe an..,. .. 
bu eıya kontenjan haricinde geçe a• 
lecektir. Bu listede yazılı tarife."""' bi 
raları mukavelenin ıerbcst listesııı_de 
yazılı değilse ona ilave edilecektıt· r 

Bu listedeki tarife numaralar• ~vld; 
serbest listeye dahil bulunduğu. 

1 
a ~

fıkralariyle veya yalnız kelimesıY ~ ti•' 
ya cinsi tahdit edilen ve ~u .Yede 'f' 
tedeki tarife numaralarr eıkı lııte l """ 
zılı tarife nu.mara.lı yerin.e. kaim f :an•• 
tır. Bu yeni lıote ıle geçmlecek . ti' 
eşyaH da evvelki itilaf hükümlerıne 
bidirlc. 
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[flCLEkN • IFIKn~ • 
ŞEHiR Yeni Adliye - Eski Yerinde bir tetkik seyahati 

Postahane ... 
U Poatahanelerin nasibi böyle ... 
) zıuı müddet postahanelikte ka • 
~lluyor. Mutlaka mesleği değişti· 
rıyor y · . . b" k • enıcamı poıtahaneıı ır 
~ld kalıba _girdikten sonra banka 
d kil_· ~u, hır nevi terfidir. Çapa • 
da 1 ura.ha hastahanesi de tütün 
d:~o~d. olmuştu. Bu bir nevi te • 
han nı _ır ••• Şugünlerde Yeni posta 
YllZ enın Adliye binan olduğunu 
nı· ':[sanı, tllze havadis vermediği 
nı 12 

en tiki yet edenler füpheıiz 
tahınnun olurlllr ..• Evet! Yeni pos
nı·d~e de Adliye oldu. Bu terfi-

1 tr ted • "d" • ed ' ennı mı ır orasını tayın 

ya::eın. Yalnız orada olan biteni 
rin ..• Yını da siz bu cihete karar ve-

) .ı\diiye · • · d" • l" h ı · ardllk· ıçerı, gır ı gıre ı, a a • 

Ekonomi 
,. 
Ali iktısat meclisi 

--o--

Ankarada bugün içtima
larına başlıyor 

Ali lktısat Meclisi Ankarada bugün 
İçtimalarına başlayacaktır. Me~lisin bu 
devre ruznamesi fU maddelerd1r: 

ı - h kanunu. 
2 - Ormanlanınızdan en iyi ıekilde 

iıtifade mevzuu. 
3 - Ali lktııat mecliıinin yeni teı· 

kil&tı meıeleıi. 
yaz içtima devresinin müzak~re 

ruznamesi de sene bu mevzulardan ıba
retti. Encümence bu maddelerin ehem· 
miyeti fazla olduğundan üzerinde tetki
kata bu devrede de devam edilecektir. 

Şehrimizdeki Ali lktııat Mecliıi a· 
zalarr dün aktaın Ankaraya hareket et
miılerdir. 

Belçika ticaret heyeti gitti 
Ticari tetkikatta bulunmak üzere 

febrimize ıelmiı olan Belçika tüccar ve 
sanayi erbabından mürekkep heyet, 
dün ıehrimiz ticari mahafili ile bazı te· 
maılarda bulunduktan ıonra akşam av
det etmiılerdir. 

Fena barsak ihraç eden~er 
Ticaret odasına bazı ihracatçıların 

barsak ihraç ederken fena bir taknn 
barıakları da ihraç ettikleri yolunda 
bir müracaat vaki olmuştur. Oda bu 
müracaatı tetkik etmektedir. 

YllA~ette Ecza fiatlarında 
Anlaşma 

1 

J Hayvan sağlığı 
--o-

Depoların önünde cürmü 
meşhut avcıları dolaşıyor 

Beyoğlu eczacıları aralanndaki an· 
laıma neticesinde reçete ile yapılan i· 
laçlann fiyatlarını da buıusi bir tarife 
halinde tesbite devam etmektedirler. 

Bu anlatmanın , Farmakologlar Bir· 
liğinin eczacıların mesleki itlerile ya • 
landan ali.kadar olmamasının neticesi 
olduğu, lstanbul mıntaka11 eczacıları
nın da ayni suretle bir anlatma yap
maları halinde vaziyetin eıkiden oldu
ğu ıribi bir eczacılar birliğine doğru 
gideceği, maamafih Beyoğlu eczacıları
nın aralarındaki itilaf tan sonra F anna
kologlar Birliğinin eczacılara ait meıle
ki itlerle daha yakından meıgul olma
ğa hatladığı ıöylenmektedir. 

Beyoğlu eczacıları, bir taraftan ilaç 
fiyatlarını teıbite devam ebnekle bera· 
her, Beyoğlu nııntakaaında perakende 
satıı yaptıklarından fÜphe ettikleri ecza 
depolarını da cürmü methal halinde 
meydana çıkarmak için de tertibat al
maktadırlar. Avukatlan, bu husuıta 
Beyoğlu hükumet tababeti ile temaa et
miıtir. 

Beyoğlu eczacılarının bu anleıınala
nndan timdilik çıktığını bazılannın id
dia ettiği bir netice vardır. Buna na
zaran Beyoğlu eczacıları, müatahzeratı 
§İmdiden ayni fiyata ıatmaktadırlar. 

Et kaçakçılığı hakkında 
ağır cezalar var 

Hayvan sağlık talimatnameıinde 
yeni yapılan tadilat dün Vilayete bil 
dirilmiştir. Bu tadilat arasında et ka
çakçılığı hakkında da ağır cezalar 
vardır. Yeni kıuarlar vilayetten l>e • 
lediyeye ve mülhakata tamim edil • 
mi~lir. 

Maaş bugun 
O cretli memurların kinunuıani 

mQa,Iarı dün verilmiıtir. Diğer me • 
mur;arın ıubat um.wn maaıı da. b11 • 

g:J~ ,·eritecektir. 

Devair bUtçe projelerini 
hazırla yor 

Bütün devair, 934 mali senesine 
ait bütçe projelerini ihzar ebnekte • 
dirler. Yeni bütçe projeleri, bu ay i· 
çinde al.i.kadar vekiletlerden Maliye 
vekaletine gönderilecek ve Maliyece 
yapılacak son tetkikattan sonra He
yeti Vekileden geçirilerek mecliıin 
mart devrei içtimaiyesinde müzakere 
edilecektir. 

Maaş yoklamaları 

Ölçülerin 
Kontrolu başlıyor 
Damga için verilen müh

let dün bitti 
Bugünden itibaren Türkiyenin her 

tarafında yeni ölçülerin kontrolu baılı
yacaktır. Yeni ölçülerin damıralanması 
için verilen müracaat müddeti dün ak
tam bitmiştir. Dün akşama kadar mü
racaat etmiyenlerden ceza alınacaktır. 

Ölçülerini damgalatmak için ölçü 
ve ayarlar batmüfettiı;liğine veya be
lediyeye müracaat edenlerden henüz 
damga yaptırmıyanların ölçüleri bugün
den itibaren damgalanacaktır. 

Elektrik, su ve bavagazr saatlerinin 
de bugünden itı"bareo kontroluna ve 
ayarlanmaıma batlanacaktır. Saatleri ev 
veli ait olduk.lan tirketler damgalaya
caklardır. 

ÖIÇü ve Ayarlar müfettiıliği bunla
nn içinden iıtediklerini kontrol edecek
tir. Ölçü ve Ayarlar müfettitleri ıirket 
depolannda bulunan saatlerin kontro
luna lıaşlamıflarclır. 

Ölçüler nizamnamesi mucibince bü· 
tün mayiatta, müıkirat için kullanılan 
fİlelerin de muayyen ölçülere uymall 
lizmıdrr. Bunun için bütün stok ıişe
ai olanlar ve ıite ıretirecekler bunları 
muayene eclilmek üzere birer beyanna· 
me vermektedirler. Ki.fi evsafı haiz ol
mayan ıiıeler imha edilecektir. 

laın,. 1 musluklar çalınmaya baş 
Yii....., .. Ben musluk çalmayı yüzde 
nı:.ıhıraı~lık addetme~. Çü.~ü 
Lehi t hır nevi leblebı bedelıdır. 
Bu c:lı 1 de yerli malıdır malı'.im ya! 
l>ıı.hı 1 

etten muıluk çalımında es • 
nu~uhaffefe vardır. Amma u • 
&erdi Yalım ki; o bina güzel bir e
lukt r. Daha bir günde böyle mus
nııo.d11 ç!'-lınıraa bir sene sonra da
liye lı~ kıremit kalmaz. Vakıa Ad· 
lerj 

1 
ınaaına, hele ceza mahkeme-

1ı11,~rllf1na giren halkın içinde 
•anaı ~ının malını bedel!İz almayı 
korid 1ttihllz etmi• olanlar vardır, 
İçind 0 rlara dökülmüt olan halkın 
kor"de daha timdiden yerleri ve 
nas: 0rları kirleten densiz ve mü
Yor İ_~etaizlere de teslldüf edili • 
bit ·d ikin bunlara mukabil ortada 
İfadee ..ı\_dliye mefhumu ve onun 
hu "a:llıği emniyet ve intizam ru
!iz,, 2~1: Hila "Devletin malı de
ı:.aki. lı" nıyetile hareket edilemez. 

Feshane fabrikasında kooperatif 
Sıhhiye vekaleti, müıtabzeratın ma

liyet fiyatlarına yüzde ıs zam ile satı§ 
yapma hakkını eczacılara vermiıtir. 
Hattiı. bu karardan sonra gelen bütün 
müıtahzeratı ecnebiyenin Üzerlerinde 
(lstanbuldaki satış fiyatı) yazılıdır. 

Bu sene mayıs ve teşrini
evvelde yapılacak 

Memleketi• her tarafından gelen 
malumat yeni ölçülerin bir ay gibi kı
sa bir müddet zarfında gayet iyi tatbik 
eclildiğİnİ göstermektedir. 

le hir ~alar bir taraftan yangın i
nıeltıekJ·r~ft~n da bizim kadir bil
!up tid 

1~1mız yüzünden harap o
ıl&.ve1;;1l(en mevcuda yeni bir taş 
çe hu ~ '>lllıtmadığımızı gördük
nıına. İçi ze! tehrimizin ümranı na-

• Unıuyltı l(llnıyor. 
dın tenıi~İil:1 ki; Adliye dairesi • 

IQ ollln ve emniyetle alaka • 
hllhıtıı. •e ~llkam koridorlarda bir 
h ll"1tzlllrt l"Viıi ibdaı eder de musluk 

•ddinj h~ld·k?ridor kirletenlerin 
A\'\ı 1 ırır. 

~~r:vada ecnebi 
• ~er-ede Uşınanlığı 
'~lik J.... fıkaralık, buhran ümit 
ecneh·!'lllraa orada bu kabahati 
hll!e ~e~re atarlar.. Guya orayı o 

Bunıınr~~ ec:nebilermit gibi ..• 
Vaklllıtr .ı.-•nde "Bokser - Boxer" 
biraz da ll'•.hi taa.,.up ve cehaletten, 
ll'elen k1Yıui tahriklerden kopup 
Alıııp '' ali olduğu gibi, Paris ve 
lerjnd:nın ecnebisi çok olan yer
lıtrrn h .. de ~pğı tabaka politikacı 
~itltll unerı olanları da vardır. 
hır- ha~·•ene evvel Pariıte de böyle 
F"ran ile olmu, ve ecnebilerin 
dıı~da yokıulluğuna sebep ol • 
liu a dair nümayitler yapılmı,tı. 
h S:fer de Avuıturyanın bilmem 
y::gı ka~abaaında böyle bir cere
li çıktıgını Ve halkın birkaç ote-

YalttıkJ ·· " • ltıetnı arını ogrenıyoruz .. Batka 
tury, e~e~leri bilmem amma, Avus 

Y:'•eu~;~ı artık hayatını ecnebi zi 
r-ıne ha' nl e, ve ıeyahat hareketle-
Dlln b • I! an-ıllk • it tr n-ıen-ıı Zllruretınde bulu • 
; lldar kari et.et için bu hadise 
lrıer Avuıtııry1 dır fey deiiildir • E

ha~llttıele edil~i ~- ecnebilere fena 
ı· 

1 
edecekJ gı duyulurra, seya

:: ekr. Ecnehe~l oradan geçmeyebi • 
~•a • · ı ere k 
L&.k· 1!rın dün gezme ve otur-
ala ın o :ıaınaY"ia Yer mi yok? 

sC:k &eyYah nbulusturya pllrasını 
neb· YJah celh" amaz. 

ı l> ıne uğr lek araıın .___ aşan ve ec • 
e etler- Yllb ı çelUllek isteyen mem 
lnıelidir-ler.ancılara. İyi muamele 

İ~)' • FELEK 
R• ız sef' . A 

" '\'en; 1 . ~rı nkaraya gitti 
.: diin .. ~•li:ı: ıefiri Sir Percy Lo . 
lı ittir. f•ınki trenle Ankaray r~ı
'lll, a gıt. 

\'ttd 'd o, ı ar ı aresinin hesabı 
v,._.veto. 
lılt "lllvıı.ı._.. •t•zyolla_rı! Akay, Fabrika 
1 lıe"'PI darelennın geçen altı 
~tı lıeYet "11 '.? tetkik için ıehrimize ;~-

•tlllıt ot' dun de havuzlar idaresind; 
d" • lieYeti"'"§tur. 
ı~_ttr idar: •. cunıarteıinden itibaren 
"""10.11 ıtıulıltrın h~saplannı tetkike ba •• 

teıneldır. • 

~adyo dün neşriyat 
1 Yapamadı 

•tu •ta"""' . '"'-dy0 ,
110 

radyo neşrıyatı, radyo 
Jt""ttile d.ıın Beyoğluna nakli müna • 
ı,'<IYon11:n ak,am yapılamamıttrr. 
t' tı b;,. • ' kablo tellerinde vuku bu-
'Yat aı-12a y·· .. d 

'
• . a d uzun en bugün de net 
ay1 evanı ed . • . . 

l!Ör 0hnuşt y em?'ecegı hır aralık 
di; e, hu '" u; aptıgımız tahkikata 
vatı alttanı Yk': d~.ğru değildir. Vakıa, 
ı.,Pur, kablo Pru. altından geçen bir 
- ç telj h tellerıne çarparak b" 
, .. af ••ara. u.. ır 
••n "1ünakalat gratmıısa da, tel • 
ltıi: nı~Ydan \re ~~ın sekteye uğrama. 

edılıni,t;,. rı meden süratle ta • 

Fesbane fabrikası amelenin ve fab
rika memurlarının bütün ihtiyaçlannı 
korumak için bir kooperatif yapmı§br· 

Kooperatif fabrika içinde dört yüz 
kişilik bir lokanta bir bakkal. dü~ 
vücuda getirmiştir. Kooperatif bugun• 
)erde faaliyete geçecektir. 

Hazine tahvilleri borsada 
Boraa ve Osmanlı Bankası komiıer-

liğindcn: • • 
1932 senesi müvazeneı umumıye 

kanunu mucibince çıkanlmış olan ~ 2 
faizli hazine tahvilleri, Maliye vekale· 
tinin ıs kanunusani ı934 tarihli emir· 
namesi üzerine lstanbul menkul kıy
metler ve kambiyo borsası kotuna it
hal edilmiıtir. 

Fransanın nebati yağ ithalAtı 
Franaız hük\ımeti yeni bir konten 

jan kararnamesinde, nebati yağların 
veya bu yağların yapılmaama yara • 
yan maddelerin ithlitm1 tahdide ka 
rar vermiıtir. Franaaya nebati yağ ve 
taze meyva ithaliıtının üçte biri mü ... 
temlekeleri tarafından yapılıyordu. 
Franıa hükiimeti müstemleke mahıu
litını korumak için, diğer memleket
lerin ithalatını azaltacaktır, bu karar 
Türkiye ihracatını ali.kadar etm.ekte
dir. Türkiyeden Franaaya keten. ha .. 
f&f• ay çiçeği tohumları ihraç edil • 
mektedir. 

Hamb urg tutun piyas ... sı 
Berlin ticaret mümeaailimiz, Haın 

lıurg tütün piyasası hakkında alikar 
dar dairelere bir rapor göndernıittir. 
Bu raporda son zamanlarda Ham .. 
bur~a._tarktan 100 bin balyeden faz· 
la tu~~ ırel~iği bildirilnıektedir. 

Tutünlenn ithalatında b" t k d"" · ·ı · ır a on ovız manı erı vardır ki b"" .. b tak 
Yl.dat t" ı· .. 1 ' utün u .. ıcare ı guç ettinn k ec1· B 
yuzd n 1 k tii .. e t ır. u 

ed ark. .~un_leri, Hamburg piya 
ıaaın a eı ı muıaıt vaz" 1. . b im 

t 
ıye ıru u a-

mı§ ır. 

Balkan ticaret odası 
Balkan ticaret odası Yakı d 1• bl naaaı-

yete 84 ıyacaktır. Odanın B lk 
memelketlerindeki komite! . ad an 

1 t ahh .. 1 • • erı, o aya 
ol adn • aOd ut.lekrıı:u taınaınile vennit· 
~r rı; a, 1 • 1f olarak Balkan ta ... 
cırlerı ve ~a?rıkatörlerini biribirine ta 
nıttınnak ıçın bir katalog baaacaktır. 

Dünya maden cevheri fiatları 
Türkiye madenc::iler birliii.nden : 

22-1-1934 tarihli fiat 
(Londra boT•a•ı fialı) 

Ba.kır (elek.) 36 ili 37 lngiliz Lira•ı 
Bakıl' 33 /4 il& 33 3/8 u " 

Kalay 227 3/ 4 il& 228 ,, ,. 
Kur4un 11 11/16 il& .... 11 " 

Çinko 15 ili. .... " ,, 
Krom (Türkiye malı 48 <"'c) 72 ili. .... ,, tilini 
Krom (Türkiye malr 52 o/tıJ 85 ili .... " tilini 
(Beher derece i~in 2 tilin fazla) 
Anti.muan (50 dereceli beher 

derece•İ) 2/9 il~ 3/- ,, 
Antimuan (E:O derec•li beher " 

derece•İ 3/6 ,. 4/- u 
Masneai (Carbonale naturel " 

en roche•) 
(300 tonluk partiler) 30 " .... ., 

Kömür (Fob Cardiff) 
Gro• Amirauti 1~6 " .... ,, 

" Ordinaire 18 3 "18/6 " " 
" 

. Bu fiyatlar, yüzde on beş k.iir da da
hil olduğu halinde eczacılann azami 
aabı fiyatlarıdır. Beyoğlu eczacıları , 
anlatmalarında, bu fiyattan atağı satıı 
yapmamayı kararlaştırıruılardır. Halbu
ki ayni ilacı, ıneseli\ lstanbul mmtaka
sında yüzde S - ıo ucuza almak müm
kündür. Halk için itilafın bu tarafı 
daha ucuza tedarik edilebilecek bi; 
müstahzarın Beyoğlunda daha yiikıek 
tedarik edilebilmesini mucip olmakta • 
dır. Buna mukabil Beyoğlu eczacıları, 
ayni fiyatla satış yapmanın fevaidinden 
maada kendilerinin diğer mıntakalarda· 
ki eczanelerden daha yüksek kiralı ma
ğazalarda bulunduklarını, müteaddit 
kalfalar iıtihdam ettiklerini ve elektrik 
ve ıaire masraflarının daha fazla oldu
ğunu ileri sürmektedirler. 

Mahkemelerde 

Eytam, Eramil ve Mütekaidinin 
yoklamalanna her sene ıubatta batla
nırdı. Haber aldığımıza göre yoklama· 
lar bu sene mayıs ve tqrinievvelde ya· 
pılacaktır. 

1C oklamalar mayısta yapılırken maa§ 
sahiplerinden birer beyanname alına
caktır. Her maaı sahibi resimli olarak 
hüviyet varakaıı ibrazına mecbur tutu· 
lacaktır. 

Maat sahipleri martta mensup ol· 
duklar malmüdürlüklerine müracaat et· 
tikleri zaman kendileri en yakın mal· 
müdürlüklerine maaılannı çevirebilecek· 
!erdir. Martta verilmesi İcap eden ma
•ı bordurolarımn malmüdürlükleri zat 
maaılan kalemlerince tanzim eclilme
ğe baılanmııtır. Şubatın yirmi beşine 
doğru bordro iılerinin nihayet bulması 
mulıtemeldir. 

Halk postahanenin tez
yinatını bozuyor mu? 

