
Liman tarife 
ıirketin talebini 
Kara nakliyat 
pılacak. 

~lATI 5- KURUŞTUR 

1934 bütçesi ve 
Bir teklif 

Ve!ıi ANKARA: 4 Şubat 
ti . h letler 1934 maaraf bütçele
.:.; l ~ırlaınaktadırlar. Bundan 
tib: ~1 Yazımda da ipret ettiğim 
ler~d azı vekaletlerin yeni bütçe· 
lıiit ~ fazlalık olacakbr. Masraf 
Varfd11t~ bu .•uretle kabarması, 
:r.arıı at. ~tçeaıni de takviye etmek 
de b~tını doğuruyor. Esasen için
de\'! unduğumuz mali sene de, 
illin e~ tah.ınin edilen varidatı te
llıii e eınıyorken; yeni bütçede 
Bu v~e.n~ naaıl temin edilecektir? 
ti~ ~Çın kafalarda yerleten is • 
al bud 1fllretinin ileri sürdüğü au-

V ur. 
Jıa.ıJ bilhassa mevcut vergilerin 
l.a.tıır llrında da tenzilat yapmak 
~ eti Varken, hayvanlar vergisi 

l)la 0lınak üzere. 
lİd evletin yeni masrafflarını, va-

lltt.k· gil ı noksanlığı, ve bazı ver • 
la~e. ~apılacak tenzilab kartı • 
llıa •çın varidat membaalrı bul
ila :nhınevzuu bahsolduğu fU sıra 
~1 ~il terem Kütahya mebusu Ha 
İle t ehınet Beyin teklifleri üzerin
tekı·e•akkuf etmek lazımdır. Bu 
tekrler tetkik edilecek olursa, 
lcet ıf ~ahibinin fazla nikbin hare
li etlıği ilk nazarda göze çarpar. 
ıe:~ ~ehmet Bey bir taraftan dev 
ıtiiıt aı:•datını arttıracak mevzular 
lıtrq erırken, diğer taraftan memur 
lerj:l\ alınmakta olan bazı vergi
g~l\kii kal~ırılmasını istiyor. Ilu 
tı kııtd"azıyet müvacehesinde ver 
llıesi ı· 1•nıanın imkansızlığı bilin
Löy)e h:1ın gelen bir hakikat iken, 
lahilec 1-'.. teklifin akıbetinin ne o
Lilir. egı kolaylıkla tahmin edile· 

Fithak'k 
teklifle/ a Hacı Mehmet Beyin 
)~ '1ek· ı1 • bir taraftan Mali
dır. )); ~ etı~de tetkik edilmekte • 
~ecı;,!~r taraftan martta Millet 
a~ r llçılınası sırasında top· 
l'onu.ııd, •rkanm bir ihtisasa komis 
«:aJctır . lJ tııilıı:akere mevzuu ola -
~ettarlıı.r ltıu.ıııi görüt, ve aalahi • 
lıflerden 1~~a!'aatine göre bu tek
~e tatbik k '" hir ikisinae kabul 
de"elt •1Ytneti vardır. Bu da 
~tak b:ı-rıdatına milyonlar değil, 
delin ırkaç yüz bin lira ilave e
ll:ıı ilıı:ec~k ınahiyettedir. Ayni mev
lııı,11 erı~de. duran . latanbul ıne • 
~ille . .ı\laettın Cemıl Bey bir ma • 
lifle s~n<le, Hacı Mehmet Beyin tek 
tiindtı_nden bazılarına taraftar gö
)and 11

• İatanbul mebusu, bu me • 
Ilı•- a av vergisinin fazlal ... tırıl • 
l -ıııı " "h . -... Qir ıı: ' avın ı tıyaçtan ziyade 
llıiiı.İvk ye r.por meaeleai olduğlı" 
~I eaaıle dü,ünceıenne uygun 
l!· en bir fikir olarak müdafaa e • 

1Yor. 
.., 'türkiye bakımından avcılık her 
~:den evvel milli bir meıele iken, 
-,..ı:-•cı~ığın ağır vergiler albnda 
lıııt;::•lıneıi değil, bilakis onun 
ıes:çin tetvik olunması lazım 
ot~_llıol.ıı ~nu ipekli çorap ve lüks 
:llltı ve h"'ileıine ithal etmeği, 

"•if etııı k1'•ız bir talep olarak 
İi Ptteııııek .l'erinde olur. 
.)/ ki, onı 'lıınizde kaç avcı var -
ııo'ni ıııe\>z ardan fazla varidat te
Jı 11~l •ura 11.u bahsolsun. Ve daha 
tu'f1l'et l··'l.~uh.akkaktır ki, Cüm-

1 'llkıer~r. ıyeaı; omuzlardaki av 
eıııııe ının b • t 

)11, 1ı •İııi de ~·ı ır arafa atılıp küf-
ın! 11.ııda gı ' onların çoğalması 
İç ~l\e\>i 1ı · ıneınleketin maddi ve 

•ıı İıter.'.~çok menfaatleri olduğu 

1( ;..- _!!ttıl~~RF.TT iN 

, azırn Pş. Hz. 
tft d. P.t. t.fec:)' • 
.. L. İiııJ. ·· 1

•• Reiai Kaznn p -..,.e U tren) A k •ıa 
~ıı_,teı..,iıle...ı: K~ aradpan tehri • 
..,.,.:;., lfayd • .azım &fa Haz • 
t '"ttiıı f arpaıa ıataayonunda ı· 

it\""': , ırk • · C va ı f ·qtet .. a rem evdet K . 
e, lıat tııudürü Fehmi Be le erı.m, 

~~,~· :e ~;.•at tarafın~a.n yka:!:.ı:~ •• 
I> ...._be.lı nkara motonle doğru 
~ lia~rçefe geçmitlerdir. Kazı': 
•tı.,·e.lıç,,d j!.erl, akıama kadar Dol • 
._. •• 111e, e 1 dairelerinde iatirahat 
• 

11~ddet k"ı Tokatliyan otelinde bir 
"~•itti ta a dıktan sonra, §ehirde bir 

l>nıtılardrr. 

liarnidin 
Yddo··n ·· ·· umu 
~AZ_,,__ 

.f\bd ~N: L osiyen 
b 

11 hak Hamit 
Qucır~ -·-'5un 5 · . 

