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Bursada Orhaneli soygun
cularının muhakemeleri bitti. 
Bunlardan altısının idamları 
istendi. 

FlATI 5 KURUŞTUR 

... 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2867 CUMA 2 ŞUBAT 1934 

İtalya harbin önüne geç
mek üzre 1940 senesine kadar 
devam edecek yeni bir teklif 
hazırladı. 

T I • ( Müdür: 24318, Ya:ıı i,leri müdürü: 24319. 
C • )dare •e Matbaa : Z·\310. 
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Gazi Hazretleri Dün Otomobille Kırşehrine gittiler 
Muahedelerin Tadiline Ne Taraftarız, Ne Aleyhtarız 

Balkan misaki 
Etrafında 

_,,__ 
1tbe~"'!'ten sonra beynelmilel müna
kii .. •rın huıuıiyetlerinden biri de 
ı.J~ devletlerin kendi münaıebetlerini 
rı .":" Y.olunda bii~ük devletlerden Py
lel'İdir ırıusta!<il olarak me~i sarfe.~~
de l · Eıkı ıiyaset alemınde kuçuk 
dy •Uer büyük devletlerin etrafında 
0nerı b' · B l b;; .• •rer peykten ibarettı. un ar 

ırıi Yiilc devletler ara11nda müvazene te
di •n •imek için terazinin kah bir, kah 

e0r 11 - .. • • ık biy . ozune konulan bırer egır ı ma· 
bii •.~nde idi. Mukadderatları tamamile 
Eın~ devletlere bağb ve onlar tara· 
~lı., n da kendi menfaatleri uğrun~a 
de lci; !>ılırdı. Beynelmilel siyaset alem•?· 
ı"leb~·~k devletlerin ayrı ve müıtakıl 
lar uıleri büyük harpten sonra baı
'ilff ve denilebilir ki bu ıİyaaetin mu
tjı: .aluyetine en büyük misal Küçük 1-

..., teşekkülüdür. 
di Gerçi Küçük itilaf Fransarun mad
da. Yardımı ·\'e manevi nüfuzu ile mey
~ l\a. Kelmiş ve Franaanm müzaheretile 
b k<udiyetini idame etmiıtir. Ancak 
... ~ OJnbinezonun yalnız Fransanın mak
~ arına Zılet edildiği asla iddia edile
,, .. ~ ICiiçük itilaf devletlerile Fransa 
~.:'~'!<>ki mütekabil münasebetlerde 
~ 11~'!~~ hanııisine daba ziyade yar
~. ın lıgı bir meseledir. Belki böyle 
"'ııııı ~.~Y.~se yapılacak olursa, Fran
dını •tr ~~uk itilafa daha ziyade yar
ıuı. itil~' neticesine vanlır. Eğer Kü
~ bl't Y~lnız Fran&anın maksatları· 

ı •'>ıh;. un bır teşekkül olsaydı ve bu 
•r'q'""•n · ıı· f 
1 

•ııe h' o. gıren dev el erın men aat-
ıtdı. l(~~~ti olm,....ydı, çoktan dağr
~1. •iy,, ç~ı. ltil&f devletleri, beynelmi-
ılıya,ı,: aleminde seslerini işittire

;.o•ı..,."" bve nlenfaatlerini koruyabili
k," ın~h u, ·~ veya bu büyük devle· 
\llıelerı,,."'•tınden ziyade kendi bir-

-.ettir. 1
" teınin ettiii prestij ve kuv• 

~· i'ilh•kik 1 ~. devleti a ,hukuku düvel her müsta
"'""'v•ı n "'"~"; addediyor. Fakat bu 
1iilc devJeıi2"'•dir. AV1'upaya daima bü
~ır •vvel "M tahakküm etrrıi§lerdir. Bir 

ve mıık •lterrıich meşhur murab. 
>abıt,ı "' ııddeı ittilakile Avrvpanın 
'-tett•rııi •;;:.ıırlufunu yapmak istemitti. 
~"""h .<. ın sistemi yıkıldıktan sonra 
~tl..;11 jki ziimreye ayrıldı. Büyük dev. 
'!n içiıı •derliii altındaki bu zümrele
ıaıı.,.inj de küçük devletler adeta iatik
lııiy•ti .kaybetmitlerdi. Milletler Ce· 
lıeı., 1 ııb; demokratik fikirlerden mül
""•le~"" bir be~lm!!el te§ekkül bile 
lıı;lını •r ara11nclaki muoavat prensibini 
riiı. d.." kabul etmi, değildir. Çünkü bü
tİldi .. vlellere mecliıte daimi azalık 
• il• hald k" "k d ve••letı e uçu evletlere ancak bu 
l.ııtbik er tarafından verilen kararlan 
lnj • •~ek aibi bir vazife yüldetil
._:ın-. Bına~~le;rh hukuku düvelin rnü .. 
ll •t pr~nı•~• Mıll_etler Cemiyeti tetki-

lnun ııneıınde bde yer bu1mamıttır. 
tlin~çük. devletlerin büyük devletler 
leli . bıw~e olınalan hi11idir ki bu dev
~i,';'1 bır araya gelerek bir takım 
tıır 11102,?n yapmalanna sebep olmut • · 
"'il~!;:&'un Küçük itilaf, beynelmilel l'f .ı..,,~~de ~z~ü geçirebilir büyük 

" "'"•-n~kliru. almıtbr. Bu teıekkü
:."'".ı.. cı:\treti Bal~n .~mleketleri 
bı.ı tı.... Filı.,.~lttnıe fikrinı uyandır
letı ıı~., 8.ı..: A YrUparun hiç bir 
br ~ •ntr;ıcaı nl.,. kadar büyük dev• 
te • ........ n y lrıııa hedef olmamıf· 
-:_.• .. eı "8 •rın.acla11na büyük harp
lifi ' • bu ırıe:;t Eıçıaı., iıminin veril· 
.... ardllJt ~. eketler anıımdaki ihti-
'""'llf •ıYıde b.. • 
)o laUerin Uyuk devletlere ait 
bil~~"· RomanÇarpı.t~11ndan ileri ıeli· 
f-ı,. 1 • Sırbiıta!a~ifakı müsellese da
'-hi 11!' til'lrıi,ı; y lık. Ruıyasırun itti· 
ıı._ •eli. 8uı •. unanıstan lngi!tereye 
ı,..{••i alhn3:'i.i~ar Avuıturyarun hi
""·',. ~eti ·ı R akat İttifakı müoel· 
~-al ~•ıe edil' e k ornanyanın kuvveti 
bı v •tin hak; ece olursa, bu kü "k 

I> 
1')1 ı.:__ - katen Alınan a A çu 
it.,. ~.Yeoinde olduı: ~ ,vu; 

1'1!n 8ıı1kYuk devletlerin "ittif lo tı ır : 
... .._ •n hür.• 1 a na., c•-
8"""' Yukarı "!".et. erinin vaziyeti de 
..,~kıın hiik. "Ynı ·~· Bu itibarladır ki 
....., ı.,.1,. urnetlerı araomda b" 
•ın,:ı.,; ':" l<üçük ltiliıf d ". anlaı· it" ......, •tilaf . evletlerı ara. 
u llııllca lan zıyade yalotık alı Ç" 

le, lariJı d devl~tlerinin arka11nd~ uk. 
8-ı •rılerı vardır. ço 

~i bl;-n devletleri ara11nda bir İtil&f 
il "ıiirı ~~inanlar almıt yürümüıtür 

ııllcan d ıratta toplanacak olan d" t 
"-lllııtıııı •vleti arasında bir misak .or 
~i~ •ı İçin müzakere batlryacaı.':" 
j71"!nıı •ı~ı. itibarile İmzalanması ka: 
•r meli! ~·bı .cörünüyoroa da henüz 

'1ıla1ı1.,, Uzennde mutabık kalındığı 
hr;,ıan:Yor •• En büyük müıkülat Bul
~eairıden" IRısaJıa iıtirak etmek iıteme-
·"'ıı..- k çıkıyor. Gönül iıtiyordu ki 

liıı. ornıurnuz da misaka iıtirak et-

" lf.,· . 
"•lııradcıy~ vekili Tevfik Rüştü Bey 
~'!ken ~&'•imek üzere lıtanbuldan ce: 
e~ heya.::.~~olu ~ja.nsr .va11tasile yap
l "'.'>miyer !' bu ·~~frakın kıymet ve 
b•ınıttir I< •nı tebaruz ettiren sözler aöy
ı u IÖ<lerı~ T~bterem Hariciye vekili 
.~ lbillet· h::kk milletinin komıu Bul
"~ ol~ kındalıi hi11iyatına ter
ed'l~ulııari~lur. Bulgariotana rağmen, 

1 ır tibı' b' nıı karıı bir misak imza 
ır v • az.ayet yoktur ve asla o-

J • 
' 

Belgratta toplanacak dört Hariciye Vekili: M. Yeviç, M. Titülesco, 
M. Makaimoa ve Tevfik RüftÜ Bey 

Kral Karol Hz. Tevfik 
Rüştü Beyi kabul etti 

Dün açılan Romanya meclisinde mebus 
lar Hariciye vekilimizi alkışladılar 

Kral Hz. Tevfik Rüştü Beyle iki saat görüştü. 
Dört Balkan Hariciye nazırı Belgratta buluşacaklar 
BOKREŞ, 1. A.A. - Balkan hususi 

muhabirimizden : 
Romanya millet meclisi bu ıabah saat 

11 de Romanya Kralı Karo! Hazretleri 
tarafından büyük merasimle açıldı. 

Mecliı tamamen dolmuş ve muhtelif 
localarda hiç bir yer kalmamııtı. Kordip
lomatik loca11nda bütün sefirler vardı. 
Hariciye Vekilimiz elçimixin refakatinde 
olarak kendilerine tahıis edilen husuıi 

bir locada oturuyorlaruı • 
Muayyen zaman gelince Kral Hazret· 

!eri büyük üniformalannı labis olarak 
alkışlar arasında küroiye çıktılar ve çok 
ıayanı dikkat nutuklanm irat buyurdu· 
lar. 

Romanya Kralı Hazretleri tarafından 
ıöylenen meclia açılma nutkunun harici 
ıiyaıet losnunda Türkiyeye ait olan cüm 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yeni sene bütçesi dün 
şehir meclisine verildi! 
Varidat bu sene 

Muhittin Bey mecliste izahat veriyor 

·~· _Eğer Bulııarlar bu misaka bu
":, l§ti_rak edemezlerse, her halde en 
Y k nb bıalor zamanda İştirakleri için kapı 
açı . ır lmabdır. Balkan miıalo Bal
ki'k: memleketleri ara11nda &ılo blr teş
r mesainin ilk adımı olacaktır. Bir 
d"!a bu. a""? ~bldıktan ve te§rikİ me
saı teman. edıldıkten ıonra Balııarlar ııö
receklerdır ki bugün bir dava teklinde 
ileri ıürdükleri meselelerin diitrlimü 

1 milyon açık 
lıtanbul umumi meclisi dün öğle • 

den sonra aaat 14 te ıubat d • . . lan evreaı 
ıçbma na baılamııtır R · kil" 
S d • • • eıı ve ı 

a ettin F ~r!t Bey celııeyi açtı ve ruz 
name mucıb~nce müzakerata bqlan
~1· Sonra .:"ali ve belediye reisi Muhit
tin Bey soz aldı ve dedi ki: 

- Bu birinci İntihap devresinin 
dördüncü içtima senesinin bütçe mü. 
zakeratına baılıyoruz. Çok mühim ve 
nazik bir devre olan bu devrede mu • 
vaffak olmanızı temenni ederim. Büt
çenin esbabı mucibesi henüz çıkmadı
ğı için gelecek celsede arzedeceğim. 
Buııün rakam kısmını arzediyorum. 
Bu bütçe ile tahsen dokuzuncu bütçe 
yi takdim etmekle mübahiyim. 1926 
aeneıi bütçesini ilk defa olarak arzet 
miıtim. Bu bütçe bet milyon altıyÜz 
altnuı kiiaur bin lira idi.. Mütealop 

1 senelerde de şimdiye kadar gördüğü. 
pÜz bütçeleri takdim ettim. Nihayet 
bu aene oktruvn resminin tahsil ıekli 
değiıti. Bütçemizden 800 bin lira kalk 
tı. Bugüne kadar bütçemizden bir mil 
yon sekiz yüz bin lira varidat kalktr. 
Varidatı kaybetmek bizim için ağır 

(Devamı 5 inci sahifede) 

çözülecek ve ihtilaflar kendiliğinden 
halledilecektir. Her halde bugün Bel
gratta dört Balkan devleti arasında baı
layan müzakere sulh ve müıalemetin 
idamesi noktai nazarından harptenberi 
ı_ir~şilen .. e? hayırlı teşebbüslerden bi
ndır. Butun sulh taraftarları için bu 
teıebbüıün muvaffak olmasını istem k 
yerinde bir temenni olur. e 

Ahmet ŞOKRO 

fGazi Hz. nin 
Seyahatları 
Büyük Reis dün Kırşeh

rini şereflendirdiler 
ANKARA, 1. A.A. - Reisi

cümhur Hazretleri bu sabah 
Kırtehire hareket buyurmuşlar 
ve Kırşehire muvasalet buyur· 
dukları zaman halkın coşkun 
ve candan tezahüratile kartı • 
lanmıtlardır. 

··~ 
ANKARA, 1 (Telefonla) -

Reisicümhur Hazretleri maiyet
leri~ bazı zevat olduğu halde 
bu s~bah erkenden otomobil ile 
bir tetkik seyahatine çıkmışlar
dır. 

Türk - Fransız 
Turizm komitesi --Yakında bir çok seyyah 

vapurları geliyor 
Türkiye Turing ve Otomobil klübü 

evvelki günkü idare heyeti içtiınaJDda 
bir Türk - Fran11z 
Turizm komitesi teş
kiline karar vermiı • 
tir. Bu komite bun
dan evvel teıekkül 
etmiJ olan Türk -
Yunan, Türk - Ma
car, Türk - ltalyan 
komiteleri gibi Türki
ye ile F ranıa arasın • 
da turizm münaıeba -

· bmn inkişafı ile met • 
sul olacaktır. Emir oğ 
lu Ziya ve Ekrem Be
eim Beyler bu komite- • 
nin teıicili ile met - Cenı.al Bey 
sul olacaklardır. Ko • 
mitenin reisliğine ihracat ofisi müdÜ· 
rü Cemal Bey tayin edilecektir. 

Turinc klübün dünkü idare heyeti 
lçtimaında Türk - ltalyan Turizm ko
mitesinin faaliyeti mevzuu bahıolmu9 
Ye ltalyan sefiri Mösyö Lojacono'nun 
Türkiye ile ltalya arasında turizm mü· 
nasebatmın inkitııfı için aarfettiği gay. 
ret ıükranla kaydedilmittir • 

Yakında lıtanbula bir çok seyyah 
vapurlannın geleceği haber verilmekte· 
dir. Şubat ayı içinde Resvlute, Acur• 
tania, Roma transatlantik vapurlan, 
mart ayında Empresae of Ausliatra, 
Statendam , Columbus, Gen. von Sten
ben ve Aquıtanina vapurları, nisanda 
Mitwaukie ve Gen. von Stenben tranı• 
atlantikleri celecektir. 

Bundan baıka fv'lonle Rosa, Roma 
l'Oceania Homeric vapurlannın lima
nmuza c;lmeleri beklenmektedir. Bu 
vapurlann her birinde 200 - 250 sey• 
yah bulunacaktır. 

Krallar 
Tekrar buluşuyor 
Yugoslav ve Rumen kral
ları Sofyaya gelecekler 

SOFY A, 1 (Milliyet) - J>ubeda 
ıazeteoi yazıyor: Martta kral Alexan• 

dre, daha ıonra 
kral Karol ve nıa • 
yıs içinde de her 
ikisi birden çann 
ve Bulcaristanııa 
misafiri olacaklar • 
dır. Bu, Balkan • 
larda ıulh ve yak· 
laıma ıiyasetlnin 
bozulmıyacağmI • -
Balkan mioalonın 
bizim yeni beyne! • 
milel vaziyetimizi 
aarımıyacağını •ös
termekteclir. Kral 

Kral Alexandre Hz. Alexandre'ııa Sof. 
yaya gelmesi münasebetile Çar Birot 
ve Makedonya havalilerinde Bulıar 
mekteplerinin açılacağı ve Make~onra 
lalar için affı umumi ilan eclllecefi ~!" 
lenınektedir. Oç kralın Sofya~ milli• 
katından büyük ve müsbet neticeler belı 
lenmektedir. 

Zavallı 
Staviskg! 
Yazan: Aka GÜNDOZ 

Aha Gündüzün bu seri yazısı 
nı yarından itibaren ne,re.iece • 
ğiz. Stavisky meselesini bafka 
bir görüşle tahlil eden bu yazı
ları okumanızı tavsi)•e ederiz. 

Halk Dil, Tarih ile Edebiyat ıube•İ kongresinden bir köıe .• 

Halkevi kongreleri haşlad 
Dil, tarih ve Edebiyat kongresi dün 

yapıldı; güzel san' atlar da bugün 
ilk kongrede komite heyeti biraz tenkide uğradı 

. Istanbul H~kevi faaliyet ıubeleri - - Nizamnamemiz mucibince faali-
nın kong~elenne dün akşam baılan - yet ıubelerinin kongreleri iki ıenede 
mıı~ır. Dun ak§am aaat 17,5 ta Hal - bir yapılır. iki senedir l'aaliyette bu-
kevı merkez bina11nda ilk olarak ''Dil lunan Halkevinin koncrelerini yap • 
Edebiyat, Tarih" ıubesinin kongresi mağa bugün başlıyoruz. Kongreye 
yapılmıtlır. Kongrede Cümhuriyet baılamadan evvel divanı riyaset inti-
Halk fırka11 reisi Cevdet Kerim, Hal- habı yapılmak lazımdır. Bunun Üzeri 
kevi reiai Ali Rıza, Oniversite profe· ne divan intihabı yapıldı. Tarih ce ... 
aörleri, muallimler, talebe ve ıubenin miyeti azasından Şemsettin Bey riya. 
diğer azalan hazır bulunuyorlardı. sele, Sadri Etem ve llhami Bekir Bey-
"Dil, Edebiyat ve Tarih" ıubeoinin re ler katipliklere seçildi. Bunun Üzeri· 
iai Ali Muzaffer Bey cebeyi açarak ne şube reisi Ali Muzaffer Bey iki ıe-
dedi ki: {Devamı 6 mcı sahifede) 

Belçika ticaret lıeg' eti ile yaptığımız 
temaslar mühim neticeler 

verebilecek mahiyette görülüyor 
Tuz - maden lavhaları - Zeytinyağı 

Bir kaç cün evvel 
ıehrimize ııelen Bel
çika Ticaret heyeti· 
nin burada bulundu 
ğu iki gün zarfında 
yaptığı temaslar ha
rici ticaretimiz için 
mühim telikki edile 

cek neticeler verecek 

mahiyettedir. Heyet 

bilha.ssa memleketi • 

mizden Belçika ya 

maden cevherleri İh· 
Belçika Ticaret lıey'etinden bir 6rUp ofiate 

racı bak.kında uzun 

tetkikatta bulunmuı ve bazı müıbet le- 1 
maalar yapmııtır. Bilhaaaa heyet aza
sıııdan M~ Chardonne renkJi mermer
lerimiz hakkında alaka ııöatermiı ve 
bizzat alakadar olduğu bu kısım üze· 
rinde ayrıca meıgul olarak nümune
ler almıttır. ihracat ofisinden Belçi .
kaya ihraç edebileceğ?"i~ ~addelenn 
bir Jiıteıi heyete verılmıştır. Heyet 
bilhaua tuzlarımızla alaka~a~ ol -
muıtur. Belçika bütün t~z ıhtıyacını 
hariçten tedarik eden bar memleket 
olması itibarile Akdeniz ha.vzasırun 

en iyi tuzunu çıkaran m.emleketimiz· 
le Belçika araamda bu huıusta bir an• 
la§Jlla imkanı mevcut ıörülmektedir. 
Türk zeytinyağlarile çok yakından a· 
likadar olan heyet reisi Romanyaya 
gitmek Üzere vapura binerken bütün 
zeytinyağı çeşitlerimiz nümunelerin • 
den mürekkep bir kolleksiyonun An -
verse gönderilmeıini rica ttmİ§tİr. He 
yet, Türk zeytinyağlarının Belçikaya 
cönderilerek orada tasfiye edilmesi 
için bazı teşebbüsler yapmıştır. 