Adliyenin taşındığı kısımda telvisat ve 
tahribat yapanlar cezalandırılacak 

Adliye daireıinin poıtabaneye tatın- ı icra ve tebliğ iılerinde kullanılmakta • 
D!uı ve yerleımesi iıi devam etmekte• dır. Müddeiumuınilik ber gün sabah 
clir. .. saat 8 den akıam 18 e kadar, mahke-

!'.>un de telıiz ıirketi iıgal ettiği dai- meler uzun zaman de\lam ettiği takdir-
r~yı botaltmıı ve adliyeye teslim etmif· de de adliye dairesi tamamen boıalm-
~r. B~ kısım ıimdilik ve kendilerine tah- caya kadar binanın adliyeye tahsis edi-
s11. ~dılen dairelerin bölme inşaatı ikmal len kıamında daiıni olarak ıo polis e-
edılıncey': kadar müstantik hakimler ta- fendi bulundurulmasını ve poliı elen-

Afyon karteli 
ile müzakereler 

iki tarafın tekliflerde 
anlaşması muhtemel 

Türk • Yugoılav Afyon aatıf büro· 
s.ile beynelmilel Afyon müstahzaratı 
mümeıaillerinden mürekkep heyet 
arasındaki müzakerelere dün de de -
vaın edilmittir. Dünkü müzakereler 
Üç celaede yapılmııtır. Bu üç celse 
sabah aaat ondan gece ıaat ona ka -
dar devaın etmiıtir. Evvelki gün ya
pılan içtimalarda kartel mümessille
rile büro mümeuilleri araaında eaas 
teklifler Üzerinde ilk fikir teatiıi ya
pılmıth. Dünkü içtimada bu teklif -
!erin madde madde tetkikine batlan
mııtır. Aldığunız maliimata nMaaran 
aatıcı sıfatile evveli Türkiye .,.. Yu • 
ırCMlavyanm teklifleri serdedilmittir. 
Kartel murabbaslan tam salahiyeti 
haiz olduldannc:lan bu teklifler Üze -
rinde müzakerata siriımiılerdir. Tür
kiye ve Yugo.1lavya dünyanın morfini 
ni en fazla, bilhassa tıbbi itlerde kul
lanılan afyonunu yetittirdiğinden kar 
tel murahhaıları ınüzakeratın lıehe· 
mahal bir anlatmaya müncer olmaıı 
arzusundadırlar. Esasen meYcut va • 
ziyet ve tarafeyn menafii de bunu İ• 
cap ettirmektedir. Müzakerat daha 
birkaç gün devam edecektir. Maama 
fih itin ehemmiyeti iı.§ikiı.r olduğun • 
dan süratle lıitiri~eıine çalıtılınak -
tadır. 

Miimeıa.iller ız kadar fabrikayı 
temsil etmektedirler. Esasen Avrupa
da afyon alıcısı olan fabrikalarda lıun 
lardan ibaret olduğundan lıu fabrika 
lar, aralannda bir kartel teıkil et • 
mitlerdir. rafından '''!al edilmit bulunmaktadır. dilerin mütemadiyen binayi dolaşmala· 

Dün de adliyeye mubakim ve:ı:nesi nak· rının teminini istiyecektir. Belediyede 
)edilmiştir. Bu takdirde polis efendiler camlar-

Ağır ceza ':'e aaliye ceza mahkeme· dan ıigara kağıt, fıstık kabuğu ve sai- istatistik mUdUrlUwgU 
]erinin na.k1i bır müddet daha gecike· re atanlar;, tükürenleri. duvarlara ve 
cektir. Bu mabken;ıeleri? . naklinin ge· kapılara kuqun kalemi ile yazı yazan· Belediye iıtatistik itleri müdürlüğü 
cikmeıi istintak daırelennın itlerini güç lan, aptisaneleri telvis ve muslukları yazı iıleri müdürlüğünden aynlarak 
leıtirmektedir. Çünkü. istintak bat.imle- tahrip edenleri derhal yakalayacaklar, lktısat müdürlüğüne bağlanımıtır. 
rinin kararlannın aslıye mahkemeleri haklarında kanuni takibat yapacaklar Ş h" ı· • b 
tarahndan taıdikine ihtiyaç vardır. Ve dır. e ır mec ısı ugUn 
mahkemeler Tatmekteı-te oldukça bu Bu kabil eşhas hakkında bilikaydü- J.tanbul umumi meclisi bugün sa-
kararları tasdik ettirilmek üzere müh:a· tart kanun ve nizamnamelerle tayin e· at ı 4 te şubat devreai içtimalarına 
ıirlerin Sultanahınede götürüp getir- dilen cezalann en ıedidi tatbik oluna- bqlayacaktır. Bu devrede yeni sene 
~e•~. ica~ etmektedir. Bunun için cuma caktır. Baıka türlü binanın temizliğini bütçesi müzakere ve kabul edilecek-
a:unu. aslaye ınahkenıelerinin de porta- ve bugünkü güzelliğini muhafazaya im- tir. 
tıf. bır hal.de poıtahaneye nakli düıü· kin görülmemektedir. Yangına kar~ı 
nulmektedır. M k f kl'd' d T 

Adliyenin nakli postahane binasının ar 8 3 1 1 iVaSI Belediye binasında yangın telıli -
b~g~nkü güz.elliğini kaybettirecek gibi Tüccardan Nesim Taranto efendi ta· keıine kartı yeniden bazı tertibat alın 
gorunmektedır. Her aımf halkın girip rafından kendi satmakta olduğu bir mııtrr. Muhtelif yerlere tulumbalar 
çıka"!'ğı dütün~~rek y~pılmıı olmayan nevi Amerikan bezinin üzerindeki kö- korunuf, yangın vukuunda haber ve· 
lıu bınarun dahilı ve mıınari tezyinatı pek baıı markasının bazı yerli malı rilmek ü:ı:ere ziller yapılmııtır. 
maalesef bo:ı:ulacaktır. bezlerde taklit edildiğinden bahiıle •· J 1 

Bir kere posta salonuna nazır dahi- çılan davaya dün devam edilrnittir. kramİJ8 alan memur ar 
li pencerelerin camlanııın kınlrnası ve Evvelce mahkeme tarafından ehli Oktruva re•mi tahsil edildiği za • 
balkın Ü:ı:erine dütmesi tehlikesi vardır. vukuf tayini için 20 isim istenilmiı, man belediye bazı memurlara kaçllk 
Pencereler açık bırakıldığı takdirde ele ticaret odaaı da 29 isim ıröndermit, oktruva rüawnunu meydana çıkar • 
bazı kendini bilme:ı:ler salona sigara ar- mahkeme bunlardan üç kitiyi ehli vu· dıklarından dolayı ikramiye Yermitti. 
tığı, fıstık kabuğu gibi ıüpriintüler ata- kuf tayin etıniıti. Şehir meclisi bu ikrllmiyelere itiraz 
rak halkı ve posta memurlarını iz'aç Dünkü celıede davacı vekili tara· eımit ve belediye reisliğinden izahat 
edeceklerdir. fından ticaret odaaırun gönderdiği 29 iatem.işti. Bu izahat hazırlanmıştır. 

Dün de küçük bir çocuk elinde bir ismin onunun müddeialeyhler meyanında ~eclıa açılır açılmaz verilecektir. Di-
mumla koridorlarda dolaıııııı, bir ara· bulunduğunu ıöylemiş, geriye 19 kiti !"er .tı;.raft~ bu se?e bütçe dar oldu-
lık ta aönen mumu tekrar yakmak için kaldığını, halbuki mahkeme kararının gu •.çın tehir meclıa~ memurlara ik • 

Denizyolları idaresi ÜÇ kibrit çakarken hademeler tarafından gö 20 isim istenilmesi merkezinde oldu· ramıye husuıunda hır takım fevkala-
rülerek kapı dışan edilmiştir. ğunu söylemi§ ve karar infaz • edilme· de kayıtlar koymak fikrindedir. 

vapur alıyor Hrraı:ı:lar adliye binasına daha tim- miş olduğunu iddia etıniş, ehlı vukuf y • b 1 d 
diden dadanmış gibidir. Mi" ddeiumumi· meyanında bulunan Bakırköy fabrikaaı enı 8 8 iye zabıt&SI 

.Devlet Denizyolunun yeni bütçesi- tik katındaki aptisanelerden bir muıluk müdürü Fazıl Beyin de ehli vukufluğu- falı"matnamesı' 
ne ilç vapur mübayaaaı için tahsiıat ko- 1 ·· rılnu H -' n ı 1 aökü mu§ ve aşı ttır. ırsızıarın na itiraz etıni•tir. 

" muı.tur. dare, vapur satmak için bu tahripkar hareketleri yalnız adliyeyi Mahkeme İıer iki itirazı da reddet- Belediye tarafından yeni baıtan 
~~lfel lıf ecnebi müesseseler tarafından deg"il, böyle güzel ve muazzam binala- mi•, ehli vukufun tetkikatını yaparak hazırlanan yeni belediye zabıtası ta· 
e 1 • er yapılmaktadır. 'J' }" • B nn barabiıini mucip olduğu için balkı neticesini bildirmesi ve gümrükten ge- ımatnarneaı, şehir mecliıinin tubat 

m ki ır taraftan bu teklifler tetkik edil- da müteeuir etmektedir. 3 kuruşluk tirtilmesi icap eden beyannamenin cel- içtima devresinde müzakere edilecek 
el e beraber, idarenin, bazı ınül" oLa. ·ı nJ kı · za arla Yap .. ha an bir mu•luk için mı yo ar ymetinde bi için başka güne bırakılmıttır. tı. Fakat belediyede toplanan ihtisas 

en ... d ur mu ynası huıuıunda te· bir binanın harap olmasını göze alan G bl"v d"I 1 encümeni henüz bu husustaki tetkika 

1 
n, avrandığı görülmektedı"r. h-'-'-ak k" mi . eç te ıg e 1 en ce pname 1 hırsızlar mu """' ı cürü erın en af. tmı ikmal edemediği için ta imatna • 

kll•Dk heltef'lef' 1 fedilmezini, ahliksızlığın da en ıeniini Dün üçüncü ceza mahkemeoi~de menin nisan&!.. müzakere edileceği 
irtikap ediyorlar. tayanı dikkat bir karar verilmiştir. Mat· tahmin ediliyor. Yeni belediye zahı· 

o Fab ·k H Tahmin edildiğine göre müddeiuınu- mazel Anaiıiye ra•parak yaralamaktan taaı talimatnameıinde belediye ce:ı:a-
r k·p1· •. n 

1
a ve avuzlar idaresi mü- ·ı·k b k" · ~ 1 d h ·· · b" k"ld a , ıgıne ktı mı ı u güzel binanın eı ı tem.ızlig'"in·ı ıuçlu •ofo""r Alekıinı"n muhakemesı"nı"n anrun a a muessır ır te ı e tat· 

1 • sat ve Maliye vekalet- • erı tarafından e k" S . el . ve zarafetini muhafaza etmesi için ter.. yapılması mukarrerdi. bikı çareleri de bulunacaktır. 
· d E 1 1 eyrıs aın acentele- ti"b ı k ilk lı cak d rın .,en . ~.t Bey tayin edilmi•tir. at 8 aca tır. a na te bir bi- Aleksiye tebligat yapılamadığı için 

. HılaJıahmer Cemiyeti , Alemdar nanın halka açık olduğu zamanlarda dai muhakeme başka bir güne bırakıldı. An- mit olması calibi nazar görüldü. 
nahı.ye ~ongresi cuma günü saat 14 te mi nöbetçilerin muhafazasına tevdi o-. cak yapılan tetkikatta Aleksiye tebliğ Tebligat yapılamaması muhakeme-
cemıyetı k . 1 . C ... lacaktır • edı"lecek celpnamenı"n teblı"gat mu""du··r- nin tehirini mucip olduğundan mes'ul-

. , . n mer e~ı o an agaloğlundaki El ""dd d k • akib 1 Hılalıahmer Ceınıyeti lstanbul merkezi . . Y_evm mu eiumumiliğin emrinde lüğüne 26 kanunuevvelde tevdi edildiği leri hakkın a anuru t at yapı ması 
hinasında yapılacaktır. fıkı [f'" dbahulu~akta, fakat bu polis e· anlaşıldı ve celpnamenin böyle bir ay için müddeiumumiliğe tezkere yazılma-

11 .... 111111 .......... .;..;;;,;;;;,;;;;~;,;:;;;;;;;;;:;ı:ı;. .............. J.,!:en~~· :er:;.:!:!:~a~zı~y~a~d~e~ın!!!!u~· d~d~e~i~~~·iİM--Ü·;._ı..:ij·~·~::.:J~·~~m~a;n~d~a~t~e~b~li~ğC_~e~d~il~m~e~-_j__'s~ın~a~k~ar~ar~v~e~r~ildi. 

Ne acayip şey! Maslak yolunda 
bir hadise, bir müsademe olur; üç 
kişi beş ki'i yaralanır, bir iki kişi 
ölür. Pek tabii olarak derhal sinir
ler gerilir. Bir taraftan belediye 
kollarını sıvayarak otobüs işlet
mek inhisarı hakkındaki imtiyaz 
ve salahiyetini istimale kalkışır, 
diğer taraftan seyrüsefer tubesi 
harekete gelir. Senelerden sonra 
o yolun darlığını ve kazalara mü
sait olduğunu anlar hatta bu sürat· 
li ve keskin kavrayıt ki.fi gelmez, 
seyrüsefer müdürü, bu hususta tel· 
kikata çıkar. Şu kadar ki bu tetki
katın icra aahası, kazanın vukua 
geldiği Maslak yolu değil, - ga
zetelerin yazdıklarına göre. - Vi· 
yana tehri olur. 

Maslak yolu dardır. Otobüslerin 
gidit geliş seyirlerine müsait de
ğildir. Maslak yolu dar olduğuna 
ve otobüslerin gidit geliş hareket
lerine müsait bulunmadığına naza· 
ran, bir kaza vukuu, her gün ve 
her zaman için ihtirazı gayri kabil 
iken, ve bunun seyrüsefer merke
zince her günkü ittigal mevzuu 
dahilinde olması itibarile malum 
bulunması lazımgelirken müdür 
beyin bu hususta tetkikat icrası için 
buradaki rahatlarını bırakarak ta 
Viyanalara kadar ihtiyarı zahmet 
etmesi, bu kadar uzun, yorucu, 
müz'iç bir seyahatle huzur ve isti
rahatlarını feda eylemesi, doğrusu 
emsalsiz bir feragat nümuneıidir. 
Hatta bunu aadece feragat kelime· 
ıile değil, şehir namına ihtiyar e
dilmit pek yüksek bir uli'ıvvucenar 
olarak ta. telakki ederiz. 

Bu seyahatten daha evvel haber. 
dar olmağı ne kadar isterdik. O tak 
dirde tehrimizin şimdiye kadar 
seyriıefer yüzünden kaza.ya 
uğramı' ve atiyen uğrayacak olan 
sekenesi, Sirkeci istasyonunda bir 
ihtiram sa.Hı teşkil eder,ve rakip 
oldukları vagonu, pencerelerin
den basamaklarına kadar minnet 
ve tükran çelenklerile süslerdik· 
Bunu yapamadı isek, bu azimetten 
haberimiz olamamasından ileri gel 
mittir. Bundan dolayı mü~eessir o· 
!arak derin derin özürler ve aflar 
dileriz. 

Bizim teessürümüz, müdür be-

yin, tetkik seyahahtinden mütevel

lit iftiraklerinin acısına münha5ır 
kalsaydı, ne yapar, ne eder, yüre

ğimize laf bastırır ve gözlerimizin 
yatlarını mendillerimize içirerek 
acılarımızı tadile çalışırdık. Fa

kat korkumuz, kendilerinin burada 

bulunmalarına rağmen bu kadar 

kazalar olurken Viyanaya gittik
lerine ve bir müddet burada bulun· 
mıya.caklarına göre halkımızın ne 
mevhum ve muhayyel felaketlerle 
tehdit edileceği ıstırap ve enditesi 
içinde cidden bihuzur olarak bu se. 
yaba.tin pek kısa olmasını temenni 
eyler ve bu seyahatin Amerikaya 
kadar uzaınaması için avdetlerine 
kadar yeni bir kaza vukubulnıa.ma. 
sına dualar ederek kendilerini pelt 
yakın zamanda tekrar aramızda 
görmek isteriz. 

Salô.hattin ENiS 

Diş talebesi Yunanistand& 
DitÇi mektebi talebesinde nSO ki~i

lik bir talebe kafileıi dün aktam Y il· 
nanistana hareekt ebnişlerdir. Talt • 
be aömeıtr tatilinden bilistifade Ati. 
nada tarihi eserleri tetkik edecekler
dir. 

1 BORSA 1 
(lı Ba'lkaaından alınan cetveld:r) 

31 Kanunusani 1934 
Akıam Fiyatl•rı 

istikrazlar S T abvilit 
l•tikruı dahili 95,25 Elektrik 
1933 l•tikr~ı 98,50 Tram•ay 
Sar• D. YoUart 2 60 Tünel 
Ünitürk 28:a,o Rıl:.bm 

~ il 27 Müme•&i1 
,, ııı 21,10 " ır 

Gümrükler S ., 111 
Baid•t »,?S Kupon•u:s 
T. a.ı.kerİ7• 9,'15 Müme••il 

ESHAM 
lı Banka .. Nama 10 Telefon 
., " Hamiline ıo Terko• 

,. " Müe••i• Kupon•u• 

Tram"9'•J' 44.50 Cımento 

Anadolu Hisse 25 İttihat dey. 
Kuponsuz Şark dey. 

Şir. Ha7ri1• ıs s.ı,.. 

Reji 4.25 Şark m. ecaa 

ÇEK FIATLARI 
Parİ• 12.06 Prai 
Londra 658 1-4 Viyan• 
Nüyork 76.125 Madrlt 
Milano 9,0Z Beri in 
Brüksel 3.40.23 BelıTad 
Atina 83.21 Zloti 
Cenevre 2.44.50 Pette Amaterda.m 1.17.90 ı 
Sof ya 

Bülcret 
67,25 Mosko•a 

NUKUT 
Kur\14 

(Satıt) 

20 F. Franııs 167 l Şille. A•. 
1 laterlin 658 1 Pe:r.eta 
1 Dolar 128 1 Mark 

20 Liret 218 1 Zeloti 
20 F, Belçika 113 20 Ley 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 J, la•içre 818 1 Çerno•İç 
29 Le•a 24 1 Albn 
21 Kur. Cek. 118 1 Mecldi7e 

1 Florin. 83 Banknot 

-.-
17.75 
53.40 
47,15 

47 

54,JS 

11 
:ı.ı.so 

11.70 
17.70 

1.40 

H~ 

2.85 

15.9' 
4.:ı.a 
4.24 

J.9988 
34.75 

4.2083 
3.65 

79,75 
1087.50 

Kuru~ - 24 
16 
5(' 

24.-
20 

46.-
-~ 

s.2a 
0,34 
2.35 
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(-----------------------,, _ Askeri bahisler _ 

Gidiş geliş yollarının hava saldı
rımlarına karşı hassaslığı 

Bir memleketin ıavaıa anık olup tüfek yerletlirerek müdafaayı dütün-
olmadığı, bir çok diğer iıler . ara••?'" mek lizımdır. Bu lüzum ise, yüzlerce 
da, gidit geliş yollarının yanı demır- makineli tüfekle, bunları kullanacak 
yollarile ıoıelerinin ve ırmak ve de· inaanların en mühim olan cepheden 
niz yollarının taına.mlanmı~ .. ol~~ıı alınarak memleket içinde iığal edil· 
ve prüzsüz çalr~maaıle dahı olçulur. meai gibi, içtinap edilmesi mümkün 
Gidiı gelit yolları çok ve muntazam olmıyan bir mahzura katlanmağı İs· 
olan bir ülke, seferber o1maaını ~a temektedir. 
buk yapar, iıtediği yerde çabuk bır Demiryollarının en mühim ve can 
zamanda bolca kuvvetler toplar, b'! alacak yerleri olan köprüler ve tünel-
kuvvetlerin yiyeceğini ve cephanesı· 1er gibi sun'i imalibn hava taatTUzla .. 
ni de arkadan kolaylıkla ulaıtırabi- rına karşı ha11aılığı iki katlıdır. Çün 
lir. Bu yüzden, eskidenberi demiryo• kü büyük bir köprü veya tünel ve 
Ju, iıta.syonu, köprüsü, fO&eai, vapur yahut dönüm noktaıı, düıman hava 
iıliyebilir ırmaklan çok olan ülkeler, poaatlarırun taarruzuna uğrayacak o 
ıavaşa daha çabuk hazırlanmıt aa:ıo:~- lurlaraa, bu keyfiyet gidiı gelitle bü
lırdı. Fakat timdi uçku poaatırun Bu- yük bir aksama vücude getirir. Belki 
yük harpten sonra gösterdiği pek ça· de uzun bir za.nian için bütün nakli
buk ilerleme, yeni bir meaele ortaya yatı da durdura.bilir. Böyle bir du
çıkardı. Bu da, işbu gidit gelit yolla· raklama ise, aavaıın lik zamanlar1n
nnın , havadan yapılacak aaldırunla- da orduların yığnak plinlannı bozar. 
ra karıı korunması itidir. Meydan muharebelerine, lüzumu ka· 

dar kuvvetlerin vakit ve zamanile ye Be!lidir ki, geleceğin harbinde, ha .. tipnemesini mucip olur. Bu hal, bir va po&atı, cephenin duvannm üıtun· 
d · meydan muharebeıinin yitirilmeıine 

den aıarak memleketin en erın yer• bile ıebep olabilir. Bu halde, her 
lerine kadar iıliyece "...: ve bombaıını memleket, demiryolları üzerindeki ıı 
atacaktır. Bu halde gerek demiryolu, nai ima.lalı da hava saldınmlarnuı. 
gerek ,ose ve gerekse ırmak yol~.' karıı korum.ak için tedbir almaia 
beklenilmiyen bir zamanda, en mu· borçludur. Fakat b.u i.~ te çok ve .. k~ı 
him bir nakliyat eanasmda, havadan tık ve zordur. Köpruler ve muhim 
gelecek bir aaldırmı ile sakat\~~ noktaların sayıaı ne kadar çoksa ve 
cak, bütün nakliyat pli.nlan, butun bunlar ne ka.dar mühim iıe koruma 
heıaplar alt üst olacaktır. itinin külfeti de o kadar artar. Bü-

Büyük harpten ıonra, ıo~ler da· tün demiryolu köprülerinin ve mühim 
hi, nakliyat huıuıunda demıryolları· tüneller ağızlarının civarlarında la· 
na yakın bir ehemmiyet kazandı. mir malzemeıi ve onanna poıtaları 
Çünkü kamyonların ve otomobil ve bulundurmaktan bqkaca, uçlru ıav
otobüslerin daha ucuz ve bolca olarak maya yarayan makineli tüfekler ve hat. 
tedarik edilmeıi mümkün oldu ve her ta toplar yerleıtirmek gibi hiç le b ... 
tarafta sayıaı çok arttı. Bu yüzden, ait olıruyan bir it kurmak karımnd~
gelecek bir aavafla, şoıeler, asker la· yız. Bu itin cephede kullanılmuı la· 
şıına itinde, bütünleme malzemeai ye zım gelen ~e kadar makineli tüfe~i, 
tiştirmek işinde belki de demiryolla- ne kadar topu ve inaaru memleketm 
rı kadar bir rot oynamaia namzet rö içlerinde alıkoyacağını hesaplamak 
rünüvorlaraa da her memlekette mev Ji.zmıdır. 
cut demiryo\u ağlarının bugÜnkü çok Büyük harpte, Almanlar ilerler· 
luğu ve it verimlerinin fazlalığı ha.se ken Fransızlar tarafından talırip e .. 
bile, daha uzun zamanlar demiryolla dilıniı köprüleri onarmak için ortala 
rının gözden düşmiyecekleri açık bir ma bir hesapla 100 metrelik bir köp 
şeydir. Bu oebepten, hava saldırımla rü için 10 gün ve 180 metrelik bir 
rı karfısında, gelecek bir ıavaıta, köprü için de 40 gün çalıımafa meo--
bunların ne hale gireceklerini ilk Ön bur olmutlardı. Almanlar gibi malze 
ce araştıralım. • . . . meıi, mühendisi, uataıı bol bir mem .. 