ıncı sahifede .. 

komisyonu 
kabul etti. 

tarifesi ya-

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meh'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2870 PAZARTESİ 5 ŞUBAT 1934 

Kaşgır hükumetinin mu
rahhaslan Kabilde Alman 
sefirile görüştüler. Murahhas-

• • 
lar Almanlardan silah alıyor. 

Tel: ( Müdür: 24318. Yaz:ı iıleri müdürü: 24319. 
idare ve Matbaa : 2.4310. 

ort 
Bel 

Hariciye Nazırı ·Dün Balk n kı 
at a Harici ezaretinde Par 

,ııııımııııııııııııııııııııııuwııınıııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııuııııııııııııııı*' Gazi H z. n in 

~Misak bu hafta Atinada - Tetkik 

~ imza edilecektir ~ s!!K~~~(~~~riReisieümhur 
Ei = hazretleri halkın, zabitlerin ve gençle-- -= = rin onuncu yıldönümü mar!ı terennüm-

= Resml,. bı•r teblı"g"' neşredı•l' Jl• = leri arasında Yozgattan hareket ede-U • rek geceyi Yer köyde trende geç.irmiı-
= = !erdir. 
:;;;: = Gazi Hz. Kayıeriıle bekleniyor 
=_ Misakın metni Ati nada neşredile- = KAYsEaı, 4 <Milliyet> - Gazi haz-
- _ retlerinin Kayseriyi teşrifleri Kay-

- cektir. Hariciye vekilimiz bu sabah § ;::,;:~;:;~ büyük tezahüratına ve•i-= M M e Şehir baıtan bata donatılmııtrr. Halk 

51 • aksimosla Atinaya gidiyor ;; •evİz.~~iRtr4 (A.A.) _Gazi haz-
BELGRAT, 4 (A. A.) - Anadolu 

1 
Ei retlerinin Kayaeriyi teırif buyuracakla-

Ajanaırun Balkan hususi muhabiri R A 'T' bl" .., = n haberi Kayaerililer arasında Sevinç 
bildiriyor: esmı .l e ıg § (Devamı 2 inci sahifede) 

Bu akıam ıaat 19.30 da Yugoslav- a A"f k ı· ·ı 
ya namına Hariciye Nazın M. Yev- BELGRAT, 4 ( A. A.) - A- 2 yon arfe J 1 e 
tiç, Yunaniatan namına Hariciye Na- naılolu Ajansının Balkan hu- = M 
zırı M. Makaimoı, Romanya namına auai muhabiri bildiriyor: Üzakere 
Hariciye Nazırı M. Tituleako, Türlci- >:ugoslavya, Romanya, Yu- 6 --o-

ye namına Hariciye Vekilimiz Tevfik nanıatan, Türkiye Hariciye Na- =z_ hh 
1 b Kartel mura aslarile Rüttü Bey, Yugoılavya Hariciye Ne- z!r '1_'"! u akfam Belgrat' ta a-

zaretinde, metni üzerinde tamamen tııle::ı resmi tebliği nesretmiş- 3 
mutabık kaldıkları Balkan misakını lerılir: . §i§ 
parafe ettiler. "Dört Hariciye Nazırı, bu- S 

gün, 4/Şubat/1934 Je Yugos-
Bulgaristan ve Arnavutluk lavya Krallığı Hariciye Neza- § 

BELGRAT, 4 (A. A.) - Avala A- retinıle toplanarak Balkan iti-
jansı bildiriyor: lalı misakının kat'i metnini pa- S 

Dört Hariciye Nazırı arasındaki rafe ettiler. ;;;;;; 
konleranı dün saat 17 de baJlamıf ve "Dört Hariciye Nazırı, bu · = 
19 da bitıniıtir. veıikaya imza koyma resminin 

Balkan misakı ahkilnurun yarın bu halta zarfında Atina'ıla 
kat'i olarak tespit edilmesi belden- yapılmasına karar vermivler
mcktedir. Müzakereler eanaımda Jir. 
dör~ Hariciye Nazın arasında "Balkan itilafı miıakının 
Balkan devletlerini alakadar eden metni Atina'da imza eı/ilı/ik-

:<Devamı 6 ncı sayıfada) ten ıonra neıreılilecektir.,. 