Cümhuriyet Halk F. umumi hatibi Recep ve Ma.aril Vekili Hikmet 
Beylerin Ankaraya döndüklerini haber vermiftik. Resmimiz Recep 
veHikmet Beylerin Ankara istasyonunda kar1ılanmalarrnı te•pit ediyor 
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Milliyet'in tefrikası: 2 HARİCİ HABERLER 
ölümü 

Staviskinin harp içindeki vasıfları: Dolandırıcı, kadın sarrafı, 
kokain satıcısı, ka ip para sürücüsü ! 

Slavisky'nin ilk marifeti (800) 
frank;.\; bir dolandırıcılıkla ba~lı
vor ve babası derhal bu parayı 
Üdüyerek oğlunu kurtarıyor. Bun
dan sonr C:.t~ .. :~•,v dolandırıcıh

iiın arkaıını bırakmamıf, bu mes
leğe dah« ıııaa.yctıe devam elmif
tir. Yalnız şu var ki ismi zabıta 
defterle .. ine geçtiği için bundan 
sonra da.ha kurnaz, daha ihtiyatlı 
olmak lüzumunu hisseden Stavisky 
ilk tedbir olarak yazıhaneyi kapat
mış, ac;,1k bir ifade ile izini kaybet
miştir. 

Cok geçmeden Stavisky aleyhi
ne -yeni bir ~ikavet vukubuluyor: 
Bir dolnndırıcılık daha! Zabıta bu 
~ikayet ü1.••rme harekete geliyor, 
takibat f-- -1 •• "rtlı; S!ÔZ ve kur· 
naz Stavisky bu şefer fena sıkıta· 
cağını anı""' .;ı ıçın başka bir ted· 
bire lüzum ı:örüyor: O tarihlerde 
bozuk itler yapan yakası polisin 
pençesine geçmek üzere oh.n ban
kacılar, maliyeciler Belçikaya ka
çarlardı. StaYisky bunu hatırlıya
rak soluğu (Brufelles) te alıyor. 

Bu esnada Harp umumi başlıyor 
ve Almanlar Belçika topraklarına 
giriyor. Alman istila ordusu önün-

de ilk sarsılan memleket (Charlroi) 
dir. Buradan umumi hicret başlı
yor, siviller ve askerler kaçıyorlar. 
Bu meyanda Stavisky de "ric'at" 
kafilesine karıtarak (Legion) gö
nüllü alayı içinde F ra.nsaya dönü
yor· Arbk o, bir askerdir; hem iyi 
bir asker diye tanınmıttır; fakat 
ne çareki bünyesi müsait değildir, 
zayıf nahiftir, bitkin bir haldedir, 
bu sebeple çürüğe çıkarılıyor. 

Staviıky bir müddet (Odeanı) 
ve (Rouen) fehirlerinde dolaştık
tan sonra Parise geliyor ve (Cadet 
Rouuelle) iımile bir bar teıiı edi
yor. Bu aralık methur (Lucien Bo
yer) Monmarterin kabaralarında 
arkasında avcı taburu askerlerine 
mahsus bir üniforma, omuzunda 
1874 modeli bir gra tüfeğile vatan· 
perverane şarkılar ıöyliyerek hal
kı teshir ediyordu. Staviıky o ara
lık Madam (Bboch) isminde bir 
kadınla tanışmıştı. Bu kadının boy
nunda ve kollarında bir hayli mü
cevheri, bankalarda bir miktar pa· 
raar, kalbinde de Staviıky'ye kartı 
bir meclilbiyeti vardı. Staviıky bu 
mecliibiyetten istifade ederek ka
dından çektiği paralarla ban tesiı 
etti. Madam (Bloch) çok kıskanç 
bir kadındı. Batka bir kadının, ve
lev yan gözle olıun, Stavisky'ye 

bb:1kmasına tahammül edemez, öyle 
ır teY görünce atılanın üstüne a· 

tılır, saçsaça batb-.ıı gelirler, 
bardaklar sürahiler fırlatılır, miif
teriler ayaklanır, artistler araya 
girerek bar sahiplerinin kavgasını 
yatıttırırdı. 

B11 bar İfİ, daha doğrusu Stavia· 
ky'nin atkı Madam (Bloch)a hay
li pahalıya malolmuttu. Stavisky 
ondan hediye veya borç sıfatile 
bir çok para almıf, bir kaç malını 

zı kimselerden aldığını ıöylemitti. 
Tahkikat evrakı dolata dolaşa nİ· 
hayet müstantikliğe gitmi,, bura
sı da meselenin Berlinde tetkiki i
cap ettiğine karar vermitti. Bank· 
notların sahteliği sabit olmamakla 
beraber St;:ıvisky ve arkadaşları ce· 
za mahkemesine sevk olunmuf, 
fakat - •ayanı hayret değil mi
Staviıky'yi tevkif eden polis ko
miserin mahkeme huzurunda ver
diği ifadede Stavisky'nin bu mese
lede hüsnü niyetle hareket ettiği
ne kani olduğunu söylemi,, nihayet 
Stavisky beraat etmitti. 

4 - Bir müddet sonra bir gece 
Montmarterdeki kabaraların birin· 
de 100 dolarlık içki içen bir müf
teri evveli. bunu para olarak tes
viye etmİf, bilahare bu parayı ge
ri alarak bir çek vermitti. Bu 100 
dolarlık çeki sahtekar bir kalem 
40000 franga çevirmit ve bankaya 
giderek çek sahibinin bankada 
mevcut ve 40000 franga baliğ bu
lunan bütün mevduatını almıştır. 
Anlatılıyor ki sahtekarlığı yapan 
adam çek sahibinin bankada ne 
kadar parası bulunduğuna vakıftı, 
Çekin üzerine daha fazla bir ra
kam yazsaydı derhal yakayı ele 
verirdi. Zabıta meseleyi uzun uza
dıya tahkik ettikten sonra aahteka· 

rın Stavisky olduğu neticesine vardı. 
Bu i' Stavisky için çok fena olabi
lirdi. Fakat buna mahal kalmadı, 
çünkü o çek günün birinde yok o
luyor, yani dosyanın içinden atırı· 
lıyor. Demek ki bu itlerle metgul 
olan daire içinde Stavisky'nin kuv· 
vetli bir eli vardı. Bunun için •• Bir 
çok tahkikat yapıldı, fakat bu tah
kikat hiç bir netice vermedi. 

Polis kısmı adli müdürünün bu 
habraları Staviıky'nin meharet ve 
marifetleri hakkında bir fikir edin
mcğe kafidir. 

Stavisky Cadet Rousselle barını 
kapadıktan sonn (Clichy) meyda
nında bir apartımanm ikinci ka
tında bir daire kiralıyor, buraya 
gelen kadınları paravanalarla ay
rılmıt hucrelerde ikiter ikiter otur· 
tarak kendillerine kokain ve mor
fin veriyor, fakat bir gün poliı 
haber alarak apartımanı basıyor, 
Staviıky burasını da terkediyor. 

Mamafih Stavisky para sahibi 
olmuttur, timdi onu zarif bir de
likanlı kıyafetile hemen her barda 
görüyoruz. Bu, harpten sonraki 
zamandır. Öyle bir zaman ki bir 
çok rezil insanlara avuçlarlar pa
ra kazandırmıştır. Stavisky bu fır
~ kaçmr mı? Şimdi o da it adam 
larile dütüp kalkıyor, onlara her 
feY satıyor, yahut satılık her •ey 
teklif ediyor, ı, piyasasında onun 
bir kaç ismi vardı: Sahra impara
toru, Jak Lobodi, Serj •• Stavisky 
bu muhtelif isimler altında kah 
faIDpanya satıyor, kah Rouende 
teslim olunmak üzere 

(Bitmedi) 

20 bin metreden 
Müthiş sukut 
Sovyet stratsofer balonu 

nasıl düştü? 
MOSKOV A, 1. A.A. - Dün komü

nist kongTesincle M. Enukidze ıu ra· 
poru okumuıtur: 

Moıkova·.K.a:ı:an demir yolu üzerinde 
kain Kadoıkino İstasyonunun sekiz ki· 
lometre cenubunda bir numaralı Stra
tosfer balonunun sepeti saat 16.30 ile 
17 arasında balondan aynlarak düşmüı
tür. 

Balonda bulunan F edessonko, Vassen
ko. Usukin'in cesetleri sepetin içinde bu· 
lunmuştur. Şahitlerin ifadesine göre ba
lon düşerken zarftan aynlmıf ve ayni 
:ı:amand" iki infilak duyulmuttur. Balon• 
daki bütün aletler de kırılınııbr. 

Kongre aJ·ağa ka'karak J.ava kahra. 
man1arını sel&olamıı ve bunların ceset
lerinin kızıl meydanda Kremline gömül· 
mesine k"-rar vermiıtir. 

MOSKOVA, 1. A.A. - Strato•rer 
balonunun düştüğü yere bir le. 'ıkik 
heyeti gitmiıtir. Heyet, balonu uçma• 
dan evvel muayene eden fen komis .. 
yonu reiai profeaör Moçanof, Sovyet 
iamindeki Stratosfer balonunun ku
mandanı Prokief ve diğer fen adamla.
rmdan mürekkeptir. 

Tahkikat neticesine anbean intizar 
olunmaktadır. Fakat timdiden aöyle
nebilir ki, tiddetli bir hava cereyanı 
ile Moskovadan aynlan balon fevka
lade mütkül hava f'lrlları içinde ve 
çok yükseklerde kalnut ve felaket bun· 
dan ileri gelmitlir. Gomul telıiz mer• 
kezi 30 kanunusanide aaat 13 de ıu 
telaizi almııtır : 

" Konuıan Stratosfer balonudur. 
Tebliğ ediniz. Balon havanın uçurum• 
lar mmtakasmda bulunmaktadır. Ba
lonu battan başa buz tabakası kap.. 
lamııtır. içinden çıkılmaz bir Va7ivet· 
te bulunuyoruz. Bu:ı: ile ibate edilmiı 
bulunuyoruz. inemiyoruz:. Arkadaşla
rmıdan ikiai çok fena vaziyettedir
ler." 

Bu telgraf hakkında da aynca tet· 
kikat ve tahkikat yapılmaktadır. 

Cenevrede alaka 
MOSKOV A, 1. A.A, - Bir tahite 

göre facia, balonun sukutu esnaımda ol· 
muftur. Ani bir kasirga ıepeti balondan 
söküp almıtbr. Ceaetler paranı parça ol· 
muıtur. Sepette bulunan bütün aletler 
parçalanmııtır. 

Tirol selameti umumiye 
komitesi 

ViYANA, 1 (A.A.) - Tirol valisi, 
kendi maiyetinde bir nevi ıelimeti umu 
miye komiteai teşkil ebniıtir. Bu komi
te, Heimvehren ve aair vatani teşekkül
ler mümessillerinden mürekkeptir. Ve 
memleketin siyasi tasfiy uir"atacak· 
tır. 

Belediyeler nezdinde, bükilmet komi· 
serlikleri ihdas olunacaktır. 

8000 den fazla sililh alhna çağıracak 
olan Heimvehrenin seferberlik masrafı 
nasyonal sosyalistler tarafından ödene
cektir. 

M. Paul Boncour neza
retten ayrıldı 

PARIS, 1 (A.A.) - Eski hariciye 
nazm M. Paul Boncour makamından ay 
rılmadan evvel matbuat müme11illeri
ni. kabul ederek kendilerine veda et • 
tnı§ ve matbuabn bir memleketin ıİ· 
yasetinde oynadığı mühim ve mesuliyet 
il rolü ehemmiyetle kaydederek mat
buabn harici ıiyaaet buıusunda gÖster
mİf olduğu dürüst hareketten dolayı tak 
dir ve tetekkürlerini bildirmiıtir. 

sa.ttırarak .bunların da parasını ye- • 

:r::· b~~~ı:.!:d~~~~::r~erlerin- ltalyanlar da yeni bir an-
(Güzeı Alehandr) likabile ta-

nınan Stavisky bir aralık kokain ı t kJ•f ttil 
~c:.ı~~.~::?~~~~=~r~:ı,~ aşma e ı e er 
karbonat ve talk pudreıinden vü- 1940 d 
cuda getirdiği (Kokoherohin) di- Senesine ka ar muteber Olmak 
ye ad koyduğu halitayı yüksek fi. 
atle ıatıyordu. Üzere yeni tekliflerde bulunuyorlar 

Satvisky, Madam (Bloch)da ne 
para, ne mücevher, ne satdacak ~'?~· .1: A.A. - Hükilmet M • M'!' I Almanlar memnun değil 

1 kal d 
• aolin.inın ıılihlan bırakma haldanda Sır BERLIN l.A.A. (H A · 

m::l ma ıgını görünce esasen John Simona bildirmit olduğu noktai na- mubabirind;n) 
1 

- avas Jann 
ya•lı olan bu kadını b-.ından sav- zarlarını bir muhtıra halinde n~retmek· Alınan hu""k" t• • ·ıou b-'---

k 1 . . d teclir w • ıune ının sı iUU&n • .......,,.. 
ma çare ennı ara L Bunu hiase- • . • ga daır olan lncili:ı: muhtıraa::nı itina i-
den Ma~am ,<~Ioch)t~ polise gide- b~eı-~.y=abjl:\ve 1= •ete:::. le tetkik ettifini beyan eden Almanca-
rek Stavııky nın kokaın i•ini haber ı:.,;:.u~kal-'~-'- u .~1 balkıve e L-- zeteleri cayri memnun cörünüyor ve 

d • B ·hb "k• Y• ını ..,,,......ta, sıvı n ........ hükumetin kabineler arasında mahrema-
ver ı. u ı ar ve fi ayet üzerine bard--- t kt ah d 1 1 

hk ka 
• • • I ~·mı mene me ~ mu ~ e er e ne müdavelei efkar sahasını terketmiı 

ta i ta gırıtmıt po is kıınıı adli bağlı olmayan devletlenn asken masraf· olduğunu eaefle kaydeden, mülhem ma-
müdürünün bilahare (Eecelaior) larmı Ta harp malzemesi için sarfiyatını hiyette bir fıkra neırediyorlar. 
gazetea.ile netrettiği hatıratından buıünkü seviyesinde tahdit ebnektedir. " Berliner Böraer Zeitunc " diyor ki: 
tunları anlayoruz: halya, M. Mac Donald taralmda tek· " Yeni diplomasi faaliyetini mevkü in. 

t _ Stavisky kadının mücevher- lif edilen tenzilat, direr devletler tara- tiıara ar:ı:etmelde, Londramn bazı tak-
1 . . h. ' b. 1__ • fmdan kabul edildiği takdirde Alman- tik maksatlar cö:ı:eıtiği anlatılıyor. "Bu 
erını re ıne koymuf ve ır 1USmı- Y~ 300 bin mevcutlu ordu talebinin gazetenin vardığı neticeye göre lngiliz 
nı çalmıttır. kabilı münakaı olacağı kanaatindedir. hükumeti hali hazırda bütün müka!eme-

2 - Staviıky, kabaranın bir ta• Muhı_.r~ mevcudun ten:ı:il ve tevhidi leri Cenevrenin çerçevesi dahilinde irca 
rafında müfterilere· gizlice kokain meaeles:nın ~ehirini teklif etmektedir. etmeğe çalıımaktadır. 
vermektedir. Bahrı teslihat mes~lesi de bir bahri Cenevrede alaka 

3 _ Bir u·· • •• •• •• konferansa havale eddecektir. 
. g n kısmı adlı muduru- Emniyet hakkında muht L kar CENEVRE, 1. A.A. - (Havas Aian-

~u~· ~~runa iki "centilmen,, ge- ile dörtler misakının kıym:tl",,ri ~eri:. 11 muhabirinden) : lıalyaa ve lngiliz 
tırılmıth· Bunlar bir bankada sah- de israr etmektedir • muhtıraları, burada alaka uyandmnııtır. 
te İngiliz banknotları 5.. • J • . h d F l bu h'!'!"la tam bir fikir beyan edebil-

urmege ça- ngÜız mu tırasın a ranııız ar mek ıçın hakiki metinlere vukuf kespet-
lışırken yakalanmıtlard1. Bu iki ihtiyatkar meği bekliyorlar. 
maznun o banknotları Stavisky' den Hatırlardadır ki, bütün aLik .dar dev-
'lldıklarını, bu paraları sürmeğe PARIS, 1. A.A. - Fransız resmi ma- Jetler M. Hen~eraon .tarafından, 10 fU· 
Staviıky tarafından memur ed.ıl- hafili dün akıam Londrada neıredilmiı bata kadar, vazıyetlenni bildirmeğe ve 

olan lngilterenin silihları bırakma hak- bu su eti ·· ·· d .:liklerini, Stavisky'nin perde ar- r e ayın on uçun e Londrada top 
kmdaki muhtırası için pek fazla ibti- !anacak olan küçük komiteye konferan. 

lm~ı?dan ça~ıfıp o~taya çıkmadığı. yatk&r bulunmaktadır. Bu mahafil, tek- sın yakın istikbalini tayin' imkanını 
nı ıtıraf etmıtlerdı. Bunun üzerine nik şubelerin muhtirayi itina ile tetkik bahıetmeğe davet etmitti. 
zabıta derhal Stavisky'yi tevkif e- edeceğini ve bu suretle hükumetin meıe- Bu muhtıraların, mesainin yeniden 
d k 

leyi kavramı• bir şekilde karar verebı·ı- ba 1 t h'I · k ·ı · ere meseleyi kendisinden :sor- ' f amaunı es ı mı, yo sa tccı mı 

S 
mesini hazı layacaklarmı söylemekle ik· edeceai, henüz bilinmemekle beraber Al 

mu!, tavisky bunları Berlinde ba- tifa etmektedir. manyanın tekrar akvam cemiyetine rü. 