MalUm ya, demiryollan, bırıncıı!, leket bu kadar uğraıırıa, buna bazU" 
demir raylar döşenmİf Y?llard~~ 1• olmıyan memleketler bir kaç miıli 
kincisi köprü ve tünel gibı fennı .. ~a fazla zaman ıarfetmek mecburiyetin 
!attan, üçüncüıü de küçük, buyuk de kalırlar. 
duraklardan ve iskelelerden ibaret- Istıuyonlar, bilhaasa ıu depoıu, kö 
tir. mür deposu, tamirha.ne ve aaire gibi 

Düşman uçkularınm, bu birinciler-- tesisleri bulunan büyük İstasyonlar 
re yani ray dötenmit yollara yapacak dahi hava ıilahlarının değerli amaç
ları oaldmm, o kadar korkulacak bir !arıdır. Bu halde ayrıca, iıtasyonlara 
Jey değildir. Eğer demiryolunun bo· kartı yapılacak saldırımlardan vukua 
yunca ve belli baştı yerlere vakit ve gelecek tahripleri onarmak bu bunla 
zamanile yedek malzeme (ray, tra- rı hava.ya karşı korumak için de dü-
ver& ve ekle-me m.a\zeıneıi) yığılmış zen ve külfetli. tedbirler almak vazi .. 
ve \Uzumu kadar da yapıcı uata ve iı fesi hisıl olur. 

1 Şark hadiseleri 

Malüm olduğu üzere bu geniı 
Türk ülkeıi elli yıl evvel Çinlilerin iı 
tilaaına maruz kalmıttı. O zaman bu 
hale oebep Eınir Y akup Hanın Yefa· 
tı üzerine oğulları araaında çıkan ha 
kanlık davalan idi. Bittabi, ıarki 
Türkiatanlılar nifaka diittüler, bun
dan Çin kuYVetleri istifade ederek 
mezkilr yurdu iıtila ettiler, Kanar 
şehri civannda Yeni Kitğar namile 
bir tehir ve buna istinaden müıtah· 
kem mevki inıa ettiler. Çinlilerin kuv
vetleri burada teksif edilmitli, ve bu 
tahkimattan yegane makaatlan daİ· 
ma mücadelede kalan yerli Türklerin 
ani bir hareketinden korkmalarmdan 
ve Çar Rusyaaına Çin ülkeaini müda 
faadan ileri geliyordu. 

Çin erki.nı harbi Yeni Kitğarın 
etrafını ağır toplarla tahkim etmiıler
di. Sultan Abdülaziz zamanında Kit 
ğar Emiri Yakup Han lıtanbula gel
mit, lstanbulcla Eyüp Nitancaamda 
aabık Muradı Buhari tekkeainde Şeyh 
Süleymanı Belhi, (dört ıene evvel 
Heybeliadada vefat eden alim Burha 
nettini Belhi Efendinin pederi.) ve 
Kaığar için o zamanın hükümetinden 
iki yüz zabit iatemitlerdir. Fakat, A
ziz Han buna muvafakat etmemiı ve 
teşebbüs neticeıiz kalmııtır. Nihayet, 
Süleyman Efendinin tavıiyeıi üzeri .. 
ne, Yakup Han Kifğara avdetinde 
sabık Osmanlı İmparatorluğuna tah· 
ıil için talebeler göndermeğe karar 
vermİ§ ve bu heng&mda vefat etme
ıinden bu hayırlı teıebbüa te akim 
kalml§tır. Mumaileyhin oğulları ara· 
sında çıkan ikilik yüzünden Çinin üç 
te biri kadar vui olan Şarki Türkis
tan gayri muntazam ç;n kuvvetleri· 
nin eline düımiittür. Çin hükümeti 
Kitiara bir valii umumi tayin etmif· 
tir, Elyevm, milli mücadelenin ıefi o
lan Ha.er Niyaz Hoca tahıil görmüı 
bir adamdır, Kırğız Beylerinden Şe· 
rif Han tarafından idare edilen ıarki 
Türkistan kuvvetleri, Çinlilerin müı
tahkem mevkileri olan Yeni K&,ğan 
muhaaara etmiJlerdir. Burada çetin 
muharebeler devam ettiği Avrupa ga 
zetelerinde yazılmıftır. Bu Türk eli. 
Tannı nehrinin letkil ettiği üç genit 
kol tarafından irva ve iska edilir. Bu 
yeni devlet şimalen Sovyet Cümhu
riyetleri ittihadı, garben Afganiatan 
devleti, cenuben Hindistan ve Şarkan 
da Tibet hükıimeti ile hemhuduttur. 

Afganiıtan ile muvasele tariki; 
Pamir yaylaamın cenup kıanu ve 
meşhur Afgan . İngiliz harplerine 
sahne olan Hindikuh dağlar silaileıi 
araaındaki geçitlerdir. Avrupalıların 
(Le toit du monde . dünya çatm.) 
tabir ettikleri Pamir yaylası sathı ba 
hirden dört bin metre yüksektir. Ar
tık, buralardan geçmenin ne kadar 
zor olduğu meydandadır. Şarki Tür· 
kistanın mülki ve askeri organizas· 
yonlara ehemmiyet verdiği anla~ılı · 
yor. Şarki Türkistan devletinin iıtik
lalini alması Komşuıu Afganiıtan 
devleti ve milleti tarafından meıerret 
le karıılanmaktadır. Çünkü, her müs 
takil devlet mezkür yeni hükUmetin 
teıekkülünü memnuniyetle karıılar. 

Çin hükıimeti de dahili Naıyona• 
lizn1 ve komünizm mücadeleleri vü
zünden burada aıkeri harekata girit 
meğe kendinde kuvvet bulamıyor. Za 
ten, asıl Çinle irtibat keailmiıtir. Mu
vaaale yollan kesik bir yerde Çin kuv 
vetlerinin ne kadar çarpıtacağı meç
huldür. Bu yeni Cümhuriyet Afganiı-

Bugünkü Program 
1 S T A N B U L 1639 m. 

21 Cramofon : 
18,30 Orkestra. 

' 

19,30 Kemal Niyaz:i Bey ve ark.ada1lari. 

21 Gramofon ı 
21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat 

ayan. 
ANKARA• 

12.30 Gramofon. 
18 Orkestra Adam Ouverture Si j'etais Roi 

Lakome Suite Laferia. 

18,45 Alaturka. saz:, 
20 Ajana hab6rleri. 

V A R Ş O V A 1412 m.: 
17,40 Kadı.n ne9riyab, 17,SS Taıa.nnili kon

ter, 18,SO Zirai müaatı.be, 19 Konferans, 
19,20 Sk~, 20 Muhtelif hah.isler, 21 Ak.tam 
konseri (Tenor muıanni ittirakile), 22 Mü
tahahe, 22,15 konserin devamı, 23 Danı 
pli.klan, 24 Müsahahe, 24,05 ltalya kahveha

nesinden naklendanı musikisi. 
B U D A P E Ş T E 550 m.: 

18 Müu.lıabe, 18,30 Pl&k, 19 lnıl. ders, 
19,30 Ceorı Kosa. tarafından piyano musiki
si, 20 Konfet'ans, 20,JO Şarkılar (Mel. lrene 
Eyssen ve Mr. Micbel Szekely tarafından). 
21,45 Harici siyasete dair konfeYans, 22 Ha
berler, 21,20 Stüdyoda balo (Fricsay'in ida

resinde), 
V 1 Y A N A 507 m.: 

17,55 Muhtelif milletlerin kadınlarına dair, 
18,15 konıer (Bella Alten, Alfttd Mlldner, 
Dr. Hanı Veber, E.rich Meller), 19,05 lkb
•adi siyaset ve iktisadi adap isimli lıı:onfet'ans, 
19,30 Yuvasız cençli.k, Müıababe. 19,SS Ti
yatro h.ab•rleri ve••İre. 20,25 Senfonik kon
aer (Oı•ald Kabuta Emjl T e1mamyi, Viya-' . na Senfonik he1eti), 22 Haftanın haber ıcma-
li , 22.30 Son haberler, 22,SO Avusturya kar 
haberleri 

1 
23J)5 Max Schönherr (Radyo or

lıı:eatraıı). 
B 0 K R E Ş 364 m.: 

13 Borsa, Plik: musikisi, 14 Haberleri, pl&k 
17 Çocuk proıramı, 17,30 Cr. Dirüco orlceı
sı, 18,30 Haberler, 18,45 Konıerin devamı, 

19,10 Der•, 19.30 Konferans, 19045 Bük.ret o· 
peraıında verilecek temıiü naki.L 

B R E S L A U 316 m. : 
17 Neı'eli musiki, 18,30 Müsalaabe, 18,50 Pi 

7ano ile sonatlar, 19,10 Hava ha..berleri, 19,35 

Aktüalite, 20 Milli neıriyat, V asner'in eser
lerinden mürekkep taıannili konser, 21 ıü

nün kısa haberleri, 21,10 A•uaturya İ•İ.mli 

neıriyat, 21,30 Alıı:ıam konseri (Radyo orkest
rası ), 22,30 Sözlü netriyat, 23,55 Emde or· 
lıeatraıı ta.rafından Danı musikisi , 

Halkevlnde 

Azerbaycan tarihi 
Üniversite profeıörlerinden Mükri .. 

min Halil Bey Azerbaycan tarihi hak· 
kında 2 • 2 • 934 cuma günü aaat ( 16) 
da Halkevi Gülhaneparkı Güzel Sanat· 
lar yurdunda bir konferans verecek .. 
tir. 

tanın idare merkezine bir heyet gön
dermiştir. Diğer taraftan Hindistan 
ile diğer yerlere siyasi heyetler gön .. 
dermeğe ıavaşıyor. Bir çok talebeai 
Türkiyede ve Avnıpada tahıildedir. 
Bu ülke on dört milyona mukabil 150 
milyonu barındırabilir. 

Fakat, Çinlilerin boyunduruğu al
tında elli sene içinde bir eseri terak
ki göstermemiıtir. Yalnız Çinliler bu 
rada beylik taslamıtlar, yerliler de 
bunları hiç tanımamıt ve en aon müa 
tevlilerden iıtiklalini kurtannağa aa
vaşmıf ve muvaffak olmuıtur. Tarih 
tekerrürden ibarettir, eıki iıtikli.lini 
almııtır. inşallah, medeniyet yolunda 
da ilerliyeceklerinden eminiz. 

Belhi zade S. Ahmet ISA 

> Kahkaha • Neşe - Musiki - Gi!:ı:el kadınlar 
Biltiln bun~arı: A R T f S T f K Sinemas.nda 

G!!aterrm,kta olan Ya kahkaha krıh FERNANDEL, 
CRISTİANE DEL YNE (Palais Royal) den PRINCE 
RIGADIN va ANDRE ROANE tarafından temsil edilen 

ALAYIN HOROZU 
Franınca aöıln va şarkılı filminde gör:cekıiniz. 

fllvaten: FOX JORUNAL - [12821) 

LJl HiKAYE Ukifll 
Bahtsız dul 1 

ikbal Hanımın Arif Efendi ile 
evleneceği haberi semtte ,ayi olun 
ca her kes memnun oldu: , -- Eh, nihayet ayagma göre 
bir papuç buldu, dediler. 

Açıkçasını söylemeli ki, ikbal 
Hanım evlenmeğe can atıyordu. 
Şöyle otuzuna gelmitti. Hani altı 
ay daha bir talip çıkmazsa, öliın -
ceye kadar kız kalacağını zanne • 
diyordu. Elinden iyi dikit gelirdi. 
Bazan gelinlik elbiteler de diktigi 
olmuştu. O zaman ikbal Hanım 
bu mesut kızı dütünür, derin de • 
rin içini çekerdi. 

Nihayet Arif Efendi, genç, gu
zel, sağlam yapılı bir delikanlı ken 
disine talip olunca ikbal Hanımda 
ki haklı sevinci tasavvur edebilir
siniz. 

Fakat hayat bu! Aldatıcı laraf· 
ları ne kadar çoktur. Evlendikten 
altı ay sonra, Arif Bey bir ak,am 
eve gelince, evveli soğuktan tika
yet etti. Sonra titredi. Bir haha 
geçmeden de öldü. ikbal Hanım 
kara yaslara girmitti. 

Arif Efendi ikbal Hanıma bir 
ev iki dükkan bıraktığı için mi, 
ne,dir altı ay sonra bir talip daha 
peyd~ oldu. Kunduracı Asım Ei ... 
Arif Efendinin ölümünden ne ka· 
dar müteessir olsa da, ikbal Hanım 
bu teessürü hayatının sonıına ka· 
dar sürükelyecek değildi ya .. yal
nızlığın verdiği kederden kurtul • 
mak yeni talibin~ muvafakat c~~a 
hı verdi. Evelndıler. Aradan dert 
ay geçmitti. Bu sefer de Atım Ef. 
nin ölüm haberi geldi. Zavallı a -
damcağız, üzerinden otomobil geç 
tikten yarım saat sonra hastahane 
de can vermişti. 

Hakikaten ikbal Hanımın koca 
tarafından bahtı yokmu,. Fakat 
kat zaman da her acıya merhem • 
dir derler. ikbal Hanıma da ya·•aş 
yavaş sükfuıet geldi. Bu kadar fe
laketlerden sonra yalnızlığın a.:ısı 
büsbütün içine çökmeğe baslamrş 
tı. Derken bir talip daha cıkınl'lz 
m•? Akil Bey .. Muallim Akil Bey .. 
Yalnızlığın acısı içinde kıvranan 
genç bir kadın böyle bir talebi red 
dedemezdi. Akil Beyle de düğün • 
leri yapıldı. 

Buııün MELEK sinemuında 
Sinema yıldızlarının en nvimlisi 

RENATE MÜLLER ve 
GEORGES ALEKSANDR 
Güzel filmlerin en gllzeli 

SARI PiJAMALI 
KADIN 

filminde bDtii11 ıeyirc'lari kah· 
kaba ile ırllldllrmektedir. 
Ayrıca: Paramou11t di!nya 

haberleri. [12825) 

1ST ANBUL BELEDiYESİ 
Şehir Tiyatrosu 

Saat 14 le yalnız cuma gÜnleri 
Gündüz temsili v11r..1 .... 

Bu akıam 
saat 19.30 da 

LlJKlJS HAYAT 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Beyler 

Yeal ••frlJ•l 

Ülkü 
Ankara Halkevi ta.rafından ııef 

redilmekte olan (Olkü) mecmııs· 
sının on ikinci sayıaı çıkmıttıf• 
Olkü mecmuası bu son nüshasile 
birinci senesini ikmal etmi, bulıJJI' 
maktadır. Temiz ve nefis bir tab• 
ile, güzel ve emsalsiz bir kapak iJe 
her gün daha ziyade yenileşen ·~ 
zenginleten münderecatile ül1'~ 
mecmuası ikinci seneıine basar ' 
ken yeni vaitlerle karilerini sevili' 
dirmektedir. Elimizde batlıbat!' 
na bir kıymet olan bu bir ıeneli!' 
ülkü kolleksiyonu genç nesle, ali' 
ye hediye edebileceğimiz yegaıte 
kültür mecmuasıdır. Genç nesle 
rehberlik eden (Olkü) de meıJJll". 
ketimizin iftihar ettiği kıymeti• 
imzaları bulursunuz.. Orada iliı:ll; 
felsefe, sanat, içtimaiyat en salah~ 
yetli kalemlerin mahsulüdür. Yeıt' 
senesine girerken gerek Olküyii,I' 
rekse karilerini tebrik ve şimdi1e 
kadar mecmuayı takip etmek iıll; 
kanını bulamayanlara yeniden tB 
siye ederiz. ülkü Türkiyenin ye ' 
gane kültür mecmuasıdır. 

Akbaba 

çi elde hazır tutulacak olurıa, uçku Demiryollarının havaya karıı mü
bombabrile tahrip edilen demiryolu dafaası İ§İ, yepyeni bir meseledir. 
kısımhrını çabucak onarmak zor ol- Henüz tecrübe edilmemiıtir. Bu işin, 
maz. Böyle bir hava aaldırınu da, en ziyade tasarrufa riayet edilmek 
trenlerin ıı-idiş gelişlerinde ufacık bir suretile ve en ameli olarak naaıl hal· 
geçilemeden fazla bir teıir yapama- !edileceği hakkında henüz etüt ve 
mıt olur. Fakat, görülüyor ki, bu kö- neşriyat yapr\mıt değildir. Fakat it 
tülüğün önünü almak için evvelceden \ meydandadır, tehlike mevcuttur. Ge
hazırlıklı davranmak lazım. Yani 1 leceğin ıavaıı bize bunu gösterecek· 
memleketin İçindeki bütün demiryol- \ tir. Çünkü hava posalı, gün geçtikçe 
ları boyunca, aralık aralık yedek m"l I tahrip edici ve saldırıcı kabiliyetini 
zeme ve yedek perıünek depo etmek arttırmaktadır. Bombot olan havada 
sibi ~vvelce hatmmıza bile gelmiyen 1 onu önlemek, geri çevirmek, amaca 
ve büsbütün yeni bir it karşısındayız. varmaktan menetmek. te mümkün de 
Çünkü bu hazırlık önceden yapılmaz ğildir. de dahi lüzumu kadar onarma malze 
sa. tek bir tayyare bombaam~;'l .~rrdı., Bilhaua iki dağın birbirine yakm meai ve persünel bulundurmak icap 

Şimdiye kadar yazdıklarnnızdan 
bir hüküm daha çırakabiliriz. Teknik 
nakil vaaıtaaı ve bunlann iılediği te· 
bekeleri çok olan memleketler, az o· 
lan memleketlere nazaran daha teb· 
tike içindedirler. Gerek aıkerlik ve 
gerekse iktıaadi irtibat yolları ha:~'
van ve arabaya inhisar eden Afga.nıs 
tan ve Iran gibi geri kalmıt memle
ketlerin hava aaldırımlarına kartı 
huaaalığı yok gibidir. Uçkular bu 
memleketler üzerine yağmur gibi 
bomba yağdıraalar dahi, ertesi günü 
memleketin her tıı.rafında eıeklerin, 
develerin, atların ve kağını arabala· 
rırun rahatça iıle!1ikl~ri görülecektir. 

Akil Beyle lkbal Hanım altı ay 
kadar meıut yatadılar. Akil Bey 
iri ve sağlam yapılı, kendisi meza 
ra gidinceye kadar bütün mahal • 
lı;yi öbür dünyaya gönderecek de 
ı·ece sıhhatli, en aşağı yüz yaf da. 
ha yafByacak kıvamda bir delikan 
h idi. 

Akbabanın beıinci aayıaı zarif b~ 
kapak İçinde ve 20 aayıfa olarak jııO' 
far elmittir. içinde yüksek mizah ııı~· 
harrirlerimizin gayet güzel nükte!~ 

1 
gÜlünç fıkralan ve en mahir karikatiit'' 
!erimizin eserleri vardır. Karileriırtİ'' 
tavıiye ederiz. 

