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ye var. İtalya ile bir Clea
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Dört Hariciye Nazırı Bugün Belgratta Görüşüyorlar . . 

Hitler'in 
Al manyası 

Alınan Rtı· h ta H.tl ·· • • Jıldön.. .. .. c .. ı rr, • er reıımırun 
te1;1 • unıu ırunu "Almanyıuun yeniden 
buı ~ ~nda bir kanun layiha11 ka
tidar !tir. Bu kanun ile Hitlerin ik
"İıı ~eçtiği ıründenberi Alman birlii!· 
li Vazj akkuku yolullda ibdaı edilen fı
luy Ye~ler hükmen tasdik edilmit o
Ye.:i;· Fı1~ Almanya bu kanun ile 
A~ teıu ediliyor. 

1,,,. Y.a dediğimiz zaman, Hitler it ba
değ;J g~•llceye kadar bunun bir devlet 
unut' hır deırletler mecmuası olduğunu 
torı.. ~Yorduk. Mukaddes Roma impara• 
fed tunun istihalesi olan Alman kon
ır,..1~~YOl\u , onun istihaleıi olan Şi
İıtih..ı lı~ıanya konfederasyonu ve onun 
İtııp •aı olan Bismarck'm Almanya 
bir "'1ıtorluğu müttehit, mütecanis ve 
değ:::ı~kezden idare edilir bir dev~et 
rıı; al '· Harpten evvelki Almanya yır• 
relıııi ti. devletin ittihadmdan meydana 
lıa.; ıtı. Bu devletler arasında Prusya, 
kra.uY•ra, Sakıonya ve Würtemburg 
lenb ılrl..., vardı. Baden, He11e, Meck· 
Sır j~rg • Schwerin, Mecklinburg -
bii; .. •~ Oldunburıı ve Soxe - Weimar 
lYj,~k dokalıldan vardı. Anhalt, Brunı
bo-.., Saxe - Altenberg, Saxe - Ko -
ka.i:İ.f • Gotha ve Saxe Meininııen do
liibee llrı vardı. Bremen, Hamburg ve 
d••l·t~ ~ibi serbest §"birler vardı. Bu 
P...,,; •rın batında bulunan krallar, 
L l}et lr b'" -k d '--'·- b• "b• • • ""''lı:aı e uyu OIUUar ırı ınnı 
töı;;,::?0• .. e hariçten müttehit gibi 
ta. A,,.;: •• Almanya ismini taşıyan Or-
add .. ~a hakikatte 18 inci asrın Mu

Yordr.. 0 tna İmparatorluğuna benze
Qii .. 

~t il~=d~arpte,. sonra hükümdarlık
ak11•t '" ~idi. Krallar, pren•ler kaçtı. nu • w "lnı 

k 1 İltihad ar kanunu Almanyarun 
_anı..ıu:mnun mı temin ebııedi. Weimar 

l,'00 •iüııh~:.•Ptığı, hükümdarlıklar ye-
aretti. A.lrn 'Y•tleri ikame etmekten i

r:·~·l~kJer i~ bir hükümdarlıklar ve 
ı..:.;!tilıadı old dt iken bir cümhuriyet
nıa., n ida.re .::a Fakat hala bir mer
lı da deiil, I" miyor. Prusyalı Al
du a.;•iy0 rrusya), olmakla, Baviyera
jL_· Alnıa.,,ı,k~' olmakla iftihar ediyor-
""-tettj r • 
nıa. • Al ••mı bir mefhumdan 
te 1 !• lıiit~Yıuıın vahdetine kavuı-
tanıı _, -- 'I " hi .. ı, · .,.e lı · -nası e mutte t, mu-

ı.: I lllenıJeı.e~ .:.Ü'~•zden idare edilir 
Ut 1 ~Yor. Bu . t. ru alması Hitler ile 
lıi lı.'ı~ Y•Pnıa ~ •barla Hitler, Biamarck'· 

r 1 tı hatamı ı:a tnuvaffak olamadığı 
Alnıa. I' •ıtır. 

:;r~.ı Al: •deri, tam bir ıene üç gün 
..., .. kıa.,. 

1 
a.nyllllın muluıdderahnı eline 

la l•Yoııali 0 ".r• Almanyayı parçalayan 
dt. t, ~nı, aclnn admı kaldırmağa bati:. lı~1;: teıkilitmı devlet teıkilab

C ~n iıı;ı.ı· ldı~t~ ıonra esasen devlet
lı ~lliin lır .iıllen":'n ~11 azalmııtı. 
il devJ •nde hır eınnvaki ya arak 

~older ~ nıerkezl~,.e Berlin'denpStad
;/ııl..,. v=d".._'.da~~iler ııönderdi. 
•·' Yapacak) e -veoullerln Y•Pbldan 

Oe ed lı .1 ar, hattl -cliıleri feaih 
teıı; e ! e~elr.~d~. Hakikatte hunlar 
liitl ! aalüıiyetli h...er validen ibaretti. 
ille ı."' bu ıw-etle Alman hükümetlerini 

r •ze hağladı. 
,. • .J.ıesen g~n kabul edilen "Almanyayı 
"""i •n .tesıı,, kanunu fili nziyete ka· 
·-~.':~ veriyor. Baıı maddelerini be-

l Yalım: 

~·ı;u,~"'•"Ya ittihadına dahil olan 
~ P&tlanıentolan hıhohınmuı-
.. ._ 1' . "-
~ >.•-" .ı.,.let .. ,,._.. dar'--- L.~. ..... ~~ lıiiJ,~-~um llln.DID ıuıa• 

3 ~ne intikal etmit • 
Liilı .-- l?•vlet1 . 

A """'% ~ '!id~ lıükümetleri Alman -.._ 11 •ır 

ti ""1ıf er devle ·• 
-.,... lı .~~.,. tay; tin ~lınanya lıük:Wne

Cö i!:kunıeti " edilecek valiıi, Al • 
&tada ~İİYor ki~~ tabi olacaktır. 
..,,. lııı "'•:v. da .1utün devletler ve bu 

A ı. • 1 ıra edil' 
lok ı.·· ··~"" b. lik •Yor. Prusya'· 
"'•ıı ~r'k bir .'j ·· hareketi tarihinde 
~ .. bir~ İttih:; vardır: Pruaya res
•ııııu., 1 olnıaı.ı "'• dahil hükiimetler
liğ; Çokluf a beraber, ııerek nüfu. 
k ' g•reı, u, ııerek arazisinin · 
•q do( ••ke · '-- . ırenıı
lııiiıt 8Yııile Al n •uvve~'?n büyüklü-
1.d ••ııa ı.· manya ıttihadı • · d .._, "' •rvazi · ıçın e 
~ rıı.ıy , yeti vardı. Alnıaii .tti > .... iti. ıı· •._~il etrafında tenı ı~·- • . q•ır ' ır .........,da b . . er.uz 
~ "Dtıı ke • n .u ıttihat adeta 
ltı;L lekeue..; ~dı lohcıle fethettiği 
ıı.,,;"'t t.ı.aı. n •!bala mahiyetinde · • 
)e !ilde >. kuk ehin diye 1866 •eli. 
)l ''"de,. ,vuııuryayı Alınan yanın b .!•· 
ıı~::ı-rın11 !:'''! 1870 senesinde Fran':: 
l"rıı te~ 7·'' Alman İmparatorluğu. 
bıı •ır11•c1a,. u unde Öll~yak olmuıtu 
lilca lıiiYiik a'n ol~n Almanlar baze~ 
""' Yetçj İdil •rde!ın . tah~ümünden 
!,; •y., Aı,,, er. Şınıdı denılebilir ki 
~ .. w•tnıa., "" birliğini teıkil yolunda. 
~tiıı~ltiii ı.:'~. laın muvaffakıyete ikti. 
~ 1 lı~Yiik ~Unde in~har. ~d!yor, hen. 
lı,• l'ııt Al iman kutlesı ıçıne göme
>oııı· aç lıaft tnaııyllllın bir cüz'ü oluyor. 
~ Alnıa,, a •vveJ verilen bir haberde 
~~ı.e~al\ın merkezini Berlinden 
le İd· lc nıe,,~11 °1i:ı, batka bir ıehre nak. 
~ı.'· lıu da ; •olduğu bildirilmek
cleı;ıd· llİbayet j;'111Ya'nın tarihi rolünün 

li!r. 11 duğunu gösteren bir 
ı1 ; ~u.... . 
d .. ,~ ... ı. •• , .. 
•r. • ınuı v hene ıçınde başardığı •- ..,.._ e e em · . 

"<lflL '!"•ny,. b' mıyeü meydanda-
•·ı ""•• -· ır aıra -•--"' 'lıy . .,•ili ittih y....,n :zaman-
"-n;a.d 0~du, Bir ada kavuımak için 
~11;gı İti, HiÜ::r~~ çalıtmanın ya
. ""'l, ·~ Bua ·. ır ıene İçinde ba

ı.ı~un art~k dünya bir müt
.,. bir -•kezden ida-

!Misak müzakerelerine buj Fransada 

b h b 1 Türk dostluğu 
Sa a aş anıyor Parlamentodaki grup 

Nazırlar pazar gün Ü yapılacak son 
toplantıdan sonra dağılacaklar 

BELGRAT, 2 (A.A.) - Anaclol11 
ajan11mn Balkan husuıi muhabiri bil
diriyor: 

Ddn aktaın ıaat yediyi hlr kaç daki- ' 
ka seçe Bükretten huausi trenle ha
reket eden Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüttü Beyle Romen Hariciye n1121r1 M. 
Titüleıco ve refakatlerinde bulunan 
zevat, bugün saat 3,20 de Be!ıırada mu
vaaalat ederek istasyonda meraıimJe 
istikbal edildiler. 

Bükretten Belgrata kadar seyahat ra 
hat geçtiği gibi her iki nazır da bü
tün yol uzıınluğunca yekdiğerile bol bol 
görÜ§mek hroatıru buldular. Hariciye 
vekilimiz ve Romen Hariciye nazırı , 
Romen - Yuııoslav hududunu teşkil e
den Cimboluya gelince Yugoslav Hari
ciye nazırı M. Y evtiç tarahndan sureti 
mahıuıada ııönderilen hususi trenlerin
de katipleri M. Kohiç ve teırüat mü -
dür muavini M. Broviç taraflarmdan 

Belgrat ve Kral Alexanclre Hz. 
karşıl~~ak ıelamlandılar. Ve öğle 
yemegını yemek üzere M. Y eftiçin gön
derdiği hususi vagona geçerek hllZır
lanmıt olan sofraya oturdular. 

Belırrat elçimiz Haydar Bey, Sübo
(Devamı 5 inci sahifedP.) 

Beşiktaş ve Galatasaray 
2-2 ye berabere kaldılar 
İlk devreyi mağlup bitiren Beşiktaş, 

oyunu beraberlikle kurtardı 

Befilttq lt.a leaine bir ııol., 
r::::;;;~-----------~ ci takımları araunda oynandı. 

Dünlt.ü maçta Beıilt.tQf kaleciai Meh
met Ali Mualihten yediği bir tekme 

ile yuvarlandı 

d !>ün Kadıköy Fenerbahçe ıtadm
!" ıl~ de~e lik maçlarının en mÜ· 

hinınu Beııkt•ı ve Galatasaary birin 

je/dilir Almanya karıısındadır. Bu Hit
e ın Almanyaaıdır. Tıpkı 1871 Al
~n>:ab~ı Bismarck'ın Almanya11 oldu
gu a• ı. 

Hitler'in b ·· k"" Al • · d . ,. . • ugun u manya ıçın .. 
eki ha!ci.'°'Yeti Biımarck'ın dünlr.ü Al

m.'!k_;..a ıçGdeki hakimiyetinden çok hü
r~ _ur .. eçe~ hafta Lehiatanla imza
.~ .ıgı mıaak bde kuvvetinin ve presti.
Jlnın derecesini göıtermeğe kafidir. 
Almanyanın koridordan on sene için bi
le olsa vazgeçmeıi demek olan bu mi
sakı eğer meseli. Stresemann imza et
mİf olsaydı, vatana ihanet ithama al-

Havanın teker renk olmasına rağ
men, bu maçın Beıiktaf, Fenerbahçe 
ve Galatasaray takıınlannın §ampiyo 
na ~olunda !'l•cakları sıraya müe11ir 
o!~bılec'7k. hır mahiyet göstermesi yü 
zunden ıkı bine yakın seyirci atadı ku 
ıatmııtı. 

~aça, b~ırün cidden kuıursuz de 
nebılecek bır hakemlik yapan K 

IN 'B•· asım 
paıa ı urı eyın ıdare•İ altında baş 
landı. 

2 
Galatasarayın artık sahit tekle gi 

ren ta~na mh ukabil, Beıiktaı takı
":"~n ucum atımda ufak bir deği
tıklık vardı: Orta akıncı Naznnın ye 
rine Faruk oynıyordu. · 

Galatasaray: Avni - Tevfik, Lut 
fi - K•dri, Nihat, lbrahim - Nec
det, Mus•llih, Rasih, F a.zıl, Daniyal. 
. Beıiktq: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Adnan - Ali, Nuri, Feyzi - Hayati, 
Hakkı, Hakkı, Faruk, Şeref, Eıref. 

Beıiktaı takanı, tahmin ettiğimiz 
ııibi, gene ilk devrede çok fena oyna 
dı. Oıtelik bu ıefer, gene tahmin et
tiğimiz gibi, ikinci devrede de İyi oy 
niyamadı. Y alruz, tahminimiz hilafı
na bir ıey yaptı: O da, ikinci devre
nin ilk bet dakikasında •nİ bir coşuf 
la iki gol çıkararak yakasını bu sefer 
de mağlubiyetten kurtamaaıdır. Anla 

(Devamı 7 inci sahifede) 

tında kalabilirdi. Halbuki bütün Alman
ya, Lehistan misakıru Hitler'in en bü
yük siyasi muvaffakıyeti olarak lllkıt
lamaktadır. Belki de hakikatin bu mer
kezde olduğunu zaman· gösterecek. Her 
halde bizi bu meselede alakadar ede,. 
nokta Almanyada Hitler hakimiyetini" 
derecesidir. Almanya Hitler'i bir li .. 
d~r olarak kab~I. etmiştir_. Fi~akika ye. 
ru Almanya Mıllı Sosyalıot lıderinin e
seridir. Bir defa bu eseri yarattıkta.. 
sonra bakalım onu nerelere doğru se 
kedecek. : v-

divan heyetini seçti 
PARIS, 2 (A.A.) - Fran11z parla• 

111ento•unda tetP.kkül eden ve 114 me• 

M. Herriot 

busu ihtiva eden 
Türkiye grup11 dün 
toplanarak divan 
heyetini intihap 
ebnittir· Riyaıete 
M. Herriot ve reis 
muavinliklerine de 
M. Emili Borel, 
Leon Barety, Lou • 
İs Proust, Henry 
Chatenet, Pierre 
Mortier intihap o • 
lunmuıtur. Gru • 
pun katibi umu • 
misi M. Juleı Ju • 

lien' dir. Divanın bir 
heyeti murahhasa • 

il Türkiye sefirine bir nezaket ziya
retinde bulunmuıtur. Bu münaiebetle 
büyük bir samimiyet içinde, a11rdide 
Türk • Fransız münasebatırun inkitafı 
için temenniler teati olunmuttur. 

Paketlerde 
ikramiye --inhisar idaresi kararın 

tatbikine hazırlanıyor 

Tütün lnlıisar ldaresinln Yenice ve 
Eni!& cbuinden olan tütün ve siğara 
paketlerinin içine ikramiye koponla
n koymağa karar verdiğini yazımı· 
tık. 

inhisar idaresi bu kararm tatbiki 
için büyük huırlık yapmaktadır. 

Paketlere konulacak ikramiyeler 
muhtelif miktardadır. Sahta çıkan
lan paketlerden iki ayda bir tane 
sinin içine 250, bir tanesinin de 100 
lir•lık bir ikramiye konulacaktır. 
Bundan maada 50, 25, 10, S ve bi,. 
liralık ikramiyeler bulunacakbr, 

Elli ve yirmi heıer liralık paketle 
rin miktarı fasla olacağa ııibi küçük 
ikramiyeli paketler adet itibarile di
ierlerinden fazla olacaktır. 

Bazı paketlerin içine de tütün ve
ya siiara ikranıiyeıi konul~tır. 
Paketlerin içinden çıkacak kAfıtlu
da yazılı olan ikramiye miktan lnh.1-
aar idaresince derhal tesviye edile. 
cektir. 

ikramiye usulünün bir aya kadar 
tatbikina batlanmaaı ümit edilmekte• 
dir. 

Türkiye - lsviçre yeni 
ticaret mukavelesi 

ROMA, 2 (A.A.) - Javiçre
nin Türkiye aefiri ile Türkiyenin 
Roma sefiri dün yeni Türkiye • 
laviçre ticaret mukavelesini imza· 
lamıtlardrr. 

Bu mukavele 4 • 12 • 1933 ta. 
rihli muvakkat itilafnamenin yeri 
ne kaim olacaktır. 

Maslak yolundaki 
Ağaçlar 

Maslaktaki otomobil fadaoı üzerine 
belediye fen heyeti tarahndan ketif ya
pılırken, heyeti hamil otomobilin kar
fıdan gelen bir otomobil ile çarpışması
na llZ bir remak klllıruıtı. 

Heyet bu yoldaki müsademelerin 
önüne geçmek imkan ve çarelerini ara
dığı için , yol kenarındaki ağaçların teh 
like teıkil ettiği kanaatini ha11l ebnlf
ti. Bu kanaat Üzerine Maslak yolunda
ki ağaçlann kat'ma ve yolun çırçıplak 
bir hale ııetirilmeaine baılanmııbr. 

Haftalık Radyo prog
ramı 5 inci sahifemizde 

1 

Vazife ba,ıncla 1ehit eclüen Burclur Valiai Hazım B. in cenazesinin 
Jzmire getiri/eliğini yaz;mııtık. Hazım B. lzmir memleket hastanesin· 
elen kalclınlarak büyük bir teessür içinde aari mezarlığa defnolunmus
tur· Ayni vakacla fehit edilen nafia mühendis vekili Hakkı Beyİe 
oclacı Mehmet Efendinin cenazeleri de Burclurda meraaimle kaldırıl
mlf ve clelneclilmiftir. Burdur muhabirimizin göndercliği yukardaki re
simler, cinayetin feci safhalarını gösteriyor. Vstte Hazım B. vuru[. 
clu~tan ıonra, solda vilayet odacısı Mehmet el., sağcla mühendis ls
maıl Hakkı B. hastanede. [Burdur muhabirimizin •~rdii:i tafa.ili.t iç aabifelerimizde] . 

• 
iki yeni muhtıra daha! 

İtalya ve İngiltere ne teklif ediyorlar? 
LONDRA, 2.A.A. 

Silabuzlanma me
sellİne dair lngiliz 
noktai nazarını ih
tiva eden ve bundan 
iki gün evel alika· 
dar devletlere tevdi 
edilmiı olan muhtı
n dün ncırolun• 

muıtur. 

Muhbrada deni
liyor ki : 

" Buı dev Jetlere 
sulh muahedeleriyle 
menedilmiı olan ıi
lahlann "bütün ciha

na ıamil olacak tarz
da ilgasım lazam• 
mun edecek bir su
reti hal bugün bariz 
olark imkan11zdır. 

'Sir John Siman ve M. Mussoli ni 
son mülakatlarında 

Romaaa 

Ayni zamanda. bir devlete müsaade edi 

Adliye Vekili 
Viyanadan döndü 
Saracoğlu Şükrü B. tam 
ııhhatle vazifesi başına 

ıelmiş bulunuyor 
• 

Saraçollu ŞOKRO Bey 
dünkü maçta 

lki aydan beri Viyanada tedavide bu· 
lunan Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
dün sabah ek•preale ıehrimize avdet et
miı ve istasyonda Vali Muhiddin, Müd
deiumumi Kenan, Vali muavini Ali Ri
za, poliı müdürü beyler, Adliye erkaru 
ve bazı dostları tarafından karıılanmıı-

t~ d b" Kendisini dün ziyaret e en ır mu-
barrrimiz Vekil Beyi gayet iyi ve sıh
hatlı bulmut ve geçirmİ§ oldukları has
talık hakkında malumat rica ebniştir. 
Saraçoğlu Şükrü Beyfendi muharririmi· 
ze ıu beyanatta bulunmutlur : 

- Sihhatımla alakadar olan arkadaı
( Dcvamı 7 inci s;ıhilcdc). 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Zavallı Stavisky! 
Bir milyondan artık parası ola· 

na milyoner derler. 
Mükemmel bir tövalye olan Möa

' yö Staviıky'nin elinden altı yüz; mil 

1 
yon geçmİf. • 

Jkiter milyondan saysak, muh
terem Staviıky'nin üç yüzkere mil
yoner olma11 lazımgelir. 

Fakat bu centilmen öldüğü gün 
bet parsızmıf. 

O halde milyoner değildi. 
İyi ama altı yüz milyon ne oldu? 

O ki müsrif değildi, o ki hovarda 
ve kumarbaz değildi, bu altı yüz 
milyonu ne yaptı? 

Gözümle görmüş, elimle sayını! 
gibi biliyorum: Bu altı yüz milyo
nu, en az ikiter milyondan üç yüz 
kitiye dağıttı ve en az üç yüz tane 
milyoner meydana çıkardr • 

Bugün Opera meydanında üç 
yüz tane Stavisky milyoneri ya!ı
yor. 

Nevyork rekoru kırılmıttır. 
En az üç yüz tane diri namussu

zu kurtarmak için; tek ba9ına ka
lan ve namusluca ölen fakir Sta
viaky'nin çürüyen cesedini didikli
yorlar· 

üstüne üstelik te bu i9in adına 
Stavisky rezaleti diyorlar. 

Hayır efendiler! Buna Stavisky 
rezaleti denmez. Buna harp ıonu 
sosyetesinin rezaleti derler. Buna 
nankörlüğün rezaleti derler. Buna 
nankör milyonerler rezaleti deme
lidirler. 

Zavallı dünya! 
Zavallı insanlık! 
Zavallı hakikat! 
Ve hepsinin üstünde zavallı Sta

visky! 
Aka GUNDUZ 

Not: ikincisini yarm nqreılece-
1~ - Milli7e&., 
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Milliyet'in tefrikası: 3 

St~vD~ky 
Hayatı ve ölümü 

Staviıki polis memuru.- Güzel Alexandre. 
masalarında.- Tiyatro ve gazete 

Bakara 

Kömür nakliye vapurları satmayı 
teklif ediyor, bazan mücevher sah· 
cısıdır, hazan umumi evler için ka
dın simsarıdır. 
Artık onu bin bir it içinde görü

yoruz. O, arbk yatamakta güçlük 
çekmiyor. Gündüzleri saat bete ka 
dar cebinde be. parası yoktur, fa
kat saat yedide bir kaç ahbapla 
:>irlikte her hangi tık bir lokantada 
yemek yer ve faturayı bakmadan 
üder. 

Bu esnada Stavisky, sinema kra
lı (Himmel) ile de tanıtıyor. Him· 
mel'in yüksek tabaka mensupları 
içinde bir çok tanıdıkları vardır, 
Stavisky bunlarla da münasebete 
giriyor. Bu iki adamın birlikte ya• 
pacağı sinema itinin gayesi Ameri
kadan bir kaç milyon çekmekti. Ne 
çare ki bu gaye elde edilemiyor, 
blakis itin içine adliye karıtıyor, 
Himnıel kaçıyor, StaYisky'nin met.. 
haldar olduğu sabit olamıyor. 

Ayni zamanda Stavisky, polia 
kısmı;ullisine "muhbir,, sıfatile de 
d.ıhil c.lmuflur.Bu aralık f&l'k mem 
leketlerine bir aeyabat yapıyor ve 
orada bazı mulevves itlere burnu
nu sokuyor, fakat burada dikit tut
turamdığından tekrar F ransaya 
dönüyor, ve ilk olarak 100,000 
franklık bir çek dolandırıcrlığm. 
dan dolayı zabıtayı, oradan poliı 
kısmıadlisini boyluyor, fakat kısın. 
adlideki "muhbirlik,. nfatı saye· 
sinde - zabıta amirlerinin malu
matı olmaksızın - fena bir akıbet
ten, bır kaç senelik hapis cezasın
dan kurtuluyor. 

Stavisky bundan sonra büyiik 
mikyasta hırsızlığa karar vermit
tir. Çünkü o, artık eski sünepe, 
mundar Rua Y ahudisi değil, adile 
sanıyla "Alexandi'e,, dır ve İf piya
sası bu Alexandre için bazırlanmıJ 
tır . Rus yahudisi (Serj Stavisky) 
orta:lan kalkmıf, onun yerine Fran· 
sız "Alexandre,, gelmiftir. 

• * * 
Güzel Aleksandr 

Bir yaz mevsimi.. (Deauville) 
k:aplıcaunda. . . Rulet ve bakara 
masalarının üstüne albn ve bank
no yağmurlan yağdığı bir devir
deyiz . . O sene bir rivayet çıkmıt
t: (Prıve) klübünün en yüksek o
y::ıncusu Deauville'i terkedip Yuna
~ i&.tana dönecekmİf. Sebebi fU 
ımış: O seoe Deauville gazinoları
na yeni bir oyuncu gelmif, bu oyun. 
cu k~mseye .~ırsı;-t vermiyonnUf. 
Bu rıvayet uzerıne herkes bu yeni
oyum:uyu merakla araştırmıya b8' 
ladı. Nihayet anla~ıldı ki bu yeni 
oyunC'lt {Güzel Alexandre) imit· •• 

Artiİc her tarafta bunun bahsi 
geçiyor, her muhaverenin mevzuu· 
r.u bu teşkil ediyor. Bu, ne fitman, 
ne zayıf, orta yapılı bir adamdır, 
Kıyafeti zariftir, fakat bunun bir 
ciladan ibaret olduğunu anlamak 
güç değildir. Saçları daima munta
zam taranmıt, arkasında usta ter· 
zilcr elinden çıkma elbiseler, aya. 
ğında parlak kundura, dim dik 
?'ürüyen Giizel Alexandre. , • Da
ıma güzelce bir kadınla beraber
dir. '!eped~n tırnağa kadar beyaz. 
lar gıyınmıt bir f<>för, elinde bir 
vapur sandalyasile arkaları sıra 
geliyor. Herkes aonqturuyor: 

-Buda kim? 

Kim olduğunu bakara masasın· 
da yüz bin franga kağıt çektiği za
man anla9ılmıtlı• Daima büyük o
yun oynıyan bu adamın nazarında 
karla zararın hiç bir ehemmiyeti 
yoktu. Kaybettiği zaman yüztnde 
en ufak bir burufulduk bile peyda 
olmazdı ve onun en büyük kayıp
larına tahit olanlar ayni zamanda 
bir gün evvel bakaraya bir milyon 
franktan fazla para yabrdığmı da 
hikaye ederlerdi. 

Bir aralık Güzel Alexandre'm 3 
milyon frank vererek mühim bir 
gazetenin en büyiik hissesini satın 
aldığı ititildi. Bir zamanlar bir hi
lekarlık aebebile Fran11z oyun sa· 
!onlarına girmekten menedilen 
Stavisky timdi yeni bir nüfuı kay. 
dile her salona girebiliyordu. 

Daha sonra Güzel Ale:undre'm 
Pariste bir tiyatroya hiıaedar oldu
ğu, büyük paralar aarfederek pek 
me,hur bir ecnebi artistin muzahe
retile bu tiyatroda bir operet he
yeti vücuda getirdiği ağızlarda. do
lafmağa batladL Bunu da batka 
maliimat takip etti: Onun bir fa· 
toıu, av için orma.nlan, villaları, 
iki otomobili, tepeden tırnağa ka
dar kusursuz giyinen ve fU kadar 
ki misafirler önünde bile efendile
rine hürmetsizce davranan mütead 
dit hizmetçileri varmıf .. · 

Bir aralık bu Güzel Alexandre'· 
ın mazisini bilenlerden birisi: 

- Yahu bu mahut Stavisky'dir, 
kendinizi sakınınız, 

diyecek olmu9tıı. Fakat bu ihtara 
kimse kulak asmadı ve herkeı ga
zinoda. muttıuıl oynayıp büyük pa· 
ral'!" kaybeden bu yeni hovardaya. 
taki~m olunmak için tehalük gös
terdi. 