""nııııııııuınnıuıııı• ııııuwuıınııwıuwwıııuıuıımııııuuııınmmıHıunı1111nııiııl1 

Sabri El. mahkemede müdafaasını yapıyor .• 

Mahkeme kararını verdi 
Haber sahibi Rasim ve mütercim Sabri 

Ef. ler dün mahkum oldular 
Mahkeme maznunların birer ay hapsine ve 25 er lira 

para cezası alınmasına karar verdi 
Haber gazeteıiae Petrof inızaaile ye g~rmü1ıdve. vazife almı§tır. Bir Türk 

mektup yazmaktan suçlu Sabri Ef. çocugu o ugunu aöylemekted" F 
ile bu mektubu tahrikamiz bir ıurelle. kat bir Türkün yap~yacağı ':.;yle~l 
neırebnekten auçlu Haber. gazet".11 yapmıı, yaz.amıya.cagı ıeyleri yazmıt· 
neıriyat müdürü Hasan Ruım Beyın tır. Bunu hır cebır ve tazyik altında 
muhakemelerine dün ikinci ceza mah yaptığı hakkındaki müdafaasını va • 
kemeainde devam edilmittir. Dünkü rit görmüyonız. Bunlar milli seciye • 
muhakemede iddia makamını ifgal e- •İni unubnuf bir insanın yazabileceği 
den Nurettin Bey iddianamesini ser • §eylerdir. Ve bu yazılar Türk gençli
debnittir. Nurettin Bey hülaaaten de ğini, Türk efkarı umumiyeaini Bulgar 
mittir ki: lara karıı kin ve adavete teıvik et • 

- Maznun Sabri Efendi Bulgaris- mektedir. Gazetede intiıar eden fıkra 
tandan buraya gelmif, burada hima (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Halkevinin ılün akdettiği Temnl Şube.i JrongreaitıJen bir intibo: 
.<Yuıa• iç ıayıfamızda) 

yapılan müzakere 
tehir edildi 

Avrupa uyu•turucu maddeler fab • 
rikaları karteli ile Türk " Yugoslav 
afyan ıatıı büroıu l\tas1nıda cereynn e
den müzakeı·aı nlha· 
yet ileride P ariste 
müzakerata devam e 
dilmek Üzere tohir 
edilmitıir. Bu tehire 
sebep kartel murab
haalarının Türk ve 
Yugoalav murahha>
lannın satıcı ııfatile 
yaptıkları teklifler 
kartmnda aalahiyet· 
)erinin kafi gelme
diğini ileri aürınele
ridir. Kartel heyeti 
umwniyeıi Şubıttın 
13 ünd .. PaıJ-te bir Ali Sanıı Bt:., 
lçtimaa dawt edil-
mittir. Bu toplantıda kartel murahhae 

(Devamı 2 inci sahifede) 
--o--

Celal Bey geliyor 
Bir tetkik seyahati yapmakta o • 

lan lktısat vekili Celal Bey Buraadan 
Gemlik yoliyle bugün ıchrimize gele
cektir. Celil Bey Vapurculuk 9irketinin 
Bartin vapuruna rakip olacak, vapur 
ıaat 15 te T <1phane önüne muvasalat e
decektir. 

Vekil Bey ıchrimizde yapacakları 
tetkikat neticeleninceye kadar kalacak
lardır. 

Vekil Beye arzedilmek üzere ildı- · 
ıat mahafilinde bazı hazırlıklar yapıl • 
mııtır. 

Büyük şair 
83 yaşında 

-o-

Büyük şairin 83 üncü yılı 
bugün tes'it edilecek 

-

:Abdülhak Hômit Bey 

Büyük ıair Ab<lülhak Hamit bu • 
gÜn 83 üncü yaıma giriyor. Makber 
ve Tezer ıairinin, doğumunun seksen 
üçüncü yıldönümü, her sene olduğu 
ıibi bu sene de kutlulanacaktır. Türk 
edebiyat tarihinin sahifelerinde en 
büyük yeri alını§ olan, büyük tair, 
bugün hayranları ve dostları tarafın
dan tebrik edilecektir. 

Bundan maada , Arnavutköyün • 
Cleki Feyziati liıeıinde Büyük fairin 
yıldönümü nıünasebetile bir Abdül • 
hak Hamit günü tertip edilmiıtir. Bu 
münasebetle ,.Urin piyeslerinden biri 
oynanacak ve ıiirleri okunacaktır, 