ğı raylar ve açtığı çukur yuzunden dik yamaçlarının arasından geçen edecektir. 
belki de on beı yirmi saatlik bir gİ• demı'ryolu noktalan pek ha•••ıtırlar. B" "k k" t ·ı d d'k 

B. d - uyu '°"" oprü erı e ar ve ı dit gelit duraklamaaı olur. utün e Yanı· daır.tık memleketlerde'-' demı"r· d'I d 1 • Fakat hüzünlü bir aktam Aiti! 
1 a ou va ı er en geçen tooe kıaıın an ıae 

miryollan boyunca onarma poıta arı yolları, düz memleketlere göre, hava demiryollan kadar ha11aabrlar. Bina 
kurmak, malzeme depo etıı.ek İti ol- saldırımlarına kartı daha fazla haa- enaleyh, dağlık arazideki her yolun 
dukça insan ve para yedirecek bir it· sutırlar. Bu yüzden, bazı memleket· fazla ha11aıhğı bir kat daha göze 
tir. ler, yükoek dağlık mıntakalardan ge- çarpıyor. Avrupada, lngiltereden ma 

Bey de birden bire hastalanmaz 
mı?. 

Aınn umdeai "MiLLiYET " p1· 

Hava ıilahlan, açık bir demiryo- çen demiryollarının mühim kıaonlan ada olan memleketlerde demiryolu 
luna aalıkrmaktan ioe yürümekteki ru tünel içine almak gibi pek külfetli ıebekeıi, kamyon ıebekesinden fazla. 
bir trene aaldınnağı tercih edecekler dii§üncelere bile dabrutlardır. dır. Yalnız lngilterede daha fazla 
dir. Böyle bir zamanda, tren ıakla- Gelelim şoselere: Tamamiyle açık ıose vardır. Demek oluyor ki, nakli· 
nacak bir tünel bulamazaa kendisini ve düz araziden geçen ıoseler hava yat iılerinde, hava ıilahından en az 
müdafaa etmeıi lazımdır. Bir yolcu ıaldırımlarına kal'fl hauaa değildir- lngilterenin ürkmesi lazım. 

İkbal Hanım çıldıracak gibi ol
du. Hemen doktora koştu. Dokt?r 
hastayı muayene ettikten sonra 
İkbal Hanım iki ellerini kavuttu
rarak yalvardı: 

- Aman doktor, ne yapıp ya -
pıp kocamı iyi ediniz. Çünkü siz 
bilmezsiniz, eğer kocamı iyi etmez 
seniz, bu refer mahalleyi korku a
lacak, ondan sonra hiç bir erkek 
benimle evlenmek istemiyecek. 

ABONE 

3 ayLiı 
6 h 

12 

ÜCRETLERİ '., 
Türkiye içia Hariç i'' 

L. K. L. JC• 
4- 8 _.. .. 750 u-

14 - 28 _.. .. 
veya asker treninin, yükaekten saldı- ler. Uçku bombalarının şoıeler üze- Nehir yollarına gelince, Bunlar 
ran uçkulara kartı kendiıini müda.- rinde açacakları çukurları doldur- demir ve kamyon yolları kadar hava 
faa için eıaılı tedbirler yoktur. Fa- mak veya bunların etrafından dola- aaldırımından korkmazlar. Çünkü 
kat, amacına daha aıhhatli isabetler p.rak itlemek mümkündür. Yalnız, bunların en haaaaa olan iıkelelerinin 
yapmak için alçaktan saldıran uçku- bombaların yapacakları insan boyun hem sayıaı az ve hem de tahrip edil
lara kartı her trene bir kaç makineli daki hunileri doldurmak için fOaeler- meıi güçtür. 

Motörleıtirilmıf bır ordu, hava ta 
arruzlarına çok haQaıtır. Cer ve na
kil vaaıta•• hayvan olan ordular ise 
hauaı değildirler, 