Bir gün Güzel Alexandre bir 
kaç ahbabile birlikte meth~r bir 
lokantaya gitti. Onu daima lo
kanta sahipleri kapıdan istikbal 
ederlerken bu sefer lokantanın sa
hibi ba,ka bir masanın mü~teriıi
le mefguldü. Güzel Alexandre bun 
dan hiddete geldi, misafirlerinden 
biri: 

- Lokanta sahibi o masada 
Mebusan Encümeni reislerinden 
birine hizmet etmekle metguldür 
diyince Güzel Alexandre fU ceva~ 
bı verdi : 

- Evet ama, bu masada da A
lexandre vardır. 

Heyhat, güzel Alexandre çok 
geçmeden bu lokantalara, bu izzet 
ve ikramlara veda ediyordu. 

Son zamanlarda. Alexandre'm 
üç .~~~ komandit tirket tetkil . 
ettigı,bır gazeteye on milyon frank 
P.ara verip hissedar olduğu, bir 
ıınema firmasmı satın aldığı, Şan. 
zelize caddesindeki en itlek otel
lerde~ birisini kendi hesabına it
letmege karar verdiği İfİtilmitti. 

Halbuki bugün o gazete Stavia
ky rezaleti hakkında en taze bava
diıleri alıp sütunlarına geçirmek 
pefindedir, o sinema firmaıı Sta
visky rezaletinin safhalarını mec
canen filme çekmeğe razıdır 0 o
tel Staviıky'yi bulup hürmelterile 
birlikte ona hesap pusulalarını tak 
dim etmek arzusundadır. Çünkü 
bugün Güzel Alexandre karanlık
lara firar eden bir gölgeden batka 
bir teY değildir. 

(Bitmedi) 

Kısa dalgalar 
LON~RA, 2. A.A. - Gazeteler 

İtalyan ayan azasından M M k 
· · k dal • ar a-nının ıaa galar hakkında bir 

Bir Alman kimya alimi öldü 
BALE, 2 (A.A.) - Wolff A

jansından: 

beyanatını netretınektedir. 
M. Markoni pek yakında h " tü' 

d 1 
. • u n 

ünya te sız utasyonlarının her tür 
lü müdahaleleri ortadan kaldıran 
çok kısa dalgaları tercih ede
ceklerini zan ve tahmin ettiğini 
•öylemi,tir. M. Markoni çok 
kısa dalgaların timdilik 80 kilo
metrelik bir faaliyet sahası dahi
linde mevzii servi•lerde çok eyi ne
ticeler vermesi muhtemel olduğu· 
nu da ilave etmittir. 

Leningratla Nevyork 
arasında 

. LE!lf ING!tAf?, 2 <.A.A.) - Sovyet 
lıcaretı bahnyeıı Lemnırrad ile Nev
york araıında Sovyet tra.naatlantik va
purlarile doğrudan doğruya bir aeyrii. 
•~f~r ibdaı etmek üzeredir. Bu ıeyahat 
gıdıp gelme 40 gün ıürecektir. 

Para m Üzakeresi 
VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - Salibi. 

ycttar rnıılaafilden alınan haberlere gö
re, Amerika ile fn,.jltcre para müzake
relerine baılamıılarda, 

Alman kimya alimlerinden pro 
fetör Haber seyyah sıfa.tiyle geldi 
ği Bale tehrinde 66 ya,rnda oldu· 
ğu halde ölmüttür. 

Profesör Haber, elektrotimi 
hakkındaki eserile tanrnmıt ve 
1919 aene•inde Noel mükafatını 
ka:zanmıttır. 

ltalya ile clearing 
• ROMA, 2 (A.A.) - Türkiye 
ile ltaly~ ~raıındaki ticaret müna 
ıebetlennı ve ayni za. d t d. man a e 1• 
yat meselesini tanzim etın v .. ege ma 
tuf muzakerelere devam olunmak 
tadır. 

Bu hususta bir clearing tesisi 
derpİf olunmaktadır. 

Su ve hava telefonunun 
mucidi öldü 

Ml.LANO, 2 (A.A.) - Batan tah • 
telbahırlerle cörüımclc Üzere su tele
fonunu ve tayyvderi haber veren ruı.. 
va ~ele~onunu icat ebnİ§ olan bahriye 
zabitlennden Branui vefat etmiıtir. 

MJLLIYET CUMARTESi 3ŞUBAT1934 

HARİCİ HABERLER 
Stratosfer 
Felaketi 
Üç ilim kurbanına milli 

merasim yapılacak 
MOSKOVA, 2 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Stratosfer balonu felaketinde 

ölenlerin cesetleri Moskov.ı.ya ge· 
tirilmiştir. Sovyet merkezi icra ko 
mitesi, sepette bulunan ve~ikalar
dan ve nopardan en ~on saniyeye 
kadar vazıfelerini ıfa elmiş olduk 
!arını mutahade ettiğinden bu İ· 
lim kurbanlarına Lenin nitanını 
vermeyi kararlattrrmı,larda. Bun 
lara milli cenaze merasimi yapıla
cakbr. Bunun için hususi bir ko
misyon tetkil edilmiftir. Bu fela
ket dolayısile dahilden ve hariç
ten bir çok taziye telgrafları gel
mektedir. 

Kaza naad oldu? 
MOSKOVA 2 (A.A.) - l'aı 

Ajansı bildiriyor: 
Strafer balonu felaketi hakkın 

da yapdan tabkikat neticesini ha
vi fen heyetinin resmi raporuna 
göre, balondaki aletlerin bir kıı
mı kırılmıt ve bir kısmı ise az çok 
harap olmu,tur. Balonda.kilerin al 
mıt oldukları notlar ile barograf 
i.letine hiç bir fey olmamıftır. 

Mezkur barograf ileti ve not
l~r i~e kati olarak tesbit edilmit· 
tır kı, balon saat 13,33 te 22 kilo
metre irtifaa kadar çıkınıt ve 
12,45 e kadar ayni irtifada dur
duktan sonra İnmeğe bqlamıftır. 
Çıkıt ve init hakkındaki notlar ıa 
at 16,10 a kadar muntazaman tu
tulmuttur. Binaenaleyh felaketin 
16,10 da ba,Iamıt olduğu anla,ıh 
yor, Barograf ileti saat 16,21 e 
kadar muntazaman işlemit ve bir 
sademe neticet0inde saat 16,23 te 
durmuflur. Bütün tabitler balo
nun saat 16 yı bir kaç dakika ge· 
çe düttüğünii ıöylemitlerdir. Ba· 
fondakilerin de bu aadame netice 
ıinde ölmüt olduldan kati olarak 
teıbit edilmittir. Balonun sepetin
de hiç bir buz eseri görülmediğine 
nazaran balondan alındığı M>yle
nilmit olan ve balonun buz taba
kasile kaplandığını bildiren te'ıi
zin aslı yoktur. Kazanın muhte
mel sebeplerine gelince, henüz te• 
bit edilemiyen bir ıeheple 1>alon 
süratle İnmeğe bqlamıt ve bu ıür 
at gittikçe tezayüt etmit olduğun. 
dan bütün muvazene ıi temi bo
zulmut ve bunun neticed olarak 
sepet zarfından ayrılarak yere 
düflllüttür. Yukarıda da kaydedil 
diği gibi biç arızasız bulunan not
lardan balon mürettebatının ıaat 
16,10 a kadar mesut bir tekilde 
_yere inmekte oldukları anla,ılmak 
tadır. Diğer taraftan muhtelif 
ma~ine. akaammdan da bu çıkı· 
flD ılmı ve fenni neticelerinin tea 
pit edilebileceği sabit olmuttur. 

Fransanın fngiltereye 
kontenjanları 

PARIS, 2 (A.A.) - Reuter ajansı 
muhabirinden: 

lngiliz notaıına cevap olarak dün 
Londraya gönderilen Franıız nota11 
hakkında reımi ıurette biç bir tafsilat 
verilmemektedir. Fakat, alınan maliinıa· 
ta göre bu cevap eıki kontenjanlarm 
tamamile ve yiizde yüz eski haline kon• 
maıı hakkındaki İngiliz talebini yerine 
getirmemektedir. 

Gene öğrenildifine göre, bu cevap· 
ta Fransa karıdıluız bir talebi iı'afa 
imkan göremedifini bildirmiştir. 

Dünyanın en yüksek 
saathanesi 

TAŞKENT, 2 (A.A.) - Dünyanın 
en yükıelı: rasathanesi olan Pamir ra&at• 
haneıi iılemeğe bqla.nııtır. Bu raaatha
ne deniz seviyeıinden 4300 metre irtifa .. 
cladır. Ve buz kütleleri araaınıla en çe· 
tin tartlar albnıla yapılmııtır. 

Lehistanda fikir adamlan 
için evler yapılıyor 

VARŞOVA, 2 (A.A.) - lktıaadi 
meselelerle uğrqan nazırlar encümeni 
fikri meıai sahasında çalıf8.11 ve aylık 
kazancı 250 zlotiden az olan fikir a• 
damlan için yapılacak evler hakkında. 
ki inşaat planını kabul etmiştir. 

Amerikada altın stoku 
VAŞiNGTON, 2 (A.A.) - Mali

y~ nezareti Amerikada bulunan ve mül 
kıyet hakkı hükumete geçen altın 
st?klarının kıymetinin dört milyar yİr
~~ dokuz milyon doksan iki bin dokuz 
yuz dokıan sekiz doları bulduğunu 
bildirmiştir. 

. !Ju ~t?klara yeniden kıymet biçilme
•• fımdıki kıymetlerini takriben altı mil
yar selıiz yüz milyon dolara çıkaracak
tır. 

Bu iki miktar arasındaki farkın İfa· 
de edeceği kazanç hükUınete ait olacak
tır. 

A vusturyanın 
Şikayeti 

Almanlar sudan bir 
cevap verdiler 

ViYANA, 2 (A.A.) - Korrbureau 
bildiriyor: 

Milliyetperver sosyalistlerin A vuı· 
turyadaki tahrikatı baklanda Avustur
ya hükumetinin 17 kanunuıanide Ber
lin bükllmetine tevdi ebniı olduğu no
tanın cevabı dün akşam geç vakit Vi· 
yanaya gelmiş ve bu esnada toplantı 
halinde bulunan kabineye arz:edilmiştir. 

Kabıne mezkür cevabı tetkik etmiı 
ve ihtilafı iki devlet arasında doğrudan 
dofruya halletmek hususundaki teteb
büıün Berlin hükumetince takdir edil
memiı olduğunu teeHürle mütahede ey· 
lemiıtir. Alınanyanın cevabı Avuıtur· 
ya hükW-tinin ıikayetlerini katiyen na 
zan itibara almamakta ve bütün iddia
lan inkar etmekle iktifa eyleınekte • 
dir. 

Kabine Alman cevabının cayrİ kafi 
olduğu huıuıunda ittifak eylemiıtir. 

Avusturya hükUıneti h•kkına emin 
olarak bqvekil M. Dollfuıun idareıi al· 
tında, artık hadiselerin kendisine çiz
diği yol üzerinde azimle yürüyecek • 
tir. 

Mütecavizin tarifi 
MOSKOVA, 2 (A.A.) - Taı ajan. 

ıı bildiriyor: 
Finlancliyanın Moskova ıefiri müte

cavizin tarifi haklnndaki mukavelenin 
tasdilmameııini hariciye WJmiserliğine 
tevdi etmiıtir. Bu suretle mezkur mu· 
kavele Sovyet Ruıya, Lehistan, Roman 
ya, Afganistan, lran, Estonya, Leton
ya ve Finlandiya arasında meriyete gi
recektir. 

Deniz ortasında yeni 
bir istasyon 

BERLIN, 2 (A.A.) - Voli ajansın· 
dan: Luft Hansa kumpanyaıı motörle 
iıliyen Schwarzefelı vapurunu satın al
ınııtır. 

Daha evvelce Afrika ile cenubi A· 
merika arasında yan yolda ıabih bir a· 
da vaziyetinde yerleıtirilen Weıtfalen 
gemioinin eşi olan bu vapur Atlaı Ok· 
yanosunun cenubunda yapılac:alı: tayya· 
re seferleri için aabih bir istinat nok· 
tası olarak kullanılacak ve Afrika • 
Cenubi Amerika hava yolu üzerinde 
bulundurulacaktır. 

.,... . ::. . . . D 
• 
lktısat vekili Celül Bey Bursaya 
vardı. Sanayicilerle görüşecek 

• BURSA, 2 (Telefonla) - M. Kemal Paşalılann samimi tezahüra
tı.le kar,danan lktısat Vekili Celal Bey dün öğle yemeğini Harada ye
dıkten sonra Karacabcye çıakrak halkın ihtiyaçları etrafında samimi 
hasbihallerde bulunmuştur. Bu ko nuşmalar bilhassa Karacabey müs
tahsillerini ehemmiyetle alakadar eden bakla ve soğan iatihsalôtının 
ihracının temöni etralınd'!- cereyan etmiştir. 12 milyondan fazla soğan 
çıkaran Karacabey bu mıktardan ancak 7 milyon kilosunu satabil
mektedir 

Vekil Bey Karacabey müstah •illerinin pek haklı olarak bu dilek
lerile yakından alakadar olacakta rını vait buyurmurlardır. 

Harada tetki.kat yapan Vekil Bey merinoaçuluk hakkında da iza
hat almışlardır. 

Beraberlerinde lzrnir V aliai Kiizım ve Kolordu kumqndanı Ali 
Hikmet Paşa, Ziraat Bankası mü :lürü Kemal Zaim B. ve diğer zevat
la birlikte Bursayı teşrii ederek Vekil Bey askeri hastaneye misafir 
olmu$lur. 

Vekil Bey bugün Ziraat mektebile Halk Fırkasını ziyaret etmif 
ve bu gece ,erellerine Belediye bir :riya/et vermiıtir. Vekil Bey ya
nn şehrimiz sanayiıcilerile temaslarına başlıyacaktır. 

General Voroşilof'un teşekkürü 
BURSA, 2 (Telefonla) - Şehrimizde bulunan lzmir Valisi 

Kaum Paşaya Sovyet Harbiye komiseri Ceneral Voroıilol tarafından 
~zmir fahri hemferiliğine mtiha bından dolayı bugün fU telgraf gel. 
dı: 1 

" Uhdeme lzmir fahri hemşeriliği tevdi edildiğini natık mektupla 
n büyük bir sevinçle aldım. Bıı mektuplar bana hükumeti Cümhuri 
yece zatııüilerine tevdi edilmif o lan memlelretin en mühim vesikala
rından biridir. idaresi vaziluİlti büyük bir enerji ve büyük bir mu· 
vallakiyetle ifa etmekte olduğunuz ve bilhassa maaril sahasında 
elde etmİf bulunduğunuz ıayanı dikkat neticeleri bizzat mahallinde 
ttördüğüm lzmir fehrile vilayetin de geçirdiğim unutulmaz günleri 
hahrladım. 

Fahri hemşerilik unvanını bil yük bir mahzuziyetle ta.,ıyacak ol
duğum lzmirdeki ikametimiz es nasında zatıalilerinin ,ahaım ve he
pimiz hakkında bizzat ibraz buyurdukları yüksek alakaya bir kere da
ha teşekkür etmek zevkine mukavemet edemedim, Kazım Pa•a Haz. 
retleri. VOROŞILOF" 

Afgan başvekili yaralanmış değildir 
ANKARA, 2. A.A. - Şehrimiz Algan selareti son aldığıma

liimata istinaden Afgan Btıtvekili Haşim Han Hazretlerinin yaralan
dığı hakkındaki haberlerin asılsız bulunduğunu ve memleketin her ta 
rafında emniyet ve asayişin yerinde olduğunu bildirmektedir. 

Yıldırım Aydında bir camii yıktı 
AYDIN, 2.A.A. - Sabaha karşı şehrimize ile civanna fİddetll 

yağmur yağmiftır. Metruk Cihanoğlııcamiine düfen bir yıldınm cami 
içinde depo edilen kuru otlan tutuşturmak suretiyle yangın ~ıkmanna 
sebep olmu,tur. Etrafa daha bir çok yıldırımlar diifmüştür· Nulusca 
zayiat yoktur. Yangın etlaiye tarafından söndürülmüştür. 

Dün toplanan kongreler VEFAT 
Sadnesbak Sadık Pil§• kerimesi Diva· 

ni muhasebat U.11ndan merhum AIJI 
Bey refikası, Pariı sefiri Suad Beyin 
K.in valdeıi, Şurayi Devlet sabık aza
ıından Muammer Beyin teyzesi, Prof. 
Doktor Hulusi Behçet Beyin büyük kain 
valdesi Kamer Hanım irtihali daribab 
etmiıtir. 

Dün Halkevinde güzel sanatlar şubesi, 
T oros 2encleri ve Antakyalılar toplandı 

Yukarda güzel sanatlar fubeai azası, a1ağıda Torosla gençler 

Halkevi Güzel sanatler tuheai kon Halkevleri talimatnamesinin nıuaiki 
greıi dün saat 17 de Halken salonun hakkındaki bir maddesine temaı et-
da yapılmııtır. ti. Bu maddede Halkevlerinin bilhas 

Kongreyi idare heyeti reiai Namık sa garbin modern mıuikisile metğul 
Ismail Bey açtı ve kongre riyaıetine olacakları taarih ediliyordu. Madde· 
reSSAtn Şevket ve katipliklere ressam nin bu tabiri türlü türlü tehirlere yol 
Elif Naci Beyle Tezyini sanatlerden açtığından, Abdülkadir Ziya Bey bu 
lamail Hakkı Beyler seçildiler. tabir yerine polifonik muıiki tabiri

Geçen iki senelik faaliyet raporu
nu okuyan Abdülkadir Ziya Bey bet 
sanat k11mında resimde, musikide, 
heykeltraılıkta, tuyiniııanatler ve mi 
maride, bu iki ıene zarfında yapılan 
hareketleri izah etti. 

Rapor aynen kabul edildikten aon 
ra geçen heyeti idarenin tecrübele. 
rinden iıtifade için teklifleri ve neler 
yapılmaıı lazım geldiği soruldu. 

Söz alan Abdülkadir Ziya Bey 

nin kullanılma11nı ileri sürdü. Söz a· 
!anlardan Hasan Raıim Bey de ayni 
mütalaada bulundu. Halkevi reiıl 
Ali Riza Bey de bu hususta katibi u· 
mwniliğin bir tamlınine nazan dikka 
ti celbetti. Neticede bu 'eklin Hal· 
kevleri merkezine bildirilmeıi karar
laştınldı. 

Musikinin tiyatro fUbeıile birleı
mesinin daha muvafık olacağı hak· 
kında da bir teklif J'apılıyordu. Bu· 

Cenazesi bugünkü cumartesi günü Maf 
ka' da Benıa apartmıanmdan kalchrıht
rak Teıvikiye camünde öğleyin namft21 
kılınacak Te aile kabristanına defnedile
cektir. Allah rahmet eylesin. 

nun da merkeze bildirilmemesine ka 
rar verildi. 

Bundan aonra yeni idare heyeti 
intihabına geçildi. HalkeTİ reisi Ali 
Riza Bey yeni idare heyetini seçer· 
ken çalı§&bilecek arkadaılarııı intl· 
habının daha mll'fafık olacağını OÖJ" 
liyerek eski komite ile bu hususta 
yaptıkları temaslarda bazı arkadaıla 
nn daha iyi çalı1&bileceği kanaati 
haııl olduğunu söyledi. Diğer cösterl 
len naınzetlerle beraber bu ialmlet 
de tahtaya yazıldı. intihap neticeııİD· 
de yeni idare heyetinin 29 reyle mıı 
ıikiden Hasan Ferit, 28 reyle mimar 
Ap~llah Ziya, 24 reyle heykeltraf 
Hadı, 23 reyle reasaın Vecihi ye 13 
reyle tezniyi sanatlerden Mitat Be:r· 
!erden IDÜrekkep olduğu anlaııldı. 

T oroalu gençler 

k 
T Ol'Oı Gençler Birliğinin seneli!< 

onırresi .!ün lotanbul Halkevi salo
nunda sabah aaat 10 da toplanıl•· 
Birlik reisi Mahmut Turgun Bey kı• 
la bir nutukla kongreyi açtı ve koıı• 
gre divanına Hilmi, F anık, ve Alta1 
Beyler seçildi. 

Sabık heyeti idarenin aenelik fa• 
liyeti rapoprunu reia Mehmet Tur
gut Bey okudu. Rapor alkıılarla k-' 
tılandı ve eaki idare heyetine te1ek· 
kür edildi. 

Nizamnameye bazı maddeler ili· 
ve edildi. Sonra idare heyeti intih•• 
bma geçildi. Mahmut Turgut, ArY 
lan, Sırrı, Ihsan, M. Altay, Nev:ı:at, 
Yahya Fikri Beylerle Cebire HaJJ1; 
mın idare heyetine seçildi ve yerıJ 
aenenin programına ait bir çok dil~lı:· 
ler kabul edildi. Mürakabe heyetıııC 
de Y. Safa, Nimet ve Milaç Beyler ,e 
çildi. 

'Antakyalılar 
Oğleden sonra da ıaat 14 te Jı.rY 

takyalılar ve havalisi Türkleri y•~ 
don birliği kongresi yapılmııtır. ı:'<!p 
gre riyasetine Doktor Vedi, ve lı;•1' P 
liğe de Mehmet Edip Beyler ;.,tıb• • 
edilerek bir ıenelik faaliyet ve :r,ı"'!ı· 
dım raporlan okunarak kabul e 1 

mittir. . ,ıı 
Yeni yapılan İntihap netice~~.,.Iİ 

heyeti idare riyasetine Doktor v · e 
Bey, katibi umumiliğe Esat Be>'• ~ .. 
azalıklara da Sami, Doktor Zivet 'i· 
Hulki Beyler ıeçilerek konrr•Y'" " 
hayet verilmiotir. 

1 

1 

t 



• • 
j· 

.. 
fF1:Lm:3\ll 

Sulu! 
- Ha/tanın y<l%Uı -

. Yarotlara yakın Haliç sahille
rın1e, civar semtlerd~ mahalle kah 
Ve • d 1 

d~~ın e, vapur itkelelerinde te-
la uf edilir, iti gücü bellisiz, fikri 

· Yok, .terbiyesi yok, cür' eti çok ce
~re~ Yok, ekseri cılız ve çelimsiz, 
,~nı .. el he ~ahi!, çok söyliyen ve 
" rrn alınde gülen bir mahlllk 
b~tü ır .. Buna lıtanbul lehçesinin 
(Şeb~ ınce~klerine tasarruf eden 
nıeın h.Ufagı) Sulu demiştir. Bil-

Ön .. ıç rastladınız mı? .• 
unne gelene takılır: 

ceı;- Yay bekçi baba! Nasıl ge
ına k~~ol~ı.!or musun? Pek dolaş 

Pe .. duğüm olursun! · 
vaın tüd rkeli bekçi aldırmaz. O de 

e er: 

lar ~Nedir o helindeki? Alb pat
Be1' ~ltı Patlamaz mı? .. 
_ kçı dayanamaz. 

iiıtü l"'daınına göre alb da patlar 
c •... 

Sulu durur 1 -A..... mu. 
Bo ...... ı Din kardetiyiz ••• 

Gö .. ıt.cı Kerim ağa kahvede .• 
zu on- u· 

~ ıtıe: 

h ~ Ne Yaptın bakalım Gerim a
hu 'tı Kerim demez .. ) Bozacı tabii 
~ arf farkını sezemez. Amma 
tık Sedekilerden gülenler olur. Ar 
tur ulunun zevkine payan yok-... 
ğa ";"- F. ! Anlat bakalım Gerim a-

_i~Zayı ensende mi pitirler ... 
liz ·~navut içerler. Başını boynu 
rer'l'ınde bir r.ağa bir sola döndü-

g .. ek hiddet ve sabır alametleri 
°'leri S r •.• 

ulu dayanamaz: 
ter-- Pek sallama arpa torbası dü ... 
lını!°Jah Yatlı bir adamdır. Yaş
laf bi~ aınisi çok olur. Daha o 
risi )i,f kden kahvedekilerden bi
lı birid~ arıtır •• Bu adam ağırba9 
rıbekirtJ. Şaban Efendidir. Diya
dır. A:ı ~rİ Bir fabrikada itbaf ı
taıudıklar~ııd' çok dinler. Sulunun 

- U:ıa lllldır. 
nu raJıat b tına Nuri! İhtiyar ada

SuJu r 
1ralc be ! 

Şıı.baıı [f~ıı.~ durur mu? Bu sefer 
-._ V ndıye çatar .• 

~eııJe iıı~~tıviın! Cebine merdi
• Şıı.Jııı.ıı • .. .. 
Clır. Aldınıı dedik ya - ağır adam

-._ B az .. Nuri devam eder: 

\Jı~ beief~~d~~ ! Şif .• Beyefendi! 

Şabıı. • 
1 

••• 
l>ıı.klıı.tı n ıçerleınektedir. Göz ka· 
"'1t •ut DıNağır ağır açıp kapaya. 
itil.ne d~-· uriye bakar, •mm• yü. 
ı. fiUr. tıl. Oturduğu iıkemleye .•• 
'Yletfı11r1 •ululuklar• berdevam: 

..._ ~layı aöyler •• 

IÖözJe~rnan allah ! Gözlere bak 
Ş he ... 
~ an tekrar eder: 
Sut keı dedik a!. 

U, ıulandıkça sulanır: 
tl\f;-d Beyime d öner kea, yağlı ta-
1'\ııı il an.. Buyurun beyim 1 Buyu

effendim ! .. 
telr, ~~ban kartııındakile görüte· 

S •1 -uzatmamağa çalıtır .• 
Ulıı •ululukta ıebat eder •• 

bir~d!kn Efendi! Gerim'den
ıtııl'ıltttr .., 11bo:ıa içer miıin? Mır-

Şabaıı' ahi ! 
rnıı.kt.ıı.dır. ~di, yavaş yavaş kız 
J Sulu NUr. •ıı cevap vermiyor. 
at! 1 •dıı.ıııcağıza musal· 
-- Şi t lı ~~~un.!,' bana hak! Adamım tu· 

Çe ı Pıı.ıı11.1;1 o·t. yer yahu! 1 .. 
olu~"ııi •ıkrn!ıı İ n~ ~luyoraun ! 

" • ncı dıtlerine yazık 

d ş,baıı b" 
e er. ır daha do·· n ih • er ve tar 

..._ Sulaıuna. ı F 
İl ..._ F 11.1:( • ula kaçıyor •• '-' oı. &amı geriye v ı N k 
Çek Un Yüz d" er. e a 
liafıtirndi okka ık~m mi?. Ha ger 

• lı..tı h-L tı.. Kilo var 
Ş.J> • ...... •• 
..._ ~ 1'.ııveciye ıöyler: 
Suııı ~e Çavu, ! ~uatur tunu be! 

il ..._Ben vap venr: : 
t Unun hu ırraınofon muyum be ı 
hen 0 .__ rası kahve Yu··zl" v.. · ""Ur B . . ugu ve-
~ız olu. eyıme bak! Pek ra. 

tıy d ..,. rıan kuyruklu bo . e •oka . nJur 
J\li ç tlıyanda otur!. 

1 -._ "' ıı.vu, ta karı•ır: 
ık ,,ıır· B T 

'lrne 1 
1 ey kardetim ! T atsı:ı-

>a ..._ N~de · . 
r nıu,11 ~ senın kardetın olu-
Şah,0 ın. Odun ağa! .• 

1 ..._ ...,. Patlar: 
Qe ı "-e•ke ka d . 1 · J\•aihlık h 0~u~ r e'ı o san 
t ..._ " erıf .. 
ıı vay ·· 

fuyOr·u U~t kat beyim! Kaça o-
r· ı .._ tyınu:ı apartımanda? 
'· · Çamurluk ediyorsun Nu 

:::: CSaınıır liifına kı:ımam ı 
en n d . 

tı Sulu ~ark ";? t•tanıraın be! .• 
lıekitlid· 1 soyfor: Şaban Diya • 

.__ "Kır Ya! Bu ona ta~tır. 
"Ya ~r~ıda Kürt evleri" 

Yı nıı, develeri" •• . .. 

MIU.lYET CUMARTESi 3 ŞUBAT 1934 

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Tütün ofisi 
Merkezin nerede olacağı 

kararlaıtınlamadı 
Türkiye ve BulgTistan ve Yunanis

tan arasmcla tqkili takarrür eden tü
tün ofisi elan teıekkül edememittir· 

Bunun sebebi ofis merkezinin nerede 
bulunacaiı hakkında üç hükUınet ara
sında itilaf basıl olamama11clır. Türki
ye, ofis merkezinin lstanbulda bulun
maaını teklif etmit. Bulgaristan ela bu 
fikre ittirak ebniı ise de Yunanistan 
bunu kabul ebnemiıtir. Bu meselenin 
de yakında Ankarayı ziyaret edeceği bil
dirilen Yunan Milli lktıaat nazın Mös
yö Peamazoğlu ile lktııat vekili Ceıat 
Bey arasında müzakere edilerek bir b
rara bailanması ümit edilmektedir. 