Fuat B. Maliye Vekili oldu 
• 
ışe başladı, Fransadan Yeni vekil 

bir mütehassıs getiriliyor 
~~~--~~~~-

Nafia Vekilliğine Saffet (Erzincan) yahut ta Nevzat 
Beyin getirilmesi muhtemeldir 

Maliye vekilliğine geçen FUAT B~y 
ANKARA, 4 (Milliyet , Telefonla) 

- Maliye vekili Abdiilhalik Beyin ia
tif~aı kab~I e~i~iş ve Maliye nkl
letıne Nafıa ve)uli Fuat Beyin tayini 
ili !asdi~e ik~ran etıniıtir. Fuat Bey 
Y.eru ve~ıl ~a:vın edilinceye kadar Na
fıa vekaletıru de vekaleten ifa edecek 
tir. Bugün Maliye vekletine gelerek 
ite batlıyan Fuat Bey erkanın ve d<Mt 
!arının tebriklerini kabul etm.İf, geç 
vakte kadar vekalette kalarak mali 
meselelerle mefgul olmuıtur. Yeni Ma 

!iye vekili ilk iı olarak bu ayın orla
aında icra vekilleri heyetinde müza
keresine baılanacak olan bütçe için h" 
zırlık ve tetkiklerine ba§layacaktır. 
Bu tetkikat başlıca bütçe, hazine ve dö
viz vaziyetleri üzerinde temerküz e· 
deccktir. 

Mali vaziyetimiz ve maliyemizdc 
de yapılması icap eden iılahat etra -
fında etüt yapıp bir rapor hazırlama.k 
üzere celbi takarrür eden bir Fran
•ız maliye mütehasaısısınm yakında 
Ankart ya geleceğini de öğrendim. llıfa. 
fia veki)<·tine henüz kimin tayin edi· 
Jeceği malum değilse de bu veL.P.let" 
Erzincan ruebusu Saffet ve Ankdr~, 
Yaliıi ve belediye reisi Nevzat Beyler 
den birinin &;<inileceği ıöylenilmek > e 
dir. 

Nevzat Beyin Nafia vekaletine ta 
yini kararlaşa,ak olursa ay sonuna doğ 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

SAFFET BEY NEVZAT BEY 

F ransada değişiklikler 
Kabineden iki nazır çekildi. M. Dala-

dier'yc şiddetli hücumlar ... 

'Kabinede Harbiye Nazırlığını 
kabul eden M. Paul Boncour 

Fransada Staviskinin rezaletine ko • 
pan frrtına safha, safha devam ediyor. 
Kabine düıtü, yeni kabine aeldi, fa
kat eürültünün ve hidiselerin arkası 
keailmedi. 

Kabine yeni bir ıarsıntı geçirmekte
dir. iki nazır ve bir müste,ar iatifa et-

ti • Poliı müdürünün Fas valüumumili
fine tayini ve onun bu hizmetini reddi 
kabine aleyhine tiddetli hücumlara yol 
açtı; Baıvekil bir taraftan iki nazırın 
ye.~ı~~ .! ~iye, • ~ir taraftan da polis 
ın~duruh~~n d1egıımkaesi aleyhine tevcih 
edılen ucum ara rıı durabilmiye ~--

hııyor. . . M.. .. B · 
Eıki harıcıye nazırı oıyo oncour 

Harbiye nurhğını kabul etıniı gibidir. 
Her halde bu yeni fırtına da ne de 
olıa bir takım mühim neticeler doiurabi 
lecek gibi görünüyor. Dün b~ husus
ta aldığımız muhtelif haberlerı neıre · 
diyoruz: 

PARIS, 4 (A.A.) - M. Pierre Fabry 
ile M. Douaaon baıvekile iatifalarını 
-Yermiılerclir. 

Mühim ıleğiıiklikler 
PARIS, 4 (A.A.) - Fas umumi \'&· 

lisi M. Ponıot baıka bir vazifeye la· 
yin eclilmiıtir. 

M. Chiappe Faı umumi valili(iine 
tayin edilmiftir. Onun yerine polis mü
düriyetine Seine • E toiıe belediye re
iıi M. Bonnefay • Sibour gelıniıtir. 
Emniyeti umumiye müdürü M. Thomaı 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ZAVALLI STAVISKY ! 
Bir tabanca bir adam öldürür. 
öldüreni tutarlar· Fakat taban-

cayı zindana atmazlar. . . 
Staviıky bir tabanca ıı/ı. 
Bir olta balık tutar. 
Ruhıatıız balık tutanın oltasını 

değil, lrenılisini cezalandırırlar. 
Staviıky bir olta idi. 
Çek defteri damgalı kağıttır. 
Kar,ılıkın.z çekeni ve karsılıksız 

olıluğunıı bildiği halde ver~ni meı 
ul ederler. 

Stavisky bir çek defteri idi. 
T abanc~ Stavisky'nin tetiği, ya

yı, makanızması kırıldı. 
Fakat onu kullanan hiç bir za

man yakalanmıyacaktır. Görecek
ıini:.ı. 

Çünkü ortada altı yüz kuru1 ıle· 
ii/, altı yüz milyon dönüyor. 

Olta Stavisky'nin kamıp. kılı, 
iineai kalmadı. 

Fakat balıkçı daima selamette 
kalacaktır. Görecekıiniz. 

Çünkü ortada yüzlerce miliyo
ner ve yarı miliyoner ılola1ıyor. 

Çek Jelleri Stavisky doldu, es
lriıli, yırtıldı. 

Fakat onu kullananla,. tam ma
niilile ytıfayacaklarılır. Görecek-

s 
siniz. 

f ünkü ortada çekilmif altı yü:ı: 
mılyon var. 

Dört lira çalana yazık! 
Dört milyon çalılı mı, mesele 

yoktur. 
Möıyö Stavisky daha üç gün ıağ 

kalsaydı ve yakalanmasaydı: 
Şimdi şaha kalkan harpıonu fa -

zileti süklüm püklüm olacak ve su. 
ıacaktı. 