SEM 

C-.-,.-n-•• -,-.-k-c_e_n_· -.-er;lmu.- Miidd~ 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cazet• a· 
matbaaya ait itler için müdiri1ete "!
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rauat edilir. Cuetemi:ı: ili..nların uıe• 
liyetin.i kabul etmez. 

~~~~-~~~~~~~~~!!'!'!!!!!""'!"'!'!!!!""!~~~!!"'!!!!!'!'!!~~~~~!!!!!!"""!"!!!!!!"""!"~~~~!"!!!!!!!"!!'!'!!!!!!!!!'!"!'!!!!!!!!!'!"~I' 
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- Hayır, hayır, diyordu, rıca bir .raşe dolatıyordu. yacağımı, hikayemde sonuna ka- ran bu maziyi, hadiselerin sı~'tı 

CINOaLu 

Bı•r kadının 24 il k h ] ederim bana para vermeyin.. Kekeleme nevinden: dar samimi olacağımı vadetmit- nı takip ederek, bütün azıJJl~ı 
SQQ ı agafz Paraya bakmaktan korkuyordu. -Tetekkür ederim, dedim, siz- tim. Bu vadin ne kadar lüzumlu ortaya çıkarmak lizımgelince ''t' 

_ Ona el sürmekten iğreniyormu9 gi- de bu k.ıdar minnettarlık hissi gör- olduğunu timdi anhyorunı. Filha- den hiç bir hakikati saklamıya~, 
Yazan: Stelan Zweig Tercüme eden: Jsmail MÜŞTAK bi bir hali vardı. Sanki olduğu ye- mek beni pek mütefekkir etti. An- kika o delikanlının odamdan çıkıp mı, hiç bir hicap hissinin ar1'•'1ı~ 

• 22 
Kiliseden çıktık. Dı,arıda parlak 

bir mayıs günü bütün tataaaile hü • 
küm sürüyordu. Dünya hana hiç 
zaman bu kadar güzel görünme. 
mitti. Tekrar ar~aba>:_a bin~ik ~e 
iki saat kadar agır agır gezındik. 
Araba dağa tırmandıkça her dö
nüm yerinde yeni bir manzara ırö
ze çarpıyordu. Hiç konu,muyor
duk. Ruhun bu cotkunluğundan 
sonra ne söylesek zayıf ve bot olur
du. Bazan gözüm kayarak tesadü
fen onun gözlerile kar~ıla!ınca 
•atırıyor, batımı çevirmeğe mec
bur oluyordum. Onun yüzünde ken 
di ruhumun aksini görmek beni 
o kadar müteheyyiç ediyordu ki 
buna, kabil değil, tahammül ede
miyordum. 
Akşamın betine doğru kasaba

ya döndük. Akrabalarımdan bazı
larına randevu vermiştim, bunu 
ihmal edemezdim. Daha doğrusu 
hayatımın taşkınlığından 50nra bir 
parça dinlenmeğe tiddetli ihtiya
cım vardı . . Bahtiyarlığımın bu de
recesine tahammül olunamazdı. Bü 

tün hayatımda bir mislini daha 
görmediğim bu hararetli vecdü he
yecandan sonra da biraz gönlümü 
eğlendirmek lüzumunu hissediyor· 
dum. 

Araba gezitisinden dönüste bir 
dakika kadar benimle beraber o
tele gelmesini rica ettim. Birlikte 
odama c;ıktık; orada kendisine yol 
n;ıasraf~nı ve mücevherli düğmele
rın rehınden kurtarılması için la
zımgelen parayı verdim. 

Kararımız •u idi: Ben akrabala
rımla görütürken o da istasyona 
giderek timendifer biletini alacak
tı; ondan sonra aktamın yedisinde 
trenin hareketine yarım saat kala, 
istasyonun intizar salonunda birle
tecektik; nihayet o Geneve tariki
le memleketine dönecekti. Kendi
sine vereceğim para bet bin frank 
tutuyordu. Biner franklık be~ bank 
notu uzattığım zaman dudakları
na garip bir sarılık gelmitti. Para
ya dokunmamak için heyecandan 
titriyen parmaklarını geri çekiyor 
ve ditlerini kısarak: 

re mıhlanmıttı. cak bu kadarı elverir; timdi rica gittiği saat batımdan geçenleri gizlenemiyeceğimi anlayor ve .. (İI· 
Bir daha tekrar etti: ederim çıkıp gidiniz. Bu ak,am sa- timdi ilk defa olarak bir sıra ve nu anladıktan sonra açıkçfl lld,ıı 
- Hayır, hayır para vermeyin, at yedide istasyonun intizar salo- intizam dahilinden hikaye etm,•c, yorum ki o delikanlının od• ııi' 

paranın yüzünü görmeğe tahammül nunda buluturuz, orada vedalatı· 0 zaman kalbimin derinliğinde- çıkıp gitmesile duyduğum a.c• tıi 
edemem. rız emi? saklı ve karka karıtık duran bir sukutu hayalin acısı idi. Beııı"11ef' Ben onu bu sıkıtık mevkiden Yüzüme baktı. Gözleri rikkatle hiasi şimdi vazih kelimelerle an. ıozum üzerine o, derhal oda:>'l V 
kurtarmak için bunun bir borçtan paı-lıyordu. Bir teyler söylemek is- !atmak isteyince açıkça goru- kedip gİhnİf, beni ahkoymı>~• lıİ ' 
ibaret olduğunu, batta arzu eder- liyor gibi bir hali vardı. Bir sani- yorum ki o vakit bilmediğim yahut nim yanımda kalmak için h11~ ıır 
se mukabilinde bir senet te verebi- ye kadar bana doğru yakla,mak bilmek istemediğim bir çok 'eyler arzu gösterememitti. Bir erke~ 11" 
leceğini söyledim. tereddüdü içinde durdu; fakat çok varmıf. Bundan dolayıdır ki şim- yecanile üstüme hücum edere" .,f 

G .. 1 · · .. " d · k geçmeden kararını deg"ittirerek pek d · d k d" f · d h 'e ~ oz erın1 yuzum en çevırere : . i sız en ve en ı ne sım en iç bir ni kolları araıına alacak yer~ r•~" 
E t d d . t · derin bir reveransla ig"ildi ve oda- · ki • b ,. .,,• - ve . e ı, sene vereyım. şeyı sa amamaga, ülün hakikat- diğim ilk işarete boyun eğere .. tiiıı' 

Ve banknotları sanki parmakla- dan çıkıp gitti. leri olduğu gibi söylemeğe azmet- gitmitti. O bende yolunun .115,,ııi' 
rmı kirleten cıvık bir feymİf aibi, Madam (C ... ) hikayenin bu nokta- · B · 'b ı · · · f d' k d • bıt " · 

,. sında tekrar durdu. Ve iskemle- tım. u ıtı ar a ıtte ıtıra e ıyorum çıkmıt kurtarıcı ve u sı iti'' 
avucunda burutturduktan sonra k" G d ·d· t b d b k b. "rnıeııı ı· sinden kalkarak pencere önüne git 1: enç a am gı ıp e en o am- vetten aş a lr fey go h.,,e 
bakmadan cebine koydu. Oracık- b d h" k 1 da tek ba,ıma kalınca vücuduma Benim bir kadın olduğumll Iı• . ..J 
ta bulduğu bir kağıt parça11 üstü- ti. Uz'Jn müddet ura a, ıç ımı • l ra vYv 

1 danm•dan, dıtarıyı seyrettı·. Uzak- ağır ağıı bir baygınlık çöktüğünü, miyordu. fte kalbimi ya 
ne ace e acele bir kaç kelime yaz- - k ıh· · .. b' d b h ı b d. .u 
dı. Başını kaldırdığı zaman alnının tan vücudunun hafif bir raşe için- a ımın üstüne sert ır ar e in- sukutu aya u i 1. idİ· .,- ' 
terlemit olduğunu gördüm. Mev- de titrediğini farkediyordum. An- diğini duymuştum. Nasıl oldu da Evet bu bir sukutu haya~ıı.11 ,o~ 
cudiyetinin içinden bir tey kopup sızın kararını vermit gibi birden bu adamın gösterdiği muhabbet bunu ne o vakit ne de .o~ af etııı1f fırlayacakmıt gibi bir mücadele dönerek yerine geldi· O vakte ka- ve hürmet beni fena halde yara- ra kendi nefsime kartı ıtır. ııe ;f 
vardı. Yazdığı senedi bana verir dar sakin ve lakayit görünen eller, lanmıf, neden onun bu hareketi miştim. Fakat biz, kadın~a{~riıı' 
vermez bütün vücudü büyük bir sanki bir ff'Yi yırtmak ictivormut benim için bu kadar mühlik bir melere hacet olmaksızın bıs ~e< 
zelzeleye tutuldu ve birden diz çö- gibi sert ve kırıcı bir hal alınıttı· acı olmuştu bunu o vakit bilmiyor, le her şeyi anlarız. . ]<İ e.

1
,. 

kerek eteğimi öptü. Ben, korkarak, Bakıtlarında bir huşunet, hatta yahut daha doğrusu kurcalamak Ve şimdi itiraf ederım yıılı' ~ 
bilaihtiyar geri çekildim. Onun bu bir cüret vardı. istemiyordum. o adam beni kollarım~aı; ı<rl<J~j1 

halinden ben de titremeğe baala- Devam etti: Fakat mevcudiyetimin derinlik- yıp kucağına alsaydı, efl,e"ttııe 1 

mıştım. Bütün vücudumda garip - Sizden hiç bir teyi $<:.klamı- !erinde yabancı bir şey gibi du- (Bı 
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Geçen haftanın beynelmilel maçlarında 

Ces;e11 halta yapılan en mühim beynelmilel temaalar Brükselıle Belçika· Fransa, Pariıte Pette • Paria profesyonelleri ve Lonılra • Paru u • 
lllatörleri maçları idi. Bunlardan birinci.ini Fransızlar kazanmı,, diğerlerini kaybetmi,lerıli. Bu maçları/ an, Pe,te Paria müıabakcuıtıa ait gü 
ıel bir resmi ılerceıliyoru:z. Macarlar Paris takımında kaleci oynayan Avusturya milli takımının eski kalect.i Hiıleni atlattıklan halde bir 

Fransız lutbolcü Topun kaleye girmesine mani oluyor. ---------------------,··--······-----------------------·--------------,-------
Galatasaray- Beşiktaş galip gelmeıi ihtimalini çok zayıf 

görüyoruz. Binaenaleyh oyun neti

ceıi, bu sefer ikinci devreye değil, 
maçın heyeti umumiyesine bağlı

dır. 

Bu vaziyette, Betiktatın galip 
gelebilmesi için ilk devrede de iyi 

oynamaıı lazımdır. Aksi takdirde, 

Fenerbahçe ve lıtanbulspor maç

larında olduğu gibi ilk devrede de 

bir mağlubiyete düterse bunu ikin

ci devrede telafi edebilmesi çok 

güç olacaktır. 

Sadun GALiP 

Taksim Stadı 
İstanbul mıntakası tara

fından mı alınacak? 
Mevsuk bir menbadan öğrendi

ğimize göre İstanbul mıntakası, 
Taksim stadı hisselerini şimdiki 
sahiplerinden satın alarak kendi
sine maledecektir· 

Bu mesele, çocuklarına yardım 
olmak üzere merhum Şeref'in his
sesinin bugünlerde sa.tılması fik
rinden ve tefebbüslerinden doğ
muttur. 

Eğer mıntaka bu stadı alırsa 
çok musip bir harekette bulunmut 
olacaktır. Zira lstanbul belediye
sinin Y enibahçede yaptıracağını 
epey zamandır beklediğimiz ve da
ha da çok zaman bekliyeceğimiz 
"Şehir stadı,. hayalden hakikate 
geçinciye kadar, lstanbul spor tet
kilitının her zaman iıtifade edebi
leceği ve bütün sporculara istifade 
ettirebileceği bir stada malik olma· 
lazımdır. 

Öyle umuyoruz ki İstanbul mın· 
takası her hususta ve her taraftan 
göreceği yardımlar ve kolaylıklar· 
la bu arzusunu yerine getirecek, 
lıtanbul ıpor tetkilitı da en mü
him noksanını telifi etmit olacak
tır. 

Muvaffakıyet dileriz. 

Beşiktaş kazanırsa ilk devre şampiyo
nudur, Galatasaray kazanırsa üç 

kulüp aynı puvana gelecek .• .............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................................... ,, '''''''~''''''''''''''''' 
Yarın Kadıköy F enerbahçe &ta· 

:•nda ~i~inci küm~ lik maçlar~. ilk 
'b eVreaının en mühım futbol musa· 
elr.aaı yapılacaktır. 

r Bıı; fena havalar d.olayısile dev
'~ '<>nuna tehir edilmit olan Be-

1 &.f • Galatasaray maçıdır. 
d dl!' devrenin en mühim maçıdır 
~lr.. Doğrudur: Çünkü, yarınki 
~an~ ~etik tat kazanırsa ilk devre 

a··f~ ' u şekli alacaktır. 
lk~ınci: Beşiktaf. 
O •~ci: F enerbahçe· 
'M.çlllıcü: Galatasaray. 

bir &a!nafih Betiktafın yapacağı 
tilf ;ıaç. daha kalıyorsa da, Betik
rıı.eıı. e.rıl\ı da atlatırsa hemen he-

B l\ıeıele kalmamıt olacaktır. 
ki ~er~'berlik halinde de yukarıda
tır . snıfte bir değitiklik olmıyacak 

di~açı Galatasaray kazandığı tak
late, e Fenerbahçe, Betikta• ve Ga
dir. ·~~ay ayni puvana gelecekler
lr.ıııı &er böyle olursa, bu üç ta. 
eli dil\ fampiyonluğu biribirinin 
d 11 en almak için ikinci devrede 
C:1r.faPınak mecburiyetinde kala-
't arı mücadele hararetli ve en-

Peııate 

Harap bir 
Ev yıkıldı 

-o-

Dört kişi alhnda kaldı
larsa da kurtarıldılar 

.. ,,,n;n ıe.baha kartı Beyazıtta Çadır 
lı,.ırı e. ufak bir ev yıkılmıı, bir kiti 

ıı, •urette yare.la.nnıııtır. 
ııii ı::(!:.i~t~a otura.n muha.llebici Hüs 
~ır, •• ilti "'k: Çe.dırcılarda bir evi var 
Uıt ı.,..,,, F tlı~r ve haraphr. Evi!' 
:ı:o.tıt aittir -f';ı Efendi namında hır 
cıle.rdlltl p,f "1t kıamında seyyar satı
ltıet nltnı ;tı.ınut, Dursun, Esat, Meh 
1..,., E.,i n o. dört kiti yatmaktadır • 
llıık-., :ı~•kılınasile bu dört arkadat 
derhe.t :ı:abnda kalmıılardır. Va:ı:iyet 
hıte. rnern •taya haber verilmiıtir. Za 
lıe.berd..., urla~ı da ka:ı:adan itfaiyeyi 
ke.:ı: e.ltrııde~ıtler, itfaiye ırelerek an 
Çıke,l'lnı t a e.lan bu dört arkadaıı 
:!lln halifır.I Yalnı:ı: bunlardan Dunu· 
lla •k o arıok • --. a bir :ı: . ay•gı Yaralıuuruıbr. 
~o.katnı R r•t Yoktur. Eminönü kay 
. hdulle.h i; ' merke:ı: nahiye müdürü 

ıı ke. eylerle ka:ı:a b üh' d" b :ı:a m h 11 . aım en ı 
llltınrnuıt~r ~ ıne giderek tetkikalta 

0:0~obi1 bir kadına çarptı 
bdil ~cLk·Şe.~ketin idareıindeki otomo-

•n & 
0 Yunde Halit a~a --L il . 

L •eçerk İh • m•na eaın• 
"'4.dııı. en ıan hanım isminde bir 
Yara!-.,, Çarparak muhtelif yerlerind 

•thr. Şoför YakalaruTıııtır en 

" Dedikodu yUzUnden · 
l\uına.a"rltıda Alhatun sokağında 25 
lllind:a •. evde oturan Madam Liçe is
den çık bır kadın, bir dedikodu YÜzÜn
de otur •n kavga neticesinde ayni ev ... 
bıçaı.ı an Muammer hanımı elinde 
~ li ko~alarken yakalanmı,tır. Ma. 
lıaıutn Çenın kızı Kori ile Muammer 

K 1 tahkir ettiğinden yakalarunııtır. 
UIUbede esrar ve kumar 

Sü.ı!!.•Yriı:e ha~ırm isminde bir kadının 
Çııtak manıye ~·varında bir kulübe a
bııt recclerı bazı ıüpheli kimseleri 
ıni, o.~a to~ladığı nazarı dikkati celbet-

E: e za. ıta tahkikata baılamııtır. 
liibey:"~!'i gece ııeç vakit gene bu ku
•oııra da ır k~ç ki,; girmiı, bir müddet 
lırtnad Po~ıaler giderek ani bir araı
kıırna,. a kulubede dört ki~i esrar içip 
linde ,.z.narlarkcn cürmü meıbut ha-

l<.uliibe;nını,lardır. 
t. esrar kabakları ve kumar 

teresan olacaktır. 
Yarınki maçı Betiktat mı, yokaa 

Galatasaray mı kazanacak? 
İşte herkesin merak ettiği nok

ta.. 
Bize kalırsa Galatasaray üçüncü

lüğe düşmemek ve diğer iki kulµp
le ayni puvana gelebilmek için şim
diye kadar oynadığı maçların Ül
tünde bir enerji sarfedecektir. Fen
ni noktai nazardan da Galatasa
ray bu enerjiyi göıtermeğe en faz. 
la yardım edecek olan nefese ma
lik bir hale gelmit bulunmaktadır •• 

İşi Beşiktaş cephesinden tetkik 
ede rsek görürüz ki Beşikta~ın ge
rek Fenerbahçeye ve gerek lstan
bulspora kar•ı pek parlak şekilde 
e lde edildikleri iddia e dilmiyecek 
olan galibiyetler i, ancak ikinci dev
relerde kartı tarafın nisbi yorgun
lukları üzerine vukubulmu,tur. Bu
na mukabil ilk devrelerde Beşiktaş 
fena ve bozuk oynamı,tır. 
Şu halde, şu sıralarda nefes ka

biliyetleri itibarile diğer biitün 
takımların fevkinde olduğunu zan
nettiğimiz Galatasarayın kartısın
da Be,iktaşın, gene ikinci devrede 

Halk evinde 
(Başi 1 inci sahifede) 

münevverlerini çab•ı altına toplaya • 
rak memlekete müfit eserler ve hare· 
ketle~ meydana çıkaracaktır. Bu ak • 
fam ılk olarak "Dil ed b' t t 'h" b . . k , e ıya , arı 
§U dsıkn . ongreıi Yapılacaktır. Kon
gre e omıte a:ı:aları ıeçilecektir. Kon 
gre~e saat 1? de Çağaloflundaki Hal 
kevı '?erke>;ınde baılanacaktır. Bu 
ıubenm vazıfesi muhit' • b'I . . • ""k 1 ın umumı ı -f'":i" yu_ aehtmbeğe Yarayacak mevzu
~ a mu~ a e ve konferanslar ter
t~p etme~!k·ı !Ju münaıebetle cümhu
rıye~ ve ı 1 ap prenıiplerinin köklet 
meaıne, m~leket sevgisinin, vatan -
datl~k va:ı:ıfel~~i duyguıunun yükael
mesıne, halk ıç:ın umumi surette fay
dalı olacak bahislere daha fazla hia.
ıe ayınr. Türk diline Türk tarihine 
dair etütler yapar, ;.erler neşreder. 
Yeni yetİ§en gençler araaında ilim ve 
edebiyat aahalarında huıusi bir isti • 
dat gösterenleri himaye ve teıvik e • 
der. Halkevinin diğer faaliyet ıube · 
!eri konırreleri diğer günlerde aıraıi
le yapılacaktır. Bütün kongreler on 
bet ıubata kadar bitıniı olacak ve ko
miteler seçilecektir. Bütün faaliyet ıu 
helerinin kongre günlerini aıağıya ya• 
zıyoruz-

1 - Dil, edebiyat, tarih ıubesi: 1 
Şubat 934 perıembe saat 17. 

2 - Güzel Sanatlar ıubeai: 2 fU • 
bat 934 cuma saat 17. 

3 - Temsil şubesi: 4 ıubat 934 pa
zartesi saat 17. 

4 - Spor ıubeıi: S ıubat 934 pa -
:ı:artesi saat 17. 

5 - içtimai yardım ıubesi: 7 ıu • 
bat 934 çarıamba saat 17. 

6 - Halk dersaneleri ıubesi: 9 §U• 
bat 934 cwna saat 1 7. 

7 - Kütüphane ve neıriyat ıubesi 
ı 1 ıubat 934 pazar saat 17. 

8 - Köycülük ıubesi 12 ıubat 934 
Pazartesi saat 17. 

9 M" b - u:ı:e ve sergiler ıubesi: ı4 fU 
at 934 çarıamba saat 17. 

(Köyün namusu) 
. : arın akıam saat 20,30 da Halke

;ı eyoğlu fubesinde Refik Ahmet B 
kar~f•n:.an ''Tiyatro edebiyatı'' hak : 
f ın a ır konferana verilecektir. Kon 
eranatan sonra (K"' .. ) .. I' b. . oyun namusu ısım 
1 ar pıyea temsil edilecektir. 

~etle~i bulunarak müsadere edilmtıtir. 
aynye hanımla kumarbaz ve esrarkeı

ler. e':'rakla.rile birlikte adliyeye teslim 
edilmışlerdır. ' 

Atletizm Türkiye rekorları cetveli 
Türk Atletizm federasyonunun ga zetelere ırönderdiği 193.J yılbaıındaki 

.. veli memnuniyetle dercediyoruz: 
Muaabakarun nev'i: Rökor: Yapan: Klübü: 

100 metre Sürat 
200 .. .. 
400 " " 800 " ,, 

1500 .. " 
3000 ,, Engelli 

5000 " " 10000 o ., 

11 o " Manialı 
400 o " 

4x100 ,. Bayrak 

4x200 
" " 

4x400 
" " 

4x1500 
" " 

Ball(an Bayrak yarııı 

Hızalarak uzun ati. 
Yükıek atlama 
Uç adım atlama 
Sırıkla Yüksek at 
Diık atma • 
Yunan tarzı disk 
Cirit atma 
Gülle atma 

10.8 
22.6 
51.6 

1.59.6 
4.16 

10.26 
16.24.8 
35.12.6 

16.6 
60.8 
43.4 

ı .37.9 

3.40.2 

ı8.55 .7 

3.36 

6.800 
1.860 

13.390 
3.400 

41.40 
34.130 
53.290 
14.195 

Belediye 
Gelirinde noksan 

b 
(Başı 1 inci sahifede) 

raer-art · k la . ezıyen uyu n açtırmağa ka-
rar d venıuılerdir. Bakırköy be:ı: fabrika 

· ı~n a ya~ılan araıtınnalar müıbet ne 
tıce ~e~.mıt ve ilk arteziyen kuyusu Ba .. 
k?'ko~de açılmııtır. Bakırköyünde
kı artezın kuyusu saatte 75 ton ıu ver 
mektedir. ~ abrika dahilinde bu sudan 
istifade edıl-;cek eıkilde tesiıat ikmal 
edilmiqir. Dığer taraftan F eıhane fab 
rika.,nda da arte:ı:iyen kuyusu açılmak 
tadır. Bu kuyudan timdiki halde tu:ı:
lu bir au elde edilmitıir. Aramalara 
devam edilmektedir. Bu arte:ı:in araı
tırmaları eanaaında Halicin zemin se
viyesi de teabit edilmitıir. Bir aralık 
t"'. n-;ft~ miiıabih bir ma.yie tesadüf e
dılmiştir, 

İlkmekteplerde 
Diş muayenesi 
. • ,ÇBaşi. 1 inci sahifede) 

•~nın ~~k700dıı 1~abipleri cemiyetine tah 
aıı ettıgı ıra. cemiyet veznea.ine 
yatırılıruıtır, Ceınıyette teıekkül eden 
hususi bir komisyon muayeneyi yapa 
cak olan dit tabiplerinin iıim .. e ad
reslerini tesbit ederek Maarif müdiri 
yet!ne göndenniıtir. Ve muayene fj,. 
lerı Maarif müdiriyeti tarafından ta • 
bettirilınittir. 

ilk mektep talebesinin di,lerinin 
mua3 enesine bilfiil ıubat ayı :ı:arlın
da baılanacak ve nihayet bir ay 7 ar
fında ~km:'li?':. çalıııl~ca.ktır. Muaye
ıı." neticesı ~ılahaı:a b!r istatiıtik §ek
imde Maarıf vekaletıne bildirilecek
tir.' ' 

Nazım Hikmet B. 
(Başi 1 inci sahifede) 

ayni madde ile dört sene altı ay hap
sine yaıının küçüklüğünden dolayı ve 
af kanunundan istifade ederek cezası 
bir sene ağır hapse, diğer maznunlar 
d'.' af kanunundan istifade ettiklerinden 
bı~~r. sene albşar a~ ~ap•e , Mustafa 
M_':"tlı~, Ar?.avu.t Şukru, Ciıno Hasan, 
ınurettip Huıeyın, marangoz Ziy k " 
teci Osmanın ıuçları da hükum ta, h ot-
b d .kl . d e e a-er verme ı erın en 151 ı'n . dd 
il ldı cımae 

e ceza an rdmaları lizrrn 1 k . 
se de bunlar da af k ge me te ı· 

anunundan istifa .. 

Semih 
Mehmet Ali 
Besim B, 
Besim B. 
Besim B. 
Mehmet B. 
Mehmet B. 
Mehmet B. 
Tevfik B. 
Ziya 8. 
Hakkı, Enver, Semih, 
Mehmet Ali 
1 smail, Fikret, Sami, 
Füruzan 

G. S. 
G. S . 
G. S. 
G. s. 
G. S. 
B. J. K. 
B. J. K. 
B. J. K. 
Dz Lisesi 
Harbiye 
Milli T. 

F.B. 

Mehmet Ali,Ragıp, Vehap, Milli T. 
Besim 
Feridun, Kadri, Salah, 
Şevki 

Ankar• 

Besim, Ragıp, Mehmet Ali, Milli T. 
Semih. 
Tevfik B. 
Haydar B. 
Selim B. 
Haydar B. 
Veysi B. 
Veysi B. 
Karakaı B. 
Veysi 

Dz. Lisesi 
G. S. 
G. S. 
G. S. 

lıt. Spor. 
lıt. Spor. 
Robert K. 
lst. Spor 

Cevat Abbas 
Beyin konferansı 

(Başi 1 inci sahifede) 
Tevfik Remzi Beylerle Türk Dili Tet• 
kik Cemiyeti azaamdan bazı .zevat ta 
bulunmuılardır. Cevat Abbas Bey bu 
yüksek münevver ve genç zümre kar
ıısında 'alkıılar arasında kürsüye ge• 
!erek konferaıuına baılamııtır. Ce • 
vat Abbas Bey, bu konferansı tertip. 
te vesile olan Tıbbiyelilere ve konfe
ransa gelenlere tetekkür ettikten son 
ra mev:ı:ua girmiftir. Cevat Abbas 
Bey Türklerin Asya içinde yayılma • 
lan, AVl'\lpaya , Afrikaya ve Ameri • 
kaya akıılannı, anlatmııtır. Cevat 
Abbas Bey konferansına devamla ta