Arpa yerine 
Geçen aenedenberi Avrupa piyaıala

n, Türkiyeden az arpa alıyorlar. Arpa
nın para etmediğini gören zürra, daha 
kir getiren mahsulle uğratmaktadır. Me 
se!a Biga zürrat arpa ziraatinden zi
yade, nohut, bakla ziraatine ehemmiyet 
vermektedirler. 

Almanyada tutun zeriyatı 
BERLlN, 2 (A.A.) - Ziraat nazı

n, Alınaııyada tütün zeriyatı için tab

a.is edilmit olan arazinin 1934 senesin
de üç miıline çıkanlmasına karar ver
mit tir. 

Glikoz istihsalAtı 
Şehrimizde glikoz istihaalatı artmak

tadır. iki fabrika günde bir vagon gli
koz yapmaktadır • 

Fabrikalar, piyasa taliplerine mal 
yetiıtirmek için gece gündüz çalııı
yor. 

._l __ B_O R SA 1 
<lt Bankasından alınan cetveldir) 

1 Şubat 1934 
Aktım fiyatları 

latikrular f Tahvilat 
htikrau dahili 95,25 Elektrik ~ 
1933 latikrazı 18,50 Tram.••7 -.-
Sark D. Yollan Z.60 Tijnol -~ 
Onöı;ı.ı. 23.20 R.hınn 17.75 

.,. 11 28 90 Mümeaail 63.40 
tf ili 27a70 H 11 47,15 

C&mriklor 8 " ili 47 
Baid•t ı;ns K11pon•a• 
T. aalr.•rlıe 9.75 Mümuail 54,35 

ESHAM 

it Baabaı N...,a 10 
.... H....UU.. 10 
,. " Mü•••İ• 

Tram.••Y 
A.oadoha Hiıae 

IC•poıtı•aa 

Şi.r. HayrİJ• 
lteji 

-25 

15 
4.30 

T.ı.ro• 
T•rkoa 
Kupo••u• 
tım•nto 
ittihat dey. 
Şark dey. 

Balya 
Ş.rk • · ecsa 

ÇEK FIATLARI ...... 12.08 
Lo•dra 951.50 

:Nü7or\c 'l"1*75 
Mikno 9.ozae 
Briiluel S.3995 
Atina 83.08 
Cene•r • 2.44.80 
Amıterdam 1.1797 

Sof1• M.45 

NUKUT 

20 F. Fraa-
1 lıterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 
20 1. )ıTİçre 
2Ct L••• 
21 Kur. Cek. 
ı Flori.o 

Kanıı 

167 
eı;o 

127 
218 
l13 
24 

a19 
Z4 

118 
83 

Prai 
Vi1•n• 
M.drit 
Berlin 
Belrrod 
Zloti 
Pette 
Bük.ret 
Moako•a 

(Satq) 

1 Şillo. A,., 
l P•:a•ta 
1 Marı. 
1 Z.loti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çermıo•i~ 
l Alba 
1 Mecidiya 

Bank.not 

iZ 
Zl.llO 

11.70 
J7.70 
ı .40 

J.ft~ 

us 

16.0l 
4.24 
5.81 

J.99.73 
34.71 

4..21.50 
3.7Z 

80.50 
10.87..SO 

ıc: ....... 
Z4 
18 
so 

M.-
20 ..,__ 

9.28 
0,34 
2.35 

Belediyede 

Rıhtım caddesi --Belediyenin müracaatı Üze 
rine şirket tamire başladı 

Rıhtım tirketinin nhtım civarında 
ki sokak.lan tamir etmesi mukavele
si iktizıuından olduğu için belediye, 
uzun senelerdenberi tamir edilmiyen 
bu caddelerin tanıiri için Rıhtım tir
keti komiserliği nezdinde teıebbüaat 
ta bulunmuıtu. 

Belediyenin bu müracaab Üzerine 
Nafia VekaJeti tirkete tebligatta bu
lunmut ve caddeleri yapmadığı tak
dirde bunların hükUınet tarafmdan 
yaptırılarak masrafının tirket varida 
tına vaziyet edilmek auretile tahsil 
edileceği bildirilmiıti. 

Şirket bu tebliğat üzerine Galata 
Rıhtunı <ıaddesi ile buna amut olan 
sokakları tamir etmeie baılamııtır. 

Yıldızdaki merasim dairesi 
Yıldızın büyük merasim dairesi 

bundan sonra beynelmilel toplanblaı
ra, konferanılara tahsia edilmiJtir. 
Merıuim dairesi bunun için yeni bir 
fekilde tadil ve tefrit edilecektir. 

Bu tadilata yakında baılanacaktır. 

Sokaktan arsa alanlar 
Bazı kimselerin tehir içinde sokak 

!ardan bir kısmını arsa ve bahçeleri
ne ilave ederek sokağı darlqbrchk
ları görülmektedir. 

Belediye bu kabil bina sahipleri
ne birer birer tebliğat yaparak sokak 
tan aldıktan kıamı sokağa terketme
le_rini t~bliğ etmeğe bqlamıfbr. Bele 
dıye, nıhe.yet bir ay içinde bu kahil 
sokakle.rı açacaktır. 

Yeni binaların irtifaı 
Yeni yollar ve yapılar kanununa 

göre yeni i~a edilecek bir binanın ir 
tifaı, sokağın genitliğine göre tayin 
edilmittir. 

Belediye her sokağın genitliğini 
gösterecek birer tabela yaptırarak so 
kak baılanna astıracaktır. Bu suret
le bir sokakta bina yaptıracak olaD>
lar bu binanın kaç metre yükseklikte 
olabileceiini bildireceklerdir. 

Tramvay tarifesi 
Tramvay Ücretlerini tesbit ile meı 

tul olan komisyon bu hafta içinde 
toplanarak tramvay tarifesini tetkik 
edecektir. 

Belediye, Elektrik ücretlerinde ya 
pılan son tenzilatı esas ittihaz ede
rek, tramvay ücretlerinin de indiril
mesi lazım geldiği fikrindedir. 

M•aP"lfle 

Sömestr tatili 
15 şubattan sonra lisan 
tedrisahna başlanacak 

Univeraitede sömestr tatiline bat
lannıııtır. Tatil Şubabn on betine ka 
dar devam edecektir. On bet Şubat
tan itibaren Univeraite fali:ültelerinde 
lisan tedriıatma baılanacakbr. 

Bu on beı günlük tatil müddetin
de profesör M. Malche lisan bocala· 
rile görütecek, derılerde takip ede
cekleri usuller hakkında izahat vere 
cektir. 

inkılap Enıtitüaünde de deralere 
aömatr tatilinden sonra batlan.acak
br. Deraler konferana. mahiyetinde 0 

Jacak, bütün fakülte talebeleri bu 
derslere devam edecektir. 

Univenitede içtimaiyat derslerine 
henüz baılanamamııtı. Profesör Her 
Kesler ilk dersini Universite konfe
rans salonunda VerDÜ§tir. Bu derste 
profesör Malche ile beraber fakülte 
müderrislerinden bir k1&111.1 da hazır 
bulunmuılardır. 

fell•I• 

Sekteden ölenler 
Dün de iki kişi durup 

dururken öldü 
Dün Fener Rum patrilıbımesine ayin 

yapmak üzere gelen ve Büyiikadada 
Karanfil sokağında oturan 50 yaılarm
da lstanof düterek ölmÜ§ ve doktorlar 
tarafından yapılan muayenede kalp sek
tesinden öldüğü anlaıılınııtır. 

ikinci bir ölüm de Kumkapıda ol
muıtur. Gedikpaıada Hamam sokağın
da oturan 50 yaflannda aeyyar elbiseci 
Agop oğlu Miaalı: efendi de sokaktan ge
çerken yere düımüı ve ölmüıtür. 

Bunun da kalp sektesinden öldüğü 
anlaıılnuıtır. 

Camide hırsız 
Fatihte Selmanağa mahallesi cami 

müezzini Huluıi Efendi cuma ııam•n
nı kıldnnak üzere camiiıı kapısını açtı
ğı eınada içeride bir adamın halılardan 
birini aıırmak üzere olduğunu görmüı 
ve polise haber verınİJtir. lrlım iamin
deki bu hırsız yakalanmı§tır. 

Sokakta yakalanan hırsız 
Evvelki gece yanıından sonra po

lis devriyeleri Tozkoparan civanndan 
geçerlerken karanlık sokaklardan birin
de bir adamın koltuğunda bir çuval ol
duğu halde kaçtığını göımüılerdir. 

Polisler takibe baılayınca meçhul a
dam elindeki çu..alı atınıı ve sokak i
çinde izini kaybetmek istemiıse de bu
na muvaffak olamamıı ve yakalanmııtır· 
Bu adamın Alemdar civarında oturan 
Sait isminde birisi olduğu anlaşılınıı ve 
çuval açılınca içinde bir çok ev etyall 
dolu olduğu görülmüıtür. 

Sait polis merkezinde isticvap edi
lince çuvaldaki eıyayı Tozkoparan civa• 
nnda bir apartımanda oturan Vitali e
fendinin dairesinden çaldığını itiraf et• 
mittir. Eıyalar müsadere edilmiı, Sait 
evrakile beraber adliyeye verilmiştir. 

Bavulda kaçak sigara 
Evvelki gün Pendikten Haydarpaf& 

ya gelen tren yolculanndan Mustafa 

İıminde bir adam eliı1de bir bavulla 
çıkarken zabıta memurları kendisinden 
fÜphelenmiıler ve yakalamıılardır. Muı
tafanın bavulu açılınca içinde bet yüz 
paket kaçak ıigara dolu olduğu görül
müt tür. Sigaralar müsadere edilmit. 
Mustara hakkında takibata batlannut· 
br. 

Mubacıra ait şeker değil 
V arna limanından lıtanbula gelen 

bir Bulgar vapurundan beı yüz kilo 
kadar teker çıkarılmak iatenilmit ve bu 
tekerin bir muhacire ait olduğu iddia e
dilmittir• 

Gümrük muhafaza memurları tara
fından yapılan tahkikatta bu tekerle
rin muhacire ait gibi gösterilerek güm
rük reami verilmekaizin usulsüz bir te
kilde çıkarılmak İstenildiği meydana çı
karılmıttır. 

Bunun üzerine tekerler müaadere e
dilmit ve bunları kaçırmak iıtiyen •· 
dam haldmıcla urak tanzim olunarak 
sekizinci ihtiıaı mahkemeıine verilmit
tir. 

Meşrıkı azam balosu 
Senelerdenberi büyük bir itina ile 

tertip edilmekte olan ( Metriki azam) 
balosu bu yıl da 8 tubat 1934 perıembe 
aktamı (Maksiuı) salonlarında verile
cektir. ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, ............ ~ ... ... ....... ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

mektedir. Herkeı bir kavga çıka· Biraz sinameki yut! Amma dik- lar, kadınlar etraflarına toplanır-
cağını tahmin etmekte. Yal~~z ~u kat et hapı yutanın ha!. lar .. Nuri yerde, Şaban üatünde • 
lu Nuri bunun farkında degıldir. Bu eısnada Şaban Efendi de Bir adam naaıl dövülürses öylece 
lmam Latif Efendi tehlikenin önü ~kaü~r·:· Amma bu öksürük kas- döver. Nuride seı yok!. Şaban i•i· 
ne geçmek iıter: tı degıldır... ni bitirdikten sonra bir de Nurinin 

_Nuri Bey evladım! Neli.· Sulu Nuri bunu üıtüne alınır: üzerine değil yanına tükürür •• Da-
zım birbirini kırmak .• Sen de pek - Şaban Efendi! Sen de boy. yak bittikten sonra araya girenler 
ileri gitme! O da.. nuz çektir! öksürüyorsun. Son. Nuriyi yerden kaldırırlar, Şabanı 

_ Hoca Efendi! Namazın prt ra... da bir güveyi gibi koltuklarlar •• 
ları ikidir, hadeaten taharet, cesa- Daha lafını bitirmeden Şaha- Bu esnada Nuri hem üstünü ba•ı-
retten ibaret! .. Biz ıerkekçe laf e- Dm önündeki gazoz titesi Nurinin m ıilker, hem de ıslak gözlerile 
diyoruz anlatıldı mı?. Bunun bu- yanına düter ve parçalanır •• Nuri Şaban bakarak çatlak bir seıle; 
rası mahalle kahvesi. Ne yapalım! afallar .• Ve cevap vermek iıter: - Allahından bul inşallah! 
Beyenmiyen küçük kızını versin. - Ali Çavuş. Yaz beyin hesa- Ben sana ne yaptım! Sessiz ada-
Hem sen ne karıtıyonıun bu i9e?. hına... mı buldun ya! Benim ağzı~ va~ 

imam hemen lahavle çekmeğe Şabanın yerinden kalkıp Nuri- dilim yok! Allah seni de benım gı 
hatlar. Beriki bundan cesaret bu- nin yanına gelmeıi ve onu kucak bi yapım!. Ben sana •• (Bu esnada 
larak işi a:ııtır ve imama musallat !ayınca kahvenin bahçesindeki çit Şaban durur ve Nuriye doğru dö-
olur: lenbik ağacının dibine götürmesi ner Nuri korkudan avuı çıktığı 

- Naaıl hocam? imam bayıl. bir olur .. Nuri ne olduğunun daha kadar) can kurtaran yok mu?. A-
dıya kandil yağlarını koyuyor mu farkına varmadan çitlenbik ağacı dam öldürüyorlar yahu! ..• 
s~! Artık kalmadı desene! Şim- na dayanmıştır. Şaban bir eliyle Şabanı çekerler.. Nuriyi bıra-
~1 elektirk yakıyorlar. Elektrikli Suluyu ağaca dayamıf, öteki eliyle kırlar ... 
·~~bayıldı olmaz!. Biz hepinizi tokatlamaktadır. Tabii bütün kah Nuri bir daha o kahveye gide-
bilırı:ı. Anlatıldı mı?. Biz alnımız ve halkı seyircidir. Müdahale e- me:ı... On dakika uzakta diğer 
açık geziyoruz. Burası karı yeri den yok. Şaban iki üç tokattan bir mahalle kahvesinde: 
değil! Erkekçe lii.f ! .• (Sobanın ba sonra Nuriyi bırakmak ister, lakin - Alimallah elimden zorlan 
tında miskin miskin oturan araba beriki suludur: aldılar .•. Yiyecektim herifi ... Diye 
cı Hüsmen ağaya hitap ederek) - Kaçma! Erkeksen gel soka vakayı anlatırken içeriye Bozacı 
değil mi adamım?.. ğa çıkalım... Kerim girer. Nuri hemen lafı de-

Hüsmen ağa aldırmaz. Elinde- Şaban :ıaten hnını alını~ degvı·l v• · · 
k , gıflırır .. 

i sigarayı acı acı çeker ve öksü- dir.Nuriyi bastırır .. Ve paltosunun _ Nasıl var mısın Panayot!. 
rür, öksürür, yere tükürür ve e:ıer. ensesinden yakalayıp sürükleye Gel bir beş atalım ..• 

- Sen hırtlamba olmufsun be! rürükleye sokağa çıkarır ..• Çocuk-

• 

lnhl••rl•rda 

Afyon alım satımı 
Bugün müsbet bir neticeye 

varılması muhtemeldir 
Afyon alım ve satımı miizal<ereleri

ne dün de cuma olmasına rağmen mÜı· 
teblik fabrikalar Karteli mümeaailleri
le Türk ve Yugoalav murahhasları a
rasmda Türk - Yugoılav afyon satıı 
bürosunda devam edilmiştir. 

Dünkü toplanmalarda görüımeler 
yeni bir aaftıaya girmit ve bundan n
velki içtimalarda üzerinde yaklaıma ha
sıl olmuı n filcir teatiıi yapılmıı o
lan noktalar üzerinde anlatma zemin
leri araıtınlınııtır. 

Muzakerelere bugün de devam edi
lecektir. AnlaflJUIDlıı bugÜnkü toplan
malarda temin edilebileceği ümit edil
mektedir. 

Mamul sigara ve yaprak 
toton ihracatı 

Harice mamul sigara ve yaprak tü
tün ihracatı ile me9gul olmak üzere teı
kili takarrür eden Limited Şirketin faa
liyete geçmesi için inhisarlar Umum 
müdürlüğü tarafından bir nizamname 
hazırlanmıı ve Giimrülder -.e inhisar
lar vekaletine gönderilmiştir. 

Şirketin sermayesi bir milyon lira 
olacaktır. Bunun 550 bin lirasını in
hisarlar idareıi verecek mütebaki 450 
bin lirasını milli bankalar tirketine gi
recek tüccar verecektir. Elyevm tirke
te iıtirak edecek olan milli bankalarla 
temas edilmektedir• 

Evkaffa 

Yangın tertibatı 

Evkaf idaresi mühim tahsi
sata ihtiyaç gösteriyor 
Vilayet, yangına karıı dairelerde 

alınına11 lizım gelen tedbirleri bir ta
mim ile bütün resmi dairelere bildir
miıti. Evkaf idaresi de bu tamime gö
re b~~ün ~lannda, abıap mabetlerde 
ve dıger bınalarmcla yangın tertibab 
almağa mecbur tutuluyordu. 

Evkaf idaresi vekiller heyetinin ka
rarnamesinde yalnız devlet dairelerile 
devlet daireıi olarak kiralanan yerlerde 
yangın tertibab alınacağı söylendiğini 
ileri sürerek vilayete itiraz ebnittir. 

Vilayet ise bütün akarlarda, ahtap 
camilerde ve evk.ta ait bütün bil\alar
da yangın tertibatı alınması li.zırs gel
diğinde ısrar elmİJtir. Evkaf idareıi ki
raya verilen akar evlerde ve diğer 
mabetlerde yangın tertibatı almak için 
mühim tahaisata lüzum oldufunu iferi 
ıürmektedir. Bu ihtilaf bu.rada halle
dilemezse Dahiliye vek&letine müracaat 
edilecektir. 

Vatandaşlıktan çıkanlanlar 
Heyeti Vekile kararile af&iıcla iıim

leri yazılanlar Türk vatandaflıfmdan 
çıkanlınıılardı..: 

Kocaelili Arakil oğlu Kirkor Kalay
cıyan, Tekirdağlı Maksut Tahmisyan oğ 
lu Karabet T ahıniıyan, lzmirli Irak Sala 
mon Mizrahi oğlu Yako Mizrahl, Kay
serili Artin V artaryan oğlu doktor Ke
ğork Vartaryan, ve anuı Marise Vartar
yan, Bunalı Batvagam Kabulıcyan oğlu 
Leon Kabulıyan, Manisalı Baleno Ban
cuya oğlu lulı: Sancaya, kan11 Sulta
na Bancuya, Gerzeli Misak oğlu Vahan 
Ovakim Ohaneı Ayvazyan, Cireıunlu 
Aleksan Hatnay Hatanis oğlu Arakel 
Hatanis oğlu, Kırklarelili Saol Levi oğ
lu Bünyamin Levi, Bergamalı Haron 
Novarro oğlu Nesim Novarro, Ankara
lı Kigemeı Sofiyan oğlu Davit Sofi -
yan, Sel&nildi Harun kızı Cemile, (Aro
nun kar111) Kır tehirli Agop Babikyan 
Kosla kızı Şehnaz Babilryan, Eskitehi
rin Silivrihisarlı Sereiı kızı Akaabet 
Elizabet, Kocaelili Agop Arapyan kı· 
zı Agavni Arapyan, halen Cümülcinede 
mukim Aclapazarlı Aıop Uzun Par -
seh oğlu Harityan, Artin Uzun Parıeh 
oğlu Gümülcinede mukim Adapazarlı 
Hacl Siragan Akkabak kızı ve Hari~ya
nın karısı Hermine, Bükrette mukım 
Sivrihiııarlı Aroh Ziybrar oğlu Fisel Zib 
rar Barseloncla mukim Çanakkaleli 
Ha~im Connezano o.ğlu A vram Gorm~
zano, Halepte mukim .Aııkar~ . Ki
gork Demirci oğlu Takoı Demırcı oğ
lu Filibede mukim Bilecikli Boğo• Ber
ı.:ryan oğlu Horen Berberyım, Köı
tencede mukim Yozgatlı Mığırdıç Kül
lüyan oğlu Vahan Ohan Küllüyan, 
Vanadan .mukim Buraalı Manpre, Çul
luyan oğlu Zadik Çulluyan, Varnacla 
pmukiın Sungurlulu Agop, Aılancı oğ
lu Harik ve oiulları ArJavir ve Kanı.
bet kan11 Katipse, Marıilyada mukim 
Bursalı Hayım oflu Yuda, Kahirede mü
kim Adanalı Kirkor Dedeyan oğlu Ho
ren Dedeyan, karm Siranuı, Seli.nikte 
mukim Sivrihisarlı Sergis kızı Elizabet 
Akaabet, Selinikte mukim Bergamalı 
Miıon oğlu Cakoyako Rafail, Nevyork
ta mukim Kırklarelili Miıon Levi oğlu 
Saol Levi Moskovada mukim Vanlı Kir· 
kor oğlu Manok, Selanikte mukim Ça· 
nakkaleli Karabet Y alclızyan oğlu Ke· 
ğork Y aldızyan, Gömülcinede mukim la 
tanbullu Danyel Levi oğlu Yasef Levi, 
Pariıte mukim İstanbullu Karabet Meh· 
teryan kızı Zarohi Mebteryan, Prağda 
mukim lıtanbullu Mişel Rippel kızı l s
ma Rippel, Pariste mukim lıtanbull~ ls
tepan Jangoç oğlu Manok Jangoç oglu, 
Bükreşle mukim lstanbullu J:i~ton Ar
tin Hirikyan oğlu Ohanes Hırıkyan, Ka· 
birde mukim lstımbullu lsak Bahar kızı 
Angelina Bahar, Brüksclde mukim lstan· 
bullu Oryel Aşkozide oğlu Yasef Aşko
:zide. Pariste mukim lıtanbul
lu llyaa Montiyas oğlu Leon Yuda 
Mo.,ıiva. Brrlinde mukim D•r o!;· 
lu Emil Silber F :.den, karısı Hermine 
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IEıKn~ 
Onu buraya kim tıktı? 
Maarifimizin, bi:hassa ilkmek

tepeler e vermiş olduğu ehemmiyet 
ve itinayı burada en derin takdir 
ve ,ükranlarımızla kaydederken 
halkımı:ıın okumağa kartı göster
mit olduğu tehalükün de bu ehem 
miyet ve itinadan hiç te aşağı ol
madığını zikrebneyİ bir hakikat 
borcu biliriz. 
Şehrimizde olduğu kadar mem

leketin her tarafında yer yer yükae 
len yeni mektep binaları,bulunduk 
lan muhit ve memleketlerin en çok 
göze çarpan yeni müesseseleridir. 
Gazetelerin "memleket sayıfalar{ 
na bakarsak, iğri büğrü çablar ara• 
aında C·İvrilen mimarisi güzel, mo
dem yegane binanın, her teyden 
evvel ilkmektep binan olduğuna 
hükmebnekte hiç tereddüt etme
yiz. Nitekim gördüğümüz reımin 
altım okuduğumuz zaman hükmü· 
müzün isabetini derhal görürüz. 

Şehrimizde de yer yer yükselen 
yeni ilkmektep binaları, yavrula
rımızın birer ogrenme ve o
kuma <><!akları oldukları kadar bu· 
lundukları muhitlerin de birer kıy
metli zinetidir. 

Bir kaç gün evvel yolum Fındıklı 
aırtlarma dütmü,tü. Fındıklı dere
aini Taksime vasleden yangın ha
rabesi içinde gördüğüm manzara, 
bende biraz timşekle yü:ıyüze gel· 
mif olan bir insanın tatkınhğı ha
sıl ebnitti: O metrUlc dere iç'nde 
sivrilen, alelade bir bina değil, 
:ıevahirile, heybetile. muhtesem ve 
lstanbulda misli nadir görü'en bir 
mimari abideydi. Sonra öğrendim 
ki, bu bir kac yüz bin lira sarfile 
vücuda getirilmekte olan bir ilk
mektepmit ve lstanbulun en bü
yük, en modem ilkmektebi olacak
mış .• Muhakkak ki bu bina, lstan
bulun en büyük en modern ilkmek 
tehi olacaktır. 

Mesele ,buraya kadar tabii !ey
rini takip ebnektedir. Bunu hiç 
kimsenin ne inkara, ne de tenkide 
hakkı yoktur. Yalnız mantık, bu 
noktadan sonra tabii seyrini kay
bediyor ve bir çıkmaza giriyor: 

Bir kaç yüz bin lira sarfile m ey
dana getirilmek istenilen bu nefis 
abidenin böyle hava almaz, a:ı gü
net görür , sapa, pis, daimi surete 
ael istilasına maruz kör bir yan
ım arsasında vücuda getirilme
sinde hangi müessir ve mülahaza 
amil olmuttur, bilmiyoruz. Bir kaç 
yü:ı bin liralık bir intaata ait iha
leyi tastik eden ne kadar te
menni ederdik ki, o ihale kararı
na imza koymazdan evvel - eğer 
tehrin aemtlerini bilmiyorlarsa -
sırtlarında ağır ve manevi mes'uli
yet borcu ile o semte kadar olsun 
gitmek zahmetini ihtiyar ederek o. 

da böyle bir bina tesisi muvafık 
:dır, değil midir görüp te~mmül 
ettikten sonra karar vereydiler. 

Benim de müstecir sıfıt;tile mu
kim bulunduğum bu muhıtte arsa 

f·ıatleri azami derecede ucuz ve 
' . b. böyle bir binaya müsaıt ır arsa-

nın istimlaki her zaman kabil iken 
lstanbulun bu bir kaç yüz bin lira
lık ilkmektebini bu dere içine tık
maktaki hikmet ve manayı anla
mak hayli güçtür. 

Gönül irterdi ki, latanbulun bu 
en büyük ilkmektebi bu kör dere 
içinde değil, ayni semte civar olan 
ve tabii vaziyeti itibarile birer ~eh 
ni•ini andıran bol havalı ve güne•li 
o bot arsalı sathımaillerden biri 
üstünde t.esis edilsin ve o bina, 
yavrularımız için bir okuma ocağı 
olduğu kadar şehir için bir :ıinet 
ve ilim namına sehre reluedilmit 
mütckkel ve müheykel bir abide 
olsun. 

Bu kadar güzel bir esere bu ka
dar fena bir ye rint;habı, sehir na· 
mına telafisi gayrikabil bir ziyan 
ve orayı intihap edenler icin de en 
ağır bir hata ve isabetsizliktir. 

Saliihattin ENiS 
o 

Yangın 
Dün gece ıaat ıekizde Çakm11kçı

larda bir yangın çıkınıtsa d" derhal ye· 
tişen itfaiye tar~.nd~~ .~az~? ~~rara mey 
dan verilmeden ıondurulmuştur. 

Silber Kübada mukim lstanbullu A· 
ruh ı:.:.vi oğlu llya Levi, Pariste mu
kim Istanbullu Artin Haçador oğlu 
Hamparsom Haçadoryan, Viyanada 
mukim lstanbullu Kokas Çapuryan oi 
lu Zerek Zare Çapuryan, Viyanada 
mukim lstanbullu Finik Berber A'.;rop 
Berber oğlu, Cenevrede mukim ı..,.,n 
Yakopson kızı Roza Silberman, Kıb
riste mukim lstanbullu Kcğork Ke
ğorkyan oğlu Boğos Keğorkvan, &ıf
yada mukim lstanbullu Kirkor oğlu 
Yervant Sirpuhanes, Pariste muhim 
lstanbullu Samoel Şapira oğlu Yuha 
nan Şapira, lstanbullu Hayım Veiosit 
oğlu llya Veissit, Filibcde mukim Tekiı 
dağlı Agop Bizdik baba oilu Leon Biz
dik oğlu, kansı Viktor , Pariste mukim 
İstanbullu llyazar Avakil Samocl oğlu 
Şarbot A vakii. 

' 



4 
LE 

( Fikirler ve insanlar ) 
Yeni bir Şair 

Belki pek az kimsenin eserine hay
ran olduğum içindir, bende hayranlık 
hassasının bulunmadığını sanırlar. Bu 
faziletten mahrum insanların edebi
yatla uğra~ması kadar insanın içine 
gam çöktüren hiç bir ,ey yoktur. Öy
le yukarıdan bir hal takınarak beğen
mek, kusurlara göz yumar gibi gözük
mek, arka ııvazlar gibi ıözler ıöyle· 
mek demiyorum; bu, karııaındakine 
biç bir hayrı dokunmadan münekkidi 
öldüren bir şeydir. 