Sulh sözlerine 
Rağmen .. 

--o-

Almanya şimdiden harbe 
hazır vaziyette 

LONDRA, 1.A.A. - (Havas Aain· 
IJ muhabirinden) : 

Alınan batvekili M. Hitlerin Rayhiı· 
tagdaki beyanabnı tefsir eden " Daily 
Ekspres., gazetesi M. Bitlerin ciddi su-
rette sulha çalıımadığım SÖy· 
leyerek, bu beyanatın samimiye· 
tinden fÜphe ediyor. Gazete -
nin indinde, l>I. Hitlorin plam bilahare 
yegan ycgan tepeliyebilmek için hasım• 
lan arasına tefrika sokmaktan ibarettir. 

Müteakiben Deyli Ekspres Almanya· 
nın bir harp açmak niyetile vaki olan as· 
kcri ve sınai hazırlıklarına ve ezcümle 
sınaat merke:ı:lerini hudutlara rapteden 
geniş yolların yapılmasına uzun yazılar 
haırediyor. Bu gazetenin dediğine göre, 
Almanya, bu suretle iki ay içerisinde 
altmıt üç hrka a•ker cem edebilecektir. 
Bunun ehemmiyeti ise Fransaııın ayni 
müddet zarfında ancak yirmi beı fırka 
seferber edebileceği düıünülürae, derhal 
tezahur eder • 

Hava kuvvetlerine gelince , Almanya, 
gelecek mayıs intidMmda iki b;n harp 
tayyaresine malik olmak ümid;ndedir. 

ltalya - Ar~avutluk 
hava yolu 

ROMA, 1 (A.A.) - halya ile Ar· 
navutluk arasındaki hava yolu Yuna• 
nistana kadar uzablacaktır. Bu bat Ü• 
zerinde dört kişilik tayyareler yerine 
sekiz yolcu alabilecek büyüklükte tay
yareler kullamlacaktır. 

Avusturya başvekili 
Peşteye gidiyor 

VİYANA, 1 (A.A.) - Baıvekil M. 
Dolfuıun yakında vukubulacak Pette se
yahatinden bahiı "N eeue F reie Presse,, 

gazetesi A vusturyanm harici ticaretini tar 
sin için aarfettiği gayretleri kaydedi • 
yor ve Fransa .. Avusturya ticaret mua
hedesinin geçenlerde im:ı:alanınıt oldu· 
ğunu ve Çekoslovakya ile de bu husus
ta müzakerat cereyan ettiğini hatırla· 
tıyor. 

Berlin kar altında 
BERLIN , 1 (A.A.). - Volf ajan • 

ıından: 

Dün gece yağan ıiddetli ve bol kar 
elan dolayı Berlin ıehrinin bu sabah 
on ili yirmi santimetre kalınlıiJnda bir 
kar tab•kuı ile örtüldüğü görülmüı • 
tür. 

Kann ortadan kaldırılması için yir
mi bin mark harcanmııtır. 

Rusyada ilkbahar zeriyatı 
MOSKOVA, 1 (A.A.) - Tas bil

diriyor: Önümüzdeki ilkbahar :zeriya• 
b plinına göre, 93 milyon hektarlık a· 
razi ekilecektir. 

Bunun 68 ınilyonn kolko:ı:lar, 12 mil
yonu ıovko:ı:lar ve 13 milyonu da ferdi 
emlak sahipleri tarafından ekilecektir. 
Buğday için 23 milyon, pamuk için 2,5 
milyon ve pancar ile teker kuruıı için 
de bir milyon hektar a>'."'mııtır. 

Lindberg'in çocuğunu 
kaçıran mı? 

ŞIKAGO, 1 (A.A.) - Polis, u:ı:un 
müddettenberi aramakta ve adam kaçır· 
maktan maznun olan haydut Verne 
Sankeyi tevkil ebniştir. 

Bu haydutun Llndbergin çocuğunu 
da kaçı:rmıı olmaaından ıüpbe edil· 
mektedir. 

Alman birliği 
DERUN, 1 (A.A.) - Atmanyanın 

yeniden teaisina dair kanun hakkında 
aöylediği bir nutukta dahiliye ~ 
M. F rick, Hitlerin seç-;n sene ıçı~de 
yaptığı en büyük eaenn Alman mille
tini bir tek millet haline getirmiı ol
ması olduiunu söylemiıtir. 

Harplerden ve eski banedanm izdi· 
vaçlarından tahaddüs eden husuıi Al· 
man devletlerinin hudutlan hiç bir va• 
kit tabii hudutlar veya iktısncli lüzum· 
lar neticeıinde ortaya çıkmamıftı. 

Almanyanın yeniden tee11üsü kanu• 
nun neıri cünü, Alman tarihinde yeni 
bir devre açmaktadır. 

Ve bunun ehenımiyeti ile büyüklü· 
iünü gelecek neııiller anlayacaktır. 

A vusturyada tevkif 
edilen naziler 

VIY ANA, 1 (A.A.) - Poliı nazi 
propaganda11 itinde methaldar Ebers
tein bikimini tevkil etmi~tir. 

Badgaıteinde otuz Hitlerci tevkif e
dilmiştir. 

Tiroide , bir tasfiye hareketi esnasın· 
da bir çok naziler tevkif edilmiı ve bir 
nezaret kampına ıevkedilmiıtir. 

Schwechat de (Viyana civan) em• 
niyet müdürü vazifesini gören beledi
ye reisine İ§ten el çektirilmiıtir. 

Lehistan bütçesi 
VARŞOVA, 1 (A.A.) - Diyet mec· 

!isinin bütçe komisyonu, 1934 • 35 
senesi bütçesini üçüncü kiraatinde ka· 
bul etmiıtir. Masraf 2185 :ı:loti ve va· 
ridat 2136 milyon zlotidir. Açık ha
zine ihtiyatı tarafından kapatılacaktır. 

cuunu mümkün gÖTen her iki muhtıra
dan dolayi izharı memnuniyet edilmek
tedir • 

Beyaz kitap 
LONDRA, 1. A.A. - Silahları bırak· 

ma hakkında lngiliz muhtırası bir "Be
yaz kitap" ıekl~ alhnda neıredilmiıtir. 

._, -~ .,,,_ --·· : - ... '!\ - • _( 'ı.::. ~-· ·• . 
, ;ı - - '1- ;; ~ • 

Orhaneli soyguncularının 
muhakemesi ·dün bitti 

Müddeiumumi şakilerden altısının 
ölüm cezasına çarptırılmasını istedi 
BURSA, 1 (Telefonla) - Orhaneli ııoyguncularına ait muhakeme 

nin bugün son cels~i yapıldı. Samiin kalabalıktı. Muhakeme sabahtan 
akşama kadar devam etti. Yirmiden lazla şahit dinlendi. Bu arada 
Geyve kaymakamı ile diğer şahitlerin isti,ıabe suretile alınan ifadele
ri ve doktor rapor/an ayrı ayn okundu. 

Müddeiumumi şahitle7in ilade ve teşrih/erine karşı cürümlerini iti· 
rafa mecbur kalan şakilerden Mustafa1 Şatul Hüseyin, Hakkı Bekir 

Oııman ve Mehmedin ceza kanunu • nun 45 inci maddesile id~ları,;ı 
ve cürme iftirak eden şoför Yusuf un dahi 65 ve 409 uncu madde ile 
tecziyeııini istemi1tir. Karar bu ayın altısında tefhim edilecektir. 

Maliye vekiline ameliyat yapıldı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Maliye vekili Abdülhalik Beyin gö

züne bu akşam Nümune haııtahaneııinde ameliyat yapılmı1tır. Ameli • 
yat muvaffakıyetle neticelenmiştir Hastanın ahvali sıhhiyesi normaldir 

• 
Yeni I ngiliz sefiri Ankarada 

• ~NKARA, 1 (Telefonla) - 1ngilterenin yeni Ankara büyük 
elçı•ı bu sabah 1ehrimize geldi. 

Münhal mebusluklar • • 
ıçın 

'AN KARA, 1 (T elelonla) - Cümhuriyet Halk fırkaııı münhal me 
busluklar için ay nihayetine Joğru namzetlerini ilan edecektir. Ankara 
vali ve belediye reisi Nevzat Be yin namzetler arasında bulun 
maııı ihtimali vardır. 

Takas muamelatını tetkik 
AN KARA, 1 (Tele/onla) - lstanbulda takas muamelahnı tetkik 

etmek üzere teşkil edilen muhtelif tahkik heyeti azalığına Gümrük ve 
lnhiııarlar vekaleti mületU,i Ali Kemal Beyi, lkhsal Vekôleti de mü· 
favir avukat lbrahim Hilmi Beyi intihap etmiştir. Ziraat vekôleti he. 
nüz memurunu tayin etmemiftir. Heyete Ali Kemal B. riyaset edecektir 

İsmet Pş. nın M. Molotofa telgrafı 
ANKARA, 1 (A.A.) - Souyet Aıısoavikim Stratosfer balonunun 

sukutu münase~c:tile Başvekil ismet Paşa Hazretleri M. Molotof Ce. 
naplarına, Harıcıye vekalet vekili Şükrü Kaya Beyefendi M. Litvinof 
Cenaplarına, Maarif vekili Hikmet Beyefendi Maarif komi.eri Bub • 
nol cenaplarına teessür ve taziye telgrafları çekmiflerdir. 

Tevfik Rüştü B. M. Titulescu ile 
birlikte dün akşam Belgrata gitti 

BOKREŞ, 1 (A.A.)- Hariciye vekflimiz Tevfik Rü,tü Bey, bıı 
ak1am ıaat 19 da hususi bir trenle, Romanya Hariciye nazın M. Titu
lesco ile beraber Belgrada hareket ettiler. Te1yilerinde Ba,vekil ue 
diğer nazırlar, hariciye erkanı, bazı 11elirler bulunmakta idi. Hariciye 
vekilimiz, hareketi anında Başvekil ue nazırlara, Bükreıten büyük bir 
memnuniyetle hareket ettiğini ve gördüğü gayet dostane kabuld
memnuniyetini söyledi. 

• 
lktısat Vekili Bursada 

BAL/KESiR, 1 (Milliyet) - lktuat Vekili Celôl Bey fehrimide 
ki tetkiklerini dün bitirmif, bugün Bursaya hareket etmiftir. 

BURSA, 1 ( A. A.) - lkt111at Vekili Celal Beyin bugün saat 
on dokuzda fehrimize muvasalatı bekleniyor. • 
Burdur Valisinin cenazesi / zmirde 

merasimle kaldırıldı 
IZMIR, 1 ( A.A.) - Şehit düıen Burdur valisi Hazım Beyin cena

:z;esi kayın biraderi Manisa mebusu Relik Şevket Bey tarafından oto
k"!l'! dün gece fehrimize getirilerek memleket hastahaneaitıe nakledil 
mlftır. Cenaze ile birlikte Burdur C. H. Fırkaııı reisi dahi gelmiftir. 
lzmir vilayet makamında yapılan muazzam bir tedfin proğramına gö
re, cenaze bugün tam saat on ikide memleket hastahaneat,?den kaldı· 
rılarak birinci kordondan Gazi Bulvarını takiben Basmahane istaııyo
nundaki camiye götiirülmüf ve orada cenaze namazı kılınmııtır. Na • 
mazdan sonra otomobillerle ani kabri.tana gidilmif ue cenaze defno
lunmuştur. Mezara birçok çelenkler konulmu1tur. 

" Ali ikhsat meclisi dün 
kış toplantısına başladı 

iş kanunu encümeni ilk toplantısını 
yaptı. Diğer encümenlerin faaliyeti 
ANKARA, t (A.A.) - Yükaek lkb. ı 

sat Meclisi bugün ~t 15 te kıt. t.oplan
tısına baılamışbr. Yuksek meclısın rei
si Trabzon meb'uıu Hasan Bey bük.;. 
met namına meclisi açmıfbr. Meclisin 
bu toplanın• devresinde neticelendire
ceği meseleler geçen temmuz: toplan• 
ma.sında bitirilememİf olan ve icap eden 
tetkikatın ifası için hu devreye bırakıl· 
mtf bulunan iı kanunu ile ormanlan
mı:ı:dan en iyi iıtifade ıekillerinin arat· 
tınlması ve bu münasebetle B. M. Mec
lisinin muhtelit encümeninde bulunan 
Orman kanunu layihası üzerine mütalea 
beyanı ve bunlardan maada Yükaek 
lkbsat mecliııi teşkilatının yeni bir tarz 
da memleket ihtiyacına en uygun ıekil
de ve bu teıekkülün mesaisinden ameli 
surette en iyi netice almak gayesile ye
ni bir kanun layihaıınm ih:ı:arıdır. 

Bugünkü ilk içtimada ruznamede 
bulunan yukariki meselelerin heyeti U• 
mumiyeleri hakkında müzakerelerde bu 
lunulmuş ve azanın muhtelif encümen
lere ıeçilmesi yapılmııtır. 

Bundan sonra saat 16 buçukta umu• 
mi celae kapanarak it encümenine ayrı .. 
lan azalar encümen halinde toplanmıılar 
ve it kanununun muhtelif kollarının a:ı:a 
arasında taksimi ve İptidai liyihaların 
tanzimi ile gözetilecek esaıların tespiti i-

le meşpl olmuılardır. 
lı kanunu encümeni saat 18 de ıne

saiıine nihayet vennittir. • 
Cumartesinden itibaren encünıeıl .. 

ler faaliyetlerine sabahtan akıasn• 
kadar devam edecekler ve bir baftıl' 
zarfında uhtelerine aldıklan itleri bi• 
tireceklerdir. 

Bu devrenin ikinci haftanın batın• 
dan itibaren yüksek iktisat mecliıi be 
yeti umumiye halinde toplanarak en• 
cümenlerin hazırladığı mevzulann 1'• 
ti şekillerini verecektir. 

Bu devre içtimalarında orduyU ıı:"' 
ailen büyük erkanı harbiyece ta:Yı'! 
edilmİJ olan milli müdafaa vekile11 

levazım iıleri dairesi reisi Refet fal" 
a:ı:a sıfatile iıtirak etmektedir. 
-~~~~--o--~-~~__.. 

Kadınlar yer altında 
çalışmıyacak el· 

CENEVRE, 1 (A.A.) - Be~ 1 
milel mesai bürosu 1934 beyneı;,.;J;i 
mesai konferansının müzakere e~e,.ce el" 
raporu bütün aza devletlerin buku%ıı· 
lerine göndenniıtir. Bu raporda ka !"' 
!arın yeraltı işlerinde çalışmalarınıı:kı..
mamile kaldınlması teklif olunnı 
dır. · 
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• IFICLE~ 
Hilkatten bir temenni 
Hep teme il • • • • 'af d 

ŞEHiR 
• · ı nn erımızı u e e· 
uı en l ' 
t~cty~:;i~~e~a~=~~ ~~i 
'f~~e;d za~n dinlemiyecek kuv· 

Ef en dıleye!im: 

Ekanoml 

Ticaret odaları 
llle•h:~d~ .~ul kusursuz ·olmaz, 
inak 5?Zdur. Fakat kusunuz ol
kiını~ .hırb ı;neziyet değildir. Bunu, 
ıöyle ~ ılın.ediği hakikat diye 
Zate:ıykrum. Liif Löyle geliyor. 
de "I ço defa biz satırlarımıza 
le gı • satırlarınıız bize hükmeder-

Yeni teşkilatta daha ziya
de takviye edilecek 
Aldığımız malüınata nazaran ha

zirandan itibaren tatbikı takarrür e
clne lkbaat vekaleti yeni teıkilabnın 
esaslan kararlattırılmaktachr .. Bu me 
yanda Aakarada t~kiil edecek bii 
yük ofioin kadrosunun 19 kitilik ola· 
caiı k......,.etle söylenmektedir. Ofisin 
lstanlıul ve bnür ıubeleri de olacak 
ye kadroau 12 §er kifilik elacaldır. 
Yeni tqkilatm mütebariz bir h·· 

r .•• 

Eveti K 1 . 
ınez· • Usur u olmak ne hır 
ÖyJ~et, ;e. de imtiyazdır. Biz de 
nınız z. ızım de bir ıürü kusurla 
birçotdardır. Bu meyanda biz de 
Denı' 1~rı gibi ıoğukluk edebiliriz. 
lir~ 1(Bk, münaaebellizlik edebi
dulJıık uııu yapmam) deınek fo • 
ğllJdh•- 0 lur. Likin densizlik, so -

"'l et.;.:;.:_,_. --'·-sak --!. 1~ 
rar etın -guu.ı.;u aw&I" .--
değil 1 eyiz. Amma herkes böyle 

la;~di geliyorum hilkatten yapı-
~ errı.enniye : 

ıı:at lı k.da,larımdan bir filozof 
" ilrıa geçende dedi ki: 

lıı1<, -;- insan bir soğukluk bir sulo
'f~~~ densizlik yaptığı zaman 
lıir k Unden nihot ve müstekreh 
lun olu inti:tar elle de orada bu
lıöyf'~ı rahatsız etse, kaçıpalar, 
•nl elıkJe Lu densizliği yapan iti 
d~ l&a ve tekrar etmese!... Arka
lrıe llıı_ııın bu temennisi mükem -
lıi ! ~tr teYdir. Filvaki dediğim gi
ha. IÇırrı.izde denıizlik soğuktuk ve 
ta:U- •ululuk edenler vardır. lh -
ka.ıı~~eler, aldırmazlar. Çünkü 
ho,~ ırle~ ki; hareketleri alemin 
ııa,,~ ~·d~r .• Lakin eğer her mü
lerae laizlikte bir koku netreder
•izlilıJ.0 zaman utanmağa ve den -
larJ.r "1;dctl içtinap etmeye bat • 
d~n, ~ok'Pkı bazı uzTi hareketler· 
dıği ııih· ulaı- sebebile içtinap edil-

ı. 