Bütün yaygaralar, yemin ederim 
ki, sağlığında pay alamamak hır
sını/an ve hıncını/an kopuyor • 

Kırk milyonluk bir memlekette 
altı yüz milyonun kolayca belini 
büken rahmetli Mösyö Stavisky'ye 
ahmak denilemez. 

Stavisky cenapları öldüğü za 
man pef parası yokmuş. 

Bu altı yüz milyon ne oldu? 
De!"'ek oluyor ki benim Jüşün

cele~ım ve hükümlerim Joğruıluı-. 
Bınaenaleyh: 
Zavallı Stavisky! 

Aka GONDOZ 

Not: Dördüncüsünü yarın ne,re
'deceğiz. 

Milliyet-



MILLlYET PAZAkır.=ıi 5ŞUBAT1934. 
j 

Milliyet'in tefrikası : 5 HARİCİ HABERLER llrUll D 
Silahsızlanma Kaşgır hükiimeti-

Hayatı ve 
Stavisky tevkifhanede - Harp sonu devrinin zenginleri -
Dolandırıcının gazetesi de var Horoz ölür gozu çöplükte 
kalır, dedikleri gibi bir artistlik hevesi - Müzikhol açdırken 

- imparator locasında Stavisky!. 

Fakat ne care ki bu safsatalar U• 

zun müddet 'revaç bulamadı ve ba
zı siyıui mahafilde İJlenen bir gaf 
yüzünden ğüzel Alekaandr, taliinin 
parlak yolu üzerinde, bir sabah 
tevkifhaneyi boyladı · 
Artık karipiyeri bitmişti. Stavisky 
bu son tev kifi çok acı buldu, çün· 
kü karısını ve çocuklarını peresti' 
ılerecesindP. severdi.Hayatta hiç b ir 
~eyden çckinmİyen, hiç br endişe 
kar,ısmda tereddüt göstermiyen 
bu adam it aleminin centilmen
i erine mahsus bir kibarlıkla bütün 
kabahati kendi üzerine aldı, ~ri· 
ki cürümlerinden "hiç birini ele ver
medi. Arkasında kendi elile brrak· 
tığı tek bir iz vardı: (Cbamonix) 
Jağlarının karlan üstünde uzanan 
kırmızı bir kan izi, kendi kanmm 
\zİ ..• 

Ve siyasi bir cürümden kalmış 
bir efsane ... 

Bundan sonra bazı kimseler 
~evkif olundu, niçin? 

Hakiki mücrimler, "kuvvet ve 
oıüfuz sahipleri,. sefiller arbk dost
larının yüzüne bakmıyorlar. 

Bunlardan maadaııı, kendilerini 
l'iyakii.r bir nikbinlikle avutan kim
seler, güzel Aleksandrın ölümün
de kirli bir hikayenin hitamından 
başka bir şey görmüyorlar: "Bdı:-
ık bu girli i,ten; arbk bizi rahat 
bırakın!,, diyorlar· 

Evet baklan var. 
Bu ''kirli bir hikaye,, idi ve bu

ııunla cemiyet bayabnda bir saf. 
ha nihayet buluyordu. 

Bununla harpsonu zenginlerinin 
devri kapanıyordu. 

Maamafih, kendimizi pek aldat· 
rnıyalnn, o devir henüz kapanma· 
mı,tır, henüz ayni suretle para ka· 
z.mmak istiyenler vardrr. 

• • • 
ŞerikicUrUmler ve kurbanlar 

Stavisky isteseydi kimlerle bir
likte çalıstığını, ~riki cürümleri 
kimler olduğunu baber verebilirdi. 
Bunlar Stavisky'nin yanma rica ile 
gelmişler, yaptığı i1!ere kendileri· 
ni ortak ettncsi için de ona yalvar• 
mı~lardı. 

Halbuki o bunu yapmadı, ferik· 
/erinden hiç birini ele vermedi. Za
hil'en kayıtsız ihmalci gibi görü
nen bu adamın sevimli tarafların
dan biri de bu idi· 

(Bayonne) bankası iti müthit 
bir vurgundu ve bu vurgunu hazll'• 
la yan (Tissier) aldığı emir daire
sinde hareket elmifti. Bunun bir de 
Cohen isminde bir yardımcıH var· 
dı ki bu de rehin edilen mücevher· 
leri hakiki kıymetlerinden fazla 
tahmin eylemi~ti. 

(Bayonne) belediye bankasının 
sahte bonoları! Fakat unutmamalı. 
ki bu bonoları Pariste barkes kapı· 
~ırcasına bir tehalükle satın alıyor
du. Bir nazırın iki mektubu, diğer 
bir nazınn gayet mahrem ve fakat 
herhalde muhakkak bir tavsiyena
mesi Bayonne bankası bonoları 
üzerine bir rağbet uyandırmıf, men 
faatleri .Petinden kotan bir çok 
insanlar bu bonolara, sigorta tir. 
ketleri bu bono itinde bir yolsuz. 
luk, bir inlizamsızldı: mevcut oldu
ğunu biliyorlar, yahut biç değilse 
bundan tüpbeye dütmütlerdir; fa. 
kat •unu da biliyorlar ki her ne o
lursa olsun hlikfunet bilahare bu 
bonolarm bedelini ödeyecektir. 
Bor simsarlarmm da kanati bu 
merkezdedir, onlar da bu bonolara 
büyiik rağbet göaterınitlerdi hat
ta içlerinden birisi tam on iki mil
yon frankhk bono alimftı. 

Artık para her tarafa yağıyor. 
Avın kokusunu almış birer kö

pek vaziyetindedirler. 
Bu hali gören ve anhyan Stavis

ky sırf kendi fikir ve emellerini 
müdafaa edecek bir gazeteye de 
sahip olmuştur. Bu gazete, satışı 
az ve fakat siyasi münasebetleri 
kuvvetli olan Volonte gazetesidir. 
Stavisky bu gazetenin müdürü ile 
anl14arak ona bir kaç milyon frank 