Sanatte güzellik bir mucizedir, bi
ze birdenbire kendini gösteriverir. O
nu hissedince, kalpelrine laa'nın yıl· 
dızı doğan Üç melik gibi, bize artık •a 
dece yÜrümek, o beşaret haberini etra• 
fa duyurmak için yürümek düıer. Fa>
kat böyle mucizeler nadirdir; hay
ranlığını onlara aaklıyanlar bunun İ· 
çin ekseriya ıomurtkan bir yüz takı· 
nırlar. Zamanımda kendilerine hay
ran olabileceğim pek az yeni ıair ta· 
nıdım: Nazım Hikmet, Necip Fazıl. .. 

1 

Bunlara bir ıair daha ilave edece
ğim demiyorum; fakat hayranlıkla .,.. 
kuduğum manzumelere bir tane da
ha katıldı: Mustafa Seyit Beyin ' 'Sutü
ven'' i. 

Elime geçen her mecmuayı, her ga· 
zeteyi karı,tırmağı •everim. Anadolu 
gazetelerinin çoğunda ıiirler, edebi
yat makaleleri vardır, bunlara göz 
gezdiririm. Ekaeriai, bir iki satırın

dan fazlasının okunmasına lüzum ol
mıyan feylerdir, bazı1armdan istifade 
ettim. Fakat Balıkeair'de çıkan Sa
ııaf'ın 25. 1. 1934 tarihli nüshaaına. 
böyle göz gezdirirken birdenbire, aea
nelerden beri aradığım, beklediğim 
bir ıeyle karşılatmıtım gibi bir hia 
duydum. "Sutüven,, güzel mısralarla 

başlıyor, belki lialettayin güzellikte 
mısralar. Yedinci Öyle değil: 

Şirin elindesin bugün • .. 
Bunda İnıanı ıarsan, gözlerini açtıran 
bir hatmet var: ıair bize ' 'ode'' un, 
yani lirik şiirin en yüksek nevinin ka
pılarını açıveriyor. O mıırala, kekeli
yen, mızmız bir tiir &leminden ayrılıp 
klasik şiirlerin diyarın"' gidiyoruz. Ak 
lımıza Pindaros geliyor. Onu ııöyliyen 
§aİr, şiirin kudretini biliyor ve kendin
de hissediyor: her şeyı canlandıran, 
zihinlere hakkeden, her şeyin aslı ve 
ao nu, insan oğlunu b ir ili h kılan ke
limdı-r. Aaırl arın arasından Nefi'nin 
"Nitekim ahı - hayatı subani Baki'dir 
- Haşredek zinde kılan namı Süley
m a n hanı'' beytine aes veriyor. 

Mustafa Seyit Beyin kim olduğunu 
b ilmiyorum; ş, i irini okuduğum gün o
nu şöyle uzaktan tanıyan biri bir genç 
cldu !{unu aöyledi. Bu genç her halde 
birçok şeyler biliyor; bunu ma:ızume
sindeki, 11hhatinden şüphe ed \~ebile
c.ck. mi.to\oııi.a ve tarih m.alümatJndan 
gözlerim kamaşarak söylemiyorum. 
Falcat bu "ode" edası inaana kendili
ğinden gelemez. Bütün ~iirde kendi
sinden emin, yaptığını bilen, ilhamına 
da, dile de hakim bir adamın sesi var. 
Mükemmeli, hem de klaaaik mükem
meli istihdaf ediyor; sadece iıimler 
zikretmekten kaçmıyor. Bu tehlike ile 
oynamaktır, çünkü böyle tarihi iaim· 
leri ~ıralamıık malümatfüruıluğa, tat
aızlıga çabucak dütüverir. Halbuki 
Mustafa Seyit Bey, bindiği kanatlı ıiir 
atını idare etnıeği biliyorr onu, o sarp 
yolda, daima yükaeltiyor, ''Burtla ge .. 
zerdi Keykubat, - Burda ke•erdi 
Mihridat, - Burda içerdi Antuvan,'' 

''Sutüven" bizi saflığı ile, narinliği 
ile çeken bir manzume değil; bili.ki&, 
tamamile ' 'savant" bir fİİr. Aııl muci· 
ze de böyle olmasında: tabiatin kar
!ıaında _ inıaı;ı ~l~~ğuı:ıu unutm,.yor, 
ınsanlıgın ~.ılgısı ıle ıftihar ediyor, o
nu~la da f•.~r yapılabileceğini i•bat 
e~ıyor', S~tuven, Balıkeair civarında 
hır su ıınıı; onun karımnda b .. k"' • 

1
• •• ugunu 

ıaıı:_ erımızın çoğu, köy tarkııt ıöyle--
~eg~ •• ~alkarlar ve yavan olduğu için 

tabu , <ta.mimi> sandıkları sudan 
ınıaral.ar aöylerlerdj, Mustafa Seyit 
B~y ~ır kere bunu yapmadığı için bir 
ıaırdır. 

Ma~z.~enin bütün ' 'ekonomia" 11 
Ş1) duşunulmüş: perde perde yüksse
en, ~fr?ditti'den bahaederken "aıı

kane hır eda alan (Gerdanı, göğaü, 

( Bir kadının 24 
Yazan: Stelan Zweig 

kalçaaı) sea sonunda bir dua fısıltısı 
bilini alıyor: 

Şirini geldiğin yerin, 
Şirini eski günlerin, 
Söyle köpük kanatlı Su. 

Bu manzumede her ,ey güzel mi? 
hiç bir kuaur yok mu? Aranırsa elbet· 
te bulunur. "Saldırırdı hep", 'kaldırır 
dı hep"", "ıöyle fakat" gibi ıeyler hiç 
ıüpheaiz iyi değil; vezin hatırı için 
konduklan belli. Bunlardan da büyük 
bir kusur var: ittir at. Mustafa Seyit 
Beyin bunlardan kaçabielceğini ıaru• 
yorum; çünkü bütün manzume mü
kemmellik beveaini ve kabiliyetini ha
ber veriyor. 

Her ne olurıa olıun., ''Sutüven'' çok
tan beri misline hiç bir genç ıairdo 
tesadüf edemediğimiz bir manzume; 
türkçede Pindaroa'u, Franaızlann 
klaaaik lirik ıairlerini, meseli. Ma
lherbe'i hatırlatan ilk "ode.." 

cSutüven> manzumeaini, hayranlık
la okuduğum ıiirler araaına katmakla 
beraber Muatafa Seyit Beyi hayran ol
duğum ıairlere ili.ve etmediğimi söy
lemiıtim; çünkü Balıkesir Halkevi'nin 
çıkardığı Kaynak mecmuasında (Sa
yı 10 • 11) okuduğum iki manzumeıi 
böyle değil. Muatafaf Seyit Bey dilv 
kat etmeli: •'Sutuven" i yazan ıa.iri 
değerli bir çocuk. vaitkir bir genç di
ye değil, itinin ehli bir uata diye kar
ıılıyoruz; o da bize uataca §İİrler ver
meğe, o manzumesi ile giriıtiii taah. 
hüdü tutmağa mecburdur. 

Nurullah ATA 

SUTÜVEN 
Mithat Kemal Beye 

Bir kayadan duman duman, 
On iki metre atlıyan, 
Dağ koku aile yüklü Su 1 
Boıluğa fırlayınca: saç, 
Düıtüğü yerde üç kulaç, 
Mavi Su! ak köpüklü Sul 

Şirin elindesin bugün .• ~ 
Eski masalların bütün 
Canlanacak birer birer: 
Akkalılar da bir zaman, 
Şair, ili.he, kahraman, 
Şirini hurda içtiler. 

Hepıi tapardı rengine, 
Raalamanuıtı dengine 
Hiç biri mor Tesalya'da: 
~Y!e füıunludur (bu) yer.,• 
Şırıne borçludur Homer 
Çünkü senindir lliada. ' 

E ski, uzun zamanların 
Tığ gibi kahramanları~ 
Türküsüdür yanık sesin. 
Dağda hayat uyandıran, 
Ta,Iarı duygulandıran 
Ôrgühi bir iliibesin. 

Afrodit o!m,.dan ilah, 
Dağdan inerdi her sabah, 
Elde gümüş hamam taıı; 
Burda çıkardı Örtüden, 
Kimseye gösterilmiyen 
Gerdanı, göğsü, kalçası. 

Altına m_avi mermerin, 
Oıtüne ak köpüklerin, 
K~rt gibi saldırrrdı hep; 
Kimıeye belli etmeden, 
Hırsla kucakladıkça sen, 
Göğıünü kaldırırdı hep. 

Burda Yunan, Mogol, Mıırr, 
Met, Roma, Türk, asır asır, 
Taptı döküldüğün yere. 
Tanrıların konaklan, 
Orduların otaklan 
Burda ererdi göklere. 

Söyle ı; ğim maaal değil: 
Atla."! kahraman Aıil 
Burda sulardı bir zaman. 
Burda gezerdi Keykubat, 
Burda keıerdi Mihridat, 
Burda içerdi Antuvan, 

Göğae naaıl batarsa dit, 
Ôyle derinden iılemiı 
Taılara Hektor'un izi. 
Söyle fakat bugün neden, 
Böyle güzelliğinle sen, 
Kulluğa almadın bizi? 

Halbuki bir Yunan kadar, 
Hüınüne her tapan kadar, 
Tapmayı biz de anlarız. 

saat/ık hayalı ) 
Tercüme eden: lıımail MOŞT AK 
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di; çünkü fakaklarımm hızlı hızlı 
vurduğunu ben de duyuyordum. 
arada sırada gözlerimin önünde~ 
bir yangının yaklaştığını gösteren 
mavi gölgeler geçiyordu. Hatırı
mı sormak için buraya kadar gel
mesinden dolayı kendisine teşek
kür etmekle beraber hiç bir şeyim 
olmadığını söyledim. Hakikatte 
ağzımdan çıkan her söz dudakları
mı yakıyordu. Elimden gelse o
nun bu lüzumsuz alakasına bir tek
mek vuracaktım. Fakat ne çare ki 
o bir türlü gitmiyor ve muttasıl ko
nu~uyordu. Bir aralık çantasından 
bi~ kolonya tişesi çıkardı, kendi 
elıle ~akaklarıma sürerek alnımın 
ateşini azaltmak İstedi. Halbuki 
ben dakikaları sayıyordum. Aklım 
fikrim hep o genç adamda idi. Bu 
işkence verici itinalardan kurtul
mak için bir bahane arıyordum. 
Benim telasım arttıkça onun da en
dişesi çoğalıyor, hastalığım hakkın 
daki kanaati kuvvet buluyordu. 
Nihayet oda:nı-. gitme~e ve yatağa 

girip yatmağa beni mecbur etmek 
için sert bir ta vır takınmağa bile 
kalkıtlı. 

Bir aralık gözüm otelin salonun
daki asma saate ilitti: Yediyi yir
mi geçiyordu. Tren yedi buçukta 
h~~~ket edecekti. Ümitsizliğin ver
dıgı sert bir lakayitlikle elimi uzat
tım, sadece: 

-. ;Allah ısmarladık, artık git
melıyım. 

.. ~edim ve onun •atkın bakışları 
onunden ge~erek arkama hile dön
meden, otelın dıt kapısına yürü
düm. Hizmetçiler hayretle bana 
bakıyorlardı. Sokağa fırladım, is
tasyona doğru kotmağa başladım. 

İstasyona girer girmez otel me
murunun ellerile yaptığı işaretten 
trenin hareketine pek az kaldığı
nı anlamıttım. Nereye bastığımı bil 
miyerek peruna açılan parmaklığa 
atıldım. Bir memur yo!umu kesti: 
Meğer bilet almağı unutmuttum. 
Ben buna rağmen herifi itip ka
karak hatta doğru yürümeğe çalı
tırken tren hareket etti. Vücudu-

MiLLiYET CUMARTESi 3 ŞUBAT 1934 

HİKAYE 
Kaba kulak Ahmet 

Jandar:na, maznunu, istintak 
hakiminin kapısından içeriye itti. 
Müstantik Celal Bey başını dosya
ların arasından kaldırdı ve dikkat
le maznuna baktı. Bu adam hiç o
ralı değildi. Saçı, sakalı biribirine 
karıtmıf, hayvan suratlı, kıllı kaim 
enseli, pis, üstü batı ter ve toprak 
kokan birisi idi. Sırtında rengi uç 
muf, yamalı bir caket vardı. Ayağı
na da pantalon diye bir teyler giy
mitti. Batını eğmitti, gözleri uçları 
patlamıt ayakkabılarına bakıyor
du. 

istintak hıikimi isticvaplara baf
ladı. Suçlunun alelusul hüviyetini 
anladıktan sonra sordu: 

- Şunu tanır mısın? 
"Şunu,, dediği sarı madeni to· 

kah eski bir siyah cüzdandı· Ve Ce
lal Bey masasının üzerinden aldı
ğı bu cüzdanı korkunç adamın 
burnuna kadar sokmu,tu. 

Maznun gösterilen teye dikkat
le baktı ve nihayet kısaca: 

- Evet, dedi. 
istintak hıikimi o zaman genif 

bir ferahlıkla koltuğunun arkasına 
doğru yayıldı. Demek ki suçlu cür
münü itiraf edecekti. 

Celal Bey doğruldu. Katibe em· 
retti: 

- Şu zaptı okuyunuz. 
• * * 

Zapta göre yersiz yurtsuz takı
mından 42 yaşlarında Kabakulak 
Ahmet jandarmalar tarafından ev
veli. serserilikle tevkif edilmİftİ. 
Sonra üzerinde çıkan sarı madeni 
tokalı, eski siyah kadın cüzdanın
da bin iki yüz lira para, yüzde üç 
faizli bazı tahvilat, bir tütün taba
kası, yarısı yenmİf bir elma, kır
mızı lekeli pis bir mendil bulunun 
ca, bittabi fÜphe hasıl olmuf ve 
Kabakulak Ahmet muhafaza altı
na alınarak tahkikata başlanmıttı. 
O vakte kadar karakola hiç bir ci
nayet haberi gelmemit olmakla be
raber, jandarma hemen tahkikata 
giri~mitti. Çok geçmeden civar 
köşklerden birinde Meziyet Hanım 
is-rinde ihtiyarca bir kadının öldü
rülmt:1 olduğu haber alınmıftı. Bü· 
tün fÜphele.r Kabakulak Ahmedin 
üzerinde temerküz ediyordu. içi 
pa~'l dolu çantanın bu kadına ait 
olması yiızde yüz ihtimal dahilin
de idi. 

istintak hıikimi dedi ki: 
- ltittinmi Kabakulak? Şahit

lerin ifadesi de böyle.. Bu siyah 
çantanın meziyet Hanıma ait ol
duğu fahitlerin tehadetlerile de sa· 
bit oldu. Ne diyeceksin bakalım? 

Kabakulak Ahmet sanki kendi
sine sual sorulmuyormuf gibi, sa
ğır ve dilsiz batını önüne eğmİf, 
uçları patlamıt ayakkabılarına ba
kıyordu. 

Müst ... ntik devam etti: 
- Şimdi de böyle bir usUI bul-

---•••••1111n .... ,, .. , .. ,,,, .... , .... ,_ • ..._ .. , 
Bizleri baıka görme ıen, 
Hüsnü hüdi kadar aeven 
Gönlü temiz adamlarız. 

Hepıini de at ela bir yana, 
Bari o günlerin bana 
Şirini aöyle tatlı Su! 
Şirini geldiğin yerin, 
Şirini eıki günlerin, 
Söyle köpük kanatlı Su! ... 

Muatafa SEYiT 
(Saııaı, 25 - 1 • 1934) 

(1) Economie: bir küllün muhtelif 
parçaları arasındaki ahenk, tenasüp. 

mün bütün azası ayrı ayrı titriyor
du. Gözlerimi trene diktim: Hiç 
olmazsa vağon pencerelerinin bi
rinde bir veda İtareti, bir el salla
ması, bir selıim arayordum. Fakat 
trenin hareketi birden hızlandığı 
için yüzünü göremedim. Şimdi a
rabalar biribiri ardınca daha fazla 
süratle koşuyordu. Bir dakika son
ra gözlerimin önünde lokomotif 
bacasından çıkan ve dumanlı bir 
bulut tabakasından batka bir teY 
kalmamıttı. 

Orada, donnıut gibi bir vaziyet
te ne kadar kaldığımı bilmiyo
rum. O kadar kendimden geçmit· 
tim ki, otelin memuru bir kaç defa 
seslendiği halde İfİtmemittim; Ni
hayet elile koluma dokunmağa 
mecbur olmuftu. Bu temas üzeri
ne ürpererek irkildim. Adamcağız 
çantaları tekrar otele götürüp gö
t~rmemeği soruyordu. Ben ancak 
hır kaç dakika sonra kendime gele 
bilmittim. 
Vakıa otele dönmeği içimden ar

zu ediyordum, fakat demin oteli 
öyle gülünç bir tehalükle terkettik
ten sonra tekrar oraya dönmeme 
imkan yoktu. Hayır, bunu yapa
mazdım. Bu adamı batımdan sava
rak yalnız kalmak istiyordum. Bu 
düşünce ile ona eşyaları İstasyonun 
emanet dairesine hır 

dunuz, dedi, sual sırası gelince, di
linizi kısarsınız. Ama sana söyli
yeyim ki, biz insanı bülbül gibi 
söyletmesini de biliriz. Şimdi ta· 
bitleri dinle bakalım da, onların 
dediklerine gene susacak mısın? 

Müstantık mübatire emretti: 
- Mehmet Beyi çağırınız. 
Dıtarıda iki üç tahit bekliyor-

du. Bunlardan Mehmet Bey olduğu 
anlaşılan zat, şapkasını çıkararak 
içeriye girdi· 

Celal Bey gelen tahidi de yuka
rıdan atağıya süzdü. Gayet iyi gi· 
yinmit, İnsana emniyet telkin eden 
tavırda bir adamdı. 

Hakim dedi ki: 
-Mehmet B., sizi buraya ifadeni
zi almak için çağırdık.· Şu adam 
teyzeniz Meziyet Hanımı öldür
mekten maznun bulunuyor. Üze
rinde teyzenize ait olduğu anlatı
lan bir çanta ve bir takım tahviller 
bulundu. Si-z sık sık teyzenizi gör
meğe gittiğiniz için hiç fÜphesiz 
bu mühim noktada adliyeyi ~nvir 
edebilecek vaziyette bulunuyorsu
nuz. 

Müstantık sustu ve elini uzata-
rak dosyaların arasından siyah 
çantayı çıkardı: 

- Biraz yaklatınız, dedi. 
Şahit yaklaftı. Uzun, kuru elini 

çantaya uzattı. Bu sırada maznun: 
- HUkim Bey, ben öldürmedim. 

Ben bu çantayı yolda buldum de-
d

. , 
•• 
Ne oluyordu? Maznun birden 

bire ağır bir kabustan çıkıyor gibi 
idi. Acaba aleyhindeki ittihamın 
ne kadar ağır olduğunu yavaf ya
vat anlamağa başlamıt mıydı? 

- Vallahi yemin ediyorum, öl 
düren ben değilim. 

Maznunun sesi gittikçe yükseli 
yordu. Şahit Ali Bey de bir taraf
tan elindeki çantayı çeviriyor, çe
viriyor, çeviriyordu. Solgun yüzün 
de dütünceli bir hal vardı. 

Nihayet birdenbire kararını 
verdi: 

- Evet, dedi, bu çanta, teyze
min çantasıdır. 

- Emin misiniz? 
- Nasıl olmam Müstantik 

Bey? Kaç defa elinde gördüm. 
- Yalan, dedi, bu adam yalan 

söyliyor. 
Ali Bey, böyle bir ittiham kar

tısında muhakkirane maznuna 
baktı. 

Artık mesele anlatılıyordu. En 
mühim şahit teyzesine ait çantayı 
tanımıttı• Fakat maznun kendi 
kendine mütemadiyen söyleniyor
du: 

- Yalan, yalan .. Bu adam ya
lan söyliyor. 

O zaman müstantik yemin tek
lif etti. Ali Bey bu teklif karşısın
da sarardı ve durakladı. 

O zaman hiç beklenilmiyen bir 
hadise oldu. Saçı sakalı birbirine 
karıtmıf adam, elinin bir hareke
ti ile başındaki prokayı ve yüzün· 
deki takma sakalı çıkardı. Gü
lümseyerek tahide baktı: • 

- Siz teyzenizin çantasını sı
yah olduğunu söylediniz beyefen
di fakat pekala biliyorsunuz ki, 
te~enizin çantuı siyah değil, kır 
mızıdır. 

Ve ilave etti: 
- Siz beni tanımazsınız. Ben 

sivil memurum. Teyzenizi para11-
na tamaan öldürdüğünüze kati 

!edim. 
istasyonun içini dolduran kesif 

ve telatlı kalabalık yavaf yavaf a
zalmağa başlamıth· Kalbim hid
det, teessüf ve ümitsizlik hisleri i
çinde elemli ve itkenceli bir ıs
tırap duyuyordu. Gittikçe azalan 
kalabalık arasında dütünceye ko
yuldum: Bu ıstıraplı vaziyetten 
kurtulmak için ne gibi çarelere 
bat vurmak lazımgeleceğini dütü· 
nüyordum. 
Son mülakatı sırf kendi kabaha

tim yüzünden kaçırmıttım. Bunu 
dütündükçe bütün mevcudiyetim 
yakıcı bir aletle yırtılıyordu. Be· 
yaz atef derecesine kadar geti
rilmit bir çelik bıçak gibi yüreğime 
saplanan bu düşünce bana öyle 
acı veriyordu ki az kalsın haykı
racaktım. 

Bir dağın tepesinden yuvarla
nan bir çığ yahut kopan bil' kasır· 
ga gibi kuvvetli bir ihtirasın bazı 
müstesna ahvalde nasıl patladığı
nı yalnız bu kabil ihtiraslara ta· 
mamile bigane olan insanlar bilir. 
ihtiraslarımız bu suretle patladığı 
zamanlarda senelerce müddet fa. 
aliyetsiz ve faydasız kalmıs kuvvet 
!erimiz, göğsümüzün derinİiklerin
de bir uçuruma yuvarlanırcasına 
atılırla_r. lstasy~n~ gel~iğim zaman 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır, 

Tel. Beyoğlu : 4887. 

Hilaliahmer Alemdar 
nahiye kongresi 

Hilaliabmer Alemdar nahiye §Ube
si kongresi dün saat 14,5 ta ıubenin 
merkezi olan Çağaloğlundaki Hilaliah
mer Cemiyeti lstanbul merkezinde ya
pılmııtır. 

Kongreye Hilaliahmer reİ•i Ali Pa
f&r Cümhuriyet Halk Fırkası Alemdar 
nahiye reisi doktor Ali Rıza Bey Hi
laliahmcr Eminönü kazası heyeti ida-
resinden Şinaai, Necip Beylerle diğer ze 

ve 

irtihal 

y ... 
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•i 
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vat ve bir çok hanımefendilerle Hima· 
yeietfal Cemiyeti Alemdar nahiye reiai 
Mahfuza lbrahim hanım ve fırkanın 
aemt ocak reisleri, Hililiahmer Cemiye
ti Alemdar mahalle teıkilat reiılerile 

Eminönü kazası merkez nahiye müdü
rü Abdullah ve Alemdar nabiye müdü
rü namına Adnan beyler bulunmuşlar
dır. 

Avukat Hikmet Süleyman Bey 1 

Ata Refik ticarethanesi veznedarı 111 . 
1 mut Hamdi Beyin valideleri ve tücd 

dan Oıman Mürtaza Beyle Bakteriı' 

Kongreyi Hili.liahmer Cemiyeti A
lemdar nahiye şube refıi Sabit Bey aç
mıı ve azalara teşekkür ettikten aonra, 
kongre riyasetine Hilaliahmer Cemiye
ti latanbul merkez reiai doktor Ali Pa
ıa, ve katipliğe de Binbirdirek ocağın
dan Hafız lbrahim bey İntihap edilmiı 
tir. 

Ali Pata söylediği bir nutukta Hila
liahmerin tarihçeainden bahıetmiıtir. 

Bilahara nahiye reisi Sabit Bey şu· 
benin bir senelik faaliyet raporunu o
kumuı, ve bu rapor alkıtlarla kabul e· 
dilmiştir. 

Bundan sonra he ıp encümeninin 
raporu okunmuı ve heyeti idare ibra 
edilmittir. Bütçe de okunarak kabul e
dilmittir. 

Azalar arasında bazıları söz alar:ık 
bazı dileklerde bulunmuılardır. Bunlar 
meyanında azadan Şinasi Bey Hilali
abmerin bayramlarda çıkan gazetede ce 
miyetin senelik faaliyet raporlarının 

konulmasını teklif etmiı ve bazı bayır 
sahipleri tarafından yapılan büyük te
berrülerin gazete sütunlarında hiç gö
rünmiyecek derecede ufak harflerle ya
zıldığından bahsederek ıikayctlerde bu
lunmuıtu~. Ve Bilahara azaya piaküvi 
ve limonata ikram edibniıtir. 

Yeni heyeti idare intihab:ıbna geçi
lerek çekilen kur'a neticesinde Fener 
nahiye müdürü Sabit, Halkevi idare me
muru Bürhan, Kahveciler Cemiyeti rei
ai Celiil, Fuat ve Şeref Beyler intihap 
edilmişlerdir. Kongre saat 16 da niha· 
yet bulmuıtur. 

Samatya Himayeietfal 
kongresi 

Samatya Himayeietfal nahiye kon
gresi evvelki gece yapılmıtbr. 

Aksaray fırka nahiye reisi Ahmet 
Hamdi Beyin riyaseti albnda yapılan 

bu kongrede bilhaaaa bu muhitte bir 
kref tesisine karar verilmiıtir. 

Yeni idare heyeti ekıerisi muallim
lerden mürekkep olmak üzere teıkil e
dilmiıtir. 

emniyetim vardı, yalnız bunu is
tintak hakiminin huzurunda isbat 
etmek lazımdı. Ortada hazır bir 
maznun varken, kırmızıyı siyah 
diye kabul etmekte bir beis gör
mediniz .. 

Ali Bey ıararmıtken, bu sefer 
morardı ve kendi itirafiyle kendi
ni teslim etti: 

- Eyvah, mahvoldum. 
SEM 

cağım hiç bir fevkaladelik y~ktu.O 
güne kadar dikkatle kullandıgım ha 
yatımın bütün ihtiyat kuvvetlerini, 
bütün zabt ve idare edilmit enerji. 
!erimi bir hamlede uçuruma fırlata 
bilirdim. Tam bu dakikada ansızın 
kartıma çıkan dıvar, hislerimin 
beyhude bir atılıtla çarptığı bu 
manie bende öyle bir hayret, ac
zimi anlamaktan mütevellit öyle 
bir hiddet ve gazep uyandırmıştı 
ki ömrümde böyle bir şey duydu· 
ğumu hatırlamıyordum. 

Derhal karar verdim: Onu ara
yıp bulacaktım. Bunun manasız bir 
hareket, bir delilik, bir sersemlik 
olduğunu bilmez değilim. Eğer ma
ceramın bütün safahatı tamamı 
tamamına hikaye etmeği size ve 
nefsime karfı vadetmemiş olsay
dım bu ciheti anlatmazdım, çün
kü bunu söylerken hakikaten uta
nıyorum. 

Evet onu aramağa, yani onunla 
birlikte geçirdiğim her dakikanın 
hatırasını zihminde canlandırma
ğa koyuldum. Bir gece evvel ken
disile beraber nerede bulunduksa 
hepsine gittim. Onu bitap bir hal
de gördüğüm tahta kana{><?Yİ, ilk 
defa olarak tesadüf ettiğim kumar 
salonunu, hatta o kirli oteli ziya
ret ettim. Bütün emelim maziyi, 

l1>g doktor Şadi Beyin kayrnvaliclol' 
Refia Hanım uzun bir baıtalıiı rnii•' 
kip vefat etmiıtir. 

Ce~eıi bugün aaat 14 te Şi~ 
Bomonti tramvay iıtaıyonu civa...,.. 
Oaman Zeki Bey apartımanından lıl 
dınlarak Oaküdarda aileıi kabriıtaııı' 
defnolunacaktır. 

__ or. IHSAN SAMf ~ 

Tifo ve Paratifo Atı•• 
Tifo ve Paratifo hasıılıklannı tul~ 
mam•k için tesiri çok kıt"! muafiı•c 
pek emin bir aşıdır. Ecza depo::;! 

hm••bulunur. - '. 12836) 
I• 
,, 

Dr. Hafız Cems 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde # 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstaıılı' 
Divanyolu No. 118. Kabina ıe~ 
fon : 22398. Kışlık ikamelll 

Telefon 42519. 