Ben ~elizede eşek 
~ıılıit Be~n .. !.,~hancısıyım. Bürhan 
l!?idıın B - ... datımızla Hikmet 
h~ ,_ey llraamda bir ufak mü 
•ı:ıı: ... 0-llf K" "haki ki h k 'll)'e 

11 
• ım ı m a 

ınet F eridil!bnnadım. Yalnız Hik 
18.hrları ... tıı,'__ Beyin Alqamda tu 

"A, ... Ot<Ud 
d \'tup unı.. 
ır, Pa.ı; • a fehirlerinde eşek var· 

ÇOc\Jklar"11 llıklethur Şanzelizesinde 
Ete ~'~· e gezerler." 

defildir gpu'~nıit bir hayvan 
da, Ja • llrlıte de, Amerikada 
inanı:n 'J:>.nYada da ula'bilir. Likin 
Y?; Ol\ıtd 1 ;v tesadüfen ııeç~ğim ve
h11Yiik 11&ıun Avrupa tehırlerinin 
eb:ııed· Clldclclerinde e,eğe tesadüf 
~ô~~ Hele Şanzeiiıede biç 
latiy tın. Bununla tunu demek 
deli 

0~ın ki; etek Avrupada biz
'9an d ~r. çok kullanılan bir hay
ediU egıldir. Onun için az. tesadüf 
lloğ,~· .. V.'! bu ıebepledir lô: Pek 
lıc lllnuzu gere gere Avnıpamn 
t r Yerinde etekler ıokaklarda ııe 
eder diyemeyiz. Diyecekai:niz ki: 
~ "--; E, bu Avrupa etekleri soka-
0~ıkmazlar mı? Hep ahırda mı 

~f lar? .• 
~ )e~d~! .lıtanbulda deve var-
11~. o~ l.i.k1? Beyoğlunda bir ıe
d?~ı> .• i' hır adam memleketine 
lını iddi 'lanbulda deye görmedi
Yette iıeı a. heltiği zaman ne vazi -
teyjrrı.. Bel.kin de bugün o vaziyet· 
olduğu • L. . Parisin eşekleri çok 
fu F ati}ı ı:ıın develerin çok oldu· 
şarı1ır. Fak afları gibi - bir ta.rafı 
i.lııeliıe d ~!1~~ semt herhalde 

t il·~ ~- s A FEUIK 

u, a....,_ -

1S Balya 
• Ç E K 4.30 Şark nL ocu t.:''- FIATLARI 

'iiı lldr• lZ.06 Pra~ 
t.s.!""1' '51.50 Vi7ana 
e ;ı..., 77.75 Maolrit 

"'iılr••l l.0269 Berl~n 
~U.,• 3.3995 Belırad 
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yeti de Ticaret edalanna yeni bir ıe
kil verilmesi olacaktır. Ticaret o....ı
lannın daha ziyade tala-iyesi malı.ar· 
rerdir. Ticaret müdürlüklerinin de kal 
dırılacağı söylenmektedir. 

Kota edilen hazine tahvilleri 
Maliye Yekaletinden Yerilen aon 

emiJ'lc Benaya kote edilen haxine tah 
Yillerinin dünden itibaren borsada mu 
amele görmeıine batlanmıtıır. 932 mü 
vazenei- umumiye kanunu mucıl>ince 
çıkarılını§ olan bu. hazine tahvilleri • 
nin yüzde 2 faizi Tardır. Şimdiye ka
dar borsada muamele görmeyen bu 
tahviller timdi vek&letin Yerdiği bir e 
mirle kate edilmiıtir. 

Kerestelik sanayiimiz 
Türk.iyede en ziyade İnkifaf eden 

J&Dayi tubelerinden biri de kere•teci
liktir. Sanayi istafutiklerine göre, 
923 senesinden evvel memleketim.izde 
~ kereale müesaeoeai vardı. Bunlar 
da küçük müe&ııeselerdi. istihsal tarz 
ları İpticlaidi. 934 aenesinden her ae
ne vasati olarak 5 fabrika açılmıı, 932 
aenesi nihayetinde fabrikaların yeku 
nu 43 Ü bulmuıtur. 

ltalyaya tutun ihracatımız 
inhisarlar idareai istatistiklerine 

göre, 932 senesinin on ayında ltalya. 
ya 3 milyon 583 bin liralık tütün gön 
derilmifti. 933 senesinin on aymdıı 
ltalyaya olan tütün ihracatımız 1 
milyon 224 bin liraya inmİ§tir. Bana 
aebep Tirye&tede tütün transit faaliye 
tinin azalmasıdır. 

Buğday ihracatımız 
Memleketimizden Akdeniz hana· 

ama buğday ihracalr gittikçe artıyor. 
930 senesinde Suriye, Filistin, Yona
nistan Mıaır, ltaJya, ispanyaya 577 
bin lira kıymetinde buğday satmıı -
tık. Bu mikdar 931 senesinde 865 bin 
lira olmuştur. 932 aeneainde bu mem 
leketlere yapbfmuz butday ihracatı 
1 milyon 557 bin lirayı bulmuıtur. 

Trabzondan fındık ihracatı 
TRABZON, (Milliyet) - Bu ae • 

ne bugüne kadar Trabzon limanın • 
dan 9 milyon 280 bin kilo fmdık ih • 
raç edilmiıtir. 9 milyon 280 bin kilo 
fındığın tutan J milyon.956 bin lira
clır. Satqlar iyidir. Oç milyon 840 bin 
kilo daha fmdık n.rdır. 

lsviçre ile ticaret 
lniçre aefi .. i M. Henri Martin Tür 

kiye ile ls•İçre araaında aktedilecek 
T· 

ıc.aret mukavelenameai nıüzakerab· 
na · • k b 

1 
ııınıme ve bu huatısta Romada 

u unmakta olan u • • • • 
tib. N . cıarıcıye umumı ka 

1 uman Rifat B ı 
üzere ıehrimizd ey " temas ıetmek 
M. Hemi M~? Romaya gilmit idi. 

tin• l b" den lniçre aefare
e ge en ır tel raf 
d T .. k" g a nazaran laviç-

re en ur ıyeye ithal e""- __ ._ 
• dide 10 uuec .... eua 

fllD n tqriniaani 1933 • • 
ve 15320 numaralı k tarihli 

d • 'f &rarnaıne ahka-
mın an ıstı ade edecekt" B 

"b· ır. u karar-
name mucı ınce M li ·• . d . • • ' -.e1ı1n e tayın. e-
ılilınit olan kontenjan -''-ta ta 
ka ki .......... -

1 tl
s m~ .av~ eıi cektedilmiJ olan dev-

e er ıçın uç ıniıline ib!Ağ edilmittir. 
Bu sebeple fıviçreden itlıal edilecek 
e§Ya bedelinin üçte ikisi Türkiye • lı
viçre arasında aktedilen yeni takaa mu 
kavelesinin meriyete girmesine inti -

zaren, Cümhuriyet Merkez Bankasına 

yabnlacaktır. 

Öldükleri zannedilen 
eski kocalar 

Harbi umumiden beri akıbetleri 
meçhul kalan bazı kimseleriı> nüfua
takt kayıtlarına kısmen mahallerinin 
en büyük mülkiye memurumın miiaa· 
ade&i ve ekseriyetle de mahkeme ka 
rarlarile öldükleri i§AJ'et edilmittir. 
Bu ıuretle nüfua kayıtlarına öldiikle· 
ri ıerhedilen birkaç kİ§İnin, anıızın 

memlekete avdet ettikleri ve ıimdi • 
Ye kadar Sibiryanın uzak yerlerinde 
kalarak vatana dönmeğe imkan bu • 
lam .. lıkları anlqılmıtbr. Bu gibilerin 
bazılarının eski zevceleri, baıkalari
le e".'lenmiılerdir. Böyle vaziyetler, 
çok ınce hukuki ve kanuni meseleler 
jeydana çıkarmaktadır. Son zaman • 
~r?a bu suretle aTdet edenlerden bi• 
:~n 1zekvceıi, yeni kocasını tercih et-

•f, a at o aır d ikin" • • fat'I d a a cı zevcın ve-
ı e ava mevzuu kalmam 1 b" · • zevç t ı.: d ı , ırıncı 

tir D'': • ~I almaktan vazgeçıniı -
de;i .. ıge': hı~ kadın, ilk zevcinin av .. 
v b ~er!ne •kinci zevcinden ayrılmış 
be ırıncı zevcile tekrar yaşamağa 
~fJ:uruştır • Bereket venin. ki bu gibi 

ht add~selere nadiren tesadÜf edilmek-
e ır. 

Konferans tehiri 
Mükrimin Halil Bey tarafından bu 

f!Ün Güzel Sanatlar birliği c bir • 

llehk•m•l•rıl• 

Ağır cezanın 
Yeni salonu 

Dinleyiciler için kart 
usulü düşünülüyor 

Adliye dairesinni poatahaneye yer 
leıtirihnesi iti dün l>ir teYaldnıf deY • 
reai geçirmiftir. Y erfqme İfİDe bugiin 
tehrimize celmeai beklenen Adliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin mütale· 
ıı alındıktan sonra devam edilecek -
tir, Ağır ceza mahkemesine tahais e
dilen eski Poıta Ye Telgraf müzeai 
aalonunun sağındaki oda ajır eeza mi 
xakere aalonu, M>hmdaki oda ela ağrr 
ceza kalemi olarak ayrılacak•«. Bu 
aalonun zemini ve taTanı niabeten al
çaktır. Bunun için .. ıon pek fa.zla 
kalahalıiı istiap edemiyecektİI'. Bo 
aebepten ıanıiin için yapılacak banko 
larm birer lıifilik olarak aynlm&a1 Ye 
numaralanma.aı dütünülınektedir. h 
takdirde samiin kartlan yapılacak ve 
dinleyicilere öğleden eTVel Ye &oru'a 
ya mahsus olmak üzere kartlar Yeri -
lecekıir. Salonda biri avukatlara, di
ğeri gazetecilere malıauı olmak üzere 
iki ayrı dinleyici yeri dalıa yapılacali: 
tır. Maznun mevkii b&kinı Jriiraüsü • 
nün önünde, dayacı mevlı:ji aafiada, 
müdafaa meYlr.ü de aolunda olacak -
tır. Diğer Asliye ceza mahkemeleri 
için de ayni tertibat düıiiniilmekte -
dir. Maamafih bu mahkemelerni aa
lonlan genif olnıakla beraber müza -
lı:ere odaları ve kalemleri niabeten 
daha. küçük olacaktır. Asliye mahke
melerinin küraüleri bilahara münfe. 
rit hakimlik ih<!,.,sı nazarı dikkate alı 
narak yapılacaktır. 

Adliyede bir karakol tesisi 
muhtemel 

Adliye dairesinin naklini miitealup 
postaha.nede ufak tefek hınızhldar 
bqladığıru ve bir hali.nııı musluğu s(i.. 

küldüğiinü Ya.zmıtbk.. Dün de iatintak 
dairesi odacılarından Muatafa Efen • 
dinin paltoau çahDmrfbr. Müddeill • 
mum.ilik bu luraızhklann önüne geç • 
mek makaad.ile dün yeniden hau ted 
birler almııtır. ip olmayanlann kori 
dorlarda oturmalan "" dol•pnal.us 
menedilecek, ıüpheli tahıslar da ka -
pı altına götürülerek hüviyetleri tah
kik olunacaktır. Seneri maJwleain " 
den olup ummak veya yağımırdan 
korunmak için Adliye koridorlarmda 
dolaıanlar hakkmda serseri muame -
lesi yapılacak, ita.iz &'ÜÇSÜZ aalnkah 
qhas hakkında da kanuni takibat y... 
pılacaktır. Adliye dairesinin tamamen 
yeni poıtahane bi .......... nakliıri mii -
teakıp bina dahilinde bir polis kara • 
kolu teaiıi de diifiinülm.ektedir. Ka • 
rakolun bir komiseri 14 mürettebatı 
olacaktır. Karakol gece giinclüs bina 
dahili.?de bulunacak muamelitı da 
lı.er ııun bir müddeiumumi ımaaYini ta 
ra!ından kontrol edilecektir. Karakol 
m~ettebatırun yan yarıya aivil polis 
o......,.ı da muhtemeldir. 

Neşriyat davaları 
. Dolanclıncı Stavialıinia İntihar et

mıı Taziyette reomini baaaralı mat
buat kanununun 38 inci maddesine 
muh";'if hareket ettiii için A1qam ga 
zete:,. aleyhine birinci ceza mahke • 
~ea e müddeiummnilik tarafından 
b!'. d~va açılmlJbJ'. Davaya bn hafta 
baıncı ceza mahken.ainde bakılacak 
tır. 

Marmara Şakirin ikinci cinayeti 
Boatancı civarında kahvecilik e • 

den Salih imıinde biriaini öldürmek • 
ten auçlu Marmara Şakirin muhake • 
meaine dün ağır ceza mahkemeamde 
devaın edilecekti. Bazı §ahitler gel • 
mediği için muhakeme baıka güne 
brrakılmıtbr. Maznun Marmara Ş 
kir evvelce de katilden mahküm :. : 
mu§ ve Bolu hapiabaıı--: d hk. 

. ti""b -nema u-
mıye ru itirerek ç.almıqbr B çdu 
tan birkaç ay aonra d b ... u • .' 
leıniıtir. Oldürcl...... a u cınayetı ıt
hitte kahveci c~ gd?ç ç~!ııtıiı mu 
muı, kendi halinde b" 

1~.e fO~~t bul.
habbetini kaz&nmıf h '?>"Uklerınm mu. 
mafih Mamıara ş~ bge~ir. ~--
ka.nu d . u cınayetı af nun an evvel ııı-~· • • . • 
k • 1 - - .... ıgı •çın mah .'"? o acagı muddetin bir kıunı a/f • 
libı tutulacaktır. e 

Horoz hırsızı 
d" ~edikpaıada oturan Boğoa Efend" 
ovuı Y~pbrmak için bir Hint horoz~ 

beılennı§, ele avuca aığınaz bir bab 
~.olan bu koca Hint horozunu Ar':f 
ummde biri naaılaa kafese ko~ 

im fak J-·Uf ve ça ı§, at Ç•l'§ıda aatark- göriiJ-
"!u', yakalanmış ve Sultanahmet ikin. 
cı aulh mahkemesine tevdi ed.ilmi§tir. 
Yapılan muhakeme neticesinde c .. 
mü aabit olduğundan Arifin bi;" • 
~üd~e.tle hapse konulmaaına karara.;., 
rılmııtır. 

Gene Sultanahmet ikinci aulh ceza 
mahkemesinde bir hınız daha malı
kıim edilmittir. Bu hıraız da Zindan 
kapıda bir kağıtçının teker Ye helva. 
aını çalmııbr. ismi lamail olan bo b 
aızın da cürmü sabit olmuı 2 ay m ~d 
detle hapsine karar verilmiştir. u 

MU şteri sıfatile 
Dün Sultanahmet birinci sulh ce

za mahkemesinde iki kurnaz hırsız 
muhakeme edilmiş ve mahküın olmut 
!ardır. Bu hırsızlar lsak ve Karabet 
oğlu Vahan isminde iki kişidir. lsak 
ile Karabet oğlu Vahan lstanbulda 
Yün.it fab:ikasınm "'."bfını yapan Esat 
~eyın ~al(azıuınn gıtmi§ler ve müşte 

• 

OUmrUkl•rd• 

Muhacırların 
Getirdikleri eşya 
Başkalannın istifadesine 

meydan verilmeyecek 
Aldığımız malümata göre cümriik 

n inhisarlar vekaleti memleketimize 
hicret eden bir lıuıın muhacirlerin dö
viz takyidatmclan dolayı burada bazı tüc 
carlarla 11yuprak gümrük resmi nrme
den teker ve petrol getirmelerinin bir 
takım auiiıtimallere yol açbğını nazarı 
dikkate alarak bu hususta bir kanun 
liyibası huıl'lamağa karar venniıtir. 

Bu ıuretle blzea mahacirlik ufatla
n oın.dığı halde bu vuİyetten iıtifade 
edenlerin hareketlerinin önüne geçilinİt 
olacaktır. 

Eczacıların 
Anlaş malan 
Halkın şikayetlerinin de 

önüne geçecekmiş 
Beyoğlu eczacılarının aralannda an· 

laşma.lım, Farmakologlar Birliğinin ec· 
zacılara ait mesldil itlerle arzu edildi
ği kadar yalandan alakadar olmamaoın
dan ileri geldiği yazılmıfb. 

Gerek bu husuata, gerek eczacılara 
ait diğer iıler baklanda Farmakologlar 
Birliği umumi katibi eczacı Haaan Rey 
le ıörüttülı. Hasan Bey deıniıtir ki: 

"- Farmakologlar Birliği idare lıe
reli. heyeti amumiyece aeçilmittir. 
idare heyetinin faaliyeti kafi göriilmİ· 
yorsa, yenilerini seçmek heyeti umumi· 
yenin hakkıdır. Ancak bu cereyan, 
eskiıi gibi bir 1'.czacılar cemiyeti ihya· 
aını iıtihdaf eiiyortt buna imkan ıöre· 
mem. Türkiy..ıe, 400 kiiıilr eczahane, 
binden fazla eczacı vardır. Bütün bun· 
lar F armakoloıılar Birliğine menıup -
tur. Eaki Eczacılar Cemiyeti, yalnız la
tanbul eczahane aahiplerine münhasır· 
clı. Eski yuİyetin avdeti ne doğru, ne
de mümkündür. 

Beyoğlu eczacılarının aralarında an· 
laımaları, mevzii ve hususi bir mahiye· 
ti haizdir. Bu cümleden olarak gece· 
leri aaat ondR kapatacaklardır. Bu, iyi 
bir teyclir. Müstahzeratı ayni fiyata sa· 
tacaldardır. Umumiyet itibarile bu da 
hem eczacı, hem de müıteri için iyi bir 
teYdir. 

Beyoğlu eczacılarının, müstahzeratı 
üzerlerinde yazılı latanbul fiyatların
dan af&i'ı aatmal• karar vermeleri, hnl
km aleyhine telakki edilemez. Bu, 
onlann bir lı.akkıdır. Eğer bu müztah
zerat, diğer mmtakalarda daha ucu7.a 
sabhyona relıabct ııabaaı açık demek
tir, halk, oralardan ihtiyaçlarını tedarik 
edebilir. 

İstanbul eczacılarının da, Beyojlu 
eczacılan ıibi. aralarında bir anlaıma 
yapmak istedikleri görülüyor. Bu da, 
tabii pyanı arzu bir tetcbbüatür. 

Reçete ile yapılan ilaçlann muayyen 
lıir tarifeye talıi tutulmao da pyam te
menaiclir. Farmakologlar Birliği, bu -
nun için ötedenberi teşebbüsten ııeri 
dunna.aıııtır. Yoııanistanda, Farmalıo
loğbr Cemiyeti. böyle bir huauıi tarife 
yapmıf, tatbik etınektedir. Bizde de 
bu itin bir an enıel b.t'i netice almaıı 
muvafık olur. 

Yalnız ıunu aöy~ye~! ki. k~yet 
değil. keyfiyet ve fıyat ıbbarile .~de 
ilaç aabtımn yüzde altmııını mustah
zerat tqkil etmektedir. Müıtahzerat, her 
eczahanede ayni fiyatla aatılıraa mesele
nin yandan fazlaaı halleclilmİJ olur. 