biatın değiımesile yoksuıluklara dü
ıen, anayurttan, zengin varlıklı yeni 
yurtlar bulınak için azi:ı: ecdadın As
ya yaylalarından Avrupa ve Afrikaya 
gidenlerile yerlerinde kalanlarının be 

f""İyet ve medeniyete yaptıkları yüksek 
hizmetleri vesikalara iıtinaden izah 
etmiıtir. Cevat Abbas Bey, garazkar 
müverrihlerin timdiye kadar bu haki 
katleri sakladıklarını, fakat çirkin hi 
diseleri, barbarlıktan Türke yÜk)et • 
tiklerini, buna kimsenin ağız açmadı· 
imı söyledikten sonra büyük kurları· 
cı Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
bu yolu da aydınlattıklannı, Ga:ı:inin 
emir ve irptlarile Türk Tarihi Tetkik 
Cemiyetinin de teteklcül ettiğini söy
lemiıtir. Cevat Abbas Bey konferan· 
aını §Öylece bitinniıtir: 

- Şimdi önümüzde terakki, teced,. 
düt ve temeddün sahası açılmııbr. 
Ana tarihi bu milli kültürümü:ı:ün ul· 
vi miraamı ve Büyük Gazinin onuncu 
yıldönümü nutuklarını daima ırözönün 
de bulunduracağız. Bunların iıaret et 
tiği bilıriyle ve faaliyetle yükselmeğe 
doğru yürüyeceğiz. Bu, yurÜyüıümü
zün bizi tabii ün mevkiimize yakm 
zamanda kavuıturacağından emin bu 
lunalım.'' 

Cevat Abbas Bey tekra.r tekrar al
kıılanmııtır. 

Bundan sonra Fahire Relik Hanım 
tamburi Refik, Dr. Cemal Ki.mil Bey: 
ler tarafından muvaffakıyetli bir kon 
aer verjlmittir. 

d.e ederek beraetlerine karar verilmiı • 
tır. 

Hüseyin oğlu Ramazanın ise ayni 
suçtan lstanbulda mahkum edilmesi do
layııile ayrıca ceze1anmaıına lüzum 
ırörülmemittir. 

Türkiye rekorlarını gösteren resmi cet-

Yeri : 

lat. K. Köy 
Ati na 
lat. K. Köy 
lat. K. Köy 
lıt. K. Köy 
lst. 
l st. K. Köy 
Ati na 
Ankara 
lst. K. Köy 
Ati na 

lst. K. Köy 

Ati na 

İst. K. Köy 

Ati na 

Ankara 
Ist. Bebek 
lst. K. Köy 
Ati na 
Fran•a, Pariı 
Ati na 
Atina 
lst. Taksim 

Tarihi: 

22-7-932 
10-10-931 

30-9-932 
8-6-938 

27-5-927 
23-7-932 
25-S-928 
4-10-931 

31-10..933 
23-7-933 

11-10..931 

8-7-932 

9-10-932 

25-9-932 

15-10-932 

30-10-933 
3-6-932 

22-9-933 
8-10..933 
28-5-933 
7-10-932 
8-10-933 

30-10-931 

Kabotaj inhisarı 
(Başi 1 inci sahifede) 

mecburiyetinde kalıyorlar. Bu da ıi • 
kiyetler meyanındadır. Vapurculuk 
ıirketi postalarının muayyen vakitler• 
de iskelelerden kalkmadıklarından da 
tiki.yetler vardır. Bir taraftan bu ti • 
ki.yetler, diğer taraftan tirket hisae• 
darları arasında terenüh eden ihti • 
laflar, u:ı:akları gören ırö:ı:ler, va:ı:iyet 
bu tekilde devam ettiği takdirde, az 
zamanda kabutajın tamamen devlet 
inhisa.rına e.lmma11 zarureti hiaıl ola 
cağı kanaatindedirler. 

lktısat vekilinin nut
kunda iki tashih 

ANKARA, 31 (A.A.) - lktısat 
Vekili Celil Beyefendinin lzmirden 
ayrılmazdan evvel kuru meyva ihra.
catçılar birliğinin ferefine verdifi zi
yafette ve birlik rei•ine cevaben SÖy· 
)ediği nutukta iki cümle kendilerin • 
den m.ina çıkarılmıyacak surette ha • 
talı çıkmı§trr. Bunlan sırasiyle berveç 
hi ati tashih ed.iyoru:ı:: 

Hükumet ticareti hariciye hakkın • 
da milletin istinat ettifi rejimin mun• 
tazaın ve normal eller vasıtaıile ida
ruini pek tabii bulur. 

Doğrusu: 

"Hükfunetin milli servetimi:ı:in isti• 
nat ettiği ticareti hariciyemizin tabii 
ve normal surette cereyanım isteme• 
si pek tabiidir." 

Diğeri, 

Tüccar kendi kudret hayatına ve• 
da ediyor. Bugün bu ıribi hayabn ca
ri olduğu bir memleket varsa her hal· 
de sakin yolda yürüyor demektir. 

Bu cümle de §Öyledir: 
"Tüccarın kendi hayatında yalnız 

ferdi menfaatini düıünmesi :ı:ihniyeti 
ne veda olunmaktadır. Bugün bu zih
niyetin cari olduğu bir memleket var 
sa herhalde sakim yolda yürüyor de· 
mektir.,. 

Kert mektupları 

Bostana dökülen çöpler 
Acıbademi Haydarpa§aya rapte • 

den yegine caddenin kenannda bir 
bostana son ırünlerde belediye çöple
ri döktürmektedir. Piı kokular yolcu 
ları rahatsız ettiği gibi, birkaç ay 
sonra buradaki evlerde de oturmak 
güç olacaktır. Kadıköy belediyesinin 
na:ı:an dikkatini celbederiz. 

Ne taraftansınız? --
Bize bildiriniz, sizi 

klüplerinize tanıtalım 
Kulüpçüler iki türlüdür: 
1 - Kulübe kaydedilmİf o

lanlar. 
2 - Kayıtlı olmayıp taraftar 

olanlar. 
Kulübe kayıtlı olanlar, kulüp 

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

İtte biz bu vazifeyi yapacağız 
Azası olmadığınız halde sev

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

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

Bildiriniz bakalım: Betiktat 
mı, Süleymaniye mi, Galatasa
ray mı, Vefa mı, Anadolu mu, 
Atef • Günet mi, Hilil mi, ·. Yok 
sa batka bir kulüp mü taraftarı 
sınız?. 

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

FENERBAHÇELl 
Spora ilk hevesimden beri 

"Fenerbahçeliyim,. Onun bir 
zaferi benim zaferimdir. 

Ankara Başvekalet matbaası 
mürettiplerinden Yusuf Ziya. 

Bu Ja öyle 
Ben F enerbahçe tarafta.rıyım 

Ankara Erkek ortamektep 3 A 
447 Safter 

İtalya 
Avusturya 

1934 senesinin en mühim maçla· 
rı;;J,;:n olan ltalya ·Avusturya bey
nelmilel futbol maçının 1 1 şubatta 

T orino' da yapılmasına karar veril

miştir. Bu iki milli takım, İngiltere 
milli takıınile yaptıkları maçlar
dan sonra aralarında ilk defa kar
şılaşacaklardır. 

Liselerde tedrisat 
(Başi 1 inci sahifede) 

sınıf geçmek ıartlan ~:ı:erindeki tet
kikat devam etmektedır. 

Satıal mektepleri .... 
Orta tedrisatla yapılacak ~ulun 

bu ıslahat Oniveniteye kuvvetlı tal&
be yetiıtirmek, memlekette ilim ~u. • 
biti ilim adamları tesis etmek ıçın ' . . dir. ilim yapmağa mali va:ı:ıyetı ve 
umumi bünyesi müaait olmayan ço -
cuklar için memleketin muhtelif yer· 
!erinde küçük smıf ve ihtisas mektep 
leri açılacaktır. ilk olarak lstanbul. 
Ankara ve lzmirde ilk aınıf mektep
leri teaia olunacaktır. Bu mekteplere 
aanatki.r ve eanaf çocukları alınacak 
tır. Yedi yaıında bu mektebe kabul 
edilecek çocuk bet sene tahıilden son 
ra ayni zamanda bir sanat elde edecek 
tir. Bu aaııatler ter:ı:ilik, sıvacılık, 
kunduracılık, dülgerlik, saraçlık gibi 
sa.natlerdi~. Bunlardan batak Konya, 
Dıyarıbekır ve Adanada olmak ü:ı:e
re ~yni mahiyette ilk ziraat mektep -
lerı açılacaktır. Buralara da çiftçi ço 
cukları alınacaktır. Yalovada, Çata). 
cada ela birer ilk ıütçüliik, yoğurtçu • 
luk, yağcılık, peynircilik mektebi açı
lacaktır. Bu ilk ihtisaa mektebi çocuk 
lara mecburi olarak hem ilk tahıili 
v~recek, hem de yukarıda ya:ı:dığmuz 
hı:ı:metlerden birini öğretecektir. 

llalken haberlerl 

M. Pesmazoğlunun seyahati 
ATINA, 31 (Milliyet) - Milli ik

tıaat vekili Mösyö Peıma:ı:oğlunnn se
yahat proırramı tesbit edilmiıtir. Mu • 
maileyh cumarteıi ırünü Parise hareke! 
edecek ve orada Fransa ile ticaret mua 
hedeıi müzalo.erelerine baP,yacakbr. 

Paristen Almanya ve Çekoılovakya
ya ıriderek Yu!'8-n tütünlerinin aatıı pi· 
yasalarını tevıı etmek üzere görüımc -
)erde bulun~caktır. Mösyö Pesmazoğlu 
Pragdan dogruca Ankaraya gidecektir. 

M. Condilis larisaya gidiyor 
ATINA, 31 (Milliyet) - Harbiye 

na:ı:ın M. Condiliı on birinci kolordu 
lataahru teftiı etmek üzere gelecek hal 
ta Liriaaya ıridecektir. 

=-Göz Hekimi 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

,:-................ ... 
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Hergün bir gazı 

Eminönündeki saatın ağzı 
olsa da söylese 

Rendevu yerinde yarım saat ! 
Şüphe yoktur ki, bütün dünya- 1 

da sözüne en sağlam millet biziz. 
Fakat bir yerde bulutmak bahsi
ne gelince sözleştiğimiz yere mut
laka, ya erken gideriz, ya geç ka
lırız. Söz verdiği yere dakikasın
da gelmemiz pek azdır. 

yallı idi. Fakat gene işi çaktırdı. 
ikide bir kolundaki saate bakıfı, 
gözleri dalıp dalıp gidişi, mini mi 
ni ayaklarını sık sık yere vuru,u, 
kendini asabiyete kaptırdığına 
fÜphe bırakmıyordu. 

Nihayet put gibi durmaktan bı 
karak, çantası koltuğu altında bir 
atağı bir yukarı dolaşmağa başla
dı. Bu, her halde bir daktilo ola
caktı· Sıcak, sana yakın 
bir hali vardı. Olgunlaşmağa 
fırsat bulmadan koparılniıt taze 
bir meyve turfandalığı henüz üze 
rinde idi. 

Kimimiz; biraz aceleciyiz, ki
mimiz biraz ihmalciyiz .. 

Benim tattığım nokta tudur: 
Randevıiye erken gidenlerimiz 
geç kalanlara, geç kalanlarımız da 
erken gidenlere kabahat bulur. 

Halbuki bunu aralarında pay
laşmak en doğrusudur! Asabi ve 
titiz kimseler, daima erkencidir
ler. Bilakis, ağır, gamsız ve soğuk 
kanlı olanlar geçe kalırlar. 

lstanbulun eski devirlerde, baş 
lıca randevu yeri, Sadıabat imiş. 
Tül yatmaklı, mantin feraceli na
zeninler, Kağıthane deresinin iki 
yanındaki ağaçların altında, kalp 
!erinin çarpıntısım zor ;aptederek 
atıklarile uzaktan uzağa hallenir· 
lermi•· 

Nihayet, Boğaziçi tenlenince, 
ı::önüller, Köksuya meyletmif. Kü 
;üksu çayırı, gitgide büyük bir 
"nüzhetgehi kini safa" olmuf. 

Batlarının üstünde yanar dö
ner teınşiyeleri ile, sarıtın. esmer, 
ımmral, fehrin en güzel kadınları, 
tenteli sandallara kurularak, na
ıan ve hıraman derede dolatırlar 
mış. 

Hemen hepsinin yolunu bekli
fen bir iftadei efkendesi, bir çaki 
ri keminesi varmıf. 

iki taraf ta birbirini görünce, 
helecana uğrarlarmış. Fakat hiç 
biri, daha fazlasına varamaz, şai
rin dediğini hatırhyarak, bu kada 
rile kanaat eder; kendisine: 

Yetmez mi temaşayı cemal el 
de sunarsın, 

Ey ıifıkı mihnetzede, buldukca 
bunmsın!" 

Dedirtmemek için, bütün has
retini gözlerile dindirmeğe çalışır 
m1ş. Eski aevgi\erin randevU.aau 
pek cesurları bir kenara bırakırsa' 
i te böyle olurmuf. ' 

Halbuki ~imdi, ne Göksu kal
dı . rıe Sadıabat. .. 

Birbirlerile buluşmak için söz 
verileceği zaman hatıra, ya KöP
rüba,ındaki saatin altı gelyior, ya 
lıut Sultanahmet parkı ..• 

Öyle uzun uzun ahlara, oflara, 
asrın felsefesi müsait değil. Vakit 
o kadar dar ki, ikinci mülakat, bir 
mahallebici dükkanında, üçüncü 
mülakat da bir sinemada oluyor. 

Geçen akfam, Eminönü durak 
yerinde tramvay bekliyor gibi yap 
tım. Çiftlerin birbirlerine, çok de. 
fa burada söz verdiklerini bildi
ğim için yarım taat, ayakta dur
maktan ibaret olan zahmetin bo
ta gitmiyecekti. 

Nitekim, bereli bir küçük ha
nım Bahçekapı istikametinden te
latlı tela,Iı geldi. lki tarafına seri 
bir göz attıktan sonra, tam saatin 
direği altında durdu. insanların 
birini bekledikleri her hareketle
rinden belli olur. 

Küçük hanım, vakıa biraz ihti 

T ~rlhi~ -;~man : 44 

Saatine sert sert bir daha, bir 
daha baktı ve üçüncü bakıtında 
dudakları bir şeye küsmüt gibi 
çarpılarak yürümeğe batladı. Onu, 
artık çekip gitti sanıyordum. Ara
sı on dakika geçmeden tekrar gel
di. Bu sefer, kaşları çatıktı. için
den kim bilir neler geçiriyordu? 
Bu kadar sabıraı2lıkla beklediği 
gence, her halde aöyliyecek mü
him teyleri olmalı idi. 

Tramvaylar, arka arkaya geçip 
gidiyorlardı. Küçük hanım, hiç bi 
rine yan bile bakınadı. 

Onun gözü tramvay yolcuların 
da değil, yayalarda idi. 

Uzaktan bir kaç gölgeyi bekle 
diği gence benzetti. Her defasın
da ileri atılmak üzere iken yüzü 
mahzun bir hal alarak geri dönü
yordu. 

Nihayet, aldatılmanın verdiği 
müthiş teesssür, gözlerinde nemle 
nerek uzakla,tı. 

Fakat yeri bo4 kalmamıfh. Bu 
ıefer de nöbet mahallini yaşlı bir 
erkek itıial etti. Hava, hiç te so
ğuk olmadığı halde paltosunun ya 
kasını kaldırmıttı. 

Eldivenli elini sık sık selim ve 
rir gibi, gözelrine götürütünden 
anladım ki, bir çekindiği var. Ta
nıdıklardan birine rastlamak iste 
miyor. 

Hakkı da varmıt. Beklediği 
kendinden en aşağı yirmi yat kü 
çük bir kadındı. Kır saçlı a'ıkını 
görünce kadın, derhal yılıtb: 

- Çok bekledin mi canım? 

- Hayır!.. İki dakika bile ol-
madı. 

Halbuki yalan söyliyordu. Ya
rım saattenberi, aşağı yukarı piya 
sa etmekle metıiuldü. Onlar gülü 
fe, takalaşa giderken arkaların
dan baktım. Erkek her halde eYli 
idi. Çıtıpıtı bir av yakalay.p küme 
se kapamıştı. Arada bir, hanıma 
bir maval okuyarak, genç sevgili
sile batbata kalmak fırsatını bulu 
yordu. 

Bu sırada üç kı2, ağır ağır aa
at direğine yaklattılar. Üçünün 
yaşı, bir araya katılta kırk beti 
geçmezdi. 

ilkin tramvaya binecekler san 
dım. Fakat üç dört tramvay arka 
arkaya geçti. Hiç birine iltifat et
mediler. Demek ki, bunların da 

· bekledikleri vardı. 
Yahut kimseyi değil de, tesa

düfün karşılarına çıkaracağı bir 
gecelik erkekleri bekliyorlardı. 

M. SALAHATTIN 

Güneşin Oğlu 
Sarısu'lu ihtiyar, iki kardet kabi 

ıenin hemeden ve ne suretle olursa 
olsun bozuftuğunu istemiyordu. 

Sarısu'Iar da ••ağı Fıratta Türk- ı 
lerin kapı bekçilijini yapıyordu. 1 
Onları kırmak ta doğru değildi. 
Evveli aradaki karıtbrıcı parma
ğı ele geçirip kırmak lazımdı. 

( Sertelli ) de medeniyet 
başlangıcı olan ilk 

uyanıklık .. 
ihtiyar bilgin birleşik kabileleri 

hiribirinden ayırmak istiyen Batı
kuşu'nun ne kadar fena ruhlu bir 
adam olduğunu biliyordu. 

Bora'yı görünce evvela onun 
Sertelli' den uzaklattırılması fay
dalı olacağını söyledi. Sonra Sarı
su'lara kar~ı kısa bir zaman için 
tiddet gösterilmemesini tavsiye 
etti. 

Bora, Batıkuşu'nun yurttasları 
arasında çok muzır bir adam oldu
ğunu günün birinde kabileleri bi
·ibirine tutuşturacağını ihtiyar Sa-

Yazan: lskender FAHREDDiN 
rısu'lunun ağzından da itilince ar· 
tık yerinde oturamadı .. Tahammü
lü tattı. O gece Batıkuşu'nu yaka
layıp Fıra tın llf&ğı boylarına sür· 
meğe karar verdi. 

* * * 
Büyük göç esnasında Orta As-

yadaki büyük iç denizin ve ona 
akan ırmakların, çayların etrafın
d~ kur.~lmu~ medeniyetin, yeryüzü
nun dıger parçalarına asırlarca 
tatınmıt ve yayılmıt olduğunu ro
manımızın baflangıcında anlatını'
tık Bütün bu müddet zarfında ana
Türk yurdunda neler olup bittiği
ni, Dicle - Fırat kıyılarına yayılan 
Türkler uzaktan uzağa takip edi
yorlardı. 

iklim değitikliğinin getirdiği 
kuraklık ve onun zaruri kıldığı 
bütün bu göçler fÜphesiz ana me
deniyetin zararına olmu,tu. Sarı 
ırmak, lndüs, Ganj, Fırat. Dicle, 
Kızılırmak, büyük ve küçük Men
diresler, Nil, vesaire gibi en feyiz
li sular kıyılarına; ve Akdeniz 
havzaları gibi cennetten ayrılmıt 

MiLLiYET PERŞEMBE 1 ŞUBAT 1934 

Tevfik Rüştü B. tezahüratla karşılandı 
(Başı 1 inci sahifede) 

nu. ve Romen cazetelerinin ıahııların· 
da Romen milletini ıelimlamakla bah 
tiyarlık duyduklarını ifade etnıiıler· 
dir. 

Tevfik Rüıtü Beyefendi, Zafer tor
pitoıu kwnandanına teıekkür ettik· 
ten sonra saat beıe doğru vapurdan 
çıkmıılar ve Türk-Romen bayraklari
le donatılmıı rıhton üezrinde duran 
husuıi vagonlarında İgtirahat ebni§
lerdir. 

Hususi tren Bükre,te 
Huıuıi tren bu ııabah 6,15 te Kös

tenceden hareket ehniı ve saat 10,30 
da Bükreşe muvasalat edilmiıtir. 

Hariciye '"ekilimiz Biikrq iıtas -
yonunda Romen Baıvekili M, Tata,. 
reaco, hariciye nezareti müsteşarı M. 
Savel Raduleaco, diier hariciye ne
zareti erki.nr, teırifat umumi müdü .. 
rü, Yunan, Yugoslav, Çek aefirleri, 
sefaretimiz heyeti, matbuat mümeaail 
leri ve Bükretteki türk kolonisi tara
fından istikbal edilmitlerdir. 

Romen Bqvekili Hariciye Vekili
mizden samimi bir alaka ve muhab
betle hatırlarını ve seyahatlerinin na
sıl reçtiğini sormuılar ve Tevfik Rüt
tü Bey, seyahatlerinden pek memnun 
ve kendilerile görüpnekten pek me-
' ı'ut olduklan mukabelesinde bulun 
mutlardır. 

Hariciye müstef&l"l M. Savel Ra
duleaco, M. Tituleaco namına kendi
lerini ıelimlamıf ve Romen BatvekiJi 
emirlerine tahsis edilen otomobilleri
ne kadar Hariciye Vekilimize refa
kat ehniıtir. 

Tevfik Riittü Bey utasyondan doğ 
ruca Romen bükumeti tarafından misa· 
fir edildikleri Athene Palas'taki 
dairelerine gitmiılerdir. 

M. Titulescu'nun ziya/eti 
Tevfik Rüttü Beyin otele muv ... a

le~nden bq dakika sonra hariciye 
muate,an ziyaretlerine gelerek Veki
limiz~ henüz rahatsızlığı tamamen geç 
memış olan M. Titu1eaco namına ev .. 
!erinde ve kendi ıereflerine verecek
leri hususi öğle yemeğine davet et
miftir. 

Tevfik Rüıtü Beyefendi Baıvekil M. 
Tatareıco'ya ve diğer zevata ziyaret 
kartlannı bıraktıktan sonra M. Titules· 
co'nun davetlerine icabet etmiılerdir. 

Bu gayet hususi öğle yemeğinde Ha· 
riciye Vekilimiz, Romen hariciye nazırı 
Bükre§ sefirimiz ve Romen hariciye 
müstetan bulunmuılardır. 

Müıarünileyh ,erefine bu ftkıam se
faretimizde yalnız Romen hükümeti er
kanının ve Yunan, Yugoslav. Çek sefir
lerinin davet edildikleri bir ak§llm ye
meği verilecektir. 

Romen parlamentosunun 
açılıf günü 

Yarın Romen parlamentoawıwı Kra
lın nutku ae açılma günü olduğundan 
Romen hükfuneti, bu güzel münasebet
le kendilerini mecliıin içtimamda hazır 
bulunmağa davet etınek ıuretilo de bir 
cemile göstemıiı ve kordiplomatik lo
caaımn kendilerine tahıis edildiği bil
dirilmiı tir. 

Mevsuken haber aldığıma göre Ro
manya Kralı tarafından mecliıinin a
çılması münaıebetile söylenecek nutuk
ta Türkiye hakkında çok muhabbetkir 
biuiyat ifade olunacakbr. 

Kral Hz. bugün kabul edecek 
Romanya Kıralı Karol Hazretleri ya

nn meclisin içtimamclan ve nutuklarını 
okuduktan sonra Hariciye Vekilimiz ka 
bul buyuracaklar ve öğle yemeğine a
hkoyacaklardır • 

Kral Hazretlerinin bu ziyafetinde Ha
riciye V ~k!limiz, Romen Bqvekili, Ro
men Hancıye D&ZJrı ve Sefirimiz Ham
dullah Suphi Bey bulunacaklardır. 

Romen matbuatının hararetli 
nefriyatı 

Bütün Romen matbuatı Hariciye Ve
kilimizin gelİfini çok harare~li neıri
yatla kartdama.kta ve bu münaaebetle 
Türkiyenin sulhperver siyaseti lıa.kkm
da çok takdiıiıir ve ıahifeler dolusu 
Defriyatta bulunmaktadır. Denebilir ki 
bütün romer aazeteleri Tevfik Rüıtü 
Beyefendiyi ,. onun ıahıında yeni Tür
kiyeyi çok muhabbetkar bir surette se
lamlamaktadır. 

Bükreşten haraket 
Kuvvetli bir ihtimale ıı:öre Hariciye 

Vekilimi.:ı:le Romen Hariciye nazın ve 

samlacak kadar güzel kara parça
larına intikal eden bu medeniyet, 
seçerek yerleştiği bu sahalarda, 
tabii tekamülünü takip ederek yük
selirken, bütün bu ayrılıtlarm sar· 
sınblarından Orta Asyanın mütees
sir olmaması elbette mümkün de· 
ğildi. 

insan kabiliyetinin medeniyet 
dediğimiz haıılasını yaratan ilim 
ve sanat daha ziyade zengin vadi
leri, muhit ile temas: ve muvasele 
kolaylıklarına mazhar sahaları se
ver. Yeni doğan zengin bir mede
niyet merkezi, mesela Orta As
yada olduğu gibi iklimi; veya di. 
ğer bir çok sahalarda görüldüğü 
üzere bir payitahtın yakılmau, bir 
devletin yıkılması gibi siyasi; ye
ni bir dinin müsamahasızlığı gibi 
içtimai saiklerin tazyiki ile yerini 
değiştirebilir. Akdeniz medeniyeti 
devrinde havzanın muhtelif sahala 
rında yetifen alimlerin sanatkar
ların, filozofların, 'airİerin her kö
'eden kah Sart, kah Atina kah İs· 
kenderiye fehirlerine to~lanarak 
muhitin kendilerini çeken müsait 
teraiti içinde, karargah edindikle
ri yeni merkezin medeni tealisine 
müessir oldukları malumdur. 

işte birle,ik Türk kabilelerinin 
merkez ittihaz ettikleri -' (Sirtel
la - Sertelli) tehri de Büyük göçten 

maiyetlerindeki zevat yarın akşam 19 
da T aıntvar ekıpresine ilave edilecek i
ki hususi vagonla Bükreıten hareket e
dPcekler ve Şubatın ikinci cuma gÜ· 
nü öğleden sonra 15,30 da Belgratta 
bulunacaklardır. 

_ Selarethanede ziyafet 
BOKREŞ, 31.A.A. - Anadolu Ajan

sının Balkan huıuıi muhabiri badiri
yor : Bu ak!am sefaretimizde Hariciye 
Vekilimiz Tevfik Rüstü Bey ıerefine 
verilen ziyafette BıtJ.;ekil ve diğer hü