.-Göz Hekimi~ 

1 
Dr. Süleyman Şükt~ 

Birinci sınıf mUtebassı 
(Babıali} Ankara caddesi No· 6~ 

@ 

""' • DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzük eczahaJI"' 
karııımda Sahne sokağında 3 outt' 

••• ra;ı apartımanda 1 numara. rt' 

Jllilliy~ı\ 
Aarm umdesi "MiLLiYET" 

ABONE ÜCRETLERi~ 
Türkiye için. Harif~ 

" L. K. L· ,; 
3 .,.tıjl 4 - 8 
6 • 7 so 14 ~ 

12 " 14 - 28 

Gelen e•rak ceri "Yerilmez.- P..1iid~ 
ceçen niUb.alar 10 kuruıtur.- c.~ec•, 
matbaaya ait itler için müdiriyet• 1'4 
racaat edilir. Ga.zetemis ili.nların ııı' 
liyetini kabul etme'&. ' ...J 

. ' defa daha yatamaktı. Ertesı ti' 
bir arabaya binecek, onunl"- 1 ettiğim her kelimeyi bir kere ıl f 
tekrar etmek, onun her hare~e~ 
bir kere daha nazarlarım öıı:·f 
canlandırmak için ayni yohı .~ 
fa daha dolaşacaktım. Fikrirıı!, ı 
rişanlığı o derece mi.nasız b• 
kil almıttı ki... i 

Düşününüz: Bütün bu ha~1 ; 
benim üstüme bir yıldırım g: f 
müştü. Sanki tepeme bir eJ! 
bir tek darbe yemittim ve bıl ~; 
be altında yığılıp kalmıtt"~\·~' 
di birden bire bundan sıl ; ~ 
kalkıyor, ayni saatleri ve aY'11 

diseleri bir defa daha yıı.t'ııı 
maziye karışan o heyecanl"-d ,l 
ramda bir kere daha canları. ~jf' 
kendi kendimi aldatmak 11 

dum. I 
Bu kararla ile ilk önce ku~-~ 

nuna gittim, onun oynad1S"
1 ı' 

çohalı masayı aradım Bu rıı"' el" 
tündeki eller arasında, orıU~ ıif' 
ni hayalen tekrar görınelc 11 

dum. oıı~.' 
Oyun salonuna girdim: jlı1ıf 

defa olarak gördüğüm ~~5~,ıl~ 
salonda idi, bunu iyi bılır,ııl)ı 
Onun bütün hareketleri -vu 1'! 
zihnime öyle hakkolmu~tu 



\ RADYO PROGRAMI 1 
l7 1 S T A N B U L 1639 "'· 

,30 Gramofon !: Franaı•ca d~rı (Müptediler mahıuı). 
.30 Belkiı hanım. 

19.30 Ta b • . 
17 

.,n. n urı Refık Bey ve arlc.adat lan. 
"'"" Gramofon, 

21,30 A d 1 . na o u AJansı, Borsa haberi, Saat .. ,. ...... 
ANKARAı 

12.30 Gramofon 
18 Orkestra· (8, b ' . 
18,4S Ala • et oveu 8 ncı Symphonıe. 
19 turka ıaz. 

.JO Dana mu ' k' . 20 , aı ıaı . 

AJanı haberleri. 

ıs y·Vı ~-R ŞOVA 1412 m.: 
ı na.._ k'I Yano k n na ı, 19.20 Oda muıikiıi (Pi-

•Ü•are .•rnan), 20 Muhtelif bahisler, 21 Danı 
•ı, 22 M- h lerind .. uıa abe, 22,20 Ch.opin' in eser .. 

en rnureltJc. M '9'İcz. laı- f ep ve adam Sophie Rabce-
a ından · 23,tSPli. . P•Jano ıonatları, 23 Oerı, 

dtn1ı dk 11• danı muıikiai, 24 Müsalıabe, 
n e•.ltnr., 

18 .~. U D A P E Ş T E 550 m,, 
..,. l'lll.ıaahab 18 30 Aonf e, ,30 Amele korosu, 20, 

ırana 21 I" ! 
.. tıth, ' '"tar ile edüdler (Ernest Kar· 
)o ,~1 _ lü•fından), 21,25 Haberler, 21,45 Tri· 

..... ısn la f 
ftluaiki lı r• ınd•n ltonser, 22,30 Budapetle 
bıı.ı.a'k" • e7fl'ti lar•fından konser, 2,15 Caz 

ı •aı. 

V 1 y A 
18 K d N A 507 m . ' 

19,3() A•k ~rı1-r ıenfonik heyetinin 1conıeri, 
• t~· . 

leı-in 
1 

.. k ıte, 20 Tan.tnmıt tenor muıannı· 
•iha• p • 1 •rı, 20.SO Saat ayan Yesa.ire, 21 Na-

~ 21 os .. 'k'. ı.e · ' madam Suitner isimli muıı ısı 
• ırıraı (•• ı ~. . ••ıax Sclıırnlaerr) 22,4S Haber er 

'•ıı·e 23 ' tı-1. 11 ' ,OS Alı:ıam konseri (Radyo orkes· 
' ' oJıef Holzer ) . 

13 ll il 0 K it E S 364 m .: 
18 B· orsa haberleri, pli.it, 14 Haberler, pl&.k, 
19 kır tekerci dükki.nından naklen konser, 
2().2.() •l>e~ter,19,tS NaWin deTamı. 20 Ders, 
lnu ,

1 
Plak, 20,45 Konferans, 21 Çift piyano 

••ıc' . 1)
0 

1111 21,30 Amatör poıtaar, 21,50 Melle 
lh ~otlıy Humphreys tarafından taıanni, 21,15 
"'"•l<I" it radyo merkezlerinden nakiller. 

4 şubat pazar 
12 

AN KARA ı . •-r-

18·30 Cramofon. 
Vi7olonsel konseri (Edip Bey tara• 
fından) 

la 'IO • 
-.· Alaturka saz 
"'A· 

'\/ Jana haberleri.. 

la ıı; " R Ş o v A 1412 m. 
•i, 19 ~d.ın. oeıri7ab, 18,45 Polonya musiki
••l1.t1 2Q '-•ah.be, 19.40 Filmlerden koro ha
htt-\,;i 

20 
~uhtelif sözler ,20,30 Gazete ha· 

"e•tr, 
1 

t •4S Miiaalıabe, 20 50 Senfonik or-
het-1 llt.._fınd ~k' . 21,50 H er. 2ı tv1, an opera muıı ıaı, •· 
•:eli. be,"· Uaah•he. 22,15 Lemberı'den ne-
•ık· . ,,.._t ., .. 

1' 1 ı ~ ~ 1 -...J,15 Spor • 23,25 Dana mu· 
8 O I> iiaah.._be, 24

1
07 Danı musikisi. 

I G,45 Janaı\t E Ş T E 550 "'·' 

r
••habe, 19 L 110 Siıan takımı, 17130 Mii· 
er tn.81 K 

•n.ı , 20 ıs S •ııter caz takımı1 19,50 on· 
... , 1 p 
2.2 ıı:ı.ct.,Q. far"- l or ı 20,30 Helen• L a danyi ta· 

.SO lt1.be I 1 1 "-onaer1 21 Stüdyodan ti7atro1 

bu. 24115 t~~· 23 lnır• Maıyeri Sigan takı:· 
8 O le. Rooaz orkeılrUL 

, 17 l<:ö,ıil il E Ş 364 ..., . ı 
,.._,, h (" Ptoı 1 ı ıf tn ramr, 18 ca n Morko orkeıt• 
' • • d rııilc-' l H 1'- e••trı 1

• 9 aberler, 19,15 Orkut-
t., b.,bet-leri 

1
' 20 Dera, 20,20 Pli.k, 20,45 Haf

~'fl laranıı.' 2.t Mme Marie Sn~jina tarafm.
era.11, 2

2 
;
5

• 21.20 1t.._d70 orkeatraaı, 22 Kon
leı-. 1 1 kadyo orlır.eatraaı, Z2,4S Haber· 

18 i. \: A N A 507 m.t 

•İk.ial l._ ız- best.elerind911 mürekk•p oda 111'.l· 

.,.,._., ·\' 8 Yunanistan se7ahat hatırL..rı, 19,30 

lılli bı"' tttJı.lrner 60 nci doidufu. Ytl döna. 
L ... t s:~••ebeUle kendi eserlerinden. 20 Ro-
s ... t a.rnann Cornelius Czarn.!avıky 20,50 

•)'ar · .,._ • 
>at (F • •eıaıre, 21 ~rııık ınus'ıuı· · il' P.'I .__. ı neırı-

l'ıeı-. ttfa 1 ara, Fritz lmohff, Mary Hoffel
lter .,. r 7an Ra:wicz, Valther Landauer Sclmıa 
"'" ~1.lartet• d ' .. ,arı.)( 1 •e ra J'O orkestrası), 23.0S 

il F 0 • caz takımı. 
18 R E s L A u 318 D"' 

'•lı. Memleket hallr. clans •• martları. 19 Mü 
~ •Oe, 19,2! A"-tUalite, 20 Zirai müaalıabe 
~~5 LQ7pzisten naklen neıdi neıriyat, 20,4s 
\ 1Pz-ıten Paul Lincke saati , 21,35 Müsaha4 

,:· 21,55 Senfonik •alz muıikiıi, 23,30 Ak4 

•\.ti\ haberleri, 24,05 Münihtell aece muıiki· 

5 şubat pazartesi 
12~ ~ !( 1\ R A ı 
ıa A_\ a-.ofon 
l &t1lL • 
8,45 1) "~ •t.ak 

1 .... • 
9,25 Alat ltıuıiltiıl 

20 A' .... ··,. •• ıı. ~. 

V 4. ~ L•rleri. 
1i 1r7.20 r.,. ş .o v A. 1412 m. 

' ıf ıınıll . 18.50 ~Ut.iki 
18 

"•trıyat, 17,40 Ders, 17,55 
1\. 

1 
Zira; .;. .• ,ıo Piyano konseri (Sonatlar) 

'•er~ Uaahabe 19 v ( ,20 
~ 1 "etri7 t • ..... on erans, 19 
lo ",llıeJir •Ö:tl a ' 19•45 Şarkılı caz plilı::lan. 20 

• "" •r • 21 05 M h OPeı-as 
2 

' art a iamindeki flo-
l Q O D ~ l,30 Dans h\uaikiıi. 

1( a C.;,; K P E S T E 550 m.: 
Otıf •tınan ta f 

ti) ı'"an,, 1910 S t"a ındna taıanni, 18,35 
e ııı;o.. • aksofo b · ,. ·••er 19 " •e anJa aletle-

.ı'••rı t•lu ' .SO konferans 20 20 B 1· R 
"• rrıı 21 15 F ' l ' , e a aız 
lc.ibl\ •e11ıfon1k k ' ı barttıonik takım tarafın 
c' e~ l:den H: ~naer, 23,20 Haberler, tnütea-
' rt.._,t •i eıoemaıuı caı: talıuıru, 24.ZO Ber-

8 O lan takımı, 
13 .., b k R E Ş 364 m . 

ı · .,. 1 " 
ıf Orlı.e er er, plak, haberler, plıi.L: 18 >' •tra ttı .k . . • Ha-
o Otk usı 111, 19 Haberler 19 lS Rad 

1( eıtra 20 D • ' Ol\fer •ı, era ' 20 20 Pi. k 2 
ı- •rıı 2.1 a ' • • 0,45 
••a 21 • .;Jervas Kuarteti 21 30 v r 

'" ' 45 ' • rı..on e '<,15 11..' Jorj Stefano tarafından ta : 
1i b •'f1.ell8 N d 1 rannı, 

• •ti • 10 tara ıoden taıenni 22 45 •t-. . . • 
'V l y A 

18,ts 1,. N A 507 m .: 
t'ıı_~h) 

18 
ı1ano konseri (Roland Rauptınst 

19 ' ,45 M d 1 d • .ıo C"' o ern operet er en parçala 
\9 l..ı~el ' l . r, , ıls in 1 .. n at ara daır, 19,30 Müaalıaba. 
•ılcili. tıe 1 : ders, 20 Vjyanade Karna•al (mu
~1..lQ Aıtr~7at •e Joaef Holzerin idaresiode) a IC.tıtal't.: . 

Oq hab I 1 ı 21,45 Orkestra kona;eri, 23,10 
b ;" "r, 23.30 Pl.ik konseri. 

17 ö .
1 

E S 1. A. U 316 m .: 
ta L r •den . • . kq q\lrın •onra muaılusı , 18,50 Yortula-

"vet et,_ lS,to AaL:eri bahisler, 19,30 Neı'e 
)al- 'Yerır (k f 
1 

"• 21 10 °0 erans), 20 Karna .. al neıri-
ı " • A 

A 1• lıirnı · YUatur7a, 21,30 Li.le dolnadırıcı· 
..,,ı._ 1 tem · ı 

tıı.rrı h b 11 
• 22,40 Neı'eli ne4ri7at , 23,20 

a. erler, 23,55 Gece muaikiı.'-

/> N 6 şubat salı 
12.;ıÔ ~ !( A R. A , 
1& O rarnofon. 

rkestra• l-1 d 1 
Auh · Pn e Ou•erlure heroıque 

ıııııo Fant · L 
berıl_ p •~ıe e domino noire• Al· 

1&_45 Al ı. l'fl'lude. 
. •turk., •aı: .. 

V A R Ş O V A 1412 m . 
17..55 Oda muaikiıi, 18,50 Zirai müsahabe, 

19 Konferans, 19,20 Muaahabe, 19,35 Hafif 

musiki, 20 Muhtelif sözler 21,05 Popüler Sen
fonik konseri, 22.15 Hafif musiki, 23 Pli.k 
ile teıanni, 23,15 Danı muaikisi, 24 Musaba· 

be. 24,07 Dana muıilııiıi. 

BÜDAPEŞTE 550 m.: 
18 Büdape4te musiki heyetinin konaeri, 19,25 

Pli k, 20..30 Sab Kraliçesi isimli opera temsi
li Peı te operasından, Müteakiben Siıan muıi
kiıi. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 
13 Haberler, pli.le, haberler • pli.k1 18 Motoi 

orkestrası, hafif musiki, 19 Haberler, 19,15 Or 
keıtranın devamı • 20 Ders, 20,20 Pli.k 20,45 
Konferans 21 Melle Dorothy Humpereys 

tarfından ~ranoi , 21,20 Senfonik konser, 2.2 
Hari.ci aiyasete dair konferans, 22,45 H•ber• 

ler, 
V 1 Y A N A 507 m., 

18,20 Konser, 19,10 Müsahabe, 19,35 Dert, 
20 Aktüalite, 20,25 Müsahabe, 20,35 Franz 
Liszt'in eserlerinden mürekkep konıer. 21,40 
Esrufteine Melodie (Müsabaka neıriyatı). 
21,50 Hayali cin ve peri hik8.yeleri , 22,20 

Son haberler, 22,40 Ak4am konser Radyo Ot"· 
keıtrası, Joıef Holı:er. 

B R E S 1. J.. U 316 m .: 
17 Hafif musiki, 18,30 Müsalıabe, 18.SO 

?\.1üı1ıı:ülpesentlere ıöre teda•İ 19 10 Zirai 
mÜaahahe, 19,10 Cenç ne olac~k, ;9~ Alı:· 
tüalite , 19,45 Ertesi ırünün prorramı, 20,21 
Günün kııa haberleri, 21,10 Konferans, 21,10 
Yaıamek hakkı için bir sene mücadele, 21,20 
21,30 Skeç, 23 Son haberler, 23,35 Danı musi
kisi. 

7 şubat çarşamba 
ANKAkA: 

12.30 Gramofon.. 
18 Orkestra: (Keman konseri Ekrem Ze~ 

ki Bey tarafından). 

18,45 Danı muail<lsi. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 m, 

17.SS Hafif musiki, 18,50 Zirai musahabe, 
19 Müsebabe. 19,20 Griec'in eserlerinden pli.le 
ile, 21,05 Be7nelmilel konaeri Brükıelden na

kil, 21,45 Piyano konseri pfi.k ile, 22,0S Kon· 
ser, 23 Konferans, 24,0S Pli.k ile de.as musi

kisi. 
BÜDAPEŞTE 550 m" 

17 Kadın ıaati, 18 T aroıato konıel"İ, 18.JO 
Konfera ns , 19 Slovakya akıamı, 20,30 Konfe

rans, 21 Ludvir Veres Sjıan takımı, 21,45 

Haberlel' 22 Brükselden naklen : Beynelmi
lel umu~i A • rupa konser i, 23,35 Plak, 24115 

Aleksande r He.inemann caı: takım ı . 
B 0 K R E Ş 364 m .: 

13 H aberler, pl .ik , haberler, pl i.k, 18 Or .. 

keılra konseri, 19 Haberler, 19,15 R ad yo or• 
keatrasının de•amı , 20 Üniversite derı l eri , 
20,20 Pli.k , 20,45 Ko nferans , 21 Mme Nina 
Aleksandre ıko tarafından keman konseri, 
21,30 A1is Nikolaeako tarafından la l'annili 
konser, 22 B r ükselden naklen beynelmilel u
mumi Avrupa konı erin i nakil, 23 H a berler. 

V 1 Y A N A 507 m.: 
18,05 Ş imdiki Avuaturyahların eserler inden 

mürekkep kooıcr, 18,55 Spor, 19,20 M emur· 
1ra İçin neıri7at, 19,40 Çinlilerin hayatına 

dair konferans, 20 K a ri Bacher kcn(H eserle
rinden, 20,.25 Saat ayarı vesaire, 20,35 Eski 
Alman uataları takımının konseri, 21,40 Son 
haberler, 22 Brük•el'den naklen Baynelmilel 
umumi konseri nakil, 24 Esperanto haberleri, 

24,15 Plak, 
B R E S L A U 318 m.: 

17 Hafif musiki, 18,30 Müsah.n.he, 18,50 Ne· 
f'eli atlcer ıerkılarr, 19,10 Müsahabe, 20 Mit
li: neıriyat, 21 Günün haberleri , 22,10 Aa· 
kerl muıik\_, 23 Ak4am haberleri, 23,25 Gec• 

musikisi, 24 Hafif musiki, Overtürler. 

8 şubat perşembe 
ANKAR.Aı 

12.30 Gramofon. 
18 Orkestra: Boieldietı ouverture Le cali• 

fe de Basdad, Potpourri Basland det 
Lachelenea, Bayer Valse S~unen. 

18,45 Alaturka saz. ' 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 
16,40 Orkestra kons . rn. 

17,55 P
. r k erı, 17,40 Kooferanı, 
ıyano re e atil '--I . . , e farlU ar, 18.20 Piyano 

rnuııkiıı, 18,50 Genç kö ı-ı h . 
J' u er m• sus emıs-

yon, 19 Konferans, 19120 M .. ah h 22 45 
Plik, 23,30 Adria danainı;nden~•D • e, :k. .. anı musı ı-

ai , 24 Musahabe, 24 05 Dans 'k' , 
O 

• ınu•ı ı•ı. 

B O A p E Ş T E 550 m., 
18,30 Opera orkestraıı tarafınd F F . dl' . an . rıe 

in idaresınde konser, 19,40 Tefrika, 20110 Ha 

rici siyaset, 20..30 Macar operasında verile
cek temsili nakil Müteakiben Euıen Pertis 
Siaao musikisi talurru, 24,30 Patak,. caz ta
kımı. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 
13 Haberler , pl.ik, haberler, plak, 1,715 

Çocuk prorramr, 18 Diniko orkestrası, 19 Ha
berler, 19,15 Gr. Din5ko orkestraır, 19,50 Ü
niversite dersi, 20,10 Konferans, 20,30 Bük

reı operasından naklen opera temsili. 

V I Y A N A 507 "'·' 
17,50 Konser, 18,40 İktisadi neıriyat, 19,40 

Piyano konseri, 20,25 Saat ayal't vesaire, 20,35 

Aktüalite , 20,50 Düiiin nefl'İyab Max Sclıön
herr, Hedy Renda, rad70 orkestrası, 22,25 
Akıam haberleri, 22,45 Kat" haberleri, 23 
Josef Heydan'ın eserlerjoden mürekkep kon~ 
•er, 24 Akıam konseri pli.le ile. 

B R E S 1. A U 316 m., 
17 Hafif musiki, 18,30 Yortulanmızı öi· 

renmcliyiz, 18.SO Yeni ıarkılar, 19,10 Müıa· 
habe, 19,.20 Keza, 19,50 Müıahabe, 20 Milli 

netriyat dansa benzer yeni musiki , 21 Gü· 
nün kısa haberleri, 21,10 Avusturya, 21,30 

Tara.anili konser, 1 Plıik.. 

9 şubat cuma 
l\NKARA; 

12.30 Gramofon. 
18 Keman konseri : ( Ekl"em Zeki Bey 

tarafından), 

18,40 Farnsuca ders, 
19,15 Gramofon. 
20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 m. 
8,40 konser. 13,0S Mandolin orkestrası ta• 

ı-afından konser, .13,35 Mandolin orkestrası· 
nın de•anu, 16,40 Pli.k ile Karnaval hava1erı 
17..SS Solist lc:ooıeri taıannili, 18.SO Müsaha_' 
he, 19,20 Polon7a musikisinden mürekkep 
konser, 20 Mü,ahabe, 21,05 Mu.skiye dair 
konferans, 21,15 Vartova filharmonik takımı 
tarafından Senfooik konael", 23,40 Dana nıu
si.kisi, Muaaahbe, Danı muaikit;, 

B 0 D A P E Ş T E 550 m,, 

18,30 Pl.ik, 18 Steno1trafi dersi, 19,30 Salon 
Ye caz talnmları tarafından konser Fejea la• 

k.unı, 20,15 Spor 20,30 Müaahabe, 21 Tasan-

MiLLiYET CUMARTESi 3 ŞUBAT 1934 

' I~~ te~~.~u~~r~ ~~h!~ .. \ 
len bazı nevi silahların ötekisine ebedi bitecektir. lngiltere hükllıneti kendi he-
yen menedilmeğe devam olunamıyacağı ıabına olarak kısa müddetli yeni alman 
neticesine de varmamağa imkan yoktur. ordusunun altı tonilatoya kadar tanklar• 
Avrupa, afllğıdaki iki ırktan birini ter- la techU: edilmesine muvafakat eder. 
cih etmeğe mecburdur: Müsellah bulu- Seyyar kara toplarının azami kalibresi-
nan devletler tarafından bazı nevi silah nin umum için 115 milimetre olması t•· 
!arın ilgasını tazammun eden bir muka yanı tercihtir, Mamafih İngiltere hükiı· 
vele yahut dl\ mezkur devletler tarafın meti yeni Alman ordusunun 155 mili-
dan bugün silahların artırılmıyacağı teah metrelik toplarla techiz edilmesine mu-
hüdüne müıtnit bir itilaf. İngiltere hü- vafakate amadedir. 350 milimetreden faz 
kumeti birinci ıekli tavsiye eder. Emni· la olan toplar ilk senenin , 220 milimetre 
yet, hukuk müsavatı ve silahsızlanma den fada olanlar 4 üncü senenin ve 155 
hakkında bir itilaf Büyük Britanya hü· milimetreden fazla olanlar da yedinci ıe-
kumetince ıöyle tehakkuk edebilir: nenin sonunda tahrip edilecektir. lngil-

1.- Emniyet: Büyük Britanya hüku· tere hükumeti Avusturya, Macariıt•n ve 
meti mart tarihli mukavele projesinin ilk Bulgaristan için ıle seyyar top ve tank 
dört maddesinin bu hususta çok mühim hususlarında anlaşmalar yapılmasına mu· 
olduğu mütalaasmdadır. Bu dört madde· vafakat etmeğe amadedir. 
nin ilavesini teklif eder. c.- Hava kuvvetleri: Daimi silah-

a- Mukavelenin ha]isane tatbiki mu- ıızlanma komisyonu iki senenin sonun-
kaveleyi İmza eden bütün devletler için da askeri tayyarelerin kaldınlmasına ka 
müşterek bir menfaat meselesidir. rar vermezse bütün memleketler askeri 

b.- Akitlerden biri mukaveleyi ihlal tayyarelere malik olmak hakkını elde 
ederse diğer devletler aralarında derhal edeceklerdir. Mukavele projesinin 41 cİ 
istişarede bulunacaklardır. maddesine merbut cetveldeki rakamlara 

c - Bu iıtişareden maksat , vaziyete veya Üzerlerinde itilaf olunacak diğer 
bir çare bulmak için ittihaz olunacak ted her hangi baıka rakamlara çıkmak veya 
birler hakkında müdavelei efkarda bu· inmek üzre devletler kademe ile ıe-
lunmaktır. kiz sene zarfında askeri tayyare adetle-

Bu ahkam, mukavelenin ihlalini men rini fazlal&Jlmr veya azaltırlar•a, Al-
ve ihlal takdirinde de buna bir çare manya da ayni kademelerle hava kuvvet-
bulmak mukaveleyi imza edenler için bir !erine malik bulunan baılıca devletlerle 
vazife olduğunu tebarüz ettirir. Buna Al· müsavatı elde etmit olacaktır. Askeri 
manyanın teklif ettiği on senelik ademi hav kuvvetlerine malik olmağa hakkı ol-
tecavüz minki al<ti de ilave olunursa, u· mıyan diğer devletler hakkında da buna 
mum tarafından kabule ıayan bir emnİ· benzer ahkam vazolunacaktır. 
yet irae eder. d.- Deniz ıilablan; İngiltere hüku-

2.- Hukuk müsavatı : Büyük Britan· meli mukavele projesinin bahriye faılı
ya hükumetine göre, elde edilecek itilaf- na merbut kalmaktadır. Mamafih İcab 
ta hukuk müsavatı prensipinin tatbiki ederse daha basit bir uzlaıma husuıun
emniyet prenıipinden daha az esaslı de- da tekliflerde bulunınağa amadedir. 
ğildir. Mürakabe meselesine gelince, bütün 

3.- Silahsızlanma : Büyük Britanya meselelr hususunda itilif hasd olursa, 
hükumeti fU tekliflerde bulunur: itilaf lngiltere hükUıneti daimi ve kendiliğin· 
on sene müddetle aktedilecektir. den hareket eden bir mürakabe ıiıtemi· 

a.- Ordu mevcudu, mukavele proje. ni kabul eder. 
sinde Fransa, Almanya, ltalya ve Lebiı· Diğer taraftan, itilaf için, Almanyanın 
tan için anavatanda sekiz aylık hizmete milletler cemiyetine ve silahsızlanma 
tabi 200 bin kiti derpif edilmektedir. konferansına avdeti ıartı esasidir. 
.&:lmanya on iki aylık hizmete tabi 300 Fransız gazeteleri ses çıkarmıyor 
bın kiti istiyor. lngiltere hükiimeti, asıl PARIS, 2. A.A. - Havas ajansı bil-
n,ıe~ele rakamlar arasında müsavat pren- diriyor : Fransız matbuatı silabıızlanma 
11P• olduğundan, yukarıdaki memleketle- meselesine dair neşrolunan ltalyan ve 
rin 200 bin ile 300 bin arasında mütavas [ngiliz muhtıraları hakkında uzun uz~-
ıit bir sureli hal bulabileceklerin zan- dıya mütalaa yürütmekten içtinap edı· 
netmektedir. yor gözükmektedir. Matbuat Fransız 

lngiltere hükumeti en uzun askerlik hükiimetinin bu baptaki noktai nazarının 
hizmetine de muvafakat eder, eğer bu tevazzuhunu beklemeyi tercih etmekte
umumun arzusu olursa. Kabul olunacak dir. Resmi mahafil ise bu bapta büyük 
rak:unlar•n kati olarak tatbiki dört aene bir ketumiyet muhafaz eylemektedir. 
içir ~e tehakkuk edecektir. Kur'a efra· Her iki muhtıra da inceden inceye tet· 
dm·h n gayrisinin ve •İlah altında bulun· kik edilmek üzere alakadar makaınata 
duk' rı .müddetin haricinde askeri talim- tevdi olunmuıtur . 
ler memnudur ve bu memnuiyet daimi Alman gazetelerine göre 
ve kP.ndiliğinden hareket eden bir heyet BERLIN, 2. A. A. -Silahsızlanma 
tarafından mürakabe edilecektir. hakındaki lıalyan ve lngiliz muhtıraları 
b.-K!ll'a harp levazımı,Almanyanm tay gazetelerde muhtelif suretle tefsir et 

yare toplarına malik olması hakkındaki mektedir, her iki muhtirada da Alman-
memn uniyet mukavele projeai mucibin- yanın hukuk müaavatının tanınmış ol-
ce k 'ldırılacaktır. Hudutlarda ve istih- ması bilhassa iayanı nazar görülmekle-
kir ''U'da daimi olarak bulundurulacak d' ır • 
miı ' L.faa toplarının kalibresi beynelmi- Völkischer Beobachter gazetesi, ln
lel L: r itilafname ile tespit edilecektir. 30 giliz muhtırasının Almanya ile Franaa 
ton(1 "\D ağır olan tanklar ilk senenin , 20 arasmda bir tavassut hareketi olarak te-
tond an ağırları üçüncü senenin, 16 ton- lakki edilemiyeceğini ve yalnız Franoa 
dan ağırları da 5 inci senenin sonunda ve Almanya için değil fakat bütün dev 
tahrip olunacaktır. Mukavel projesinde Jetler için yeni tekliflerde bulunduğunu 
derpiı edilen yeni beynelmilel tetkikat kaydeylemektedir. 