Hükumet, eczacılara yüzde ~5 .- 18 
gayri aafi bir kar hakkı vermıştir. Bu 
kar, diğer memleket eczahanelerine nis· 
betle çok az olmakla beraber eczacıla· 
nmız bu hududu geçmiyorlar. Geçerlerse 
doğru olmaz, fakat itlerine ve beaap· 
)arına gelenler, azami fiyattan ucuza 
aabf yapabiliyorlar. Halkın ekser fİ· 
kayetleri de bundan çıkıyor. işte mın· 
takavi anlatmalar, bence bu fİÜyetle
rin önüne ceçnıit olacaktır.,, 

1 Kll••k halterler 1 
* Maliye vekili Abdülhalik Beyin ra

hatsıxlığı clolayıaile Gayri Mübadiller 
Cemiyeti namma Ankaraya gidecelıı he
yet, hareketini bir kaç ııün için tehir 
etmiıtir. 

* lnhiıarlar İdaresi memurları için 
açılan kuraun birinci devresi imtihan· 
lan bitmiııir. Kursun ikinci devreai de 
bul'Ünlerde açılacaktır. 

* Buna kadaatro reisi Zıya Ferit B. 
fzmir kadaatro riyasetine ve !ıtanbııl 
kadaatroau tasarruf azalannılan Talip 
Bey Bursa kadaıtro ve taaarruf azalr
iuıa ve lıtanbul taıarruf azalıiına da 
kadaatro katiplerinden Sabri Bey ta· 
yin edilmiılerdir. 

~ Tapu ve kadastro mealek ...;ekte· 
hinde dünden itibaren imtihan yokla· 
malanna baslanmııhr. 

* lıtanb;.I kadastro tasarruf azasın
dan Tevfik Bey münhal bulunan Bur· 
dur tapu müdürlüğüne tayin edilmiı, 
dün akşam yeni vazifesine hareket et· 
miftİr. 

lar a§ırdıkları kumaşı Manok oğlu 
Vahan isminde biriaine 10 liraya re
hine koymuılar, fakat biraz ıonra ya 
kalanmıflardır. Dün yapılan muha -
keme neticesinde kumafı çalan Vahan 
la laak dörder ay hapse mahkum ol · 
muşlardır. Kuma§ın hırsızlık olduğu -
nu bile bile satın alan Vahan da 10 

• <"fl"7ıt ı vermc;;c mahküm ol-

• 

Vllly•tl• 

Alınan iyi netice 
lzmirde de yeni maliye 

teşkilatı yapılacak 
Aldıiımız malWnata naz.aran fs .. 

tanbulun yeni Maliye te§k.ilatmm az 
zamanda çok iyi bir netice vermiJ ol 
maaı lzmir maliyeainin ayni tekilde 
ulahı için eaaılı bir fikir doğurmut
tur. Şimdiden lzınir maliyesinde mün 
hal bulunan birkaç tahsil ve tabak • 
kuk memurluğuna yüksek tahlil gör
mÜ§ memurların alınması takarrür et 
miftir. Yakında İzmir maliyesine de 
latanbul maliyeıi tekli verilecektir. 

Takas işıeri 
Vali muavini Ali Rıza Beyin riya-

8"tİ altında toplanan takao heyeti fİıa 
diye kadar yapılan taba iflerinin tas 
fiyeaine devam etmektedir. Maamaf'da 
taafiyenia uzun müddet devam ede • 
ceii anla§ılmaktadır. Devlet takaıla
n devam etmektedir, 

Maaş verildi 
Bütün devlet memurlanrun ıubat 

wnwni m.&a§&tı dün Yerilmiıtir. latan 
bul maliyeeinden aon defa açıkta ka· 
lan memurların açık maaıları da ya
nn verilecektir. 

Dairelerde yangından korunma 
tertibatı 

Bütün devlet dairelerinin yangın -
dan koruma tertibatı almaları hak • 
kmda hüktlmetin ittihaz ettiii karann 
tatbikatına ait raporalnnı her daire 
vilayete vermektedir. Vilayet latan -
buldalıi bütün resmi binaların bu hu
auata verecekleri raporları tetkik et
tikten aonra vaziyeti kontrol edecek • 
tir. . 

Maaş yoklamalan nasıl 
yapılacak? 

• r~tanbul maliyesinin •erdiği müte
kaidm, eytam Ye eramil maaılannm 
yoldamaJarnun muhtarfann kalkma -
"'!'dan ao~ ne tekilde yapılacaiı tea 
bıt edilmııtır. Yoklama ilm.ühaberleri 
ya n~~e J?Üdürleri ve ayni mahalle 
den ıki tahit huzurunda ve imzalari-
1". t~ edilecek veyahut poliı mn
kilen t~afmdaıı tahkikatı yapılacak 
br. Polıa olmayan yerlerde tahkikatı 
jandarma ypacalttır. 

lnhl .. rlerda 

Afyon satış 
Müzakereleri --Cuma olmasına rağmen 
bugün de devam edilecek 

Türk - Yugodn afyon sabf bi· 
nııile A,,.._ u:raıtunıaı -ddeler tı'b 
ili müatahzerat fabrikalan Karteli mu· 
ralıhaılan araamclalıi müzalıerata dün 
ole afyon inhiaarmcla aab.lım pelı er
ken aaaılerinden gece ıeç vakite kadar 
4'enm eclilmİftİr. 

Dünkü müzakereler üç cehede ol
muıtar. Müzaknata, cuma ohnauna 
raimen, lıugiin ve ;yarm da denm ecli
lecektir. 

Dün ııeceye kadar devam eden mü
zakereler tarafeynin noktai nazar te
a~i. ve mukabil telıliflerin ıerdile geç
aıııtir. 

Şim.ıilik bu mukabil tekliller sade
ce teıbi:t edilmekte ve ber iki taraf ta 
uami fedaü.rhğr yaptıktan aonra yek
cliğerine en yalan noktada brrakılmalı· 
tadır. 

Bugün ve yarın bu noktalar üzerin. 
ele anla§ID8ia çalqılacakbr. Dün ilıi 
celıe arasında kendiaile göriiıtüiümüz 
Türk murahhaaı, ayuıturucu maddeler 
inhisan umum müdürü Ali Sami Bey 
müzakerabn aeyri bakkında fU izaha· 
b vennİ~tir: 

"- Müzakerat muhtelif teklifler ve 
maddeler üzerinde devam ediyor ve 
bepıi de bir ıureti bal zeminine yak· 
laıtmlarak ltırakılıyor. Heniiz hiç bir 
nokta üzerinde bir anlatma yapmıf 
defiliz. Yann cuma of.-sma rağmen, 
m~ devam edeceiiz. Öyle 
tahoıjn ediyorum lci cumartesi günü Q .. 
faıDI neticeye Tarmıı olacağız.,, 

Otomobil ve 
Otobüs kazaları 

--<>-

Kibar dilenciler 
Geçen gün tanıdıklardan biri 

matbaaya geldi. Elindeki M>luk, 
buru~uk bir kağıdı uzattı: 

- Bu bir mecmuanın abune 
makbuzu, dedi. 

Ve anlattı: 
"- Bir gün evimde oturuyordum 

Bir hanımla bir efendinin beni gör 
mek istediklerini haber verdiler. 
Kabul ettim. Misafirler kendime 
ve mesleğime ait bir çok takdir ve 
iltifatlardan sonra çıkardıkları bir 
meslek mecmuasına ahuna yazı). 
mamı rica ettiler. 

Adını ilk defa duyduğum bir 
mecmuaya ne diye abone olacak· 
tım. İtizar etim. 

Fakat ziyaretçiler ditili erkek· 
li öyle bir pazarlığa, öyle çetin bir 
münakafaya girittiler ki sustum. 
Böyle bir netrivata yardım etme
nin vatana hizmet olduğu, bu gibi 
tqebbüaleri himaye etmenin bil' 
hamiyet borcu olduğunu ideta 
ders verir gibi tekrar ettiler. Ben 
iuar ettikçe pazarlığı yıllık abo
neden altı aylığa, altı aylıktan 
üç aylığa kadar indiler· .AZJCıl( 
daha israr etsem bu aboneyi red
detmenin adeta vatana ihanet gibi 
ağır bir cürüm olacağını iddia ede
ceklerdi. Onları susturmak ve bu 
tatsız ziyaretlerine nihayet vermek 
için önlerine bir buçuk lir'l altım, 
işte •u gördüğün makbuzu yazdı. 
lar, bırakrp gittiler. Bugün tamam 
bir ay oldu ne gazete var ne mec· 
mua var. ,, 

Masamın üıerine koyduğu bu. 
ruşuk, soluk makbuza göz geıdir. 
dim. Üzerinde (Elemekleri) diye 
bir yazı ve altında kurtun kalemi. 
le doldurulmuş bir abone kaydı 
var. 

Buna benzer bir hiidiaeden ge· 
çen gün arkadaşım (Felek) te hah 
aetmitti. Böyle gazete ve mecmua 
çıkarmak kastı ile kapı kapı dola· 
t•P ilan ve abone toplamağı kolay 
bir geçim vasıtası yapanlara sık 
aık tesadüf edilmeğe bafladı. Bun 
far içinde polise, mahkemeye ka
dar sürüklenenler olduğu halde bu 
çiıkin kazanç yolunda sebat eden· 
leri eksik olmuyor. 

Bunlara kartı yapılacak harekel 
arzularım kat'i surette reddetmek. 
fen ibarettir. Bir kere tunlar anla· 
maLdar ki ciddi bir mecmua veya. 
hut gazete böyle kapı çalıp iarar!a 
rica ile, yarım tehdit ile. Herkese 
milliyet ve hamiyet deni vererek 
abone ve ilan ücreti toplamaz. Bu 
a~ık ~iyaretçüere daha ilk te. 
tebbüalennde .kapıyı göstermekten 
ve ıarar ederlerse polisi baberder 
etmekten fıatka çare yoktur. 

Bunların Anadolu içinde de böy. 
le kadınlı erkekli heyetler çıkarıp 1 , 

aaf ,,e haıniyetli emaf ve tüccarı 
tazyik ettiklerini daima haber alı-
yoruz. 

Bunların gazetecilikle alakaları 
yoktur. Ciddi bir ııazetenin yeri 
yurdu, tahsiyeti, mesleki vardır. 
İstiyen ilan Terir, isteyen abone 
yaz.ılır. Fakat hiç bir ciddi müease· 
ae bu tekilde halkı iz'aç etmez. Bö) 
leleri, bunlar için çalınacak bi:r ka• 
pı vardır: Darülaceze! 

Burhan CAHIT 
* * 

Hikmet FeriJun Beye: 
Parisi, Viyanayı adeta görmüş gibi 

ne de göğsünü gere gere yazıyorsun a· 
:zizim.Paris sokaklarında eşek gezer am 
~a bu~ar bildiğimiz eşeklerden değil· 
dır. Pa;ıs dünyanın her yerinden para 
lruvvetilc kopup gelen çeşit çeşit mah· 
l~~a~la doludur. Bu itibarla adını öğren 
dıgmız Şanzelizede ancak bu r~it esek-
ler görülür. ,-.,. " 

Kanunlarda tadilat icap 
edip etmediği tetkikediliyor 

Sonra Fransızlar bizim gibi boğaz -
lanna ~k düşkün oldukları için abur 
cuburu severler. Hatta her yıl Lyon 
da şarap ve yemek sergileri açarlar. Fa 
kat ıclıhi yemek Viyanalılara mahsus -
tur ve Viya.nada ilci büyük aşçı mektebi 
vardır. Hatta iki yıl evvel İstanbul bcle 
diyesi bile Viyanadan aıçılık mütehas· 
sın getirmeğe kalkmı§b. Binaenaleyh 
:zevkini bilir bir adam için Viyanadan 
aşçı getirtmek züppelik değildir. Hük
mü parsına geçer iri bu da çok bir ~ey 
değil. Çünkü timdi Viyanalı aşc;ılar Jkı-
lu a§çılarından daha ucuz çalışıyorlar. 
ZüppeJik nedir bilir misin azizim, ömrU 
Galata ile Sirkeci arasında geçtiği hal
de Şanzclizedcn dem vurmak, Viyana Dahiliye Tekaleıi memleket dahilin· 

de aoıı zal'IL'nlarda otomobil ve otoltii• 
kazalarının çoğalmıt olduğunu nazarı 
dikkate alarak bu kazalann önüne geç· 
mek için mevcut mevzuatı kanuni~~-d~ 
ne gibi tadilat •yapmalc lilzım geldı,ıını 
tetkike iki mülkiye müfettitini memur 
etmiştir. 

Müfettitler tetkikata derhal batla· 
mıılardır. Dün müfettiper alikadarlar
la temas etıniılerdir. 

Bu tetkikabn neticesinde yeni bir 
kanun yapılması veya mevcut kanunun 
tadili muhtemeldir. 

--o--

Liman tarifesi 
Dün yapılacak olan Liman tarife 

komisyonu içtimaı pazar gününe te
hir edilmiştir. Bu İçtimada Liman ,ir. 
keti y ni tarifesi tdlük ~ te;bit edi· 

ile Parisi görmediği halde oraların pas· 
tasından, ekmeğind~n bahııctme1ı:. Ka· 
fa61111 Çoban Mehmet gibi kazıtıp ya· 
naklarında Ramon Novaro gibi favori 
bırakmaktır. 

B. C. 

Eczacılar Atinaya bir 
seyahat tertip ettiler 
Şehrimizdeki eczacılar Beyoğlu ec• 

zacılarından bir kısmının tctebbüslcrilt 
bir tetkik seyahati tertip etmişlerdir 
Seyahat Atinaya yapılacaktır. Birinci 
ııeyahati diğer ııeyahatler takip edecek· 
tir. 

Atinaya yapılacak seyahate tchrimi~ 
eczacılarından bir çoğu iıtiı·ak etmek -
tedir. Eczacılar 14 .tubatta ıchrimizdcn 
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MARİ GLORY - RAIMU 

Silahsızlanma ihtilıilı: 
Franıanın silih11Zlanma meselesi hak

<ındaki teklifine Almanya cevap verdi. 
Ancak bu Alman cevabının silahsızlan· 
ma hedefine doğru bir adım tetkil ettiği 
iddia edilemez. Fransa ile Almanya ara· 
sında bu me•ele etrafındaki ihtiliiflar es· 
kisi gibi devam ediyor. Fransa Mac Do
nald planının teklif ettiği gibi Alınan· 
yaya iki yüz bin asker teklif ediyor. Al· 
manya üç yüz binde ısrar ediyor. Alman
ya "müdafaa silahları" namı altında her 
devlete terkedilecek olan ıilô.lılara der
hal sahip olmak istiyor. Fransa Alman· 
yanın tekrar sil.ihlanmasr demek olan bu 
teklifi kabul etmiyor. Silô.lısızlanma et
rafındaki Fransız - Alman ihtilafı eski 
halindedir. Ancak lngilizler tavassut et· 
meğe karar vermi1lerdir. MalUmdur ki 
Almanya ile Fransa arasındaki silahıız
lanma müzakereleri.ne lngilizlerin teıeb
büsü ile başlanmııtı. O zamandan beri 
lngilizler müzakerelerin takip ettiği 
mecrayı uzaktan seyretmektedirler. Ev
vela Almanya bir teklifte bulundu. Fran
sa bu teklife cevap verdi. Almanya mu
kabil teklifte bulundu. Gerçi bu muha· 
bereler neticesinde gayeye doğru ehem· 
miyetli bir adım atılmamıştır. Ancak ln
gilizler tavaııut etmeleri iç.in vaziyetin 
müsait olduğuna karar vermiılerdir. ln
gilterenin hangi esaalar dahilinde bir ta· 
vaısut teklifi yapacağı henüz kat'i ıu
rette malüm değildir. Ancak bunun mu
tava11ıt bir ıekil bulmak için yapılan bir 
tava11ut olduğu tahmin edilebilir. Fran• 
sa iki yüz bin aıkeri kabul ediyor. Al
manya üç yüz binde ısrar ediyor. Belki 
lngilizler bunun ortaaı üzerinde bir an
latma teminine çalııacakJardır. Diğer 
ihtilaflı noktalar etrafındaki tava11ut ta 
belki ayni ıekilde yapılacaktır. Bu lnııi· 
liz tavasıutunun ne gibi bir netice vere
ceği henüz belli değildir. Fransızlar her 
Alman • Fransız ihtilafında daima lngil· 
terenin ne yapıp yapıp kendi kendini 
hakem mevkiine koymasını çekemiyor· 
lardı. Görülüyor ki bundan kaçınmak 
mümkün olmuyor. lngilizler gene silô.lı
aızlanına ihtilafında hakem olurlar. 

• * .• 
Almanya - Lehistan: 

Almanya ile Lehiıtan aralarında on 
ıene devam edecek olan bir misak imza
lamışlardır. itilafa · göre Almanya on se· 
ne kuvvete müracaat ile hudutları de
ğiıtirmemeyi kabul etmektedir. Yani 
zımnen on ıene Almanya - Lehistan hu
dutlannı kabul ve lastik ediyor. Alman· 
yanın tark hudutları meselesi ehemmi
yetli bir ihtilaftır ve §İmdiye kadar çok 
nazik bir mesele idi. Almanya 1925 se
neıinde Lokarno misakını imza ettiği 
zaman ancak garp hudutlarının kat'i ve 
nihai olduğunu kabul etmi,ti. Şark hu
dutlarının nihai olduğunu kabul ettir· 
mek için yapılan teşebbüsler bir netice 
vermedi. O zamandan beri de şark hu
dutlan A.vrupanın su\h ve r.lÜsal~met 
no\<tas.ından en tehlikeli bir mıntakası 
olınakta devam ediyordu. 

Şimdi Hitler Almanyası Streseman 
Almanyasının bile kabul etmediği hudut
ları kabul etmektedir. Acaba neden? Se
bepleri şu olabilir: 
1- Hitler Almanya11 Sovyet Ruıya· 

yı gücendlrmi~tir. Binaenaleyh ayni Le
histanla da ihtilaf halinde kalamaz. Le
bistanla anlatacak olursa, Sovyet Ruı· 
yanın ıarktan tazyiki bayii hafifler. Bel
ki de zail olur. Son bir ıene içinde Sov
yet Ruıya ile Fransa araaında bir anlat· 
ma teminine doğru ehemmiyetli adımlar 
ablmıtbr. Fransa da Lebiatanın mütte
fikidir. Eğer böyle bir Ruı - Fransız iti
liıfı meydana ı:elecek olursa, Almanya 
Büyük harpten evvelki ııihi iki büyük 
devlet arasında 11luşık kalacaktır. Yani 
harpten evvelki cayri müsait vaziyet 
devam edecektir. Lehiıtan ile anlaşınca 
vaziyet büsbütün değiıiyor. 