kômet erkim, Saray mareJ&iı ve ba.:ı 
ıefirler hazır bulunmuflardır. 

Hariciye nazın M. Titüleıko Vekili
mizin ziyaretinden mütevellit memouni 
yetinin bir tezahürü olmak üzere bu 7.İ
yafetin tanzimi ile bizzat ala.kadar ol
muılardır . Ziyafet büyük bir dostluk 
ve aamimiyet havası içinde geçmiı
tir. Hariciye Vekilimiz bu vesile ile 
Baıvekil ve diğer nazırlar ile memle
ketlerimizi alakadar eden men.il hak
kında uzun uzadıya göriifmüıtür • 

Gazeteler ne diYorlar 
BOKREŞ, 31. A.A. - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Romen matbuatı Türkiye Hariciye 

Vekilinin Bükreıe yaptığı ziyaret hak
kında uzun makaleler neıretmckte ve 
misafirin mübim fahsiyetini ehemmiyet
le kaydeylemektedirler. 

Univeraul diyor ki: 
"Tevfik Rüıtü Beyin bu ziyareti 

filhakike resmi değadir. Fakat Tevfik 
Rüıtü Beyin Belgrada gitmek için Buk
reı yolunu intihap etmiı olnıa11, Bel
gratta kati ıeklini alacak olan Bali.an 
misakı meselesini M. Titulescn ile ber.,. 
ber tetkik ebnek arzusundan ileri gel
diğine ıüphe yoktur. 

Tevfik Rüıtü Bey memleket:n~ bü
yük hizmetler yapmıf bir devlet ada
mıdır. Bunların baılıcası bir hayal ad
dolunabilecek Sovyet Rusya ve Yuna
nistan ile hakiki dostluk miinasebetleri 
tesi~idir. 

Türkiyede sulh fikrile mcşlıu olan 
yalnız Tevfik Rüıtü Bey deıiıldir. O, 
Gazinin yüksek idaresi altında bütün 
Türkiyede hakim bulun:ın sulh fikirle· 
rinin nakilidir. Türk diplomasisinin nıu
vaffakıyetli Balkan anlaımaaı e•erinin 
muvaffakıyetile tahakkukunda bilhas -
ıa kendisini gatermİ§tİr. 

Diıninaitza gazetesi de bu münasebet 
le yazdığı bir makalede Oımanlt dev
letini bugünkü Türkiye yapmak hu•u
ıunda Gazinin fevkalbeıer itinde Te,•
fik Rüttü Beyin sade bir arkadat olt!u
ğunu kaydetmektedir. 

Yunan meclislerinde misak 
ATINA, 31 (Milliyet) - Mebusan 

meclisi reisi M. Voziki öğle üzeri İç· 
tima etmek üzere teırii meclisler rii,. 
eıasından, hükônıet erkinından, sa -
bık Baıvekil ve Hariciye nazırlann1n -

dan ve fırkalar liderlerinden mürek
kep encümen Atinaya davet edilmiı -
tir. Encümende hükônıet Balkan mi -
sakına dair izahat verecektir. M. Ve
nizeloaun Ciritte bulunduğu ileri aü.
rülerek hürriyetperver fırka reis mu
avinlerine davetiye gönderilmi§tİr. 

M. Maximos bugün hareket ediyor 
ATINA, 31 (Milliyet) - Harciiye 

nazın M. Maximoa, baıvekile çektiği 
bir telıı;rafta Belgrada hareketini te 
hir ettiğini bildirmiıtir. Çünkü miaa.
km nihai formülü hakkındaki görüt· 
meler cumartesiye talik edilınittir. 

M. Titulesco Bulgarların va
ziyetini anlatacak 

SOFYA, 31 (Milliyet) - Belgrat
tan bildiriliyor - Dört Hariciye veki 
linin 2 ıubatta Belgradda toplanması 
münaebetile, Belgrat ıiyaai mahafilin 
de, bu kartılaflllarun Zağrepte batla 
yan Balkan misakı müzakerelerine de 
vam makaadile yapıldığı kanaati ha
kimdir. Muıanofla olan her iki teın•• 
ta da Bulgaristanın misak hususunda 
ki kat'i fikrini öğrenen M. Tit~~escso, 
bunu diğer h'ük\ımetlerin Harıcıye ve 
killerine bildirecektir. Buo;adan. aonra 
Balkan misakının son kat'i ıeklı mey
dana ıı:elmit olacaktır. Fakat her ne 
o\uraa olsun Balkan misakı timdi de 
ğil daha sonra imza edilecektir. Yu· 
go~lavya hükumeti, Sofyadan hüku -
metinin son talimatını getirecek olan 
Köse lvanofa intizar etmektedir. 

sonra Dicle - Fırat kıydarına yayı. 
bn Türklerin dünyaya dalbudak 
saldıkları büyük bir medeniyet 
kaynağı olmuttu. 

Sertelli civarında bulunan ma
denler birletik kabileler tarafın
dan itletilmeğe başlandığı günden 
beri, tehir bir kaç misli büyümü' 
halk zenginlettikçe bu feyizli kay
nağın Türkleri sevindirici semere
leri elde edilmeğe batlamıftı. 

Ur aehrinin ihyasından sonra 
Sertelİi'ye gelen Günet'iıı oğlu 
buıaııru da az zamanda canlandır
mış Vl" sırtlarını kapamağa lüzum 
görmiyen halkı süslü kumatlarla 
elbise ııiymeğe alı,tırmı,tı. 

Her devirde ve her memlekette 
kendini unutarak yalnız yurdu ve 
yurttaşlarının refah ve selameti i
çin çalıtan insanların düfmam çok 
oldui_!u gibi, birleşik Türk kabilele
rinin, yenilc-me istidadı herkesten 
fazla inki!&f eden genç ve yorul
maz reisi de, Türk ellerinde dai
ma ölüm tehlikelerile kar~ılaşan, 
fakal taliinin yardımile her zaman 
ölümden kurtulan yılmaz bir kah
ramandı. 

Giincş'in oğlu, en büyük dütma
nı olan Batıkutu'nu llf&ğı Fırata 
sürdükten sonra, Sertelli' de bir 
müddet rahat etmit. büyük dü•
manlarından birinin tahrikatından 

MEMLEKET~ 
Sıvasta kaçakçılık kalmadı 
SİVAS, (Milliyet) - Sivas or· 

ta Anadolunun mühim ve itlek bir 
,ehridir. Bundan dolayıdır ki bu· 
rada her tabiatte insana az çok te
sadüf etmek mümkündür. 

ltte kaçakçılık ta bu unsurlar 
arasına sıkıpn tabiatli kısımdan 
ibaret bulunuyordu. Sivas eskiden 
son ihtisas mahkemelerinin tetek
külüne kadar bir kaçakçılık mer
kezi halinde bulunuyordu. Ve yıl
larca Sivas kendisine dört taraftan 
sığınan kaçakçılık içerisinde çal
kandı, durdu. 

Niksar, Erbaa taraflarından ge
len tütün, Maragüm denilen cihet
ten doğru buraya geliyordu. Son
ra Halepten gelmekte olan siga
ra kağıdı ve ipekli kumaşlar. T afi ı 
dere cihetinten doğru Sivasa ini
yordu ..• 

Malatya vasıtasile de kaçakçılık 
eksik olmuyordu. Lakin hüklime
tin sıkı bir disiplin tahtında mü
cadelesi bu uğurda memleketin 
sermayesini harice akıtan bu tu
feylilerin uğrafmalına set çekmiş
tir. 

Ka.çakçılık itlerile uğraşan me
murlarımıza Valimiz Süleyman 
Sami Bey de her zaman kolaylık 
göstermekte ve onlarla beraber ka
çakçılık için azami gayret sarfet
mektedir. İnhisarlar idaresinin gay 
retli uğratmaları ve bilhassa bu
rada mıntakada kaçakçılıkla can
la, batla uğraşan takip imiri Hü
seyin Hüsnü Beyi takdirle karşıla
mak lazımgelir ..• 

Son günlerde Sivasta hiç ka~
çılık vak'asına tesadüf edilmemek
tedir. Eskiden her gün bet, alb, ye
di ilh. kaçakçılık vak' alarma fahit 
oluyorduk. Lakin bugün kaçakçı
lık artık tarihe gömülmek üzere
dir. Bu da inkılabımızın eserlerin· 
dendir. 

Balıkesirde müsamere 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ayın 

yirmi .be§İnci günü akıamı Necati B. 
Mual.ım mektebinde talebe tarafın -
d_an <!n~Ia~. yolu) adlı bir piyesi tem 
sil edıldı. Musamere istiklal marıile 
batlamıt ve çok cazip surette devam 
e 'erek nihayetlenmiıtir. Program mü 
teııevvi ve İyi idi. Tenuilde bilhasaa 
Gök Alp, Vahdet Hanım çok muvaf
fak olınuılardır. 

Molyerin hayatı, Vefik Paşanın 
tercümei hali istifadeli mevzulardı. 
Muallim mektebinin bundan evvel 
Yerdiği müsamerelerin bu en güzeli 
oldu. 

Balıkesirde elektrik fiatları 
BALJKESIR, (Milliyet) - Balıke 

sirde günün en ehemmiyetli ve canlı 
meaelesi elektrik kilovat fiyatının in
dirilmeai meselesidir. Şirketle beledi.
ye araunda aktedilmit olan mukave
lede kilovat Ücretinin lngiliz lir ... ına 
röre tezyit -:re!a tenkiu edileceğini 
tesbit edilmııtır. Bu hale göre ıu za
manda kilovat Ücretinin muayyen nis 
bet dahilinde azaltılmaaı iktiza etmek 
tedir. Meaele tetkik edilmektedir. 

Germencikte deva gUreşleri · 
GERMENCİK, (Milliyet) -

Germencik gençler gücü tarafın • 
~ ~.ertip olunan deve güretleri 
ıkı gun devam etmit ve evvelki 
~ neticelenmi,tir. Aydın muhi
tınde büyük töhret ve ün kazanan 
cam kıran üstündeki tülü, Bürha
niyeden getirilen Tülüye yenilmiş 
ve birinciliği Bürhaniyeli Tülü ka 
zanmıştır. Camkıran 20 yatına gir 
miıtir. Yenilmesinin sebebi ihti • 
yarlığıdır. Senelerdir vilayetimiz
de batlığı muhafaza eden Camkı· 
ranın mağlubiyeti, bütün deveci • 
leri müteessir etmittir. 

uzak kalarak, mesaisini yurduna 
hasreylemitti. Türk kurultaY_ı he~ 
yaptığı karlı ve faydalı ıtlerı 
itte Giine,'in oğlunu korur ve onun 
takdir ederdi. 

(Sertelli) de medeniyet başlangı 
cı sayılan ilk uyanıklık devresi, 
madenciliğin revaç bulduğu gün
den beri inkitafa yüz tutmu,tu. 

Bora'nın anası Ulun hatun Or
ta Asyadan göç ederken, Türklerin 
Baygöl civarında bıraktıkları ba
kır ve altın ocaklarından Bora'ya 
çocukluğundan beri, tatlı bir masal 
gibi daima anlatır dururdu. 

Ulun hatun bir gün oğluna: 
- Yavrum, demişti, baban 

Türklerin yeryüzünde çok zengin 
ve etsiz bir millet olarak yasaya
cağına inanmıttı. Bu inanı$" bot , 
manasız değildi. Maden ocakların
dan çıkarılan altın kümeleri yaban
cı milletlere satılarak, kar~ılığm
da bize çok daha lazım ola~ etya 
alınırdı. O vakit Çin prensleri al
tın müzeyyenata çok kıymet verir
lerdi .. Boyunlarına taktıkları altın· 
ları daima Orta Asya Türklerin
den satın alırlardı· Biz ve bizim a
talarımız oralarda bu yüzden çok 
geçimli ve sıkıntısız yaşar ve yok
suzlara yardım ederdik· Buraya 
geldiğimiz günden beri her gün ye
ni bir maden meydana çıkaran 

Vergi borcu için bir kişiyi 
ö:durdu 

BiRECiK 28 - Siverek kazasında 
kanlı bir hadise olmuıtur. Azmi na • 
mında birisi yol vergisinden borçlu • 
dur. Tahsildar Salih Efendi bu mü • 
kellefften para ister; (bende para 
yok) diyen borçlu bir gün tevkif edil 
dikten sonra aerbest bırakılır. Bu mu 
amı.lede nçok münfail olan Azmi tah 
sildarı aramaya koyulur. Poıta ve eTI 
graf daireainde bulunduğunu haber 
alınca oraya gider ve tabancaaile ate 
te baılar. ilk kurıun Salih Efendiyi 
korumak istiyen muhabere memuru 
Mehmet Efendiye i ... bet ederek ağır, 
tahıildarla ikinci muhabere memurU 
Zühtü Efendi hafif surette yaralanır· 
lar. Ağır yaralı Mehmet Efendi Diya 
nbekir haatahaneıine kaldmlmıı ise 
de maalesef kurtarılmamııtır Kaçarı 
katil tiddetle aranmaktadır. " 

Yumurta kongresi 
SiVAS, (Milliyet) - Samsun

da toplıı.nacak olan yumurta kon· 
gresine i'tirak etmek üzere sehri· 
mizden murahhas olarak Ticaret 
odası ba,katibi. Muzaffer Bey fU
bat on bır de gıdecektir. 

iki sanat mektebi arasında maç 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

sanatlar mektebi futbol takımı, 
geçen sene olduğu gibi bu sene de 
lzmire giderek, İzmir sanatlar mek 
tehi futbol takımile maç yapmak 
üzere hazırlanmağa ve çalıfmağa 
başalmıtlardır. İzmir ıanatlar mek 
tebi futbol takımının Aydına ge • 
lerek, bu maç Aydında yapılırsa 
Aydında spor kıpırdanmalarına ve 
sile olur kanaatindeyim. Ayni za
manda mıntaka reisi olan sanatlar 
mektebi müdürü Emin Beyden 
memleket sporculuğu namına bu -
nu temin etmesini isteyoruz. 

Balıkesirde konferans - BALIKESIR, (Milliyet) - Mani· 
ıa mebusu Turgut Bey Halkevinde 
(içtimai ve iktıaadi tekamül ve ihti · 
lal hareketlerile onların bizde ve ha• 
riçte tezahür ıekilleti) mevzulu kon• 
ferans verdi. Bu konferansı dinlemek 
için Halkevi salonunda üçyüzü müte· 
caviz dinleyici birikıniıti. 

Aydın barosunda 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın a· 

vukatları Baro dairesinde toplana 
rak yeni baro reis ve azalarını seç 
tiler, riyasete ipkaen avukat Nefet 
Nazım Bey seçildi. 

Çankırı vilAyet umumf mec · i 
ÇANKJRI, (Milliyet) - Vilayet 

meclisi umumiıi ıubat birde açılmııtır• 
Mecliıin içtimaıncla görülecek itler ha· 
zırlanıruıtır. Devair imirleri tarafın· 
dan verilen tekliflere nazaran varida
tın müsaadesizliği ayni zamanda biit
senin geçen ıeoe gibi bu aene de yü:ı: 
elli bin lirayı geçmiyeceği anlaıılmak• 
tadır. 

Çankırıda maden suları 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Sıhhiye 

vekaleti tarahndan gelen bir emirle vi
layet dahilindeki maden sularııun yeni· 
den tahlil edilmesi için nümuneler gön
derilmeıini iıtemiıtir. Vilayetimizde 1111 
den suyunun oldukça mebzuliyetine bi· 
naen 15 yerdeki maden sularımn ya• 
kında Sıhhiye vekaletine gönderileceği 
haber alınmııtır. 

Çankırı ticaret odası intihabı 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Ça9kırı 

ticaret odasımn aenelik kongresi bite• , 
rek idare heyeti intihabatı yapılmııtır. 
Her ıene olduğu gibi bu sene de idare 
heyetinden hemen hiç değitildik olma• 
mııbr. Reisliğe; Hacı Dede zade Hilmi 
Efendi ile aani reisliğe Ziraat banka•• 
müdürü Halim Bey , azalıklara da; Du• 
du zade Ahmet Bey, Dağlar zade Ha• 
aan Bey, Dolmacı zade Rifat Bey, De· 
bağ zade Kadir Bey , Emir S"Uleyınan 
zade Ahmet Bey ıeçilmiılerdir. 

bilginlerimiz bir araya toplansa· 
lar da bu iti ayrı ayrı batarmağa 
çalıtacaklarına, elbirliğile yapma
ğa çalıtsalar, daha iyi ve faydalı 
olur. Bet on elin takırtısı, elbette 
bir elin takırtısından fazladır. 

Günet'in oğlu anasının sözlerini 
daima gözönünde tutuyordu. Ulun 
hatunun tavsiyesi hiç le manası:Z: 
değildi. Madenleri itletenler, ocalı:• 
!ar derinlettikçe, onu bırakıp ba•• 
ka bir ocak i~letmeğe batlıyorlardl• 
Bu yüzden bir çok altın ve bak•' 
ocakları bot ve bakımsız kalaralı: 
toprak ve yağmurla kapanmıttı. 

Halbuki Ulun hatun, gözya~1 

dökerek ayrıldığı ana yurtta bu gı• 
bi madenlerin biraz derinle,irıce 
daha saf ve elveritli tabakaların' 
elde etmek mümkün olduğunu ~o~· 
müştü. Çocuktu.. Fakat, çok '~
hatırlıyordu .. (Altındağ) yamaçl 
rında sayısız altın madenleri kek 
fedilmif, lakin bunlardan anca 
bir tanesi derinletirilmişti. 

Bu ocağın madeni ÇinJe ~ah: 
fazla revaç bulmuttu. Çünku b ıı· 
maden diğerlerinden çok daha Y 
muşak ve parlaktı. Her şekle 1'~ 
)aylıkla girebiliyordu. Eldeki alea• 
ler mahdut olduğundan sert ın t 
denler elde kolaylıkla itleııeıniY0 ' 

(Bitm~Ji) 

y 

y 
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Napolyon imparatoriçe 
nasıl sevdi ? 

Jozefin'i 
1 

Mikrobiyoloji cemiyeti 
toplantısı 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti aylık 
toplantıaım dün akşam "Türk Tıp Ce
miyeti., salonunda reis prof. Dr. Ser• 
ver Kamil Beyin riyasetinde yapmıştır. 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Bu toplantıda azadan Tıp fakülteıi 

bakteriyoloji ordinaryüsü prof. Dr. 
H. Braun tarafından, kendiıinin biyo
loji evsahm tetkik ederek Kruse • Son
ne iımini verdiği dizanteri basili nevi 
hakkında çok kıymetli bir konferans 
verilmiş ve konferans cemiyet katibi 
Dr. Zühtü Bey tarafından Türkçeye 
çevrilınit ve haziruna projeksiyonla 
basilin evsafına ait yirmiden fazla di
yapositif gösterilmiı ve hazırlanan kül· 
türler Üzerinde izahat verilmiıtir. 

Yazan: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H. TAHSIN 

" Yaşasın Jojefin .. ,, 
Prenses ta f d 1 ld ğu h ld ra ın an tutu muş o u 
Yük k e Noterdam kilises:nin bü 
da k·tpıa~ndan göründü. Bu sıra
sed 

1 '.s~nın hütün kubbelerine ak 
da enk Yatasın imparatoriçe'' sa 
Yu~ı a 1~ geliyordu. Fakat kısa bo 
RÜ t. ragınen Meratal ve ricalin 
ki 1~tle .tafıyabildikleri sırtında
Yon .. ~!oluk mantosu ile Napol 
"Y Rorundüğü zaman halkın: 
•ın~~asın imparator" radaları ara 
cak b· artık kilisede durulamıya· 

B ır hal hasıl olmuştu. 
tı p u sırada merasime batlanmıf 
icİ apa, bütün kuvvetini sulhün 
l~~?1esine sarfedip etmiyeceğini 
Yo •nce olarak Napolyondan soru 
olJ ~e NapoJyon da elinde İncil 

llgu halde yemin ediyordu. 

ne l' ahta çıkması için sıra Jozefi· 
ilk kelınitti. Halılarla döşetilmit 
dur lı:ıerdivenleri çıktıktan sonra 

lı:ıak mecburiyetinde kalmıttı:. 
nuııJo~efinin arkasından manto
ce ag-ır kumaşını tatıyan görüm· 
bir "h·· eltilerinin çehrelerinde dini 
nij Urrnet ve inkiyat eseri görü
lı:ı Yordu. Fakat Jozefinin ağır 
edantoyg tafıyabilmesine yardım 
ha. "Cekleri yerde bilakis gizli bir 
lı"rekeUe mantoya hafif hafif ası 

' 0 tlard1• 

Yor~0zefin muvazenesini kaybedi 
Pten 11· !'ı-z kalnn dütecekti. Beı 
llete 'ksııı gösterdiği bu gizli siya. 
kul'\' t~r,ı koyabilmek için bütün 
de k:ı ını sarf etmek mecburiyetin 

N·htrı•ttı. 
d?nd~,ay~~ .1mparator arkasına 
~ure11 h~ucrımlere karşı atef püs
_akıtı 

1
j1 göz attı. Napolyonun bu 

sıne Ya drhal vaziyetin düzelme-
/\.11{ 1_tıı. etti. 

~uluıı11y dıııi merasime bqlanmıt 
f a~ın h ordu. Yedinci Pie hüküm
/'' ke0~!~a tacını koymuş, vazi
t 1Yen eıı:ı·'"~e ait olacağından ka 
0 \'e ın:dı. Çünkü, kılıç, man
~ 'llerınitr addes asayı hükümdara 
ırı •ırada '· Fakat taca el uzataca
!iaı>o/y011 .. ~ıı hareketi takip edt>n 
''areti ol •rden, en yüksek kurt 
!!"urur il an ta~ını aldı, büyük bir 
!!"eçirdi. e kendı kafasına kendisi 

811nd 
de baıııı 11.n sonra İmparatoriçenin 
kika J il tacını takacaktı. Bu da
~'Yıııer 0 zefin için bulunmaz bir 
ıt Pa 1

1 haizdi. Çünkü i!tikbale a 
Ceğiıır ak bir hayatın teessüs ede
tide k delalet ediyordu. Şimdi ge 
ile .~lan seneler bütün aafah t 
b goz" .. .. .. a ı 
oir ihti unun onunden geçiyordu. 
karak ~;afal~~ ~.arının falına ba
buY .. k" ır hukumdardan daha 
ı\ ~ olacağını haber verdiği 
I ntıı adala~nın hudutsuz orman. 
karını _Br.este e nar.ıl geldiğini Bau 
arnaıs ıle nasıl evlend' •.. d·n ıgını , on-
~ sonra · d' • · k ler; b' d .g~çır ıgı sı ıntılı gün-
~ad 1~ erıbıre hatırlaınıftı. Şimdi 

1 etın son z . ..k 1 . o ıı.11 J . erve&ıne yu se mıt 
k
1 
11.ra.,,:z~fın Terör devrinin, idam 

er; d a •ntiza tt' •. h . h l n e t . r e ıgı apıs ane-
atnı.ıı. "'k•rdiği günleri de hatır-

Bııııdaıı 
~enç Boııap IOnra Directoire devri, 
t erece der art, İtalya seyahati ve 
asına isal ec:; 0 nu ıon saadet nok 
te~oti ,.0·•2 

.. e .. en bir çok zafer dev
bı ·" u o" d 1ftı. nun e tecessüm et-

ili ~~Polyon mü file . 
ı. ır itin .1 ' hır eda ve di-
fi cııı, aldı : 1 e imparatoriçenin 

ıı .,.. 1 e ona Yak! t J cas •0ı: eri y 1 1 Af ı. oze-
1111n Ön" i ı ~ du~u halde ko

.. NapoJ un e d•z çöktü. 
t~~el, huyk:dkarısın_ı hiç bu kadar 
ıger ta ar cazıp .. . . 

İt rafta p gormemıştı. 
ı:'at etme· bn apa büyük nutku 

ı "e talı ge a,Ianuştı: "All h . 
~'.ndan rn~nızı adaletin zaf:r t~: 
dıs ettiği ~rum etmesin. Sizi tak 
d~rlığa rn•7: veçhile ebedi hükü • 
llılınB htnahk olabilmek · · ın h · -ı: ;r k •çın ye. 

ıı: etsin " uvvet ve cesaretle tec 
tı .... 

resin~~:t.a top sesleri, halkın ne. 
arı, h··t·· adet eden muzika •ad b· u un -h· k'I' a. 
ır ağızd ...- ır ' ıae çanlarının 

ler \'e hü a~ çıkardıkları gürültü. 
de Na 1 tiin bu cuşu buru• İçin. 
detiııePo Yt>n bu güne kadar saa. 
~a bil,. Yafrdı_ın etmekten bir dakj. 
"a - arı" J d • k Jtııa t g o ma ıgt arısının 

;,cını ~eçirdi. 

1 
A.rtık crtısımclen sonra .. 

erle d G"ece olmu~. ev1er fener
tıııı hahna~ılmı~tı. Tüyleri sarayı. 
Yak1J'll çeaırıde bir çok mefaleler 
tıınla.rı~'!1 • 1:Jüyük yol parlak sü-

J01!ef" ezy n edil mitti. 
duiiu haİd alnı cama dayanmı' ol 
lor, ltı\ite e ~eyrediyordu. lmpara 
ltıaaına ~azı avcı miralay ünifor-

\'\ı mu, olmaktan müte-

1 vellit deri.;. bir memnuniyetle oda 
ya girdi. 

- Söyle bakalım, güzel fmpa
ratoriçem, kamın acıkmadı mı? Ye 
mek hazır oluyor ... 

Jozefin rüyadan uyanır gibi 
birdenbire silkinerek batını çe· 
virdi: 

- Nasıl, bu akşam merasim zi
yafeti yok mu? 

- Hayır, yemeğimizin buraya 
getirilmesini emrettim. Seninle, 
hariçten hiç bir yabancı tarafın
dan taciz edilmeden bqbaşa ka
lacağız. Bu on iki saat gibi yorucu 
bir günden sonra yalnız kalarak 
İstirahat etmeğe muhtacız. 

Jozefini yavatça kolları arası
na alarak öpüyordu. 

Jozefin yarı bayğın bir halde 
idi. Bugün onu ilahlar kadar teb
cil ettirecek derecede saadetin son 
zirvesine çıkaran bu adam için 
kalbinde ebedi ve salsılmaz bir 
muhabbet mevcuttu. 

Napolyon nrma itleıneli kor
donu çekerek zili çaldı. 

- Neden bizi böyle bekletiyor 
sunuz?. Ben açlıktan ölüyorum .. 

Yemek masası metalelerle ge
tirildi. 