Börsen Zeitung, lngiliz muhtırasının 
meseleyi bütün devletlere teımil etmit 
olmasının müzakerelri geniıleteceğini 
ve binaenaleyh meselenin hallini güç
leıtireceği mütalaasında bulunuyor. 

nil operet muıiki•İ, 22,40 Haberler, mütea
kiben Siaan. muıikiai. 

V 1 Y A N A 507 m.: 
13 Haberler, pli.le, haberler, p]i.Jc, 18 Red· 

1'0 oı-kestraıı, 19 Haberler, 19,15 Radyo or
k•strasr, 20 Üniversite dersleri, 20,20 Pli.k 

20,45 Konferans, 21 SenforUk konser Filbar· 
monik, takım trafından l'Athene aalonununcla 
•erilecek konser nakil, 22 Mütalea , 22.15 
Sonlo 'k k nı onıerin devamı, 22,45 Haberler. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 
18,lO Koro konseri, 18,55 Seyyahlara mah

aus ne4ri7at, 19,10 Spor, 19,25 Beden aporu, 

19,35 lnaaolar araıında mücadele, 20 llc:i hi
kaye, 20,25 Saat ayarı, •s. 20.35 T ebetir çen 
beri, Kreidckreia, isimli temıH, 23 Son haber· 
ler, 23,20 Aktam konseri. 

B R E S 1. A. U 316 m.: 
17 Hafif ınuıiki, tnüaalıabe, 19,10 Müsaha· 

be, 20 M!lli ınuıiki, 21,10 Opera Te tarlalar, 

23,35 Hafif musiki. 

1 O şubat cumartesi 
ANKARA.: 

12.30 Gramofon. 

18 Orkestra: Beetbo•en 4 üncü Symplıo· 
nie d'Ambroaie Napulitenella. 

18,45 A!sturka •a'I:. 
19,30 Dana ınusikisi. 
20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 m. 
16,40 Taıanni.li konser 16 55 M" h b 

ı , usa a e, 
17 ~aatal~r~ tavıi:reler, 17140 Ders. 17,55 
Hafır muukı, 18,50 Müsah h 19 K r • e, on eranı, 
19,20 Koro konseri, 20 Müsa.babe, 21105 Plik 
ile 4arkılar, 21,10 Chopin'in eserlerinden mü
rekkep konser, 22 Milin'da Skala operaun

dan naklen Ponc.ielli'n in Gioconde operası 
temsili, 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 

18 Amalar, Hemeres lı:ol"oıu tarafından kon 
ser, 18,45 Müıababe, 19,10 Aıkeri musiki, 
20,15 Haberler, 21 Operet temsili, nıüteaki-
ben Siıan rnua.ikiıi. 

B 0 K R E Ş 364 m" 
13 Borsa haberleri, pli.k, haberler, plik. 

18 Gica orkeatraunın hafif musiki kooseri, 
19 H•herler, 19,15 Wca orkeıtraurun konae
re de•amr, 20 Üniversite dersleri, 21 Melle 
Jrma Schönberı taraftndan piyano kooseri, 

21,30 Rad:ro tektiği 21,50 Melle İ•onne De

metriad tarafından taıanrıi, 22,15 Şrammel mu 

ai&dıi. 22,45 Haberler, 23 Cina lokantaıından 

naklen , hafif musiki 
ViYANA 507 m.: 

17,30 Koro konseri (Trenciler cemiyeti), 
17.SS Hafif musiki konıeri, 19 Çine dair bir 
aey7ah Doktorun konferansı. 19~ Aktüalite, 
19,55 Maııenetnin eserlerinc!en Manon iıimli 
opera temsili Viyana operaaından naklen, 23 

Radyo ork'eatraıı. 
B R E S L A. U 316 m.: 

17 Leip:ı:iıır Senfonik takımı tarfından kon. 
•er, 18,30 Şimala ait neıriyat, 18,50 Piyano 
muailr.iıi, 19110 Kiliıe ça.nları, 19,20 Küçük 
ıehh·lerde yortu ıünleri, 20 Milli neıriyat Bir 
temsil. 21 Günün kısa haberleri, 21,10 y 0 • 

ham Strauıa'un eserlerinden Flederm aus, ıe-
ce kuıu opereti 1 23 Son haberle · 23 3S G 
ce muaikiai. rı, ' e· 

ltalyanın teklifinde neler var? 
ROMA, 1. A.A. - lstefani ajanaı, İ

talyan hükumetinin ıilah11zlanına vazi
yeti hakkmdal<l noktai nazarını ihtiva 
eden veıi.kayi neıretmiştir. 

Metnin hüli.sası ıudur : 
ltalya hükumeti, silahsızlanma mese

lesinin ölü noktay vardığı kanaatinde
dir. 

ltalyan hükumeti bir tarzı hal bul
maktaki teahhurda büyük bir tehlike ve 
hatta Avrupanın muhasım gru!'l~ra aı:
nlması ve silahlanma yanşı gıbı tehli
keler görmektedir. Binaenaleyh, her 
hükumetin sebebini ilan edecği temamen 
muayyen bir hattı hareket ittihazına ka 
rar vermek suretiyle mesuliyet deruhte 
etmesi zamanı gelınittir. 

Şimdiye kadar takip edilen usuller bir 
itilaf imkanı hakkında en yerinde tüp. 
heler husule getirmektedir. Alman!'• 
yalnız müdafaa silahlan istemekle ikt:fa 
ettiği için, hukuk müsavtı meselesi haki
ki silahsızlanma meselesinden kendili
ğinden ayrılmaktadır. Buna binaen, ıi
lahıızlanma meselsi bundan böyle müa
ha11ran silahlı devletlerin işidir, Alma-.
!'a bunu çoktan beri tehakkuk ettirmiştir. 
Bunun için , yalnız silahlanmamış oldu
ğundan dolayi onu silahıızlanmağa mec
bur etmek için almanya üzerinde har~ 
kete geçmek müşküldür. Bununla bera
ber • ltalya hükiimeti kendi siyasetinin 
ıilahıızlanına olduğunu ve böyle olaca
jlmı teyit etmek arzusundadır. 

Hukuk telakkisinde , Almanyaya ve 
muahedelerle silahtan tecrit edilen diğer 
devletlere müsavatın tanınması lizım ge
leceği aşikardır. Nihayet, ıil5hlanmıf 
devletler için hatta Alınan silahsızlanma 
sına yaklaşan bir seviyeye kadr bile ıi· 
li.hsızlanmak imkansızlığı ve makul em
niyet ıartları bah,etınek imka_nı, !:im"." 
delillerine müıkülatla cerhedile~ıl~ bı~ 
kuvvet vermektedir. ltalyan hukumeti 
reiıicümhur Hindenburg ile Baıvekil 
Hitler'in müsalemetperverane beyanatla
rını hatırda tutınıJı:tadır ve h:ıt •• da tut
mamk elinden gelmez. Alınanyanın ha
len giriştiği dahili derin tehavvülat ve 
islahat iti hudutların ötesinde harpçu 
mahiyette maksat ve teıebüslerle kabili 
telif değildir. 

ltalya hükumetinin 31-1-1940 tarihi
ne kadr müteber olarak kabili tehakkuk 
addettiği mukavel her ıeyden evvel ıu 
suretle derpiı edilmelidir : 

1.- ihzar ve talimne mani olmak i
çin her türlü tedbirler itlihaziyle kim
yevi harbi ilga etmek, 

2.- Sivil ehalinin bombardımanını 
menetmek ve hava bombardnnanınm 
ve buna tekaddüm edeb'~ecek ilgasında 
_ kara. deniz ve hava sılahıızlıınmnla • 
rının birbirivle olan alikaıı buna müıait 
olduğu takdirde - daha cezri tedb'.rler 

KUçUk lktıbaslar 

Napoleon'un kılıcı 
kayboldu 

Mareıal Blücher tarafından millete 
hediye edilen Napoleon'nun kılıcı kay· 
bolmuıtur. 

Bu kılıc' lmpartor Napoleon'un ıap• 
kası ve niıanlarile birlikte V ~terloo 
muhaberesinde İmparatora ait araba İ· 
çinde bir Prüsya piyade alayı tarafın
dan Berlindeki askeri Akademisine hedi· 
ye edilmişti. Şapka ve niıanlard:ı Berlin 
müzesine konulmuıtur. 

Kılıcın ele geçirilmesi, büyük Frede
ric'in Potsdam'daki mezarından Napo
leon tarafından alınan kılıcına mukabe· 
le bilmisil mahiyetinde görülerek, Al· 
maniaca büyük merasimle teıit edilmitti. 

1919 da Versailles muahedesinin İm· 
zası zamanında bazı vatanperver talebe
ler , Fransızların iadesini isteyecekleri 
korkuıile, ve muhafaza temek Üzre ni
ıanlan bulunduldan yerden kaldırmıt· 
!ardı. Hakikat halde ise, muahedede ia· 
deıi iıtenilen eşyalar 1870 de alman ga· 
nimetlere münhasır kalmıştır. Hemen ay 
ni zamanda Erkanı Harbiye Akademi
sindeki iki namzet, Akademi tekrar açıl· 
dığı vakit (zira muahede mucibince ka· 
panmıttı) iade etmek üzre kılıcı bulun
duğu yerden almıılardır. Ahiren nitan· 
!ar meçhul bir adam tarafından Ceneral 
oGering'e iade olunmuto ve elin Napo
leon'nun ıapkasıru ihtiva etmek olan 
muhafazaya konulmuıtur. Kılıç ise, ia
desi için gazetelerle yapdan talebelere 
rağmen, iade edilmeıniıtir .Haber alın
dığına göre niıanların iadeıile ayni za
mana tesadüf etmek üzre kalıç Berlinde 
satılığa çıkarılmış, vefakat çok yüluek 
bir fiat istendiği için satılamamıJtı. A
hiren Paristen gelen haberlere göre Na
poleon'nun kılıcı olduğu anlatılan bir 
kılıcın mahalli mezkurde bir kaç bin 
marka satdmıfhr. "Teims". 

726 kıratlık elmas 
Elandıfontein'de, 1905 te "Premier,, 

madenlerinde bulunan meJhur "Culli
nan elmasının bulunduğu yerden üç 
mil '~zakta, "Jonker,, isminde bir elmaı 
arayıcısı 726 kiratlik saf beyaz ve le• 
keıiz bir elmas bulmuttur. Bir sendi· 
ka tarafından bu elmas için 75,000 İn
giliz lirası teklif edilmit ise de, Jonker 
bunu reddetmit, ve taı satın alamam 
Sir Ernest Oppenheimer'a teklif etmiş· 
tir. 

Bir kaç gün evvel, Pohl isminde bir 
a~ayıc;a tarafandan da ayni yerde 300 
k~~a.~lık ~aıka bir taş bulunduğu için 
b_uyu.k bır heyecan hüküm sürmektedir. 
şundıye kadar keıfolunan büyük elmas
ların derece itibarile dördüncüsüdür. 
. Diğer Üç ~üyük elmas ıunlardır. Cul 

iman 3,025 kirat, Excelsior 926 1,5 ki
rat, büyük Mogul 787 kirat • Taıı bu
lan Jonker 62 yaıındadır. 18 seneden· 
beri elmas aramakla meıguldür. Fakat 
şimdiye kadar ancak kendisinin ve ka
labalık olan ailesinin maiıetlerini temi
ne müşkülatla muvaffak olmuttur. 

Taı, yumurta ıeklinde olup, elyevm 
Premier madenlerinde bir kasada sak
lanmaktadır. Mütehassıslar taşın tari
he geçeceğini söyliyorlar. 

''Times,, 

Dokuz asır zarfında lngiliz 
san'atı 

Bu ıon senelerde, Londrada , "Ro
yal Academie., tarafından bir çok sergi· 
ler tertip edilıniıti. 

Bu sayede lngiliz ve ecnebi ziyaret
çiler, Hollandalı , Flamand, İtalyan, 
Fransız, lıpanyol ve Acem üıtatlannın 
eserlerini tenıata edebilmitlerdir. 

Bu sene ilk defa olmak Üzere bir ln
giliz ıergiıi açılacaktır. Gayesi, son a
sırlarda lngilterenin sanat hissesini müm 
kün olduğu kadar göstermektir. 

Sergi 1000 den 1860 a kadar, yani 
900 aenelik bir devri ihtiva edecektir. 
Reıi.m , tahta, fildişi, ve mermer üze .. 
rine oyma itleri, çok güzel iıleme ve 
tapisriler, tezhipler, saat, elmas ve di· 
ğer kıymetli •§yalar teıhir edilecektir. 
Bu kıymetli etyalar bütün dünya mü
zeleri ve hususi kimseler tarafından gön 
derilıniıtir • 

"Maschinen Lloyd., 

nazan dikkate alınmak. Bu tedbir Al
manyanm hava müıavab meıeleıinin 
hallini pek ziyade teıhil edecektir. 

3.- Müdafaa işlerinin tepti! ve ilana· 
li için yapılacak masraflar müstesna ol
ma!<, üzre, muabedelerle bağlı olmıyan 
devletlerin askeri masraflarını timdiki 
seviyesinde tahdit etmek. 

4.- Muhtemel teptiller müstesna ol
mak üzre ayni devletlerin kara levazı
mını ıimdiki seviyesinde tahdit eylemk. 

Ordu mevcuduna gelince, Almanya· 
nm 300 bin kitilik ordusu olmalıdır. 

Müdafaa silahları meoelesinde Alınan 
talepleri prensibini reddetınek müşkil 
olur. 1. I . 

Deniz silahlarına ge ınce , mese enın, 
alman metalebatmm tetkik müstesna ol
mak üzre, önümüzdeki deniz konferansı 
na havalesi icabeder. 

Silahsızlanma meselesi bu suretle ha
ledilince, Fransa silahlarının heyeti mec
muasanı muhafazada derhal elde edebile
cek bir kartdık bulacaktır. Bu §Üphesiz 
kendisine mukavel müddetince emniyeti· 
ni zaman altına almaya kifi gelecektir. 

Halen cereyan etmekte olan noktai 
nazar teatileri meseleyi şimdiki ö)ü nok 
taundan çıkaracak dört devlet hariciye 
nazırlarının veya biiklımct reislerinin a .. 
lakadar başhca diğer devletlerin mümeı· 
ıilleri de davet edilebilecek olani bir . ' ıçtiın:ıı muhik göstermektedir. 

Cevap bekleniyor 
LONDRA, 2.A.A. - Londradaki dip· 

lomatik mahfeller silahlan azaltma hak· 
kındaki lngiliz muhtırasanın üırJt ve ce
saret verici bir surette kartılandığı fik· 
rindedir • 

Devletlerin bu muhtıraya cevap ver• 
meleri için birkaç gün geçecektir. Ecne
bi hükumetler tarafından verilecek olan 
ve sabırsızlıkla beklenen bu cevapların 
birer nota ıeklinde olması muhtemeldir. 
Bununla beraber diplomatlar arasında 
yeniden fikir teatisinde bulunutması ih .. 
timali daha kuvvetlidir. 

13 Şubatta Londrada yapılacak toplan. 
tıya timdi büyük bir ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Misak müzakere 
leri başlıyor 

(Başı 1 inci sahüede) 
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tüça istasyonunda Hariciye vekilimizi 
ıeliimladı ve tren saat 3,20 de Belgrat 
istasyonuna girdiği zaman paronun ü .. 
zerinde yüksek şapkalı bir çok zevatın 
bekledikleri görülüyordu. 

Tren durunca Yugoslavya hariciye 
nazın M. Y evtiç ilerliyerek hariciye 
vekilimizin ve Romen hariciye nazırı
nın ellerini saktı ve kendilerine hoı gel
diniz diyerek misafirleri seli.miadı. 

Trenden evvel& Hariciye vekilimiz, 
müteakiben M. Titülesco indiler. Her i· 
ki hariciye nazın lıtaıyonda Yugoıln 
ya hariciye nezareti erkanı, teşrifat u
mum müdürü, Türkiye, Romanya, Yu· 
nanistan, Çekoslovakya sefaretleri er
kanı, ve bir çok kalabalık bir müstak
belin kütlesi tarafından karıdandılar. 
Bu esnada İstasyonda ıaf tutmuf olan 
bir Yugoslav kıtasa ıelô.m durmakta İ• 
di. 

istasyondan çıkıldıktan sonra bekle
yen otomobillerden birincisine Hariciye 
Vekilimiz Tevfik RüJtÜ Bey ile Yugos
lavya hariciye nazırı M.. Y evtiç ve ikin· 
ci arabaya Romen hariciye nazırı M. Ti 
tiilesco ile Yugoslavya hariciye müste
f&rt bindiler. Hariciye Vekilimiz ve re
faktlerindeki zevat Serbski Kral otelin' 
henüz rahatsızlığı temamen geçmemit o 
lan M. Titülesco ise Romanya sefareti 
ne indiler. 

Hariciye Vekilimizin otele muvalatı& 
dan biraz ıonra M. Y evtiç, kendilerini 
ziyaret ederek bir aaat mülikatta bulun 
dular. Ve mütekaaben Yugoslav harici
ye nazın , Romen hariciye nazırını Ro 
manya sefaretinde ziyaret etti. 

M, Yevtiçt'en sonra Yunan sefiri ha
riciye Vekilimizi ziyaret ederek kendi
siyle bir saat mülakatta bulundu. Bu 
akfam aaat sekizde Hariciye VekilinW< 
M. Titüleıkoyu Romanya sefaretinde z! 
yaret ederek kendisiyle yarım saat mü- ' 
likat etti. 

Dün Cenevreden hareket eden Yutıal' 
hariciye nazırı M. Makıimos yarın sa
bah ıaat yedide buraya gelecek ve yaru 
saat 11 de Romanya sefaretinde dört 
hariciye nazırı arasında ilk içtima akte
dilecektir. ı 

Bu akşam Belgrat sefaretimizde Ha
riciye Vekilimiz ıerefine bir ziyafet ve
rilmiıtir. Bu ziyafette Yugoslavya hü
kumeti erkanı, kordiplomatik ha.ır bu
lunrnuıtur. 

Rahatsızlığı henüz İfakat bulmadan 
gelen M. Titüleıko hemen istirahat için 
Romanya sefarethaneıine gitıiğinden dı. 
davete İcabet edememiıtir. 

Y ann öğleden evvel Romanya sefare.• 
tinde aktedilecekitçimaa, dört hariciye 
nazırı tarafından, öğleden ıonra, Yugor. 
lavya hariciye nezaretinde devam edile
cektir. 

Hariciye Vekilimizle Romanya Harı. 
ciye nazırı şerfine yarın akıam Y ugo• 
lavya Kralı Aleksandr Hazretleri tara• 
fandan sarayda bir aktam ziyafeti veri; 
lecktir. 

M. Mouchanol hariciye 
encümeninde 

SOFY A, 2. A.A. - Bulgar a:ansı bıo 
d_iriyor: Baıvekil M. Mouchanof, hari·· 
cıye encümeninin dünkü içtimaında Bıı) 
gar ~ralınm Belgradı ve Bükre~i yap• 
tı~ı zı.ı:~etleri eınasmdaki mül5katlara 
~ ~ufas~ izahat vermiı ve Balkan 
mısakhıy\d. di~ek' m~~kve iktisadi meao 
leler a J? da ıdmu atJarrn bariz va .. 
sdlaı·ı üzerın e urmuıtur • 

M. Maluimos 
BELGRAD, 2 (A.A.) - Avala ajan• 

bildiriyor : 
Yunan hariciye nazır< yann sabah mu 

vaaali.t eyliyecektir • . 
Hariciye nazırları yann aarya gıde

rek isimlerini defteri mahsusa kaydet
tikten sonra saat 10 da M. Y eV\'.iç'in ha 
riciye nazaretindeki dairesine giderek 
Balkan misakı hakmdaki müzakerelere 
batlıyacaklardır. Nazırlar pazar günil 
ton toplantılarını yapacaklar ve akıamı 
Belgrad'dan yanlacaklardır. 

Atinada müzakereler 
ATINA, 2.A.A. - Atina ajann bildi 

riyor : imzalanacak olan Balkan ıniu, .. 
kı bakında evvelisi gün fırka reisleri a
rasında vuku bulan konferanstaki mÜ· 
zakerelere ve bir kısım Atina gazeteleci 
nin, M • Venizelos tarafından tevdi olu 
nan muhtıra hakındaki matbuat istih
baratına istinat ettiği bariz bir ıekilde a~ 
!aşılan tenkitlerine dair şurasını kay
e~ek laznndır ki - selahiyettar maha
fılde de böyle söyleniyor - madam ki 
mezkur müzakereler hakkında mahre
miyetin muhafazasına karar verilmiıtir. 
Bu bapta her türlü münakaJ& yerinde 
değildir. Çünkü bu münaka§Blr müsbet 
ınal4mata istinat edemez. Esasen libe
rallerin reisi tarafından verilen muhtı
ranın bizzat kendisi, hükumet tarafın• 
dan takip olunan direktifler lıuıusunda 
mütalaa ve muhakeme yürütınek için ha 
reket noktası ittihaz olunamaz. Çünkü 
bu muhtıranın sahibi hükumetin siya
setini istinat ettirdiği bütün esasata 
muttali değildir. Hükumet, beynelmilel 
ve Balkan vuiyetini derin bir tarzda 
tetkik ettitken ve büyük devletlerin 
noktai nazarlarını müşahade eyledikten 
sonradır ki Balkan misakı müzakerele
rine devam etmit ve bu müzakerelerde 
diğer Balkan devletinin de noktai na
zarlannda mutlak bir mütabakt olduğu 
nu görmüıtür. 

Büyükdere fidanlığı 
Vilayetin Büyükderede tesiı etti· 

gı fidanlık, timdiye kadar bir ecnebi 
mütehassısmrn idaresi altında fidan 
yeti~tiriyordu. 

Bu fidanlıktan bir çok vilayetle,... 
le, belediyelere meyveli, meyvesiz fi 
danlar dağıtılmııtı. Bu tevziatı maz• 
but bir hale koymak için şehir mecli
si daimi encümeni tarafından bir maı 
bata hazırlanmıştır. Bu mazbata fe· 
hir meclisince müzakere edilecek ve 
fidanların ne suretle dağıtılacağı ı.. 
rarlaıtmlacaktır. 



Aydında 
Vilayet işleri 
Umumi meclisin verdiği l 

yeni kararlar 
AYDIN, (Milliyet) - Vilaye

timizin umumi meclisi reis vekili 
Etem Kadri Beyin reisliği altında 
üçüncü toplantısını yaptı. Evvelki 
toplantı zaptı okunarak aynen ka
bul olundu. Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine çeki 
len tazim telgrafına müşarünileyh 
ten gelen ceYap okundu. Aza bey
lerin "te,ekkür ederiz, var olsun
lar" sadalarile alkıtlarla karşılan
dı. 

Bundan sonra ruznameye geçi
lerek Nafia Veki.letinin bütçeye 
yol ve köprülere yetecek normal 
tahıiıat ayrılması, Nafia batmü
hendisliğinin matbu evrak ve icabı 
yoluda borç yapılan para ile ve 
t8.f kırma makine ve makinist için 
bütçeye tahsisat konulması hakkın 
daki dilekleri Nafia encümenine, 
Nazilliye ait mahalli ihtiyaç liste
si Mülki, Maarif, ve Nafia encü
menlerine, hapishanedeki koza 
makinesi için iptidai maddeler a
lınmak ve vilayet telefonlarına vi
layet bütçesinden yardım olunma
r.r hakkındaki dilekler Bütçe Encü 
menine, tahakkuk edip te tahsili 
mümkün olmıyan yol ve maarif 
paralarının tahakkukundan tenzil 
hakkında muhasebe müdürlüğü 
tezkeresi Maarif ve Nafia Encü
menlerine havale olundu. 

Aydın merkezindeki Cümhuri
yet mektebile Koçarlı mektebinin 
sigorta edilmeleri için bütçeye t3:11 
sisat konulması hakkında Maarıf 
müdürlüğünün tezkeresi üzerinde 
uzun müzakereler cereyan etti, 
Maarif müdürü Beyden izahat a
lındı. Ve bu mekteplerin sigorta 
ücretleri yeni aene bütçesinden ve
rilmek üzere hemen hemen sogar
ta yaptırılmaları kararlaştırıldı. 

Mekteplerin sıhhat itleri hak
kında ııhhat müdürlüğünün rapo
ru üzerinde de maarif müdürün
den izahat alındı. Ticaret i,leri i
çin lıtanbula gideceği bildirilen 
azadan Muzaffer Beye 20 gün i
zin verilmeai kabuJ olunarak haf
taya Cümartesi toplanılmak üze
J'e cekeye nihayet verildi. 

Denizlide bir yangın 
Denizlide herke.i te)ifa düıüren bir 

yangın olmuıtur. Hiikümet lronaiı ar• 
kumda, bir lasmmda maliyeye ait es-. 
ki e..rak bulunan, bir kısmına ~ dai
reıüne ait odunlar doldurulan kerpıç es
ki binanın alt katından yancrn çılmıı§• 
hr. 

Yangına. kartı koruma teaiaab "'!e 
belediye itfaiyesinin zamanında yetiş
mesile etrafına geniılemesine meydan 
verilmeden söndiirühniittür. Ambar i
çindeki eski evrak •e odunlar tamamen 
yammıtrr. 

Aydında kaza kongresi 
AYDIN, 2 (A.A.) - Viliyetimizin 

Ciimhuriyet Halle Fırkası kaza kon&Te
lerine batlannuıtır. 

Tarihi roman: 46 

M'ii.LIYET CUMARTESi 3 ŞUBAT 1934 

----= 
Nazilli en mamur şehirle- ! 

rimizden biri olacak 
Mensucat fabrikasının burada tesisi 
kararı Nazillilileri çok sevindirdi 

Nazilliye umumi bir bak" 

NAZiLLİ (Milliyet) - Nazillimiz Pamuk tohumu ıalah istasyonu 
Aydm deıniryolunun 176 ncı kilometre- M ı k 
sinde ovaya bikim hafif m-'lli bir era- em e etimiz oyasında yetiıen pa-

_, - muklann ıalalıı hiilı:Wııetimizce evvelden 
;zi üzerindedir. Denizden yükseldiği 85, düıünülmüı ve burada bir pamuk tohu-
7 metredir. Şimalindeki yeıil dalgalı te- mu ıslah iataıyon,. kurulmuı kararla•
peler ıehrin manzarasını bir kat daha • 
güzellqtirir. Tren hattı ıehrin ortasın· tmlmııtı. Pamuk 11lah istasyonu müdürü 

Celal Bey aylardan beri tecrübelerine de
dan geçer bu ıuretle Nazilliyi ikiye ayı- Yam etmektedir. Pamuk istasyonu bi
nr, Büyük menderes nehri ıehirden bet nası ıehre bet kilometre mesafede hü
kilodmehtre ileridedir. Nazilli işgal zama- kUınetin satın aldığı vasi arazi üzerinde 
nm a emen tamamilc yanmııtı. Bugün 
harabe yerinde yeni bir tehir kurulmut· i111ası kararlattırırmıı ve müteahhidine 
tur. Muntazam cadde ve sokakları tık ihalesi icra kılınmıştır. Bu defa ıehrimi· 
ve yeni binalarile Nazilli bu havalinin • zi ıereflendiren lktısat Vekilimiz Celat 
en güzel ve modem bir ıehri olmuştur. Beyefendi lzmir Valisi K8znn Pqa Hz. 
Şehir gittikçe gii:zelleımekte ve biiyÜ· leri ve maiyetleri erkim büyük bir kala
mektedir. Her gün yeni bir binanın te- balık huzurunda yeni binanın temelleri 
mellerinin atıldığı ve çablanrun kurul- Vekil Beyefendi tarafından bizzat atıl
duğu görülür. Batlıca iıtihaalah pamuk mııtır. 
olan bu tirin kaaııbanın halkı çalqkan- Vekil Bey iıtaıyonun hayırlı olmatı 
dır. Kaaabamada on iki bin nüfus yaıa- temenniııinde bulunmuılardır. Merasim
maktadır. Ayni zamanda niifus adedi den sonrn istasyon müdürlüğünün hazır
gittikçe yiilı:ıeliyor. laılığı büfede misıüwlere çay ikram e-

dilmiıtir. Bn suretle Nazilli parlak iıtik-
Maaril hayatı: baline y~ni bir adım atmıı ve memleket 

Nazillide okuma hevesi gün geçtikçe için hayırlı bir miieaaeae kazanmıt olu
fazlalaımaktadır, Şehrimizde geçen ıe- yor. Binanın dört ayda ikmali mukarrer
ne açılan ort:ımektepte bugün 150 tale- dir. lnıaat devam ediyor. 
be olı:umaktadır. llkmekteplerin bu se-
ne vereceği mezunlarla öniimiizdeki ders Halkevi çalıftyor; 

Konya kıraathanelerinde 
konferanslar 

KONYA, 2. A.A. - Konya haJk 
evi bütün komiteleri muhtelif gün
lerde toplanarak 14 tubata kadar 
~enelik mesaileri hakkında umumi 
heytelerine ayrı ayrı raporlarını l 
bildirmitlerdir. Bunu müteakip 
halkevi komitelerinin yeni idare 
heyetleri seçilecektir. Halveki, 
kahve gibi toplantı mahallerinde 
halkın istifadesini mucip sıhhi, 
fenni, içtimai veaaire hakkında 
muhtelif mevzular üzerinde 20 
konferans vermeğe karar vermit
tir. 