vermiş ve bu suretle sürümünü le· 
mine muvaffak olmuştur. 

Böyle işlerde haftaldı: gazetele
rin bir kuvvet olduğunu bilen Sta
visky, Volonte gazetesinin müdü
rü Mösyö Dubarry vasıtasile böyle 
bir kaç gazetenin müdürü ile ta
mtmıf, bugazetelerin neşriyatını 
kontrolü altına almağa muvaffak 
olm~tur. 

Şimdi her teY yolunda gidiyor. 
Stavisky, günün en nüfuzlu ada
mı olmuştur. Bir aralık Wogrem 
caddesindeki Emprie müzik holini 
de sahn alıyor, yukarıda yazdığı
mız veçhile burada bir operet he
yeti tesis ediyor ve Reta Gorg is
minde bir operet yıldızını bu muzik 
holin sahnesinden yükseltiyor. Bu
rası artık öteki müzik holler nevin· 
den değildir, basbayağl bir operet 
tiyatrosudur. 

Stavisky bu müzik holü bir ope
ret halinde kurarken, genç yqm• 
da artistliğe duyduğu hevesi diifü· 
nerek bunun habrası olmak üzere 
müzik holün kütat resminde veri· 
len ilk müsamerede bizzat kendisi 
de vazife ve rol ahyor. Bu hal o 
zaman bütün Parisin hayretini mu
cip olmuftu. 

Stavisky Cizvit ruhlu, mürai bir 
adam olduğu için bir taraftan bu 
nümayişleri yaparken diğer taraf. 
tan da sade ve mütevazı görünmek 
maksadile ta eskidenberi devam 
ettiği ufak bir kahvehanede her 
gün öğle zamam sütlü kahvesini 
almak adetini terketmiyor, her gi
ditinde servisi yapan kadına ilti
fat ediyor, herkese kartı nazik 
daYramyor. 

(Empire) müzik holünün yanı 

bııtmda büyük bir bar varıbr. Bu 
barm müdavimleri bir kaç defalar 
müzik holün önünde Stavisky'yi 
na:urlardan Mösyö Dolamier ile 
birlikte arabadan inerken görmüt
lerdir. Stavisky artdı: tan ve şere
fin $ahikasındadır. 

Nihayet müzik holün resmi kü
tadı gecesi hulıil ediyor. Bu, tam 
manasile bir zaferdir. Pariain ti
yatrolarında ne kadar tanınmıt ar· 
tist varsa o gece hepsi oradad1r, 
bir çok güzel kadınlar da bu mera 
sime gelmittir. 

Tiyatronun "İmparator locası,, 
denilen locasında Stavisky, büyük 
bir terzi elinden çıkmıf, mükem· 
mel bir suvare kıyafetile oturuyor. 
Yamnda Volonte gazetesinin mü
dürü Mösyö Dubarry ile meb'us
lardan bir zat vardır. Bu zat Sta
visky'nin müteaddit avukatlann
dan biridir. Esaııen parlamentodaki 
yüksek avukatlardan kim vard1r ki 
Stavisky'nin bir itini müdafa va
zifesini üzerine almıt olmasın? 
Stavisky bu kıymetli üstatlannm 
ücretini bol veren ve taahhüdünü 
son santimine kadar vaktinden ifa 
eden bir müfteridir. Meseli vakti. 
le Adliye Nazrrhğı etmit methur 
bir avukat, ondan sonra hali nazrr· 
ldı: sandalyesinde oturan diğer bir 
şöhretli avukat Stavisky'yi falan 
veya fli.ıı pek muhterem bir ~kil
de tasvir ve mudafaa ettiklerinden 
dolayı hiç müfteki değildirler •• 

(Bitmedı) 

Meselesi nin teşebbüsleri 
Almanyanın cevabı Fran

sada nasıl karşılandı? 
PARIS, 4 (A.A.) - Almanyanın ıİ· 

lilh ırzlanma meselesine dair Fransız muh 
tırasma verdiği cevabı mütalea eden 
Fransız siyasi mabafili bilhassa müra• 
kebe, yarı askeri teıekkül ve Fransız 
müstemleke kuvvetleri üzerinde tevak· 
kuf etmekte ve bazı müla!ıazal'ar serdey· 
lemektedirler. Bu hususlar hakkında 
deniliyor ki: 

Umumi silahsızlanmanın tahakkuku 
tehlikesi bir i.mil olan kararsızlıktan 
müteessir olacakb'r. 

Almanya hükümeti hatta mukavele
ye hali:tane riayet edilse bile müraka
benin ihtilaflar çıkarabileceğini isbata 
çalıtıyor ve bugünkü Alman ordusunun 
kısa müddetli bir milis haline inkılap et• 
tirilme•inin yeniden bir ordu teşkilin· 
den daha güç olacağını ileri sürerek 
tam bir mü sa vat tahakkuk ettirmek ?r• 
tile mürakabenin nwkavelenin lnf"'-İye
te konulduğu tarihten itibaren İ ş. ~mesi 
lizmı geldiğini kaydediyor. 

Yan askeri teşekküller meselesinde 
Almanya bu tetekküllerin askeri hiç 
bir mahiyeti olmadığıru söylemekle ik· 
tifa ediyor •• bu tetekküllerin müraka • 
besini bu miirakebenin diğer bütün dev 
!etlere te§ınil edilmesine meşrut kılı
yor. 

Müstemleke kuvvetle meselesi: Fran• 
sız ordu mevcuttan hakkında fU üç un 
suru göz önünde bulundurmak lazım • 
dır: 

1 - Fransada bulunan kıtaat. 
2 - Müstemlekelerde bulunan la • 

taat. 
~ ,3 - Denizaım kuvvetlere depo ve 
ihtiyat teıkil eden ve Fransada bulu· 
nan 70,000 kadar seyyar kuvvet ki bu 