Beyin! En mt,hur iki Fran11z artistinin temsil ettiği en giiz'I komedi paganda ve iktısat harbile taarruza geç· 
miıtir. Filhakika eğer Dollfuu Hüku
meti iskat edilecek olursa, Almanya ile 
A vusturyarun birleımesi filen tahakkuk 
etmiı olacaktır. 

Tezgiihbatı sohbetine dalmıt
lardı. Beni göremediler. Ben de 
onları görmemezlikten geldim. 
Böyle ayak üstü yapılan içki alem 
!erinde her kafadan bir ses çıkar. 
Kulak verilse, işidilen cümleleri 
bir araya toplıyarak koca bir ro
man mevzuu çıkarılabilir. 

\. B E Ş K O C A ~ 1 K A D 1 N ( 12897) Dünya bu, kimse kendi halin· 
den memnun değildir. Cemile ça
lıştığı pastahanede garsonluk edi 
yordu. Kasada oturan kadın ağır 1 
hat.talandığı için, patron bu vazi
feyi en ziyade emniyet ettiği Ce
mileye vermişti. Fakat Cemile sa
bahtan akşama kadar bulunduğu 
yerde oturmak azabını fazla görü 
yordu. Sonra Cemile güzeldi ve 
güzelliğinin de pek ala farkında 
idi. Bu güzelliğin farkına varan
lardan bilhassa iki kiti bu hikaye 
nin mevzuuna giriyorlar. Birisi 
kar,ı kahvede Arif isminde bir 
garsondu. Arifin kartıdan karşıya 
bakıtlarını ve gösterdiği alakayı 
Cemile pek iyi anlamıttı. Hatta 
kaş ı::öz itaretleri başlamıştı. Fa
kat her ikisi de iti güya kimseye 
çaktırmıyorlardı. Halbuki pasta
hanede Mualla isminde ba,ka bir 
garson kız daha vardı ki, bu ka
çamaklı kaş göz işaretlerinin far
kına varmıttı. Hatta bir gün kasa 
ya yakalfıp Cemileye: 

DolHuss Hükumeti Almanyayı ıikayet 
etmiştir. Eğer Avusturya Hükumeti a
leyhine yapılan hareketlE:rin önüne ge
çilmezse A vusturyanın meseleyi Millet
ler Cemiyetine havale edeceği bildiril
mektedir. Hiç bir devlet Avuıturyayı bu 
yola teıvik etmiyor. Çünkü Milletler 
Cemiyeti bu aralık zayıftır. Bu zafına 
baılıca sebep te havale edilen bir takım 
ihtilafları halledememesidir. Şimdi hal
ledemiyeceği bir ihtiliif daha yüklenecek 
olursa cemiyetin bu ağırlık altında büı· 
bütün çökeceğinden korkuluyor. 

Avuıturyanın Almanyaya iltihakı bel
ki Almanyanın en haklı davalarından bi· 
ridir. Çünkü nihayet Avusturya bir Al .. 
man memleketidir. Bu Almanların bü
yük Alman kütleıine iltihak etmek iste
meleri bir haktır. Ancak bu, tahakkuku 
en müıkül olan bir meseledir. Mesele 
yal~ız bir Alman • Avusturya meselesi 
değil, bir Avrupa meselesidir. Fransa 
alakadardır. İtalya alakadardır. Küçük 
itilaf alakadardır. Bu Avuıturya meıe· 
leıi de Franıa ile ltalyarun birleıtikleri 
nadir meselelerden biridir. iki devlet 
Avrupa içi ve Avrupa dışı her mesele 
etrafında ihtilaf halinde iken Avusturya· 
nın Almanyayla birleımemeıi noktasın
da ittifak etmi!lerdir. 

ltalya Avuıturyarun iıtiklalini takvi· 
ye ~tmek içindir ki ııeçen hafta Harici. 
ye Nezareti Müsteıan M. Suviç'i Viya· 
naya göndenniıti. Bu vaziyette görü
nüyor ki Hitler Almanyanm tahakkuku 
en mütkül olan davalarından biri üze
rinde tevakkuf ediyor. 

••• 
Franıada kabine buhranı: 

F ransada kabineleri ekseriya bütçe 
müzakereleri devirir. Bir senenin bütçe
ıi kabul ve taıtik edilinciye kadar bet 

· altı kabine kurban verilir. Bu defa büt
çe müzakeresi gibi müth.it bir imtihanı 
atlatan Chautemps kabineıi Staviıki re
zaletine kurban olmuıtur. Hakiki ol
maktan ziyade ıinema filmlerine mevzu 
teıkil edecek mahiyette olan Staviski 
rezaleti malumdur: Bir Rus Museviıi, 
Ba)'To~ne şehrinin Belediye Bankası 
vasıtaııle yüz milyonlarla frank dolan
dı~ağa muvaffak oluyor. Dolandıncı 
polis tarafından takip edilirken ölüyor. 
Bun~an ıonra 11kandal meydana çıkıyor. 
Tetkikat derinleştikçe iş dallanıyor bu
daklanıyor. Suiistimaller ihmaller akla 
h 1 - ' ' avsa aya sıgmıyan bir takun vaziyetler 
karşısında kalınıyor. Zabıtanın müsama· 
hası meydana çıkıyor. Adliye teşkilatı· 
nın 2afı tebarüz ediyor. Müstemleke 
Nazırının hüsnüniyetle de olsa, sahte 
bonoların satılmasına vasıta olduğu an
laşılıyor. Chautemps Müstemlekat Na
zın Dalimier'yi feda ediyor. Iskanda1ın 
heyec.anı devam ediyor. Adliye Nazırı 
da tüphe altında kalıyor. Kendi kendini 
serbe•t müdafaa etmek için çekilmek 
istiyor. Başvekil de bu şerait altında 
kabinenin istifasını vermeyi lüzumlu gö
rüyor. 

Ben bu gece, yalnız bu iki dal
gın arkadaşla metğul oldum. içle 
rinden birİ~·İ, derin derin içini çe
kerek anlatıyordu: 

- Yaman fındıkçı! .. Amma ne 
fındıkçı görsen .•. Seviyor mu, eğ
leniyor mu? Ben daha anlıyama
dım ! 

Öteki güldü: 
• - Şaka falan amma, sen baya 
gı sevdalandın yahu ... 

- Affedersin. Ben bayağı sev 
dalanmam. Sevdiğim zaman efen 
dice severim. 

- Hah hah hah!.. 
- Ne gülüyorsun? 
- Ağlayacak değilim ya .. 
- Seninle zaten dert ortaklığı 

edilmez ki ••• 
Bir müddet suıtular. Çok geç

meden söz, bafka mevzua geçti: 
- l_Caçarı kuvvetli bir kopoy, 

k~tfettım, görme.. Firma ettiği gi 
bı arslanın ağzından tilkiyi kapı
yor .. 

- Hasan Bey duymasm, elin
den aldığının resmidir!.. 

- Zor alır ya, geç onu ... 
Derken hesap pusulası akılla

rına geldi: 
- Yahu .. Biz kaçar tane içtik 

bu aktam .• 
Baktılar: 
-. Eh ... Sekiz olmuf. On ikiter 

tane ıçersek tamamız! 
- Prozit öyleyse ..• 
- T ırıng ... tırıng ... 
Garsonlar meze tabaklarını dur

madan değittiriyorlardı; ciğer ke
babı, fasulye plii.kisi, turup salata 
sı, lahna dolması, karidis, beyin 
salatası, biri bitmeden öteki yeti
tiyordu. 

Ahbap çavuşlar, adamakıllı ka 
fayı dumanladılar. Son kadehleri 
içerken, pusulaya tekrar baktılar: 
Birer buçuk liradan üç lira, borçla 
rı var .. 

O sırada, meyhaneci garsona 
seslendi: 

- Beylere beyin ver!.. 
Paraları bayı1 ırken, sevdalı ah 

bap boynunu büktü: 
- Ve~ ya ... Dedi, allah verme 

mit, bari sen ver! .. 

- Seninki ita-ret ediyor, cevap 
veraene, diye ikazda bulunnıuttu· 
Cemile bilmemezlikten gelerek: 

- Hangi benimki? Dedi. 
Ondan sonra kat göz itaretleri 

yava,ladı. Kahve canibinden bir-
birini takip eden ümitsiz işaretle. 
re pastahane canibi cevap vermi
yordu. Kasaya terfi etmenin de 
bunda dahli yok değildi. Çünkü 
Cemile timdi kendisini, bir kahve. 
garr.onuna nazaran daha yüksek 
görüyordu. 

Hatta Arifle sinema ve otomo
bil gezintilerini de bırakmıştı. Ce 
mile biraz fikir seviyesini de yük 
seltmek emelile kasa ba,ındaki 
uzun boş zamanlarında edebi ro
manlar okumağa da batlamıftı. 

insanların zevkleri içinde bu
lundukları itlere göre değitiyor. 

Cemileye göz koyanlardan bir 
ikincisinden de bahsetmiştik. Bu 
adam Bağcı zade Şakir Beydi. Ar
tık her gün pastahaneye gelmeğe 
başlamıştı. Her gelişinde kasanın 
karşısındaki masaya oturur, ekse 
riya da kalkar, camekandan pas
talarını kendisi intihap ederdi. 
Bu da kendi tarzınca Cemile ile 
muaşakaya yol açmak içindi. Ka
saya paraları verirken Cemileye 
tebessümler ibzal ederdi. Bir gün 
pa!tahanenin kapısı önünde bek· 
!iyen hususi otomobili ile Cemile
ye bir gezinti teklif etti. O da red 
detmek cesaretini kendinde bula
madı. 

Fransada kabine buhranları devamlı 
olur. Hele bu defa uzun sürmedi. Chau
tempı'ın fırkasına mensup DaJadier ye
ni hükolmeıi teşkil etti. Yeni başvekilin 
~~any~ ile anlatmak siyaseti takip et-~ıg~ malum olduğuna göre, bu aralık Artık ondan sonra gelsin oto-
iktidara geçmesi harici münaıebetler mobil sefaları ..• 

M. SALlıHATTIN 

no~tasından çok ehemmiyetli telakki ı A k f b "kal ı Bu, hayli müddet böyle devam 
edilmektedir. Herriot ayni hrkanın tide- s eri a n ar ilanları etti. Fakat günün birinde Bag" cı 
ri olmakla beraber, harici siyasette Da- -ladier'den Ruayaya daha müteveccih B kı zade görünmedi. Ertesi gün keza, 
olmak nokta11nda ·ayrılıyor. Bu itibarla a rköy Barut Fabrikaları daha ertesi gün de öyle.. Mideıi 
yeni Fransız kabinesinin takip edeceği mu~'.ı.fız efradı için aşağıda ya- mi bozuldu nedir, Bağcı zade ar
h;>rici ıiyaıetin iıtikametini görmek zılı uç kalem ye .. il sebze mu··_ tık 0 günden sonra hiç görünmez 
cıdden merak edilecek bir meseledir. k " Ahmet ŞÜKRÜ na a~ya konulmuştur. Ver- olmuttu. 

mek ısteyenler şartnamesini Cemile ümidi kesince, günün 
"D b görmek ve münakasaya gı" r- birinde kartı kahveye 'öyle bir 

,, gru unun sergisi k göz attı. Hakikaten bu Arif, o ka 
(D) grupu tarafından Beyoğlu Hal me için 15-2-934 perşembe dar fena çocuk değildi. niçin on

kevinde açılınıt olan resim ve heykel günü saat 14 te mezkiir Fahri- dan yüz çevirmi,ti. Bir mektup 
sergisi devam. etmekte ve her gün bir icada Sat al K • d M )) d çok ziyaretçi tarafından ııezilmekte- m ma omıııyonuna yaz 1 ve ua iyi çağır ı: 
dir. Bilhaua gençliğin büyük bir raf müracaat etsinler. ( 423) (348) - Sen iyi kızsın, dedi, 'u mek-

Pek ya unda sinemacı ığı ı bir şaheserı 

' SERSERİ KRAL,, filminin u~utulmaz yaratıcısı 

DENNIS KİNG Guzellik ilahesi THELMA TODD 
ve kıhlnba tufanının hııkiki kralları 

t ! 1~ ~ L ve 9ı ~ıRv oE: (FRA DİAVOLO) 
ŞEYTAN KARDEŞ 

I•--• Metro Goldwyıı - Mayer filminde (12898) ---

Bu& ünkü Program 
1 S T A N B U L ı639 m. 

12,30 Türkçe plS.k neıriyah. 
17,30 Gramofon. 
19.30 Kemal Niya~i Bey ve arkadaıları. 

21 Gramofon : 
21,30 Anadolu Aja.naı, Borsa hah•rİ1 Saat 

ayarr. 

ANKARA: 
lZ,30 Gramofon.. 

18 Keman konseri (Ekrem Zeki Bey tara· 

fından). 

18,40 Franaıı:ca det'a. 
19,10 Gramofon. 
20 Ajana haberleri, 

V A R Ş O V A ı412 m.ı 

10,20 Pli.k, 10,40 Pli.k, 13,tS Fi1harmonik 
takım tarafından Senfon..ik. nalional konıer, 
15,15 Popüler pli.klar. 15,35 Taıannili kon•er, 
16,30 Salon orlceıtraaı, 17 Çocuk proıramı, 

17,30 Tanınmıt artiıtlerin pli.kla.rı, Müaaha· 
be, 18,15 Popüler Polonya muıikiai, 19 Mü· 
sahabe, 19,40 Plak:, Z0,45 Müaah.abeler, 21,15 
V arıo.-a Filharmonik he yeli tarafından Sen
fonik lı:onaer, 23,40 Spor , 23,SO Dana muıi-

kisi, Müaah.abe, Dan• muaikiıinin devamı. 

BUDAPEŞTE ŞSO m.: 
13,30 Orkeıtra, 15 Jmre Masyari Si••n ta

lumı, 16,15 Budapette musiki heyetinden kon 
seri, 18,30 Plik , 19,15 Müıahabe, Spor, 20,35 
Neı'eli bir ak4am netriyall, 22,40 Joıepb 
Somlo tarafından ıarkılar, 23,15 Haberler, 
23,30 Clll!! ve Sisan lakımları tarafından karı
tık parç•1ar muıannj Paul Kalmar'uı iıtira

kile). 
V l Y A N A 507 m.: 

18,05 f sveç muıiki ıi (Martha Elachnisl': 
Maıda Hajoı, Dr. Paul Loren:t.i), 18,50 Se· 
yahat haberleri, 19,05 Müıah.abe, 19,20 Haf
tanın bed en sporu haberleri, 19,30 insanla

rın mücadelesi (Tarih ve insanlar}, 19,.55 
Müıahabel~ r, 20,30 Şehir orkeıtraıt, 22 Son 
haberler. 22 ,20 Şii:ı-ler ve mu•iki 
24 PIAk ile aktarn konseri. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 

parçaları, 

13 Borsa habel"lerj , pl&k, 14 Haber1~r,plik, 
18 Radyo orkestra11 (Lus tige Veibern von 

Vindıor) operetinin uvertürü ve daha ba• lc• 
hafif muıiki parçaları, 19 Haberler. 19,15 
Radyo orkeslraır (Schubert Rosamunde, 
Tıchaikovski va.), 20 Ünjverıile derai, 20,20 

Plak 20,45 Konferanı, 21 Senfonik konser 
(l'Athenee aalonundan nakil), 22 Mütalea, 

22,15 Konserin de•amı. 
B R E S L A U 3ı6 m. : 

17 öileden sonraya mahsus konser, 18,30 
Bir ••atik tehrini11 parlayıt ve aonütü- 18,50 
Piyano ile karna•al zamanına mahıua mu• 

aiki, 19,30 Eıki Alman kemicilerinin tiirle• 
rinden, 19,45 Erteai günü prosram, 20 Ham
burs'tan, Halk ıarlıalan ile danılan, 21 Cü. 

nüo kı•• haberleri, 21,10 Karıtık neıriyat 
2~4!S Siliıya beıtekiırlarının eserlerinden pa:

çalar, 1 Cece .konıerj (Siliıya Filbarmonik 
takımt. 

Alemdar nahiyesi kongresi 

... 

---BUGÜN...-.. 
MELEK 
Sinemasında 

Sinema yıldızlarının en sevimli• 
RENATE MULLER ve 

GEORGES ALEKSANDR 
gOzel filmlerin en güzeli 

Sarı Pijamalı 
Kadın 

filminde btıtün seyircileri kah· 
kaha ih güldllrmektedir. 

Ayr:ca: Paramount dünya 
haberleri 

CBuglln saat 11 de tenıilitlı 

matine - [1290::1) 

ipek sinemasında 
Baştan nihayete kadar 

TÜRKÇE 

Lüks Vapur 
Yolcuları 

Zengin tuvaletler, çok eğlenceli 
sahne1erle İPEKFİLM ıtudyo· 
ıunun ve İPEK sineıııasının 
YENİ MUV AFF AKİYETİDİR 
Buglhı tenzilatlı fiatlarla talebe 

seansları vardır. Ayrıca: 
Paramount dUnyıı haberleri 
Buglln ıaat 11 de tınıiliitl 

matina - (12899) 

1ST ANBUL BELEDiYESİ 
Şehir Tiyatrosu 

Saat 14 te yalnız cuma günleri 
Gündüz temsili va"~ır. 

Bu aktam 
saat 19.30 da 

LUKUS HAYAT 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal Reşit 

Beyler 

Aınn umdesi " MiLLiYET " bı'· 

ABONE OCRETLERI ı 
Türle.iye İçin Hariç,,;, 

L. K. L. !(:. 
bet gösterdiği aerııi 9 Şubata kadra Pırasa Lahana Ispanak tubu al, aktam çıkıtında Arife ver 

• • • açık bulunacaktır. Sergide Abidin 40 40 40 Kilo Martta olmaz mı? Kendisini çok görece-
Almanya _ Avuaturya: Dino Beyin "bir kadın portresi" Elif 40 40 ğim geldi. 

2 - l kinci bir sebep te Almanyamn 
başka mınt~kalarla meşgul olabilmesidir. 
1925 sene11nde garp hudutlarında feda
karlık y~pmııtır. Şimdi fark hudutlarını 
kabul edıyor. Fakat hala cenup hudutla
n açıktır. Avusturyanın iltihakını temin 
etmek için Almanyanın faaliyete geçme
si beklenebilir. 

Hilaliahmer cemiyeti Alemdar na 
hiye ıubesi kongresi bugün saat 14 
te Cağaloğlıındaki lıtanbul merkezin 
deki binada toplanacaktır. Bir sene -
lik faaliyet raporu okunacak ve yeni 
heyeti idare ıeçilecektir. 3 •1lriı 4 - 8 _.. 