Bunlardan birincisi Hilal kiraat
hanesinde, hayvanlardan insanlara 
geçen bulaşık hastalıklar ve muaye 
çmesiz olarak gizlice satınağı ken
diıne san'at ittihaz eden et kaçak
çılarından et satın alanlara etleri 
gizli, muayenesiz ve kaçak kesilen 
bu hayvanlardan geçen hastalıkla
ra d,.;~ ~1- -• - ' - -- 1 -lı bir muaahabe 
,eklinde verilmiştir· 

--.. --
TUkirdığ umumi meclisi 
TEKlRDA<il, 2 (A.A.) - Bu

gün Vali Azmi Bey, vilayet umu
mi meclisini bir nutukla açmıştır. 
933 raporu okunmuş ve encümen
ler intihabı yapdmışbr. 

Kastamonu umumi meclisi 
KASTAMONU, 2 (A.A.) -

Umumi vilayet mecliei bugün Va
limiz Fuat Beyin reisliği altında 
ilk toplantısını yaptı. Riyaset ve 
encümenler intihabından sonra o
kunan rapor kabul edildi ve bü
yüklerimize meclisin içtimaı müna 
sebetile tazim telgrafları çekildi. 

-o--

Diyarıbekir lisesinin yıldönUmü 
DIY ARIBEKIR, 2 (A.A.) 

Bugün Diyarıbekir lisesinin kuru
lutunun ikinci yıl dönümünü bü
yük bir müsamere ile kutlulam'f 
ve bu münasebetle halk namına 
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine 
,ükran ve tazimat telgrafı çekil. 
mittir. 

Muğla Halkevinde 
MUCLA, 2 (A.A.) - HalkeYinin 

açılıpnm yıldönümü için ıimdiden ha
zırlıklara baılanmqhr. Bu münaaebet
le yapılacak merasimin fevkalade par
lak olmaaına çalıııhyor. 

yılında talebe adedinin 200 e ba1ii ola- Şehrimizde seçen sene açılan Helke· j..,...,. .... """'"""'"""'"""'"""'...,""'"""'""""'"""'I!!!!!!"""'"' 
c:ağ1 muhakk1ktır. Ortamektebimiz ilk Timiz mütemadfyen açhfıyor, Bir ıenelili: 
mezunlannı bu - verecektir. Mektep faaliyet hakkında hazırlanan biiroıör ik
Müdiirü Eıninettin Bey mektep için mal edilmİf, n tabedilmek üzere ınatba
çok çalıımaktaclır, Mumaileyhin himme- aya verilmİJtir. HalkeYinin ıpor, a:iizel 
tile ortamektep binasına bazı iliveler aanatler, temsil, kütüphane ve nqriyal 
yapJmak suretile mektep binaaı büyü- ıubeleri hali faaliyettedir. Spor tubesi
tülmüttür. Buna rağmen ıehirde bir nin futbol, voleybol, ve atb spor kollan 
ortameldep binasına tiddetle ihtiyaç var- güzel sanatler ıubesinin mii:zilı ye ban
dır, Mektebin talebe adedi fazlalaştık- dosu bilbaaaa pyanı kayıttır. Halkevi 
ça me•cut binanın ihtiyaca cevap •ere- müzik kolu kıt gecelerinde halka aü
miyeceği muhakkaktır. Ortamektep için zel parçalar dinletiyor. Tem•il ıube•i
bir bina yapıhraa bugünkü bina pekili nin Mavi yıldırım piye.ini tmWI etmek 
illanektep olarak kuDamlabilir, Eaaaen üzere hazırhldara baılamıılarclır. 
memlekette bina bulunmaması yüzün- Kütüphane ıubesinin kitap adedi faz. 
den mekteplercte haddinden fazla çocuk lalatırufhr, Halk bu kitaplardan iıtifade 
bl'lunmaktadır. Önümüzdeki seneler etmektedir. Halkevleri yıldönümünde 
içinde her halde bir ilkmektebe daba köycülük Te içtimai muannet ıubeleri 
tiddetli ihtiyaç hiuedilmelı:tedir. Bu hu- ıoçılacaklır. Bu suretle eYimizin alb ıu
susta alikadarl""" himmetlerini bekle- besi çalıtma halinde bulunacak demek
mek hıklamızdır, tir. Yeni c--dacak tubelerin hazırlıkları 

ayak sesleri ititiliyordu. 

bitmiııtir. 

Nazilli meruucal fabrikası: 
ffük4metimlzjn son rünlerde kabul 

ettiii iktıaadi procrama nazaran tehri
nızide bir büyük mensucat fabrikuı ku-
nılınuı karar!attmlmıfbr. Fabrikanm 
yeri ıimdiden hazırlanmqtır. lkbaat 
Vekili Celil Beyefendi ıehrimizi teırifle• 
rinde hıbrika yerini gözden geçirmişler
dir, Fabrikamız büyiilı: olacak ince bas• 
ma Yeaair kumaılaı- dokuyacaktrr. lnıaa· 
ta 935 yılında baılanacak 936 yıbn~• 
fabrikanu:ı iıler bir hale geı&rileeektir. 
Fabrika için hazırW.lar ıimclic!en ~e•arn 
etmektedir. Binlerce nüfusu besliYC::'.:k 
lan bu b•• . .::ı. - • düdüklen ot· o u, u.a muetsesenın .. 

tülü sün Nazilli büyüyecek; nüfus ~k
selecektir, Menderes boylannda mute
rakki büyiilı: bir tehir cloiacakbr, 

Güneşin Oğlu 
Bir gün evvel (Sretelli)nin 

methur Asu,larından biri ona: 
-" Sen evlendiğin gün, kolların 

zayıflayacak .. Bazuların sönecek 
ve cesaretin kaybolacak .• !,, 

olmuttu. Bora'nın kır ab (Sertelli) 
de etsizdi. Y arı,larda daima birin
ci gelir, uzun yollardan yılmaz, ko
tuda solumaz, çok sevimli ve hisli 
bir hayvandı. 

Bora atını oktarken iç avlıda 
iki nöbetçinin telitla sağa sola 
kotuttuklarını gördü. Mersa be,ım ve vücudunü sar· ı 

mıttı •• 
Hitay, Mersa ile yanyana, dar 

yollardan geçerek hızlı hızlı yürü
yorlanb. 

Hitay hayatında ilk defa o gün 
yalan aöylemitti. 

Gene ilk defa o gün, kadınlık 
duygularına kapılarak bir genç kı
zı aldattığım biliyordu. Mersa'nın 
kalbindeki sevgiyi bir anda çıka
np atan ve bu sevgi yerine Bora' 
ya karşı nefret duyguları yara~ 
çoban kızı, yolda giderken, kendı 
kendine dü,ünüyordu: 

- Batıkuşu'nu sevmiyen bu kız
cağızı hiyle ile Bora'run evinden 
kaçırmak için, ortada beni teşvik 
eden kimse yoktur.. Ben bu tehli
kiye kendimi neden attım · aca
ba ... ?! 

Hitay birdenbire dizleri kesil
mişti. 

Kafasının içinden şimşek sürati
le bin bir düsünce geçiyor, ne yap
mak istediğini kendi bilmiyordu. 
Bildiği ve unutrnaı1ığı bir ~ey var
dı: Otla kta koyunlarını sürerken 
Batıkuşu'na söz vermişti .. Mersa'yı 
Bora'nın elinden kurtarıp ona gö
türecekti. 

F k . . ?I a at nıçın ..•. , 

Yazan: lıkenJer FAHREDDiN 
Bu fedakarlığa ne lüzum var· 

dı?! 
Yolda giderken, Batıku9u'nun 

sözleri arasında, çoban kızının ka
fasında yerle,ip kalan bir cüml~, 
onu bu fedakarlığa sevkeden saı
ki meydana çıkarmağa kifidi. Ba -
tıkutu ona: 

- Mersi Günet'in oğlunu o ka
dar çok seviyordu ki ... Onun aırtı
nı iki yıldan beri kamçıladığım hal
de, kaltağın içinden bu sevgiyi ko
parıp atamadım. Beni aldattı (bun
dan sonra seni seveceğim!) dedi. 
fakat, gene ona kaçtı .• 

Demitti. 
Hitay, Batıkutu'nun sözlerini ha

tırladı. Mersa'yı, sevdiği erkeğin 
yuvasından ayırıp, sevmediği ada
mın evine götürürken, o gün ilk 
defa olarak, Bora için yıllardan 
beri içinde beslediği kinin, sön
mez bir sevgiden ibaret olduğunu 
anlamıftı. 

••• 
Güne~in oğlu Mersayı 

seviyormu? 
Bora o gece sabaha kadar uyku 

uyuyamam1,tı . 

Günet yeni doğmuştu .. 
Sokaktan tek tük geçen yolcuların 

Demi.ti. Bora'nın bu me9hur 
falcıya itimadı vardı. Asu insanla
rın istikbalini yıldızlardan keşfede 
rek söylerdi. 

Bora kendi kendine: 
- Demek ki ben evlenince öle

ceğim .. KoUan zayıflayan, bazula
n sönen ve cesareti kaybolan bir 
yeğitin kedi önünde titreyen fare
den ne farkı olur? 1 

Diye söyleniyordu. 
Bora hiç bir kadınla evlenmeme

ie karar vermitti. Canını ve kanı
nı yurduna bağışlamıştı. 

O artık yurttaşlarının yoksulluk
tan kurtulmasına çalışacak ve Tür
kün yüce adını çok uzaklara gö
türecekti. 
Bora'nın sarsılmaz bir İmanı 

vardı- Mersi iki aydan beri kendi 
evinde bulunduğu halde onun bir 
defa bile yanına gitme~şti. 

- Madem ki kurultay onu bana 
emanet etti .. Evimdeki bodurum
d~ bir tutsak gibi günet ve hava 
gormeden, Fıratlılardan bir cevap 
gelinciye kadar bekletilmesini iste. 
di. Ben de verdiğim sözü tutaca
ğım ve ona dünyayı göstermiyece-
ğim. 

Diyordu. 
Sabahleyin kalktığı zaman, ilk 

iti bahçeye çıkarak atını 

tı. 

Nöbetçilerden blıi: 
- Boduruınun dıvarı delinınit·· 
Diye bağırarak sokağa fırlamıt· 

öteki nöbetçi bodurumun kapı
aım açb .. Ve yüzü sap sarı olarak 
dıf&TJYa çıktı: 

- Mersi kaçmı9 .. 
Diyerek, reisin yanına ko,tu. 
Sokağa çıkan nöbetçi de ayni sö-

zü tekrarlıyarak çarçabık geri dön
müttü. 

Güneş'in oğlu derin bir şaşkın
lık içinde bocaladı. • bodrumun ka
pısına kotlu .• içeri girdi: 

- Mersi •• Merıi •• 
Diye bağırdı •. Tekrar avluya 

dönerek, nöbetçileri tokatlamağa 
batladr. 

Sabaha kadar yatıp dinlenme· 
den bodrumun önünde dolaşan 
nöbetçilerin suçu yoktu. En ufak 
bir ses bile işitmediklerini söyliye
rek, boyunlarını büküp durmuşlar· 
dr. 

Bora, eğer Batıkutu bir kaç gün 
evvel aşağı Fırata sürülmemit ol
saydı, Mersi'yı onun kaçırdığına 
hükmedecekti. 

Mersa bodrumdan kendi kendi-

BOZUYUK, (Milliyet) - KazaJa teşekkül eJen Himayeietlal 
Cemiyetiı iyi çalıftyor. 32 fakir çocuğa her gün ve muntazaman öğle 
yemeği verildiği gibi, bu çocuklar baıtan a,ağıya kadar da giydirildi. 
KQ$Qba Halkevinin ve Himayeietlal Cemiyetinin bu uğurdaki gayret· 
leri şa)·anı takdirdir, 

Aydın Agırcezasında Uç dava 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın ağır 

ceza mahkemesinde dün üç mühim da
va neticelenmi~ tir. 

9 teırinisani 933 perıembe aktanu 
gece yarıaına doğru Umurlu köyünden 
Halil oğlu izzetle arkadaıı Karahayırlı 
Ahmet oğlu Mustafa, kocasının evde 
olmaılığı bir sırada Mehmet karısı Ay
ıenin evine pencereyi kırarak giriyor
lar ve Aneyi silahla tehdit ederek ve 
döverek zorla ırzına geçiyorlar. 

Mahkeme bu iti yaptıkları sabit o
an izzetle Mustafayı üçer sene ikiıer 
ay ağır hapse mahkUm etti. 

933 senesi ağustos ayı içinde Boz· 
duğanın Kavaklı koyünden Yusuf, ay
ni köyden Bekirin kendi kanımı söz at
masından kızarak, geceleyin Bekirin 
evine giderek eıyalannı çalmıı ve su
çunu gizlemek için de evi ateılemiıti. 

Y usufun muhakemesi de bitirildi. 
Suçu sabit olduğundan beş sene dört 
ay ağır hapse mahkfun oldu. 

Nazillinin Hisarcık köyünden Meh
met oğlu Hacı Mehmet, ayni köyden 
Molla Mehmette olan alacağım tahsil i
çin İcra memurile Molla Mehmeclio e
Yİne gittiğinde, Molla Mehmedin oğlu 
Mustafanm kızarak Hacı Mehmedi beı 
metre yiiksekliğinde damdan aıaiı ite
rek ölümüne sebebiyet verdiğini bildir
miıtir. 

Mustafarun muhakemcıi de bitiril-
di. Ve 12 aene alb ay ağır hapse mah
küm oldu. 

Muğla Himayeietfal kongresi 
MUCLA, 2 (A.A.) - Himayei 

etfal kongresi dün Halkevinde 
toplanmıt ve senelik izahname ve 
bütçe okunarak ittifakla kabul e
dilrnittir. Himayeietfal merkezine 
saygı telgrafları çekilmittir. 

Kongre bazı maddeleri müza
kereden sonra mesaisine nihayet 
yermittir• 

Mersinde konferanslar 
• MERSiN, 2 (A.A.) - Ak§am halk

evı aalonunda Merain mebuau Hamdi 
Bey ikbaacli mezhepler mevzuu etrafın
da bir konferana nnniı ve bu konfe
ranata fırkanın ana prensiplerinden, 
devletçilik ile de•letçiliği doğuran se
bepler izah olunmuı ve iktısacli mez
hepler arumda mukayeseler yapıbmt 
trr. Bu konferanslar her hafta devam et
tirilecektir. 

Bora avludan sokağa çıktı-. Bod 
rumun yıkık duvarım tetkik etti. 

Mersi'yı kaçıran bir el vardı .. 
Duvarın taşlan sokağa dütmüt

tü. Bora: 
- Eğer Mersi duvarı içerde~ 

delseydi, tatların içeriye dütmesı 
lazımdı. 

Diyerek, onu kaçıran bu meç
hul eli yakalamak istedi.· Derhal 
atına binerek şehrin kapılarını do • 
la,tı. 

O saatte Sertelli'nin ancak bir 
kapısı açık bulunuyordu. Bu kapı
dan geçenler de tehir dıtında ma
denlerde çalışan itçilerdi. 

Bora kapı bekçilerine sordu: 
Nöbetçiler uyanık ve gözü acık 

adamlardı: -
- Kapıyı açtığımız dakikadan 

beri henüz gözümüzün önünden 
dişi bir mahluk geçmedi .• 

Dediler. 
Mersa'nın tehir dıtına çıkmadığı 

muhakkaktı. Bora bütün şehir bek 
çilerine şiddetli emirler verdi ve 
genç göçebe kızını tehrin her tara
fında aratmağa batladı. 

Günet'in oğlu, bodrum duvarı
nın yıkıldığını görünce, içine bir 
avuç ate~ dökülmüş gibi, yüreği o 
kadar yanmış, dizleri o kadar kesil 
mitti ki. . bunun sebebini heyecan 
ve telatla kendi bile anlıyamadı. 

Mersi nasıl olsa bulunacaktı. 
Bora'nın yüreği neden yanıyor, 

dizlerinin bağı neden kesiliyordu? 
O, hiç bir kadın sevmemeğe ye-. . ... . 

Denizli umumi meclisı 
DENİZLi, 2 (A.A.) - Bugün u• 

mumi meclis vali Fuat Beyin reisli· 
ğinde açılmıt ve mesaisine batlamııtır. 
Meclisin açılması vesilesile reiıicümhut 
Gazi hazretlerine ve yüksek makamata 
tazim telgrafları çekilmiştir. Daimi en· 
cümenin mütevazin olarak hazırlayıp 
meclise verdiği bütçe yekünu 565 bin 
liradır. 

--o--
Sıvasta inşaat 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvasta bıı 
yıl inıaat çok fazladır. 
. Trenin buraya geldiği günden&eri 
mpat .bat göstermiş ve bu yıllar daha 
hızlı bır tekilde aağda, solda binalar 
yüluelmeğe baılaıruıtır. 

Havalann soğuması ve kııın bastır• 
masından inıaat ilkbahara kadar ıüku" 
devreıine gİrmiftİr. 

Yalnız timdi belediye civar.;.da ya• 
pılan büyük mağazalar ve büyük bina• 
nın İçerisinde çalıtma devam etmekte• 
dir. ilkbaharda havaların açmaaile Sı• 
vaata daha asri ve yeni binaların yük• 
seleceği anlaıılıyo. 

Feci bir kavga 
Bir kaç gün evvel Bürhaniyenil1 

Büyük Dereköyüode kanlı bir vak'a ol• 
muıtur. Tafsilatı ıudur: 

Büyükdere köyünden Ahmet ağ i· 
le bacanağı Mehmet arasında ehemın1• 
yetaiz bir meaeleden kavga çılanııtır• 
Ka•ga büyüyünce Mehmet bıçağmı çe• 
iterek kendisine sopa ile vurmakta ola!1 
bacanağının kanuna aaplamıf ve zaval• 
byı cansız yere aermiıtir. 

Bu aırada vak'a mahalline AJımet 
ağ~ oğlu ıelmiıtir. Babasmın ~'. 
l~ ıçınde yere dütüp can .erdiğini g.o
runce o da tahancasını çekmiı Ta enli" 
telİlı.İn üzerine bof.Jtarak katili ayağıı'' 
dan yaralanuıtır. 
. ~~I tedavi için Balıkeaire ,önde

rilnıİ§br, Vak'a haklan da adliyece talı• 
İlİk.ıt yapılmaktadır. 

Bir köpek 32 yavru doğurdu 
Köpeklerin ılmdiye kadar bir karıl'' 

da yedi sekiz ve daha ziyade yavr~ 
doiruduiu vaki idi. 

Adanaya tabi Büyük Dikili köyünd.,I 
çifçi 1 ımail ağamnköpeği bir kaç gii" 
evvel bir karında temam otuz iki yaV'I"' 
doğurmuıtur. Haber verildiiine gö~ 
yavruların hepside sağılır. Ve muht~ 
re~er~~~i~. B':' kadar yavruyu besli1' 
ıru!ecegı ıçı!' hır kmrurun yl§ayamıY'' 
cagı zannedilmektedir. 

nemezdi ki .• 
Onu neden sevsindi? 
Mersa'yı o gün güneş batıncı,

kadar aradılar, , lzini bulamadı· 
far. 

Bora'mn içindeki atef gittik'i.e 
büyüyor, sinirleri gittikçe gerilı• 
Yor, ne yapacağını bilmiyordu. 

Hitay'm Mersi'yı kaçırdığıl11 

kiın hatırından geçirebilirdi? .. 
Halbuki Batıkutu'nun aürü)dı1: 

ğünden Çoban kızının da hal>eı;' 
yoktu· O sabah Babku,u'nun e"1' 
ne gittikleri zaman, Hitay bu h',. 
beri komtulardan almıftı. 

Ondan sonra Mersi ile nereYe 
gittikleri belli değildi. 

Bor~, ~kt~m • üı~ü .evi~e • dö~iİ~'. 
ce ilk işi (Aıu) yu buldurınak 0 

d~ ·~ 
Asu, gece, yıldızlardan Merşıı 

soracaktı. ti 
Kara bulutlar uzaklaşır1'e 

O gece, şehir halkı teli~ ve ~~' 
yecan içinde, sokaklarda dolllf1 

du. 
Gök aydınlıktı .. 
Çekirge mevsimi idi. tr~· 

il., 'ıı e 
Öğleden sonra Serte ı nı . g.e 

fınr kaplayan büyük bir çekIJıl<· 
ordusu, akşama doğru, yayı eııııl' 
!arı yerden tekrar kalkarak, c 
tarafına akmağa batlamıştr. r ,e. 

Çekirgeler yerden yükse1~ıf' gökyüzünü kara bulutlar kaP 
tı 

-

l 

1 
l 

~ 



MiLLiYET CUMARTESi 3 ŞUBAT 1934 

Tarihi tef rikamı:ı : 19 1 Burdurdaki 
Napolyon imparatoriçe 

nasıl sevdi? 
Jozefin'i 1 

Adliye vekili 
Viyanadan döndü 

(Baıl 1 inci sahifede) 
lanma, beni sevenler çok müteıckkirim. 
Üç sene eni haıtalanmıt ve üç buçuk 
ay kadar yatakta kalmıtbm. O vakit be 
ni tedavi eden ve öıren doktorlar hlls
t..lığımın (Septisemi) olduğunu söyle· 
mitlerdi. O ç sen sonra ayni hB.ller ve ay· 
Rİ hastalık tekrar baıladı. lıtanbulda be
ni muayene eden Dr. Akil Muhtar Bey, 
Dr. Tevfik Salim Paşa, Dr. Ziya Nuri 
Paşa, Dr. Taptaı Bey ve öteden beri 
tedavi doktorum Ekrem Şerif B. bir a• 
rada hastalığımın alt ıliılerimin diplerin· 
deki cerhattan ileri geldiğini müttefikan 
•Öylediler. Ankarada boğaz hekimi Vah· 
dettin Bekir Beyle lotanbulda hususi 
surette ziyaretime gelen Dr. Sedat Ri· 
za, Dr. Hakkı Hayri, Operatör Ahmet 
Fahri Beyler de ayni fikre iltihak etti· 
ler . Alt ditlerimi aldırtbm. Hararetim 
geçmediğ için bir kaç gün sonra Viya· 
na'ya giLtim. 

Feci cinayet 
Ölenlerin her birinin 

.. "' 
- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası - uçer çocugu var 

BURDUR, (Milliyet). - 30-1-934 sa· 
lı günü öğleye yakın saat onda Burdur 
hükUınet konağında daire memurları ta• 

marn top1andığı esnada bir, iki seneden 
beri Burdur Nafia dairesinde Yol silin· 
dirleri ve ıalı-e hi.ı:metinde çalıtmakta 
olan Burdurlu 18 raılarındaki Adil vila 
yet makamına çıkarak cebindeki lüver· 
verile Vali Hazim Beyi bat, boyun, ve 
kalp üzerinden yaralamak &uretile katle 
derek hemen oda kap11mdan çıkarken, 
kartısına tesadüf eden dairenin odacısı 
Mehmedi dahi kafıumın iki yerinden ya 
raladı. Bundan sonra ittisalinde bulu· 
nan vilayet sermühendiıliği dairesine gi
rerek ıenniihendis vekili lsmail Hakkı 
Beyi dahi batından yara\adıkmn sonra, 

Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 

SARAY HAYATI 
~:k~~in de bilahara hükümdara j 

J 
un eylemesi icap ederdi. 

oz f' . 
1 d 

e ının maiyetinde bulunan· 
ar aa "k· la d fnı aıdeye tabi oluyorlar-
rn r . 1• • ılhakika imparatoriçenin 
t aı?-'jtınde ehemmiyetli bir yekiin 
~· 1

1 eden ıaray kadınları, nedi
h j.~r, okuyucular, süferamn ka
k~t~~e delalet eden te,rifatçılar, 
k a,JP er, tuvaletine nezaret eden 

1 a •nlar ve bir çok genç asılzade
er vardı. 
İmparator eski saray erkanına 

:~nsup asılze.delerin tavsiyelerini 
aırna alaka ile dinlemiştir. Bir 

lllektup takdiminde bir telgrafna-
nıe · ' venş tarzında fazla bir reve-
1:11:. Yahut tetrifata müteallik faz

ır hareket teklif edilecek olur· 
ha ?u teklif bir deha eseri gibi ka-

11 olunurdu .• 
t E:~ıeriya mütkül olan bu yeni 
;.srıfat talimlerinde imparatoriçe
h "j

1 
zarafeti, müşkülleri kolayca 

a. etmek hususundaki meha.reti, 
hlllrktrneden telkin etınesini bilen, 
.. ~r ese kartı mevki ve derecesine 
f°~e hareket eden Jozefinin müda· 
ıaıesi daima. ht-r meselenin faslına. 
Yad r ırn E>derdi. 

lınparator bir kaç hafta sonra 
emrettiği tctkilatın muntazam bir 
'lirette tertip edilmiş olmasından 
ltıeıtınun bulunuyordu. Bu suretle 

1,,. N Parator apolyon'un anne•i 
esk" Madam Letilia 
l' 

1 

1 ne,eıini de bul mut oluyordu. 
n P.kı tefti9ten sonra elde edilen iyi 
. ektıceden dolayı kumandanları teb 

rı eden bir ceneral gibi bütün sa
~ay erkanına kar~ı da ayrı ayrı ilti
at ediyordu. 
rJakat bu itte en ziyade muvaf
'l'<>~Yeti görülen Jozefinin Napol
h'l'-,~~mdan takdir edildiği de 

1-IQ,.., iidir. 
ef/i( ff··L"--d •. URUIJl arın yemegı 

lier Iİiıt iı<ızırdır ! 
atlerj &ah hl Uİlerieı sarayının sa
llıan iıııp a •&.at onbiri çaldığı za· 
h~ılır ve ~a~onın odasının kapısı 
_ır ltıend~l djvenli elinde da.ntelalı 

tıçe içeri~e 0 ~uğu halde imparato
l'eıııek d gırer. imparatoriçeye 
~arında: ~ı.nı;- ka.dar saray kadın
bllla on k • ıl~k refakat eder ve da
. Ulunan 

1
•

1 1 kolmak üzere ha.zır 
ıınPa Yeme masası .. .. d rator v . onun e 
:ıar olun e nnparatoriçeye inti-.., ur. 

1 eınelı; 
~a birisi i masasında bir tak altm-
~tııParator mp:ıratoriçeye diğeri de 
~k hulun a aıt olmak üzere iki kol-
tıldi -. Ur ve yemek sa.lon · 

gı :ıarn b. una gı-
ve le r · f an ır çok asılzadeler 
ta.kir. f dı at nazırları kendı"l . • 

.. e 1 d" S erını 
llıaıa h er er ı. arayın ba'pa 
d 

a• ı· y pası e erd· Yma ge ır ve yemeği ta.kd' 
· ı. Ba f ıs •ın y • fyaver tara ından he k 

erı g·· t .1. S r e-
tesaı os erı ır. arayın bat 

· •nın "f · d ına. Çeteı. . vazı esı e herkesin pe-
te\'z" ını vermek ve içilecek mayi· 
•itıı ~e~be~ten ibaretti. Bu mera~ 

))·. iade günlere mahsustu 
Yakı:ckr günler İmparator, tek ~
f•na anatlı birmasada yalnız ha-

man erkek davet olunmazdı. Bu 
ziyafetlerde saray hidematına .tah
sis edilen kadınlar, büyük zabıtle
rin, nazırların, devlet l}Unı.51 azala
rının madamları bulUDur fakat ha
riçten kimse davet edilmezdi. 