kuvvet Fransız müstemlekit İmpara • 
torluğunun tehlikede bulunan her han· 
gİ bir noktasına derhal gidebilir. F ran• 
an: hükümeti ailihlann tahdidi ve mÜ• 
rkabesi prensiplerini kabul edeliden· 
beri bu üç unsur ara11nda hiç bir fark 
gözctmemi1tir. 

ngiliz muhtıraaı 
LONDRA, 4 (A.A.) - Brighton 

da yapılan bir içtimada Lord Cecil si• 
Iahlan bırakma lngiliz mubtırasım taı 
vip etmekle beraber, mubbrarun ıeldi ve 
esası hakkında ihtiyat kayıtlan bildir· 
mittir. 

Hatip, en az memnuniyet verici te
lakki ettiği teklifin hava tekrar silih· 
lanın.ası hakkındaki teklif olduğunu 
söylemiıtir. 

Lord Cecil lı:ontrol prensibinin is
temiyerek kabul edilmite benzediğini 
ilave etmiıtir. 

Netice olaralı: lord Cecil, sil8hlan, 
bırakmanın tamamen muvaffakıYetıiz.. 
tikle neticelenmesinden ise bu muh • 
trr(\llll\ ruhuna uygun bir muahedenin 
imzasını tercih etti§ini ııöylefıoi~lir. 

Stratosfer kurbanlan 
MOSKOVA, 4 (A. A.) - Stratosfer 

balonu kurbanlarının küllerini havi olan 
sandıklar Kızıl meydandan Staline, Mo
lotof ve Voroşilof'un muhafız kıtalan 
tarafından Kremlin'e gÖtüriilmüı ve ora 
da bir matem mitingi akdedilmiıtir. San· 
d ldar Kremlin bisanna konuLnuı ve bu 
snada toplar ablmııtır. 

Bütün şehir, yarıya kadar çekilmit 
bayraklarla donatılmıştı. 

Amcrikada işsizlere yardım 
VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Ayan 

mail komisyonu, itaizlere yardon ve 
bu mali ııenenin geri kalan kıamında 
itıizliğe mani olmak için yapılacak 
inıaaıta kullanılmak Üzere 950 mil • 
yon dolarlık kanun layilıumı kabul 
etmiıtir. 

Belediye intihabab için 
hazırlıklar 

ATINA, 4 (Milliyet) - On bir tu 
batta yap<lacak olan belediye intiba· 
batı için fırkalar ıinıdiden hazırlıkla· 
r-a baılamıtlardır, Söylendiğine göre 
hükUınet Atin&. Pire ve Selnikte mu
'faffak oldufu ve büyük bir ekaeriyot 
kazandığı takdirde hiikiimet meclisi 
feshedeeek, yeniden mebwat intihaba 
lı yapılacaktır. 

Memurin kooperatifi 
ANKARA, 4 (A.A.) - Ankara 

memurin kooperatif firketiıüa kredi 
muamelatını kestiği baklandaki ıayi • 
alar ıuıbızdır. Bize haber verildiğine 
gÖre tirket hava;>'ici zaruriye Ye mah 
rukat için kredi ile muamelatına de
vam etmektedir. 

Afganistandaki heyet 
Hindistana da gidecek 
MOSKOVA, 4 (A.A.) <!8zetel'.:ri~ 

aldıkları haberlere göre Katııır huku 
metinin bir heyeti murabhasası Ki .. 
bilde bulunınaktadtr. Bu heyete Ho
tan emirinin adamlarından Kurban 
riyaset etmektedir. Heyet Afganistan 
dan sonra Hindistana gidecektir. Kaı 
gır heyeti murabbasası Almanyanın 
Kahil sefüile bir cok müliıkatlard;ı 
bulunmuıtur. Bu mülakatlardan mak 
sat A !manyadan silah satın almaktır. 
Alma mefiri, heyete Kabilde bulunan 
bir Alman tüccarını M. Ebneri Al • 
man ıilih fabrikalarının mutemedi O• 

larak tavsiye etmiştir. Silahların Ka, 
gara Hindistan ve Afganistan yolu il" 
gidccei?i tahmin edilmektedir. ln ı;: ilte 
renin KB.bil sefiri bu ailih'arm Hin • 
diatandan tran5İt olarak geçmesinin 
i.mkioını temin için yardnn edeceğini 
ancak Afgan hükiimetinin de buna 
muvafakat etmesi lazmt geldiğini aöy 
lemitşir. Katıııra götürülmesi itine dok 
tor Mustafa Ali ismincle bir miilteci 
de iştirak etmektedir. Bu adam, lzmir 
de hükUınete karşı hazırlanan suikaa 
tin meydana çıkma5ı üzerine Türki • 
yeden kaçmıştı. Geçen sonbaharda 
Hindistan ve Afganistan tarikile Ka§ 
gıra gibnişti. Ki~P,'ır hükümctinin tecıek 
külü lngiliz • Alman faaliyetinin bir 
neticesi olarak telakki edi'mektedir. 
Bu hal, ecnebiler tarafından Çinin tak 
aiıni siyasetinin devmmr ve merkezi 
Asyada bir emperyalist ü.uülhareke
sinin ihda11ru isbat eder. 

Ziraat enstitülerinde 
almanca 

ANKARA, 4 (A.A.) - Ziraat ena 
titülerinde talebenin alın.anca öğren• 
meai için bir almanca lisan kursu a;.ıl 
mıı ve tedrisata baılannıııtır. 

Fransada 
Değişiklikler 

(Başı 1 inci sabüedo) 
F ranıız komedisi idaresi riyasetine ta• 
yin edilmiıtir. 

Dahiliye nezareti memurin müdürü 
M. Ceay emniyeti umumiye müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

Seine Yili.yeti müddeiumumiıi M. 
Preasard temiz mahkemesi müsteıarh