- Jozefin heni fevkalade 
memnun etmek istiyor musun? Bi 
zim şu hususi fakat mes'ut ziyafe. 
timiz için hafına tacını koy .. 

- Biraz ağırdır .. 
- Fakat sen onu o kadar zarif 

bir surette ta'ıyorsun ki ... 
Yemek başlamıştı. Napolyon 

büyük bir ittah ile yiyor ve içiyor 
du. 

Jozefin biraz da taka etmit ol 
~ak için: 

- Hükümdar asanı da tuta
yım, istiyor musun? Demişti. 

- Bir kadının asMı yelpazezi
dir ... 

- Ah Nanolyon, o ne debde
beli merasimdi. 

- Evet, bir meydan muharebe 
si kazanmıt kadar memnunum. 

Aalıeri meraaim •• 
Şehrin her tarafında :ıir çok 

eğlenceler tertip ediliyordu. Paris 
halkı fıkaraaına saray tarafından 
mahrukat tevzi edilmitti. On üç 
bin kanatlı hayvan piyangoya 
kondu. Sarfedilen farabın haddi 
hesabı yoklu. 

Paris şehri bilaistisna şevk ve 
heyecan içinde idi. Herkes bir 
mevki kapmak dü,üncesile el, e· 
tek.öpüyor, hiç bir müdahcneden 
gerı 1kalmıyordu. Ehemmiyetli ze-
vat nıparator ve 1 . 
rafından k b l . ~paratorıçe ta 

• . a u edılıyordu. 
3 lkıncıkanuııd 

tevzii mera • . a askere bayrak 
ne maydan:ıınd ı YHapıl~ı .. Telimha-

n a arbıy kt b' nin cephesi k" .. e mc e 1• 
d S b h ursu tekline konul-

u. adda lın .saat altısından itiba
ren ca e erı takip eder k • • 
bef bin asker geçit res::ıı- )ırmı 
cakb. yapa. 

Fakat maale•ef hu .. d 1 b. - · gun evam ı 
ır yagmurla haflamqtı. Askerler 

Bundan sonra Dr. Osman Şerafettin 
Bey Malarya gametlerini harice çıkar· 
mak ve bunların izale ve itlafını temin 
etmek için tatbik etmekte olduğu bir u
sulden hahsetmit ve bunu müteakip ge· 
lccek aylık toplantıların Cağaloğlunda 
Düyunu Umumiye bina11 kartmndaki 
Etıbba Odası salonunda yapılma11na 
karar verilerek içtimaa nihayet veril
miıtir. 

1 Aekerf teltllGler 1 ---324 ve 325 ten sakata 
ayrılanlar 

Üsküdar askerlik ıubeıinden: 
Şubemiz mıntakasına mensup 324, 

325 doğumlulardan kıtada hizmet ede
rek ıakata ayrılmf olanlarla aıkerlik 
meclisinde veya hastanelerde sakata 
tefrik edilmit bulunanların nüfus hü
viyet cüzdanı ve fotoğraflarile ıubeye 
müracaattan. 

SANA Yii ZEYTIYE VE 
KIMYEVIYE 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
Şirketimizin hi11edaran fevkalade he

yeti umumiyesi 4 Kinıınsani 1934 tari
hinde inikat eden içtimaında ıirketin 
feshine ve Metr Adriyen Biliotti ve 
Metr Alberto V uccino efendilerin tas fi· 
ye memuru tayinine karar vermiş olmak 
la Ticaret kanununun 444 cü maddesi
ne tevfikan üç defa neırolunacak olan 
iıbu ilinnamenin üçüncü neıri tarihin· 
den itibaren nihayet bir sene zarfında 
ıirket dayinlerinin mumaileyh Melr Ad
riyen Biliotti efendinin Galatacla Voy
voda caddesine Asikuraçioni Generali 
Hanında 2 numaralı ya:ttlıaneaine bilmü
racaat şirketteki alacaklarını ispat et
meleri ilan olunur. (12817) 

Memur aranıyor 
Makine vesair itlerle ittigal eden bir 

ticarethanenin tercüme ve muhaberatı· 

ru ifa edbilecek Almanca'ya mükemme
len vakıf bir memur isteniyor. İngi
lizce bilenler tercih edilir. Vesaikle ve 
S. S. rumu.z;ile lıtanbul 176 No. lu 
posta kutusu adresine yazılması. (12811) 

..... BONO--. 
ll<r türlü 1-onolarlı emliki mazbuıa 
yurtluk, ocaklık vesikası alır saur 
satmak istemiyenlere emlak arazi alır 
ve muamelesini takip ve inıac eder 
ls ıanbul Balık pazar Maksudiye 1 lon 
'

1
" . ~ -ı;; T f;ıı. ıı lı ı Zı 1\1. n .. r\· •ı: f rnn~A 

btil 

Askeri fabrikalar ilanları 

Asker~. Fabrikaları için 250 
metre tulunde tüp oca~ zincir 
leri mübayaa edilecektir. Sat 
mak isteyenler şeraiti anlayıp 
pazarlığa girmek Üzere 8 Şu
bat 934 perşembe günü saat 
14 te Bakırköy Barut Fabrika 
larmda satın alma komisyonu 

Bitmedi. nuna müracaat ebinler.(476) 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinden: 
1 - a) Ergani' de Maden sahasında vücude getr'! k l 

49,30 >( 21 metre eb'admda demirden mamul bir tamı'rhaı ece. b0 .
1
":.n 

k , · · b nenın ı u-mum argır ınşaa ; 
b) Dicle nehri kenarında yapılacak 47,I5 v 9 metre b' d d 

b. b · · l d h d · l e a ın a ır su azınesıy e ma en ıa asın a ınta o unacak 30 , 30 metre b' • 
drnda diğer bir su hazinesinin kargir İnfaatı ; e a 

c) Yine maden sahasında tesis olunacak takriben 155 metre 
tulünde bir vagon asansörünün ve bu asansörün üst tarafında yapıla
cak tahminen 17 6,5 metre eb'adında bir köprünün beton arme İn
şaatt kapalı zarf usuliyle . to_Ptan münakasaya konulmu9tur. 

2 - ihale Şubatın yırmı altıncı pazartesi günü Şirketin fstan
bul' da Bahçe kapısında Tat Handa kain Merkezi idaresinde yapıla
caktır. 

3 - Talipler evvelce bu gibi ifleri ba9armıt olduklarına dair 
?1Üt~ber evrak ibraz ederek mukavele ve şartname ve plan nüshaları 
ıl~ fıat cetvellerini, müracaatları tarihinden nihayet beş gün sonra 
Ş~rk~n Merkezi idaresinden veya Erganideki İşletme İdaresinde~ 
Yırmı be! lira mukabilinde alabilirler. 

. k 4 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarım muhte
vı apalı zarfı, mukavele ve fartname ahkamının kabulünü mutazam 
mıb imz~ı b~r varaka ve Milli Bankaların biri tarafından verilmit 
kn e9 bın lıralık bir teminat mektubiyle birlikte diğer bir zarfa 
0Y~ak ~ihayet ihale günü saat onbe9e kadar Şirket Müdiriyeti U

mumıyeaıne makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

1 /? - Tekliflerin tartname ahkamına ve Şirketçe tesbit edilmit 
~o~ •a: cetvelleri mündericatına uygun olması ve cetvellerin aynen 

uru mu• bulunması me,ruttur. 
nasi 6 .-:- !~klif ~ek~uplarının tetkikinden sonra Şirket bu i'i mü. 

h
p gordugu talıbe ıhale etmekte veya ihaleyi tehir eylemekt 

mu tar olacaktır. e 

, 7 - .Bu hususta batka malumat almak isteyenler Şirketin M 
kezı İdaresıne vt;ya Erganideki işletme idaresine müracaat t l'd~r

e ıne ı ır. 

02845) 
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PENDİK Darüssalaka . . 
VAPURCULUI\ 

TORK ANONİM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telefon : 22925 
Belediyesinden: 
Pendikte Gazi Paşa Caddesinde 

Bayrak meydanlığında Belediyeye 1 
ait 59-1 ve 59.J ve 59-4 ve 59-5 
ve 59-6 numaralı dükkan!arın be
herinin senelik muhammen kira 
bedeli 11 O lira ve 59-2 numaralı 

dükkanın senelik muhammen kira 
bedeli 90 lira ve 59-7 numaralı dük 
kanın senelik muhammen kira be
deli 80 liradır. 10 Mart 1934 tari· 
hinden 9 Mart 1935 ak§amına ka
dar bir sene müddetle açık mü
zayede usulile kiraya verilecekler
dir. 23-1-934 den 12-2-934 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle müza· 
yedeye konmuflar. lhalei katiye
leri 12-2-1934 pazartesi günü saat 
14 te icra edilecektir. Talip olan
lar yüzı:le yedi buçuk teminatı mu
vakkati\ akçelerile birlikte mezkur 
gün ve saatte Pendik Belediye dai 
resinde mütetekkil Daimi encümen 
de hazır bulunmaları ve fazla iza
hat almak iıteyenler her gün Be
lediye riyasetine müracaat edebi
lecekleri ilan olunur. (418) 

1 3 üncü kolordu ilanlar;-1 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatın

dan 50,000 metre çantalık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur • ihalesi 21-2-934 çar 
şamba günü ıaat 15 tedir. Ta 
!iplerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için de o gün 

· ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplariyle Ankara 
da M. ".,.V, Sa. Al. Ko.na mü· 
racaa. ' .tı. (3473) (493) ....... 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatın· 

dan 20,000 adet kilim kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 22-2-934 perşem 
be günü saat 15 tedir. Talip 
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü· 
nakaaaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektUplariyle Ankara
da M. M. V. Sa. Al. Ko. na mü 
racatları. (3472) (494) 

ISTANBUL OTOMOBiL I 
Türk Anonim Şirketi 

4 Mart 934 pazar giinü saat dokuz ı 
buçukta, Şirketin alelade surette umumi 
heyetinin içtimai mukarrer olduğundan; 

vekaleten veya asaleten laakal on hls
ye malik bulunan hissedarların 

içtimadan bir hafta evveline ka
dar, malik bulunduktan hine senet
lerini veya mevdu bulunduğu banka 
mektubunu tirket muhaıebeciliğine tev· 
di ve dühuliye varakası alınalan ve İç· 
tima günü de tirketin merkezi idareıi 
bulunan Taksimde merkez Garajına 
teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
A - Meclisi idare ve Murakıp rapor

larının tetkiki 
B - 933 bilançosunun taıdik ve 

Mecliı idarenin ibrası 
C - Şirketin vaziyetinin teıbitl için 

17-12-933 tarihinde, heyeti um11r.>İye fev 
kalide surette içtimaa davet edilmiıae 
de ekseriyet olamadığından içtima ya• 
pılamamııtı. Şimdi bu hususun tayin ve 
tesbiti. 

D - Müddeti biten Meclisi idare a· 
zalarınm yerlerine yenilerinin intihabı 
ve idare Meclisi azalarının 934 hakkı 
huzurlarının tayin ve teshiti. 

E - 934 senesi jçin murakıp tayini. 
(12812) 

Müdürlüğünden: 
Mektebin Fizik Lahratuvarı i

çin münakasa ile alınacak aletler 1 

hakkında malumat almak iizere ta 
!iplerin her gün ve münakasaya ı 
i,tirak etmek üzere Şubatın 10 un
cu pazar günü saat 14 te Nuruos
maniye de Cemiyeti Tedrisiye Mer 
kezine müracaatları. (479) 

1 

Mersin ve İzmir 
sür' at yolu 

1. N Ô N O Vapuru t 
~ubat 

CUMA Sirkeci, nhtımından sa· 
at 10 da kalkacak. Gidişte: DOCRU 
(tZMIR), Antalya, Mersin, Payas, 
dönüıte bunlara iliveten Alanya, 
Küllük, Çanakkaleye uğrar. 

İmroz yolu 

Konya Asliye hukuk mahkemesinden: 1 

Konyada halk kütüphanesi sahibi Ü· 

çüncü sınıf tüccardan Murad oğlu lb
radıli Sabri Beyin alacakhlarma kartı 

teklif ettiği kongurdatonun tasdiki İ· 
çin bu baptaki evrak komiserlik rapori
la birlikte mahkememize teYdi edilmit 
ve bu hususun 15-2-934 tarihine musa· 

He• PERŞEMBE günü Ga

lata rıhtımından saat 15 te UCUR 
vapuru kalkar. G.idiı ve dönüıte mu
tl\t iskelelere uğrar. 

dif perıembe gÜnÜ saat 9 da mahkeme- --------------· 
ce tetkiki mukarrer bulunmuı olduğun 

dan mumaileyh Sabri Beyin z.İmmetinde D H h • 
alacağı olanlardan bjr güna itjrazlan [ r. or orunJ 
ve bir deyecekleri bulunanalann tari- Em'n5nll Valide kıratanesi 
hi mezkUrde Konya asliye hukuk mab- _.,. yanında ~ (12135) 
kemesinde hazır bulunmaları lüzumu İ· 

tan olunur. (12808) 

' • • •• • ,·' • 1(.: 

Satılık Saç Fıçılar 

656 

Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
sablıktır. ISteyenler 

müracaatlan. 
mürekkep fıçıları 
idare müdürümüze 
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Dereke Fabrikası 
Memur ve işçileri Kooperatif Şirketinden: 

Kooperatifimizin 933 senesi umwni toplanbsı 3 Mart 934 tarihine müsadif 
Cumartesi ıünü saat birde kulüp binasında yapılacağmdan mukayyet hiısedar
larm o tarihte mezkiir mahalde toplanmaları rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Şirketin 933 senesi muameli tı tüccariyesine ait hesaplat'lllln tetkik· 

ve bilançonun tasdiki. 
2 - idare Meclisi ve Murakıp raporlanmn ok..-sı. 
3 - idare Meclisi ile Mıırakıplerin yeniden intibabL (lZ803) 

Soğukta Porselen İmaline Dair Yeni 
Bir Usnl İçin Müşteri Aranıyor. 

Hamıu.ta ve tebeddülitı haYaiyeye mukaYemet eden Por
aelen gibi levhalarla blltlln divarların daz ve perdahlı 

kaplanması ve in~ıat malzemeainin imali. 
Masarifi mUstelze• olan pllkların kaldırılması mllıtcına. 
AKTIENGESELLSCHAFT FUER INTERNATİONALE 
PATENTVERWERTUNG, SihlstrasHr, 43, 
Zuerich (Scbwe!z) 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları sablıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 
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Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evıa fma göre satın alınması mukar· 
rer (67300) takını kısa kol ve bacak çamaşırın kapalı :z.arf 
münakasası 21 Şubat 934 çar §amba günü ıaat (15) de yapı· 
lacağmdan isteklilerin nümun eyi ve evsafile şartnamesini 
görmek üzere her gÜn ve mün akaıay girmek için ·mezkUr gü 
nün muayyen saatinde teminat makbuzu ve teklifnamelerile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. (389) 

ANADOLU 
Türk Sigorta 

4 Cncil Vakıf Haıı 
Şirketi 

fataabul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1e000e000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

1'ürklye ft Bankuı tarafmdan teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve miidiirler 
heyeti ve memurlan lıamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidlr. TUrldyenin her tarafmds (200) U geçea acentalannııı bep•l Tiirktiir. Tilr• 
k.Jyenin ea mühim müe•seselerinln vebankalarımn slgortaları111 icra etmekteıllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza~ Otomobil 
ıigortalarını en iyi ıeraitle 3 apar. Hasar nıkuunda zararları sllr al ve kolaylıklı ador. 

Telgrafı iMTiYAZ - T!-'lefon: fst. 20531 638 

il 



8 
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Nafıa Vekaletinden: 
21-1-934 tarihinde İcra kılınan münakasa neticeııinde 

60000 meşe normal ve 546 adet meşe makas Traverııi için 
teklif edilen fiatlar haddi l&yikında görülmediğinden bu traver 
ııler ayni şerait altında 3-2-934 tarihine müsadif cumartesi gü 
nü saat 15 te pazarlıkla satın almacağı ilan olunur. (359) 

669 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
1 - Fakülte talebesine yeni hüviyet cüzdanları veril

mektedir. 20 Şubat 934 tarihinden sonra eskilerinin hiç hük
mü yoktur. 

2 - Fakülteye 50 lira ücretle bir daktilo alınacak, li
san bilen tercih olunacaktır. 10 Şubata kadar iyi hizmet ve-
sikalarile müracaat olunabilir. ( 489) · 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lzmir Vilayeti Defterdarlığı 30 lira asli maaşlı iki va

ridat tetkik memurluğu münhaldir. Bu memuriyetlere Hu
kuk, Mülkiye, Yükıek iktisat ve Ticaret mektebi mezunla
rı tayin edilecklerdir. Taliplerin Nihayet 8 Şubata kadar me
zun oldukları mektep ~ehadetnamelerile askerlikten terhiı e
dildiklerini mübeyyin vesika ile birlikte lzmir Defterdarlığı
na müracaatları ilan olunur. (508) 

• 
ş 

MiLLiYET PERŞEMBE 1ŞUBAT1934 

HÜSEYiN DANIŞ 

FRANSIZCA - TÜRKÇE 
Hukuki ve Medeni 

A 

LUGAT 
Dictionnaire Juridique et Civique 

Français _ Turc 
Kanunlarda, ilmi, içtimai ve hukuki eserlerde, ıiyaıi 

nutuklar ve konferanslarda, muahede ve mukavele me
tinlerinde, yevmi gazetelerde, edebi kitaplar ve mec
mualarda kallaııılan tabir ve ısblahlan ıeniş cllmleler 
ve bol •İs• llule izah eder. 

s:ıo kllıur aabifelik bu bllyllk kamusun tab'ına 1011 derece itina 
edilmiştir. Fiatı (5,5:>) beı buçuk, tııraya 6 liradır. 

NAŞiRi : KANAAT KOTOPHANESI • [121201 
664 

İstanbul'da Trikotajcı Abdurrahman Ziya 
mahdumları Fahrettin ve Ali Ferruh Beylere 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Mukaddema tahtı tasarrufunuzda bulunup 3-3-931 de 
Sadi Beye devrettiğiniz Trikotaj fabrikası uhdenizde iken 
gÜmrükten muafen imrar ettiğiniz 5000 kilo yün kamkaron 
İpliğile 1500 kilo sun'i İpek ipliği müessese haricinde hıra 
kıldığ,ndan dolayı teşviki senayi kanununun 29 ve 35 nci 
maddeleri mucibince bunlara ait gümrük ve sair resimlerin ta 
rafınızdan tesviyeııi icap eylemekte olduğundan gümrükten 
mua fen imrar olunan yukarda sözü geçen mevaddı iptidai
yenin bu kerre tahakkuk ettirilen 2226 Lira G. resmile 452 
lira 32 kuru§ muamele vergiıinin teşviki senayi kanununun 
35 nci maddesi mucibince 5 misli tutarı olan 11130 lira 
Gümrük resmile 2271 lira 60 kuruş muamele vergisi ki 
cem'an 13401 lira 60 kuru§un vaki araştırmaya rağmen ti 
caret mahalliniz bulu.."lamamı§ olduğundan işbu ilan tarihin
den itibaren müddeti kanuniyesi zaırfında aranılan meblağın 
gümrüğümüz veznesine teslimi, beyanı, aksi takdirde takibatı 
kanuniyeye tevessül edileceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilan olunur. (480) 673 

1 1ST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Cihangir yangın yerinde 1,68 metre murabbaı Beledi

ye malı arsanın beher metre murabbaı 15 lira bedelle talibi 
uhtesinde olup daha fazlasına talip olanlar varsa şeraiti anla
mak üzere Leavzon Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için 
de 2,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 6-2-934 pa 

zartesi günü saat onbeşe kadar Daimi Encümene müracaat et 
melidirler. (503) 

Yarın 
o -

........ 

\$?. 
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Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınacak aşağıda cins ve rnıktarı yazılı iki ka
lem eşyanın pazarlığı hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
yapılacağından isteklilerin şartname ve numuneyi görmek 
üzere her gÜn ve pazarlığa girmek için mezkUr günün muay· 
yen saatlerinde ilk teminat makbuzlarile Komisyonumuza 
müracaatları. (506) · ' . ıı, 

Mıktarı t, Cinsi Tarihi -. Günü 
270 çift Çizme 21-2-934 Çar§amba 
370 " yemem 21-2-934 ,, 

Saati 
15-16 
16-17 

lstanbul Mıntakası Tahsil 
Müdürlüğündenı . 

Ufak büyük boş gaz vareli 
Baskül 
Ufak ve büyük sandık içinde inaıona 
Gaz tenekesi nakline mahsus· eski yük arabas ı 

Parça adedi 
117 

4 
2 
1 

124 
Tahtı hacze alınan -ve yukarda müfredatı yazılı olan 4 

kalem de 124 parça eşya vergi borcundan dolayı Ortaköyde 
"Etuval Romen " Şirketinin Deposunda müzayede suretile 
satılacaktır. Taliplerin 3 Şubat 934 tarihine müsadif cumar· 
tesi günü saat 10 da müzayede mahallinde bulunmaları ilin 
olunur. (461) 

r ahrikası 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acoteleri ı Kar.köJ KÇriilıat• 

Tel 4UG,- Sirbc:i Milıiir.ı.n..ıl• 
Haa Tel. 12740 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. KARADENiZ 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren ınüıteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peıinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
iidenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin. tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir ŞEKER 491 

sür'at yolu 
EGE vapuru 1 Şubat PER· 
ŞEMBE 20 de Galata rıhtı· 
mından kalkarak. Giditte ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Gireaon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya, Dö
nütte bunlara ilaveten Pazar, 
Pulathane'ye uirayacaktır. 

(459) 672 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 1 Şubat 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (487) 
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Umumi Neşriyat ve Yazı ı,ıeri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A· Ş• 

STA UL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞE ER FABRİKALARI 
Sırketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa ba111anan yeni sene mahsulü toz ve keııme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmlll!1ak üzere lier İsteyens ıatılmaktaclır.' 
Fiatlamnız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci İstasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim . i 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Knru~turı 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başma beş lira indirili~. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler. bedelin yüzde yİrınİsİ peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Göndenlecek mal şirket tarafından müşteri hesabına ıi~ 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına bet 
lira tenzilattan istifade ederler. · l 

Adres: lstıı;n~ul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker. Telefon No. 24470. 14 

• 