8 M fi• 7 50 ı4 -
12 ., 14 - 28 _.. 

Naci Beyin iki tablosu, Zeki Faik Be- 40 ,, Nisanda Eıasen bu faaliyet iki eepheden baş· yin ıuluboya bir ( peyizaj) i aatılmıt- 40 00 40 M Mualla biraz durakladı: lik seçeceğiz. 
l~ıttır. Dahilen Avuıturyadaki Hitle· tır. Elif Naci Beyin (Ahmet Ha§imİn " ayısta - Onu çok mu göreceğiniz - Ne elbiseliği? 

Celen e•rak seri verilmez.- Müd;.tı 
aeçea nüshalar ıo kuruıtur.- Cazete "'~ 
matbaaya ait itler İçin müdiriyet• ..,.a 
ı:--ca~t .dilir. Gu:etemiz il&ııların m.eı't.1' rı~~le.r f~li7ete ııeçmitlerdir. Dollfuu bir mısraı) iıimli tablosu Amikal klü geldi? öyle ise Pazar günu" o"g"le- - Gelinlik elbise .• 

Hukumetını devirmek iıtiyorlar. Hari- bü ve (Gaco) ıu da diğer bir zat ta- 120 80 120 b cen de Almanya A vuıturyaya kartı pro- rafından satın alııunııtır. den sonra en imle beraber gel, Arifle evleniyorum. 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-=;;:;:::-::~~~~~~~6~78~~~A~r~if~le~r;an:d:e:vu~·:·m~v;a~r~.~B:ir~e~lb;i;se;-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""'!!!!!!!!~S~E~lıf~~:::::::::::::::::::::::~ 
Akız, ben 

ıyetibi kabul etmez-. ' 

r . ~-

] 

gıltiğam zaman bu halde idim. kika bat ağrısından mustarip oldu- için bana yardım etmesini söyle- t M h d~' 

24 tl k h t 
Burada canlı, ne•eli topluluk 

1
• aamafi telit etmiyor I ~ saa l aya l d T ğumU SÖyleılim Ve Öteki davetli'-~. dim, hareket zamanına çok vakit Çünkü istasyona gidİfİm bir aytl 

1
, 

~ 

( Bir kadının 
Yazan: Stelan Zweig 

23 
dan kendisini takip etmemi istesey • 
di onunla dünyanın öbür ucuna 
kadar gider, kendimin ve çocuk. 
)arımın İ&mini lekelemekten terec~
düt etmez ne tunu bunun diyece
ğini ne d; vicdanımın sesini dinle
miyerek hiç tanımadığı Fransızla 
savu,an Madam (Henriette) gibi· 
ben de bu adamm petine b.lı:ılır ka 
çardım. Beni nereye ne k:ı.dar za
man için götürdüğünü sormadan 
hatta dönüp arkama ve maziye bir 
kere bile bakmak lüzumunu hisset
meden onun uğuruna paramı, ismi
mi, servetimi, namus ve terefimi 
feda ederdim.. Onun yüzünden 
dilenmeğe bile razı olurdum. Onun 
için dünyada katlanmıyacağım bir 
zillet yoktu. Haya, hicap, temkin, 
vekar namına ne varsa hepsini bir 
tarafa bırakırdım. Eğer o dakika 
bu adam bir kelime sö)'liyr:rek ya
hut bir adım atarak ba:ıla gelseydi, 
beni kendisine mal etmek için ufak 
bir tetehbüıte bulunsaydı ll"ahvol
muf gitmiştim, artık ebedin·~n o-

v~r ı, fakat ben mağmum duruyor, rin naLarı dikkatini celp etmec'. ı, kalmamıttı. Bir taraftan hizmetçi b" d · · d ld b ıı11'' hır.bulut tabakasının zı'ya ve go"lge· k'I' ır ve a ıçın eği i, en de o t' çe ı ıp gitmek için müsa:ı.de iste- kadınla birlikte elbiselerimi ve öte. 1 b · likt h d k ııe' 
Tercüme eden: lımail MU<:.T AK le.rı ara~ından parladıg"ıru görür aj. dim- b ı · · a ır e seya at e ece • eJı' '>' bı old - d " eri etyamı çantaları yer ettırır- Y.e kadar isterse beraber gideC. 1 ... 

ugum o genç a amın siması- Oradan çıkmca kota kofa oteli- ken diğer taraftan bu kararı ta- U o• 
na nispetle mana"•ız kalan bu sı"ma- ld" Od . . k' d h d' l . 1 . tım. Bunu dütünerek mütese ıl,., 

Fakat, demin anlattığım gibi, bu 
garip adam kendi•ine çıkıp gitme
ı:ni söylediğim dakikadan sonra 
batını kalcıı• lı> yüzume bakmadı, 
kartısında duranın bir kadın oldu· 
ğunu dütünmedi. Halbuki bütün 
~e:vcudiyetimle ona teslim olmak 
ıhtıyacı bir alet gibi içimi yakıyor
du. Bir dakika evvel onun yüzün
de parlıyan taşkın heyecan biraz 
sonra kalbimin karanlıkla d 
d

.. k rın an 
U!ere yorgun göğsümde çırpm-

mağa baflayınca odamın yalnızlığı 
içinde bu ateşi daha iyi hissetme
ğe bafladım. 

Çökmüt gibi oturduğum i ı .n· 
leden zahmetle kalktım. Akrabala· 
rıma •?erdiğim randevuya gitmek 
timdi bana büsbütün güç ve sevim
siz geliyordu. Sanki kafatasım ağır 
bir demir çenber içinde sıkılıyor
mu, gibi sendeliyordum. Adımla
r~mdaki bu kararsızlık düşüncele
rı~e .d~ ~ir<"yet etmitti; zihnimden 
bırıbı~~n_ı tutmıyan şeyler geçiyor
du. J:Iulasa batka bir otelde beni 

• me ge ım. ama gırer gırmez ıp e ecek i ıse erı, onun a aynı kt" d I d te .,.-
la. ra her baktıkça korkudıı.n u"'rpe- k 1 1 k yor, va ın ara ma11n an te rar ya mz ı üstüme çöktü; ken- trene bindikten sonra ne yapaca- d" .. d 
rıyordum. Şimdi aralarında oturdu- dimi bot yere terkolunmut bir ğımı dütünüyordum. ilk önce onu uo'mu,yor um. ı ,J ğ?m bu İnsanları sanki yüzlerine insan sandım. İki saat sonr:ı kendi· tefyİe gelmitim gibi birlikte vago- te in memuru çantalarııll i· bırer maske takmıt aı'bı" sog"uk bu- · d b'' b" .. 1 k d "d dı, ben de hesabımı temizlerııe1' •' ., sın en us utun ayrı acağım o a- nun yanına a ar gı ecek, o son fi' 
luyordum. damı tekrar yanımda görmek ar- dakika veda için bana elini uzatır- çin atağı indim. VeznedardaJl ıı' 

Bu sösyete o kadar cansızdı ken- zusu kalbimi bir pençe gibi sıkıyor- ken ben onun hayretle dolu bakıt- ramın üst tarafını alıp çıkacllı~o· 
dimi ölü mahluklar arasında zan- du. Odanın içinde öteye beriye do- ları önünde vagona atlıyacak 0 sırada bir el hafifçe omuzurııd.,i• 
nediyordum. Bana uzakları bir latıyor, lüzumsuz yere çekmeceleri gece, ertesi gece, hülasa ne kadar kundu. Bu, demin otelde kell !Jİ• 
firıcan cara teker koyarken, yahut açıp kapıyordum. Bir aralık esvap müddet isterse o kadar onunla be- ne misafir gittiğim yeğeniıfl J11r 
sorulan hır suale bir kaç kelime ile değittirdim. Kordelaların birini çı- raber kalacaktım. Ellerinden kurtulmak için u~ t' 
cevap verirken aklım uzaklarda i- karıp ötekini koydum. Sonra ayna- Şimdi kanımın içinde bir nete duğum rahatsızlığa İnanan b!Ç;r 
di, sanki ben o mecliste hazır de- nın önüne gittim, arkamdaki tuva- ve hayret ~arhotluğu dolafıyordu kadıncağız merak etmit, beıı• jıı' 
!:ildim. Bir iki saat sonra sondefa Jetle onun dikkatini celp edip ede- Sazan elbiselerimi çantaya fırlatı~- mağa gelmitti. Birden gö:ı:le:ııı• 
olarak göreceğim o sima, damar- miyeceğimi tetkik ettim. Anladım ken birden durarak, hizmetçi ka- karardı; bunu nasıl atlatac•gıı,f 
larımda tututan kanımın hızile na- ki bütün bu hareketlerimin xegine dırun. şa. şkın nazarları önünde, aid· bilemiyordum- Onunla burad• çır 
zarı hayalim önüne geliyordu. O- saiki ne bahasına olursa ohun detlı bır kahkaha salıveriyord:m bedeceğim her dakika treni ~~ıııı' 
na bakmak benim için payansız bir ondan ayrılmamak arzusu Ben de hissediyordum ki fikri~ mak ihtimalini çoğaltan rrıe~e1 

zev~ idi _ve ik~ saat sonra ondan idi. Bütün şiddetile kalbimde can- huzur ve sükünunu kaybetmi•ti. birer sebepti. Maamafih, ne~ Jt' 
3.Vl'I aca<:ımı uütünmek bana deh- !anan bu arzu birden kat'i bir ka- Otelin memuru efyalarımı alma- icabı, onu dinlemeğe ve bıÇt et' şet veriyordu. r"r teklı"nı· aldı. ··ı d ki b' u"dde B ~ ğa geldiği zaman ilk önce hayret- gı se sor u arma ır ın 

. ir aralık, biliiihtiyar içimi çek- Hemen atağı inerek otelin kapı- le yüzüne baktım. Kalbimden müf- vap vermeğe mecbur idirıı· . ,J· 
mış yahut inlemi• olacağım ki cısını gördüm ve aktam trenı"Ie ha- · h' l b" O b · h 1 ')er• kocamın yeğeni yüzümün sarılığın- rıt ıs er tattığı ır sırada maddi enım ra atsız ığunı ı 
dım endis,eye dü•erek kulag"ıma ·ı- rkeket edeceğimi söyledim. Şimdi ve müspet teyleri düşünmek bana rerek israr ediyor: .. ı.eı'° 

T aybedecek vaktim yoktu acele et k .. ı· d G'd' I •u"
1

' ğildi, bir nhatsızlıg"ım olup olma- ' ço guç ge ıyor u. - ı ıp yatma ısın, v r 
meli idim. V k't · d h · dı~ımı sonlu- Ben hi bek!emedı'- a ı geçıyor u; araretın var. lliili• . . . 
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Şarlo ne yapacak? 
Sinema aleminde Şarlonun DO yapaca· 

ğ-ı merakla beklenmekteılir. Malümdur 
ki bu meşhur aktör sözlü sinemaya ta· 
raftar değildir. Bununla beraber kendi 
stüdyolanna sesli film tertibatı yapbr· 
mıştır. 

Şimdi üç tahmin vardır: Şarlo, ya (Ef-1 
karıumumiye) isminde bir •Özlil film 
çevirecek ve kendiıi dilsiz rolü Y•ı>•· 
cak; yahut (Çocuk) isminJe ıllzlll bir 
film yapacak, yahut ta (Şarlo asker) İı· 
minde belki sözlü belki sesli bir film 
çevirecektir. Bütün bu filmlerde yeni 
zevce•İ Paulette Goddard da oynıyacak· 
tır. 

Fransııda sinemalar 

(Beyaz hemıire) 

s 

filminden bir sahne 

Diyarebekirde Öz türkçe
miz için toplantı 

DlYARIBEKIR, 1 (A.A.) - Şeh
rimizin bütün tüccar ve esnaf ve genç .. 
l~rinin ittirakile ticaret odasında büyülı 
bır topla?b yapılmıı öz türkçemiz halı 
kında hır çok zevat tarafından nutuk
lar söylenmiş tir . 

.. Orada mevcut bulunanların hepsi 
dunyanm en yüksek ve aıil dili olan 
Öz türkçemizin yayılması ve tanınması 
İçin gittikçe artan bir imanla çalııacak
larına ant İçmişlerdir. 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara uddeıl No. 60 





Tarihi tefrikamız : 18 

Napolyon • • 
ımparatorıçe Jozefin'i 

nasıl sevdi ? 
- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -

Yazan: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSIN 

.. Ask et Yemin Ediyor 
iUnün kah 

•· İçin ist d" .~aınanmı tebcil etmek 1 
ıne-· t~ ıgı kadar hava müsait git-

• u•l• l. 

o· Sabahta. b . 
le yağın k n erı yağmur kuvvet-

f.· traçala ait; Tüyleri sarayının 
;r liınhanrı, 0 nkort meydanr, Ta
' tribü le meydanının etrafındaki 

et n er fem•iyel 1 .. t"I .. '"': ,. Ö"I .. ' ere or u mu,.u. 
g e uzeri y • • • d t· "aın etti<\" agmur sagnagı e· 

Jı tanb ~ 1 esnada lop, yarı kısık 
' d ura ve b 1 .. ·d·ı· iP u. lın oru ses erı ıtı ı ıyor· 
~· kellef h~rator ve imparatoriçe mü 
'ı· y • ır araba ile geldiler. 

Cle ak~ın~ tahtın bulunduğu yere 
~ Ve lın aga batlamıtb· Prensesler 
~ lard Paratoriçe sırsıklam olmut-
ıt ı. 

Meras· · 1 1 llıeınek . ';'hın fafaaıına ha e v~r· 
,. hıekte ıçın ceneraller manto gıy-
• aleyh n ınenedilmit'.erdi. Binaen· 

la.rınd tekmil zabitlerin üniforına
rın a an sular akıyordu. Kadınla

,. lıkla~çları, yağmurdan ~.olınuf bat 
• Yıınl nın altından sarkıyordu. Bo 

ııı Pı•ııı arın?aki fallar vücutlarına ya 
•i•lik'ı' ~ır hale gelmİf, kollarının 

t· •tıd erı sönmüttü. Resmi tribün 
zarı arı çıkarılmış adamlarla dolu 

ı danllediiJyordu. Talimhane may· 
, ne" •nda çalınan martlar deniz ma 

"al{a&ına benziyordu. Çünkü za· 
ıııu 1 adamlar dizlerine kadar ça· 
Yii:ıa . hatınıtlardı. O derece ki, 

~rı gözleri tarif olunmıyordu. 
ra.1tı 11.polyon tevzi edilecek bay· 

arı .. 
Roıtererek sert bir sesle: 

e 1 --Ak 
y• ~Parıı.t 1 er, dedi, bu kartallar 

~!n llı.iidrıınuzun, tahtı ve milleti 
Ji ~! her Ye~~aası İçin lüzum görece

~ınaye i . e bulunacaktır. Bunlar ı 
nıze Yeın~ın hayatını feda edeceği 

Z 'ned ... ., 
1 

• abit er mısınız . 
e \>erdiler: 'Ye asker tiddet!e cevap 

O· - Yeııı.· I ııı ediyoruz! 
'"PttrQfo • • l • 1 '1fenın tuva etı 

k tnııarato • l aten llÖr\;) rıc;enin tuvaleti haki-
d rnııarıı.toı; CCek bir metgale idi. 

an uy&.ndçe saat dokuzda uyku· 
ınaıııı İçin •rılır ve tuvaletinin İt· 
"ardı. 41.agari üç ıaate içtiyaç 

d lier sabah ik" 0
• a hizın . • ı bat kadın, dört 

hızına•~· ~tçırı, dört elbise dolabı 
tt' d" ~..,.ııı b" ıaine • ır arap kadım ve ken 

~ok ara lfençliP.ini hatırlatan bir 
. llny01: Çocukları olduğu halde 
•le Yık ııu alırdı. Vücudünü itina 
ltıiira allıak için bin türlü vesaite 
dii İiz:~t ederdi. Senelerin vücu
•İrleriıı rırde ~aptığı tahripkar te
~ar lfen ~aleıı ve çehresinde tek-
1~in ted~·ık .~arını ya~tabilmek 
lı. C k ır ıttıhazı zamanı gelmit
la.rd 0 d.efa ı;mniyet ettiği kadrn
terı an guzelt.k modaları iatemek
•in· zapt. nefi~ edemiyordu. Deri-
bi\ •n yumu~aklı~ını muhafaza ede 
<:ize~~k .ve hasıl olmağa batlıyan 
kre~İrın izalesi için her türlü 
d\I. er kendisine tavsiye ediliyor 

Ya. I>ire'ktu • 
r 11rn11.11 .ı. v~. zamanındanberı bo 
g~~ede ki 1.,:liYat edinmiftİ. O de
r oı:e Ça~acakaıı kabuk teklinde 
b a a~ediy0 d r1trette bir manza
t 11 •Uretıe • r 11• Boyasının tenine 
dını':' .ııo1c.: 11tıhak etınemeıi ııhha 
b ebılırdi. ı(;,_~a bir delil tetkil e-
a,ıadıkJ ınlar ihtiyarlamağa 

Yaz b arı llarn k 
i•tirakYalar aank '!'il b .1rmh~zı ve be
c.,h etınek . 1 

• ır ılekirlığa 
, Fakedeıı de h~emıyorlarmıt gibi 

r• 1.. at ııı~ · r aYrılmak isterler 
k~dnleriııde g~le, s~kıntı, rahatsızlık. 

1tılara. ozefın maiyetindeki 

• -- Bu .. Rız, "fap ~n bir tarafa çıkmıyaca 
"ardır' d;rdc;ak pirinç podraınız 

J '· 0 zefi · llıızı bo n!n. kullandığı yalnız k 
I
•' •e.. Ya ıçın b .. .. rr • d "ede 18 b. • ugunun Parası ile 

lıu. Na.Pot ın frank aarfediliyor
•ıııı,t1 ki Yoı_ı _bu renge o derece a. 

Yarııııaaı • ~ıı.rer kadınların da bo. 
. __ Anı ıcbar ederdi: 

j;!ze bir nıan madam, gidip çehre. 
ır ölü kz kırmızı sürünüz! Zira 

Y ahu~dar sarısınız ! 

~-. Ned b tp h en u derece sarrmız 
111ı:ı:? deaad~alıktan mı kalkıyorsu: 

l r ı. 
te• llıparat · 
~ ·trinae orıçe. hayatının ilk dev 
I ~lı&. ı ·· Yasemın esansını fazla 

• 'tıl!anın Ull\unundan fazla olarak 
ııl :~'YkJe t~Ştı. ~onapart bu kokuyu 
.• t 1 .'leıı •ahnef fuı etmi,ti. Çünkü se-
" al..k· sın he . k 
t Rerı~kedilir. Fr kfetyı uksufrsuz te-

d' ı t.e11 a a at ırtınan 
ku er. ArtıkoNa tab:ı hal de avdet 

'

,r' l •una. lP.h apolyon yasemin ko 
u. ".. . aınmül d . "'"hin kok e ~mez o.mu•-

ulardan nefret etti-

ğini bildirmif, yalnız levanta çiçe 
ği kokusuna müsaade etmitti. 