Jozefin az yerdi. Hakikat halde 
yemeğin turasına burasına doku· 
nur ve o kadarla iktifa ederdi. An· 
til adalarında geçirdiği gençliğin
den beri muhafaza ettiği adetine 
göre günde bir kaç meyve, etli 
sebzeli bir yemek onun için lüzu
mundan fazla bile gelirdi. 

Bu yemek merasimi imparatori
çenin pek botuna giderdi. Zira ma
sa etrafında teıis edilen hususiyet
ler sayesinde kendisine bir çok hi
kayeler anlatılır ve o da bu hikaye
lerin beğendiği bazı kısımlarım 
zihninde tutarak ilk fırsatta impa· 
ratora anlabrdı. 

Bazan İmparator birden bire sa
lona girer, bir koltuğa yerletir ve 
kadınlara nükteli hikayeler anlata
rak taka tarzında herkesin aırrnıa 
vakıfmıt gibi bir vaziyet alırdı. 
Fakat Napolyon bu vaziyetinde o 
derece ihtitam ve azametini muha
faza. ederdi ki kadınlardan hiç 
biriıi gücenmeyi hatırına getirmez
di. Bilha.sa Napolyon herkese gizli 
atk maceraları hakkında sualler i
rat ederken pek dehtetli b•r tavır 
takınırdı. Bu suallerle kartısında
kileri pek mütkül bir mevkie düşü
rürdü. Şayanı memnuniyet olan 
nokta impartorun bu ziyaretlerinin 
pek nadir olu,u idi. . . 

Yemeklerden sonra ımparatorı
~e temiz bir hava teneffüs edebil
mek için arabaya biner Pariı teh
ri içinde bir gezinti yapardı. Fa
k.\t caddeler tamamile emin olma.
dığı için Jozefinin maiyetinde bir 
çok zahit ve sair hademe bulunur
du. 

Hortansın felaketi 

Viyana'da muhtelif doktorlar münfe
riden ve müçtemian beni muayene etti· 
ler. Hastalığımın (Septisemi) olduğunu 
söylediler. Vücudümün baıka tarafında 
hararet verecek bir arıza bulmadıkları 
İçin ateıi doğuran membaın, kana müte
madiyen zehir veren, bademcikler olaca
ğına hükmettiler. Onlan da aldırttık. 
Yine hararet geçmedi. 

Doktorlarun onbq gün kadar bekle
mek IBzım geldiğini söylef.kler üçin bn 
müddet zarfında ıırf dir)1rimi tedavi el· 
tinnek için bir dit tabibine gittim. Ev
vela alt ve üst ditlerimin radyografisi
ne lüzum gördü. Ve, neticede, alt dit 
etleriımn içinde ( Granulum) denilen üç 
cerahat kesesi buldu; ve ehemmiyetli 
bir ameliyat ile bunlar tamamen temiz• 
lendi. Ve bu inden itibaren hararet de 
tabii hale düttü. 

Bu suretle, Türk hekimlerimizin İsa· 
betli teıhisi veçhile uzun süren ve zaınan 
zaman tehlikeli bir vaziyet göstern haa
talığımdan kurtuldum. Şimdi sıhhatte 

olarak memleketime, vazife başına av· 
d~t edebildiğimden dolayi büyük bir se-
vmç duymaktayım. 

Saraçoğlu Şükrü Bey dün sabh Müd
dei'!n"ı'!'i. Kenan Beyle ve Adliye mü
fettitlerı ile uzun müddet görüşmüıtür. 
Akşam Ankara ya hareket eylemiı tir. 

Şükrü Bey Öğleden sonra Galatasa
ray • Betiktat maçında bulunınuıtur. 

Beşiktaş ve 
Galatasaray 2-2ye 
Berabere kaldılar 

Aile faciaları havadisini her fır- (Başi ı inci sahifede) 
satta netretmeyi sevenlere göre ıılan bu sene Betiktq takımı biraz 
Napolyon Jozefinin yegane cihaz da ııaıulıdır. Yoksa dünkü oyunda 
olarak og" lu Eugene'le beraber ge- galibiyet fazlaaile Calatasarayın hak 

la idi. 
tirdiği nazik ve ha.saı, büyük mavi 
gÖ2:1il iyi ka.lpli kızı Hortans'a kar- ilk devre umumiyetle Galata
tı qıkane bir meyli olduğunu iddi- sarayın tazyiki altında geçti ve 
a ederler • bu tazyika göre, Galatasaray mu-

Bu noktada muasır tarihtinasla.- ' hacimlerinde fazlaca gol yapmak 
rın ,ehadetleri biribirini nokzet- kabiliyeti olsaydı Betik.laf çok fe
mektedir. Hakikat ,udur ki, bütün na bir netice ile sahadan çıkabi
hayabnda Çocuk yetittirmek arzu. lirdi. Fakat Betiktat hesabına be
sunun ademi husulü ka"ısmda Jo- reket versin ki, hasmı muhacimle 
zefin'in çocuklarına bir baba hiaai ri her fırsattan istifade edecek ka 
ile alaka göstermit ve Hortans'. ıı~ dar müe~-air olamadılar. 
çocuklarını bir büyük . baba gıbı Galatasaray tarafında nazarı 
ıevmi~ir. dikkati çeken bir hususiyet daha 

Hortans Lui Bonapart'la evlen- var: Bunu da kulak misafiri oldu 
mitti. Napolyon'un bu kardeti o ğumuz seyircilerin aralarında ko
zam~ ~r~i yedi Yaşındaydı. fa· nutmalarına atfen buraya kaydet
kat gorunutte bir ihtiyara benzi- meden geçemiyeceğiz: 
yordu. ~enelerden beri hasta olan Galatasarayın emektar futbol
bu çocuguı;- i.sabı da bozulmuttu. cusu Muslih takıma girdi gireli bu 
D.evamldh. bırbı;oınatizma kol ve eli- takım muvaffakiyetli maçlar yap
nın te ı ta ıisine halel getirmit mağa batla.mıt ve geçen sene ol
vı: t~paBl k~l~!'11na aebebiyet ver- duğu gibi mağlubiyetten mağlılbi 
mıfti· ~ uuuwiyet yüzünden dai- yete ko,maktan kurtulmuf... Hat
ma. asabı, her teyden derhal müte- ta 0 kadar ki, ~porcular arasında 
es11r olan bu prens mütekebbir he· bu azimli ve aletli futbolcuya ye
zeyan püsküren her zaman tiddet ni bir isim takılmıt: "Zafer boncu 
göıteren bir hal alıyord1L ğu" ••. Bu senenin maçları göz önü 

iyi k~lpli Horta.nı'a gelince; ne getirilirse pek te yanlıt değil •.• 
genç, guzel, daoaetınesini bilir ya- Maçın hikayeıine devam ede-
kıtıklı bir zabitle evlenmeyi tahay· lim: 
yül etmitti. lptidaları kocası ile Galatasarayın tazyikli oyunu 
yalnız gotik devrine ait asar ve ha- yirmi besinci dakikaya kadar de
zı tiirler üzerinde müşterek görüt vam ettikten sonra sağ açık Nec
noktaları olmasından teselli bulur- detin atb~ı güzel bir kornerden 
du. sonra merkez muavin Nihat zavi 

Biraz ıonra Lui Bonapart her yeden bir tutla Galata•arayı°n ilk 
teyden fevkalade bir surette müte- golünü yaptı. Devrenin bitmesine 
essir olınağa başlaması, karısının on da.kika kala, Betiktat müda.fi
iptidaları hayretini, sonraları da lerinin azim ve İmanla Betikta, 
merakını mucip olmağa b~lamıt· kalesine akan "Zafer boncui:(u" 
tı. Kocasının maruz kaldığı bu te- nu, çaresizlik içinde makasa alma. 
essür ve buhranların esbabını an- !arı. Galatasaraya bir penaltı ka.
lıyamıyordu. Lui Bonapart'ın ona zandırdı. Necdet güzel bir vurut
kartı haksız olarak ademi sadakat la bu penaltıdan takımına ikinci 
şüphelerini ızhar etmesi üzerine sayı kazandırdı. 
nefretle mukabelede bulunur ve Biraz sonra da i1k devre 2 • O 
nefsini müdafaa etıneğe lüzum gör Be•:l.:taf aleyhine bitti. 
ınezdi. ikinci devre başlar başlamaz, 

Biribirine kartı mütekabil bir ani co,kunluk gösteren ve soldan 

Hükumet salonunun siper bir 
mahallinde ölü bulundu. Vali 
Hazım Bey makamında, ıehit dü
§Ünce, mühendis lsınail Halda Bey ile 
odacı Mehmet hesnan ınemleket hasta· 
hanesine götürüldülerse ele bir saat son· 
ra hastahanede öldüler. V ekiletten tfe
len emir üzerine cenazelerin merasimi 
bir gün tebir edilmittir• 

Vali Hazim Beyin Üç çocuğu, odacı 
Mehmedin üç çocuğu, Mühendis lsnıail 
Hakkı Beyin üç çocuğu ki cem':m 9 ço-

cuk yetim ve üç aile dahi kimsesiz kalmit 
tardır. Katil Adil ise esasen yalnız ve 
bekar idi. Bu cinayetten Burdur Te ha
valiıi halkı büyük iıir ,-.Ss içindedir . 

muvaffakiyetli bir hücum yapan 
Betiktat muhacimleri, Ga1atasa• 
ray kalesine kadar indi. Arkaıı 
Galatasaray kalesine dönük olan 
Şeref kale zaviyesine doğru mü
kemmel bir çevrili, yaptı. Bu hare 
ketle beraber yirmi metre ileriden 
kopup gelen Hayati kafa ile Be· 
tiktatın ilk ,1ayısını yaptı. Bu gol, 
nadir görülen güzel gollerden bi· 
ri idi. 

Topun ortaya gelmeıile Gala· 
tasaray kale~·ini bulması bir o1du. 
Galataıaray müdafilerinin hatası, 
topun çamurlu bir yere vurup kay 
ması, karıtıldık. kalecinin fena 
bir çıkısı ve Hakkının yetitmesi 
beraberlik sayısının yapılmasını 
temin etti. 

Ost üste yapdan bu iki golden 
ıonra Galatasaray takımı kısa ıü 
ren bir panik geçirdi. Fakat Betik 
tatlılar bundan iıtifade edemedi
ler. Bu kısa panik, Befiktafm sa· 
man ateti gibi kısa parla}'1file ay
ni zamanda bitti. Artık bundan 
sonra da Galatararay daha iyi oy 
niyor ve Betiktatı tazyik ediyor
du. Fakat bütün bu gayrete rağ
men, Galatasaray muhacimleri ga 
libiyet sayısını çıkaramadılar. E
sasen Galatasarayın ilk devrede
ki iki golden birini merkez mua· 
vinin yapması, birinin de penaltı
dan olması, Galatasarayın dünkü 
güzel ve tazyikli oyununda muha
cimlerinin gol çıkarmak hususun• 
da kabiliyet gösteremediklerine 
delildir. 

Yukarda söylediğimiz gıbi, 
dünkü maçta galibiyet tamamiyle 
Galatasarayın hakkı idi ve eğer 
futbolda mesela boksta olduğu gi
bi sayı hesabiyle galibiyet vermek 
kabil olNl Betiktat muhakkak 
mağliip sayılırdı. 

Galataaaraydan Danyal, Fazı!, 
Kadri, Nihat, Avni iyi oynadılar. 
Maamafih iki golde de Avni hata 
lıdır. 

Be,iktatta kaleci Mehmet Ali, 
sol hedef feyzi ve sol iç Şereften 
ha.kası vasatın yukarısına çıkama 
dılar. 

Dünkü maç neticesinden son
ra tampiyona tasnifinde vaziyet 
tudur: 

B•rinci: Betiktaf . 
ikinci: Bir puvan farkla Fener 

bahce. 
üçüncü: Bir puvan farkla Ga

latasaray. 
Betiktatla Fenerbaheçnin pu

van farklarının bire inmesi ge1e
cek hafta yapılacak olan Betik· 
tat • Beykoz maçına da umulmı
yan bir ehemmiyet vermİf oldu. 

Sadun GALiP 
Taksim stadında 

Taksim &abıısmda Fenerhahçe ve Ve
fo. B. takımlan arasmda yapılan m&(I 

Fenerliler 3-0 kazandılar. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
• · Yenıeg"in" d" T k ·1 llltıj b. ı yer ı. e mı yeme-
lirtir ır tepsi içerisinde birden ge
llıada ve Yemek listesi sırasına bak. 
~el ta~İı mes~li. et yemeğinden ev
ıle çi' Ya hucum ederek ağızdolu 

nefret hissi besliyorlardı. Jozerin, 
kızı müteselli etmit olmak için 
tekmil muhabbet ve nüvazisini SlU"· 

~tmek mecburiyetinde kal~yordu. 
ızının, bataklıkları ile meşhur 

soğu~ bir ıı;-eınleket olan Holand~
b~ gkıdeceğıni dü,ündükçe ıstırabı 
ır at daha artardı. 

Yanmış olan lstanbul Adliye binası ankazmm ihraç 
ve tefrikine ait bütün masarif müteahhide ait olmak ve evvela 
Adliyeye ait kasalar ve evrak ve saire çıkarılarak teslim edil
mek ve çıkacak ankaz hazineye en ziyade bedel teklif edene 
verilmek şartiyle pazarlıkla ihalesi 4-2-934 Pazar günü saat 
14 te talik edilmiştir. isteklilerin müracaatları. (M) (529) 

lia~h:k-eden ~tar gibi yerdi. 
keııd· 1 Jozefın bu hususta da 
k 1 •ne ınahsu · l" •· d · a tııa d s ınce ıgın en gerı 
•aray z 1

• Yeıneklerde ekseriya 
lunur~ mensup kadınlar hazır bu-

F u. 
ak.t bu Yemek) h" . ere ıç hır zao-

Bu hük·· d • um ar ailesinin üç çocu-
gu va~dı. imparator bu çocukları 
pek zıyade ıeverdi. Bunlara hika
y~ler öğretirdi. Çocuklardan biri
sı Lafonten'in (Bir kral İ•tiyen 
kurbağala.r) fıkrasını okudukça 
Napolyon'un kahkahaları sarayın 

het" tarafından İfitilirdi. 
Lui taç giyecek bir kabiliyette 

değildi. İmparator ona tunları ya.
zıyordu: "Teapit ettiğim tarzı ida-

re tatbik edilmek f&rtile bana. za
lim yahut haksız denecek olsa bi
le bence hükmü yoktur .... " 

(Bitmedi) 
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Vakıf Hane ve 
Arsalardaki 

Mahlul Hisseler 
Diğer hissedarları tarafından 

satın alınmağa talip olunduğu 
takdirde 934 senesi Mayıs niha. 
yetine kadar. 
Mahlôl hisse: Yarım ve yarımdan 

çok ise halihazır kıy. 
meti musibelerinden 

0
/ 0 20 

,, 

'' 
,, 

: Yarımdan az 1/6 
raddesine kadar o~ a u 
lar kıymeti musibe. 
sinden ° / 0 30 
ıl/7 veya daha az 

olanlar kıymeti mu. 
sibesinden ° I 0 50 

Tadilatı nizamiye icra edilir ve 
bedeli peşin verildiği takdirde 
ayrıca 0

/ 0 10 daha tenzil edilir. 
Müddeti mahlule kirası aranılmaz. 
Mahlul ile alakadar olan hane ve 
arsaların hissedarları şu fır•E.. t ··an 
istifade etmeleri lüzumu i 1 i o 
olunur. (474) 
1 - Beyoğlunda Kuloğlu, 

nm 1 No. lı Dairesi 

Ağahamaım , Üçüncü vakıf ha 

2 - Beyoğlunda Kuloğlu, ağahamamı, üçüncü vakıf ha
nın 9 No. lı dairesi ve daracada bir oda. 

3 
4 
5 

Beyoğlu, Hüseyin ağa, Y en.İ§ehirde 5 No. lı hane 
Beyoğlu, Şahkulu, yüksek kaldırım 458 No. lı dükkan 
Galata, Kemanke§ çömlekci sokağında 10 No. lı dük-

kan. 
6 Şişli, Mecidiye köyünde9. • 11 No. h Garaj 
7 Dolmabahçe, Ömer Avru, 221 No. h dükkin 

8 - " ,, " " 223 ~! A Jf 

9 -Tophane, Süheyil Bey 481 No. lı dükkan 
10 ,, Çavuşbaşı topcular 384 No. lı dükkan. 

11 " " " 
3~· ·"· lin"d 41 N 12 Kasımpaşa, Seyit Ali çelebi, camıı ıttısa e o • 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 

dükkan. 
Galatada Mehmet Ali Paşa hanında ardiye üetünde 
25 No. hoda 
Kızıl toprak. 

" 
" 
" 

Zühtü paşa, Bağdat caddesi 32 No, lı 
dükkan 

" 
" 
" 

" " " " 34 ,. " 
" " " " 43 " " 
" " " " 45 " " ,, .. ,, ,, Tahta köprü 53 ,, ,, 
vakıf hanın dördüncü katında Bahçe kapıda dördüncü 

19 No. lı oda. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
Taliplerin 19-2-934 pazartesi giinü saat on beşe kadar Ev· 
kaf Müdürlüğünde vakıf akaı-lar kalemine müracaatları. 

(415) 670 

Deniz Levazım 
Satınalma Komisvonundanı 

222393 kilo Elanek: Kapalı zarfla münakasası: 11 Şu 
bat 1934 pazar gÜnÜ saat 14 te. 

İstanbul Deniz Efrat ve talebelerinin altı aylık ihtiya 
cı için lüzumu olan Elaneğin kapalı zarfla münakasası hiza 
smdaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek is

teyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da münakasa 
gün ve saatinde teklif mektuplarile birlikte Kasunpaşada 
Deniz Levaznn Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(277) 677 

inhisarlar U. Müdürlü~ünden 
H l tonu (60-70) arasında, çifte silindirli, şanjü 

amu e • • • d ki l · • ' kı k 
t nı. tanlı ınavuna sıstemın e, ma ne erı asgarı r 

maru or s di ·1 ·· • li ·· 
b beygı'r kuvvetinde ve en az ye şer mı sur at uç mo 
eşer k l • .. • • h • d 

t .. l lüzumunda motör ta ı maga musaıt ve aynı acım e 
hl~ :'navuna ile bir de su kayığı satın_ a~~caktır. Tali~~eriıı 
şartnameyi gördükten sonra pazarlıga ıştırak etmek uze~.e 
(o/t 7 5) teminatlarile beraber (7-2-1934) Çar§amba gu
nü 

0sa~t (14) te Galatad Mubayaa Komisyonuna müracaatla 

rı. (456) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa baıılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlamnız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~oval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s 'an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruslur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beı lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar iııler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamul .. 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ııirket tarafından müşteri hesabına si: 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon siparit ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ! 

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

,..... Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şe'kerleri 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 müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin. tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

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

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 647 

Tatlı müshili bir kere kullanmak 
tesirini anlamağa kafi gelir. 

Tatlı: Tatlı: Tatlı: 

Müshil: Müshil: MDshil: 
Tallı: Tallı : 

Müshil: MUshil: 
Tatlı: 

MDshil: 
(12832) .il 

l 

C.lektrik tesisatı imtiyazı 
Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 

1 - Mustaf Kemal Paıı:ı kasabasının Nafia Vekaleti 
ırafından musaddak projesi mucibince 89024 lira keşifli E
?ktrik tesisatının yapılmasıve işletilmesi imtiyazı otuz se 
e miiddetle talibine verilecek tir. 

2 - Kasaba (14000) nufualu ve dört bini mütecaviz 
anelidir. 

3 - Kasabada mevcut 27 adet imalathanede (350) 
eygİr kuvvetinde muharri 1< kuvvet vardır. 

4 - Belediye senede (40,000) kilovat saat aarfede-

ektir. ih . d . . l wı b. 5 _ Otuz sene n ayetin e tesısat ış er ve aag anı ır 

alde Belediyeye devredile cektir. 
6 - Müteahhit sokaklara , Resmi Dairelere, Evlere, ve 

'abrikalara Elektrik verecektir. Maamafih her şahıs kendi 
ıüeasiseai dahilinde Elektrik tesisatını yapmakta serhestisin 
,uhafaza edecektir, 

7 - Santral yeri, imti yazı almağa talip olana Beledi 
e tarafından meccanen verilecektir. 

8 -- Talip olanlann tekliflerini kapalı zarf derunun 
a müzayede ve münakasa kanunu mucibince 22-1-934 tari
inden itibaren otuz gün müddetle ve Şubatın 22 inci Per
embe günü saat on beşte M.. Kemal Paşa Belediyesi Encü
ıenine müracaat eyliyerek vermeleri ve elektrik projeleri 
in yirmi beş lira mukabilinde Istanbul'da Taksimde lstik
ıl Aparl·manında Elektrik Mühendisi Hasan Halet Beyden 
:Umabileceği ilan olunur. (440) 671 

zmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Izmir Vilayeti Defterdarlığı 30 lira asli maa§lı iki va

dat tetkik memurluğu münhaldir. Bu memuriyetlere Hu
uk Mülkiye, Yüksek iktisat ve Ticaret mektebi mezunla
ta~n edilecklerdir. Taliplerin Nihayet 8 Şubata kadar me-

·m oldukları mektep ~ehadetnamelerile askerlikten terhis e
ildiklerini mübeyyin vesika ile birlikte lzmir Defterdarlığı
a müracaatları ilan olunur. (508) 695 

Sahlık Saç 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
nıürekkep fıçıları satılıktır. İsteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 

683 

Her zaman 
bize sorunuz 
~ 

\ 
Yapacağınız tesisıt ne büyüklükte 

olarsa olsun ıize kodret istihsali için 
teklifatta bulunmağa ve planlan ihzarı 
amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü arzularınızı 
isaf ederler ve tesisatınıza uy~n bir 
malı:inayı bizde mutlak bulur~unuz. 

l O beygirden 800 beygire kadıı.r Exzosla çalışan tek sllindiıli 
Kondense ile işleyen çift silindirli LOKOMOBILLERIMIZ vardır. 

Yalnız Türklyede l 27 tane R. \VOLF r .OKOMOBILI ltlemektedir. 
Her büyüklükte ye her şek ilde KAZAN imal ederiz. 
BUHAR MAKINALARJMJZ her tarafta tanınmıştır, çok yüksek 

takat ve tazyiklerle de imal erlllmektedir. .. 
8 beygirden 300 beygire kadar - BUCKAUER - KOMPRESOR 

SÜZ. Dizellerimiz fennin en modorn kavanlnine göre imal edillıler 
ve her taralıa ra!';lıeı görmüşlerdir. 

SOPEIUIITF.R, EKONOMAYSER ve her mıddei mubrikaya uyar 
OCAK TERTIBATIMIZ vardır. Teklif ve hususi kataloj(lanmızı isteyiniz;. 

Umumi vekili: AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMEf HAYRI 
Telgraf Adresi: MUHAYER ISTANBUL. Telefon: 24420 ve ~4429 

....... ~S~ir"hPlri Mitıt.t Pa~ı H'1"" Jı, ; .., . : v.... ~-... 
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Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EK RE Ml~r3 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

A-teleri ı K.anıkôJ' Köpriilıqı 
T eL 42362 - Sirkeci Miibiirdanade 

Huı Tel. 22740 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 4 Şubat PA
ZAR ı o da Sirkeci rıhtımın· 
dan kalkacak giditte Çanakka
le, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro
doa, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kllf, Finike, Antalya, 
Alanya, Merain'e. Dönütte bun
lar ilaveten Tqucu, Anamur, 
Kupdaaı, Gelibolu'ya uğraya
caktır. ( 530) 

Ayvalık yolu 
Her cumartesi ve çarşamba 

günleri saat 17 de Sirkeci rıhtı
mından kalkar. (531) 

.. -- Dr. Nuri Fehmi 41-• 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

633 

f DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
3128,490 mefre mik'ap kerestenin kapalı zarfla müna

kasası 24-2-934 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare 
binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde beş liraya satılan şartnamelerde vardır. _(527) 

Şark hattında bulunan idaremize ait 26 lokomatif ile 
7 - 8 hurda vagonun satışı için takarrur eden pazarlık 
12-2-934 tarihinde saat 15 te Haydarpaşada işletme Mü
fettişliğinde yapdacaktır. Taliplerin ayni giinde saat 15 te 
teminatlarile birlikte Komisyona müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (528) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

• 

·- 197 Kalem Ecza ve Kimya alat ve edevatı : Açık azalt 
ma ile 5 Şubat 934 Pazartesi saat 14 te. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı malzemenin 29-1-934 
tarihinde yapılan münakasasında verHen fiatlar haddi itidal 
de görülmediğinden dolayi red edilmiştir. Açık azaltına ile 
münakasası 5 Şubat 934 tarihinde yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün münakasasına iştirak edecekle 
rin de mezkiir günde Kasımpaşada kain Deniz Levazım sa
tınalma komisyonuna müracaatları. (491). _. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞJRKETJ 

IST AN BUL ACENT ALICI 
liman Han, Tele/on: 22925 

Karabiğa yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top· 

hane nhtımmdan SAADET va· 
puru kalkar. Gidi§ ve dönÜ§te mutat 
iskelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER
ŞEMBE, CUMA günleri saat 
9.30 te Tophane nhtımından BAR
TIN vapuru kalkar. Gidit ve dö· 
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

İzmir yolu 
Her PAZAR, SALI, ÇAR
ŞAMB, CUMA günleri Top. 
hane rıhtımından saat 9 da TA y. 
YAR vapuru kalkar. Gidiş ve dö
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

11arekepli 
..ınıa kaleınllu 

'tf \ arayıaıı 

j 1.so 
«I 
.ı. T.L. KALO 

f.25 
c: 
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c 
·;:: 
.!!! 
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il .... 
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Konya icra ve iflas memurluğundan: 
Konya asliye hukuk bikimliğinin 28-9-
933 tarih ve 682-808 numaralı ilamile if· 
lasına karar venlmiı bulunan Konyanın 
aebhavan mahallesinden mubaıır zadeler 
kollektif ıirketinin iflaoı 2004 numaralı 
icra ve iflas kanununu" 165 inci madde 
si mucibince mezkur tarihte açılımı 
buluncLığundan mümaileyhin alacakhla
rile istihkak iddiasında bulunanlann a· 
Jacakbr_ın.ı ve istihkak iddialarım lıbu 
ilan tarihinden 3-2·934 tarihinden itiba
ren bir ay içinde bütün delil ve veaaik
lenle birlikte Konya icra ve iflas me
murluğunna müracaatla kayıt ettirme
leri ve ~üflise borçlu bulunanların yi· 
ne bu müddet zarfında borçlarını bildir
meleri ve müflioln mallan her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranlar 
varaa keza ayni müddet zarfında mez
kur mallar üzerindeki h ukuklan mahfuz 
kal~k tartile dairemize veya emrine 
tevdı etmeleri aksi hareketin cezai me
suliyeti mucip olacağı ve alacaklılarr 
makbul mazeret olmdaıkça ruchan hak
kından mahrum bırakacağı ve 13-2·934 
inci salı &Ünü saat 10 da Konya paza· 
~da alacaklıların ilk içtimei yapılaca· 
gmdaıı müflisin müıterek borçlularile 
kefillerinin ve bu borcu tekeffül eden 
aair kimoelerin içtimada bulunma hak· 
lan bulunduğu ve bütün alacakhlann 
muayyen zamanda mezkur mahalde bir· 
zat veya bilvekale hazır bulunmalan lü 
zumu ilan olunur. (12869) 

Askeri fabrikalar ilanları 

Askeri Fabrikaları için 250 
metre tulünde tüp ocağı zincir 
leri mübayaa edilecektir. Sat 
mak isteyenler şeraiti anlayıp 
pazarlığa girmek üzere 8 Şu
bat 934 perşembe günü saat 
14 te Bakırköy Barut Fabrika 
larmda satın alma komisyonu 
nuna müracaat etsinler.(4~J 

lfiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 : kuvvetsizlik halatında bü-
ık af ide ve tesiri görülen ark Malt Hulasası 

Kullanınız.~ 

"' Her eczane~ 
1 ô de satı ır. 