Her on bet günde bir Alınan 
Y ahudisi T obias Kohen işlenmit 
roba·ı ile belinde kılıncı olduğu 
halde imparatoriçenin pedikürü 
için gelirdi. 

Bunlardan sonra giyinmek me 
selesi hatlardı. Jozefin günde üç 
defa gömlek çorap değiştirirdi. 
Dolabında yalnız beş yüz gömleği 
vardı. 

Tarihi vesaika göreJozefin ne 
jartiyer, ne de jartel kullanırdı. 
Çünkü daima yeni ütülenmit ço
rapları kendiliğinden dimdik du· 
rurdu. 

Ayakkabının çifti o zaman ıe
kiz franga mal oluyordu. Bunun 
için Jozefin senede bet yüz çift 
ısmarlıyordu. Sabah için düz ayak 
kabı, salon için fiyangolu, kadife
li, kürklü, itlemeli boyalı ayakka
bıları bu yekfuıu tetkil ederdi. 

Jozefini giydirmekte devam e
delim. Jozefin satenden, yahut pa 
zenden yapılmıt balinaaız, çubuk
suz ince bir korıa kullanırdı. Hat 
ta don giymezdi. Bütün dolabın
da, ancak ata bindiği vakit kullan 
mak üzere et renginde ipekten i1d 
donu bulunurdu. 

Jozefinin saç tuvaleti için de 
her gün ayrıca itlemeli robalı be
linde kılıcı olan bir artist gelir ve 
bu iti itina ile görürdü. 

İntihap edilecek robaya gelin
ce bunlardan bir çoğu her gün Jo 

' zefinin huzurunda tethir edilir ve 
bir parlamento kadar ehemmiyeti 
haiz olan münakafa b~lardı. A· 
cep bugün Hindiıtandan gelme it 
!emeli muslin giyilebilir mi? At
traganla sürlenmit İpekli bir ku· 
mat, yahut altın kemerli, yakut 
ve inci ta,lı düymeli bir redingot 
giymek daha münasip olmaz mı? •• 

Bunlardan batka Jozefinin sa
rık tekline varıncaya kadar bin 
türlü tapkası da mevcuttu. 

Jozefin senede yüz otuz altı 
kostüm, yetmit üç korsa, seksen 
yedi fllpka, yetmit bir çift çorap, 
dokuz yüz ıekıen çift eldiven ve 
bet yüz yirmi çift ayakkabı ıamar 
!ardı. 

Bu ,erait dahilinde borca girdi 
ği ve bazan imparatorun ademi 
memnuniyetini celbettiği de gayet 
tabii idi. 

Jozelinin geçici heveıleri 

İmparatoriçe eski köpeği For· 
tunenin hatrrasına hürmeten yeni 
köpek hevesine dütmüttü. Bunlar 
dan en çok sevdiği Amandiı adh 
köpeği idi. Bunun da k" k"" ek . b. k erı op 
gı ı açı sütlü kahve r • d ·· 

d .. . h engın e vu· 
cu u, aıya ve beyaz b" k f 
b .. ..k .. 1 . ır a aaı, 

uyu goz erı, dütük kulakları 
vardı. Bu köpek te Fo t .b. . h runagıı 
daıma avlar ve tıyurken horlar
dı. Nazarlarında hep b" d . . ıra emı 
memnunıyet ve husumet . .. .. .. d .. esen go-runur u. 

Köpeğin baknnına tahsiı edil 
mif bir kadın da vardı. Yatacafı 
.aati, odaaı muayyendi. Bu kadın 
köpeii yatırır, kaldırır ve sureti 
mahıusada tanzim edilmit olan ye 
meğini de verirdi. Köpek erkek ol 
duğu için difiıi de tedarik edile
rek daima yanında bulundurulur
du. 

Bihnedi .. 

ôONO 

1 Mübadil, Yurtluk, Hazine 1 
"l•'ıkpunr 6 fst•nbul sarrafVu"l 

(12649)-
661 

Beyoğlu üçüncü ıulh hukuk hakimli
ğinden : 

Maliye mubakemet müdüriyetinin müd· 
deialeyh Tophanede defterdar yokuıun
da 19 numaralı hanede mukim ve mu
kRddema 1902 numarada mukayyet sabık 

ı· P<>.ıs memurlarından Bahir efendi ile 
kefilleri Hüseyin Avni, Vahram efendi

ler aleyhine elbiıe ve ı>otin bedelinden 
1" r " ıra Yetmiş kuruş alacak davasından 

~ol~yi muddcialcyh Bahir efndiye gön-
crılcn davetiyeye zahrmdaki meıruha· 

ta nazaran asi h "k •'-'L 
b 

1 azır ı ameu.anı meçhul 
ulundu;; 1 1 . 
.• eU an •tı mıı hermucıp talep 20 

ırun fasıla ile "" hl". . ı,..nen te ıgat ıcraırna ka 
rar verılm · ld • 1f o UKundan yevmi muhake-
me olon 8-J..934 larihinde mahkemeye 
gelmcd~~~ ve tarafından bir veL:jJ gön
denn:?dıgı to.ktirde gıyabında muhakeme
ye devam olunacağı makami teb);jide i
li.n olunur. (12882) ' 

MlLLIYET CUMA 2 ŞUBAT 1934 

( Dünyada neler oluyor 

' 

Avrupada ve bizde kış sporları 
lıtanbulda yağıtlı kıt devam e- ı 

diyor. Herkeı baharın bir ayak ev
vel gelmesini &önülden dilerken, 
Avrupanın kıt spor tehirlerindo 
yaz geliyor ve kayguau timdiden 
batlaınıttır· Bu sene de, gelen ha
berlere bakılırsa, buhrana rağmen 
karlı beldelere rağbet ekıilmit de
ğil, belki artmıfbr. Kıt eğlencele
ri ve kıt sporları, kıt müaabakalan 
ılevam edip gidiyor. Yukarıdaki 
resim Chamonix'te lunç içinde 
toplu ve alaylı seri bir geçiıi göt
teriyor. 

Bizde memleketimizin bazı yer· 
lerinde, bilhana Uludağda kıt 
sporlarına doğru yol açmak için 
bir hareket TO faaliyet göze çarp
maktadır. tlatta uıudağdaki eksik· 
liklerin bir çokları ikmal edilmit
tir. Ancak bizde bu nevi kıt spor
ları, henüz layık olduğu mevkii 
bulmuf değildir. Mamafi her i
tin batlangıcı güçtür, yava' yavat 
biz de lıtanbulun yanı batındaki 
Uludağda kayak vesaire gibi na
mütenahi kıt ıp0rlan müsabakala
rını seyredeceğiz. 

................................................... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1'çiyale ltalyana 
Sermayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret) 

. Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Lıret, Frank, lngiliz liraaı veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
9ır ve her zaman İsterseniz dünyanın her tarafında sehirde otel
lerd.e vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakıt makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellerı çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

,ekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 

640 

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

. . . . ~ . . '. .. ... • .. : t 

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

7 ____________________________ , ______________ ...; __ ...;~=s; 

1 JSTANRUL P.ELEDlYESl İLANLARI 1 
Fatihte kain çifte ayak medresesi fabrika, depo, ve ar 

diye olarak kullanılmak üzere bir seneden üç seneye kadar 
kiraya verilmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip 
olanlar şeraiti anlamak üzere ı:.er gün Levazmı Müdürlüğü
ne müzayedeye girmek için de 27 liralık teminat makbuz ve
ya mektubu ile 26-2-934 pazartesi günü saat onbeşe kadar 
Daimi Encümene müracaat e.~·-ıelidirler. (525) 

Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Elvanzadot 
mahallesi Hacı Y akup sokağı 24 numaralı Belediye malı h& 
ne kiraya verileceğinden isteyenlerin 20-2-934 tarihine müs~ 
dif Salı günü saat 14 te daire encümt.:nine ınüracaatları. lüzu 
mu ilan olunur. (522) 

Yıldız Merasim Dairesi Tamirat 
ve Tefrişat Komisyonundan: 

Kongra ve konferanslara tahsis edilen Yıldız Merasim 
dairesinin tefrişatı aşağıdaki şartlar dahilinde olarak kapah 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasaya girmek isteyenler DoJmabahçe'de 
Milli Saraylar Müdürlüğüne müracaatle on beş lira bedel mu 
kabilinde şartname, resim, proje ve sair .evrakın birer nüshan .. 
nı alacaklardır. • 

2 - Talipler münakasa şartnamesi ahkamına tevfikatıı 
tanzim ve ihzar edecekleri zarflarını ve yapacaklan nümun~·· 
leri Şubatın onikinci Pazartesi giinü saat on beşe kadar Mil 
li Saraylar Müdüriyetine tevdi etmiş bulunacaklardır. O giin 
saat on beşte müzayede ve miinakasa kanununun on ikinci 
maddesine tevfikan zarfların açılmasına başlanacağından 
bu saatten sonra teklif kabul olunmaz. (276) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden= 
Galatada Arap Camii mahaJlesinin Kalafat yeri cad· 

desinde Deniz kenarında tamamı 4180 buçuk Metre murab· 
bauıdaki yeni 74, 74-1-2, 74-1-2-3 ve 82 No. lu vasi ve her 
türlü Ticaret ve sanayi müessesesi inşasına elverişli arsanın 
hazineye ait 13,5/ 60 hissesi ile elyevm kereste deposu o
larak kullanılan mahallin üstündeki ankazm tamamı bedeli 
dört sene ve dört müsavi taksitte ve nakten ödenmek şartile 
muhammen bedeli olan 18716 lira 62 kuruş üzerinden ka
palı zarf usulile satılacaktır. isteklilerin 4-2-934 pa:xar gü
nü sat 12 buçukta teminat mektuplariyle teklifnamelerini ko 
misyon riyasetine tevdileri. (R) (166) 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Gölcükc\e inşa edilecek liman ve tersane tesisatının ya 

pılaca.ğı arazinin tetkikatı ve yapılacak tetkikat neticesine 
göre bu i§lerin avan ve nihai projeleri ile bunlara ait İnşaat 
resimlerini ve fen:U şartnamelerini yapma işi kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Münakasa ancak fenni, mali, İda
ri kabiliyeti haiz olduldarmı ınusaddak vesaikle isbat ede
cek firmalar arasında yapılacaktır. 

Bu iıe talip olacakların haiz olanları Iazmıgelen ev 
saf, umumi ve fenni ıartname,miinakasa şartnamesi ve idari 
ahkam deniz müsteşarlığındadır. Teklif mektuplan Türkçe 
yazılacaktır. Bu mektuplara iliştirilecek her nev'i vesaikin 
Türkçe musaddak tercümeleri bulunacak ve işbu Türkçe nus 
halar muteber olacakhr. 

Teklif mektuplarının 15 Mart Cumartesi gunu saat 
1 O a kadar Ankara' da Milli Müdafaa V ekiletinde teşekkül 
eden komisyona verilmiş olması şarttır. Bu andan sonra veril 

ecek teklifler kabul edilemez.Teklif mektuplarının açılması 
na ayni gün ve saatta başlanacaktır. A • 

Talip olanların ya bizzat veya usulen Vekaletnameyı 
haiz vekilleri marifetile matbu şartname ve teferruatını A 50. 
Türk liraaı mukabilinde almak üzere Milli Müdafaa Vekiletı 
Deniz Müsteşarlığında Deniz İmalat Şubesine müracaat· 
lan ilan olunur. (206) 676 

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

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Miidürlütünde11: 

Mukaddema tahtı tasarrufunuzda bulunup 3-3-931 de 
Sadi Beye devrettiğiniz Trikotaj fabrikası uhdenizde iken 
giimrükten muafen imrar ettiğiniz 5000 kilo yün kamkarım 
ipliğil~ 1500 kilo sun'i. iJ?ek i~liği müessese haricinde hır~ 
kıldığından dolayı teşvikı senarı ·kanununun 29 ve 35 ncı 
maddeleri mucibince bunlara aıt gümrük ve sair resimlerin ta 
rafınızdan tesviyesi ica? eylemekte olduğundan gümrükten 
mua fen imrar olunan yukarda sözü geçen mevaddı iptidai
yenin bu kerre tahakkuk ettirilen 2226 Lira G. resrrıile 452 
lira 32 kuruş muamele vergisinin teşviki senayİ kanımunun 
35 nci maddesi mucibince 5 misli tutarı olan 11130 lira 
Gümrük resmile 2271 lira 60 kuruş muamele vergisi ki 
cem'an 13401 lira 60 kuruşun vaki ar~tırmaya rağmen ti 
caret mahalliniz bulu..'lamamı 1 olduğundan işbu ilan tarihin
den itibaren müddeti kanuniyesi zarrfında aranılan meblağın 
gümrüğümüz veznesine teslimi beyanı, aksi takdirde takibatı 
kanuniyeye tevessül edileceği ' tebliğ mal..amma kaim olmak 
üzre ilan olunur. (480) 673 

• 
Tayyare Piyangosu 
16 ncı terlip 4 Uncu ke~ide 11 Şubat 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 lir&: 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
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Dört lambalı en ucuz 

HALK RADYOSU 

15 metreden itibaren kısa dalgaları 
ve bundan maada normal olan 

200/2000 m dalga uzunluklarını alır 

Fiatıı 170 Türk lirası 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI IDARESl lLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satı nalınacak olan lamba 

makineıi, Çelik bilya, porselen makara, oksijen aleti (tam) 
dinamo yağı ve saire gibi (11) kalem muhtelif eşyanın 
7-2-934 çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. is
teyenlerin mezkur saatte mağ aya müracaatla tahriren teklif 
te bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) iııaretle 
malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin ka
bul edilmiyeceği ilan olunur. (526) 

Radyoların içinde hakiki bari- RADIO AG9:Dil0[\IJ( 
ka yartan ancak Radyo-LOEWE o- ~ 
lup mevce uzunluklan 20 ile 2000 a· 
rasındadır. Keakinlik, pürüzsüzlük, 

ve tabii aea, antenaiz de olur. Evi
nizde en -dık doatunuz bir Radyo 

LOEWE bulundurmaktır. Rekabet 
kabul etmiyecek kadar mutedil ve iyi 
fiyatlar; LOEWE lambaları ahrıa· 
DlZ bunların fiyatlarında da büyük 
tenzil&t yapılır. Yegane mümeaail ve 

aatıcıaı: D. Pardo. 

Galata: Voyvoda caddesi No. 30-32 Telefon 4374tf 

• • 
1 ır 

MiLLiYET CUMA: 2 ŞUBAT 1934 

Istanbul Mıntakası Tahsil 
Müdürlüğündenı 

Ufak büyük boş gaz vareli 
Ba&kül 
Ufak ve büyiik sandık içinde makina 
Gaz tenekesi nakline mahsus eski yiik arabas ı 

l 

Parça adedi 
117 

4 
2 
l 

124 
fahtı 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 ilan 
olunur. (461) 690 

r 

,39 

..1 .................. ... 
OenizyoJJarı 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 4 Şubat PA· 
ZAR 10 da Sirkeci rıhtımın· 
dan kalkacak gidi~te Çanakka· 
le, İzmir, Küllük, Bodrum, Ro
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, 
Alanya, Mersin'e· Dönü~te bun
lar ilaveten Tafucu, Anamur, 
Kutadau, Gelibolu'ya uğraya
caktır. (530) 

Bandıı·ma yolu 
Her Cumartesi, Pa2arteıi, Sa· 

İl, Pertembe 19 da idare nhtı-
1D1ndan kalkar. (488) 675 -
Ayvalık yolu 

Her cumartesi ve çartamba 
günleri saat l 7 de Sirkeci rıhtı
mından kalkar. (531) 

ILA N 
Hali tasfiyede bulunan 

BAZAR DO LEVAN 
Anonim Şirketinden : 

Ticaret kanununun 361 nci maddeaiy• 
le tirket mukavelenarnesi mucibince 27 

Kinunuaani 1934 tarihinde içtimaa da· 
vet olunan adi hiaaedaran heyeti umumi 
yeıinde kanunen müzakere icrası ıçın 

muktazi ekseriyet hasıl olmadığından 

Jirketi mezlı:iire hiuedaranı atide mün· 
deriç ayni ruznarneyi müzakere ebnek 
üzre ikinci defa olarak 28 Şubat 1934 
tarihine müsadif çarıamba günü saat n 
de Galatada Onyon Hanının betinci ka• 
tmda 57 numaralı odada sureti adiyede 
inikat edecek olan heyeti umumiye içti· 
mama davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Tasfiye memurlariyle murakip 

raporlarının kıraati, 

2 - 31 Kanunuevvel 1933 tarihiyle 
tanzim olunan bilançonun tasdikı, 

Laka) 20 hisse senedine malik olup• 

nk 
- ta içtimaı mezkurde hazır bulunmak is· 

A ara Asliye Birincı Hu- teyen hissedaran ticaret kanununun 311 
kuk Mahkemesinden : nci maddesine tevfikan yevmi içtimadaJ 

Müddei Aleyha: lstanhul bir hafta evvel hisse senetlerini Galata· 
Kurtuluş Kaytancı sokak 25 da Unyon hamnın beıinci katında 57 n\I 

b h d M eli maralı odaya tevdi ebnelidirler. 
numara ane e ura ye Bankalar tevdi edilecek hisse aenecJ.U 
Hanım. mıılı:puzlan mezkur 57 numaralı odaya 
Kocanız Mehmet Zeki Bey tara• tevdiat mahiyetinde olarak kabul oluna 

fmdan ikame olunan talakın teaci- caktır. 
li davasının tahkikatı 4-2-934 pa· (12885) 28 Kanunusani 1934 

zar günü saat onda olduğundan İf-
bu günde gelmeniz ve yahut bir 
vekil göndermeniz aksi takdirde 
uaulun 398 inci maddesine tevfi-
kan mahkemeye devam olunacağı-
m nabk davetiye ilanen tebliğ o-
lunur. (510 

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

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 müıteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beti siparişle peıinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin. tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

Yeni model Allearo~ 
., •tp iki voı10. blçıklları 
'"tfl &ala ıOrtmtk- \it S'\ 
~tıu kl)'ll Oıeılndtn 
l!(frmek turellylt blltr, 
E"yt ttrat ol8bllmeıc • • 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

T UL VE 
Türk 

KER FAB 
---kelinden: 

647 

kbl btrktae laıımdır, • 
Mltıtrn tekcmmOllt. ~ 
Heryerde 11tıhr. 'J>~ 

Umumi attnllıları: , · 

•urıımrd Gınhnbtln vt Ş.ı 
oaa..sı..aw "' 

(107;s/) 

ALA 1 

Fabrika mı:zda çıkarılmağa baıılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme §ekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Uzere her isteyene satılmaktadır.' 
Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci iıtasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teılim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s 'andıtta Küp Şekerin Kilosu 39,so lnrogtur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müııteriye aittir. Gönderilecek mal §İrket tarafından müııteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariıt bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon sipariş ederek bedelinin temamını pe§in ödeyenler vagon başına bet 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 , 

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