ğma, temyiz mahkemesi müsteıarı M. 
Boilh ise onun vazifesine tayin edilmiı
tir. 

Yeni ruu.ırlar 
PARIS, 4 (A.A.) - Müstafi M. Piet 

rinin yerine M. Marııu•cle maliye ve 
bütfe nazırlığına miralay Fabrynin ye
rine de M. Pol Bonkur , harbiye na· 
zırlığına naıbolunmuıtur, ...... 

PARIS, 4 (A.A.) - M. Paul Bon
cour harbiye nezaretine gelmeyi kabul 
ettiğinden baıvekil yerine gelecek kim 
se ile meııruJ olmuıtur. 

Berdeaux'da bulunan M. Palmad 
sıhhi esbaptan dolayı kendisine bu bu • 
susta yapılan teklifi teessüf ederek red 
detmiıtir. 

Kendine müracaat edilen M. Mar • 
chand yalnız evvelki kabinede idare et
tiii bütçe nezaretini kabul etmiı, ma
liye nezaretinin batka birisine verilmesi 
ni bildinniıtir. 

Geç vakit M. Daladier maliye ne
zareti için halihazırda •İlayette bulunan 
bir mebusun rızasını elde etmiıtir. Bu 
mebusun ismi resmen bugün belli ola· 
caktır. 

Difer taraftan, baıvekil M. Fabry i: 
le M. Pietriyi takiben istifa eden fennı 
tedrisat müstef&rl M. Doussain'nin 
yerine bir bqkasım tayine karar ver• 
mittir. • 

M. Chiappe Fcu Valiliğirx 
kabul etmedi 

PARIS, 4 (A.A.) - M. D~adier'ye 
gönderdiği bir mektupt~ M. Chıappe k~ 
disine "erilen va.:ifeyt kabul etmeınıt· 
tir. Polis rnüdürii ezcümle clemiıtir ki: 

"Siyasi bir hareketi kolaylqtırmak 
için ıahıl itibarımı, makamıma ve res
mi sıfatıma temin edilebilen nüfuzu kur· 
ban edemem. 

Pek ilicenabane bir tekilde teklif 
edilen bu gayri kabili izah tayin, naza. 
mnda, bu dakikada bir itimatsızlık ted
biridir. Bu sebepten dola,.. reddedi • 
yorum.,, 

PARIS, 4 (A.A.) - Gazeteler muaz· 
zam serlivbalarla çıkarak Chiappe me
selesinden bahsetmektedirler. Kabine
deki defitiklik bu meselenin alelade bir 
safttaaı olarak gösterilmektedir. 

Hücumlar 
Amasyada iki ev yandı 
AMASYA, 4 (A. A.) - Şehrimizi., 

Kurşıınlu mahallesinde gece saat 19 da 
yangın çılmuJ, iki ev ve bit mesçit yan
mıı, yangınm önüne geçmek için bir ev 
yıkılmııtır. Yangın ıaat 24 te söndürül
müştür, 

Amerikanın aldığı altınlar Gazi Hz. Sai cenah gazeteleri Daladier'ye 
fevkalade bir surette hücum etmektedir
ler. 

iki şiddetli zelzele 
ISTANBUL, 4 (A.A.) - lstanbul 

rasathanesi, 4 ıubat 1934 pazar günü 
biri 11 saat 37 dakika 3 saniyede , biri 
de, 15 saat 32 dakika 25 aaniyede ol· 
mak üzere iki ıiddetli zelzele kaydetmiı 
.ir. Bunlarm fevlaılmerke:z.i lıtanbul 
dan 2000 • 2500 kilometre mesafede 
tahmin edilmittir. ikinci sarııntı birin
ciden daha ıiddetlidir. 

fnsull seyahate çıkıyor 
ATINA, 4 (A.A.) - Amerika!• 

banker ln&ull'u muayene eden Top 
fakül tesi profesörleri, uıum ile) !ı~n1 
herecandan ve mi.nevi derin sarsıntı 
ıa.rdan korunma.le şartile, seyahat e ... 
debilecoı';ini söylemi~lerdir. 

VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - Kambi 
yo nıüvazene aerm.ayeıi henüz kulla • 
nılmamıfhr. Şimdiden hariçtei alman 
altın mikdarı yirmi bet otuz mılyon 
alt•n dolar tahmin ediliyor. Bu altın 
d~rhal Aınerikaya aevkedilecektir. Ha 
zme dolar d" · : ın UŞmesınde ndolayı elin 
?eki ~olar illik.darının 4.034.867, 780 
ıken ıımdi 7.018.263.925 old - bil 
dinnektedir. ugunu 

Havanada müsademclcr 
HAVANA, 4 (A.A.) - Adada 

ıiddetli bir tüfek yaylımı baılamııtır. 
HAVANA, 4 (A.A.) - Rei.sicüın

hur M. Mendieta emri ahire kadar ö
lüm cezasını ilga eden bir kararname 
imza etmİftir. Bu karar M. Machado 
nun hükiinıeti zamanında cinayetle 
ittiham edilen kimseler hakkında ka
nuni takibat yapı~mayacağı minaıını 
t~zammun eder gibi tefsir edilmekte· 
dır. 

(Ba1ı 1 inci sahil ede)' 
v~ heyecan uyandırmrıtrr. Kayseri ıim 
dıden coıkun tezabiirat içinde çal • 
kanıyor. 

• istasyon caddesi halk ile dolu. Şe
hir battan bqka donatılmııtrr. Dün 
geceden itibaren ıehirde tenvirat yapıl 
m•f halk sabahlara kadar kurtarıcıınu 
~caklamak için istasyonda beklerruı
tır. 

Reisicünıhur hazretlerinin Kayıerİye 
hangi saatte teırif buyuracakları henüz 
belli değildır. 
.. ~alk seYİnç 'fe sürür içindedir. Ga

z~ıının muvaaaletine intizar etmekte -
dır. 

Ya.eratta 
.. Y?Z~~T, 4 (A.A.) - Türkün bü

yuk oncusu Gazi hazretleri Y ozgatı.. 
Jarın can~a~ coıan ve ta,an emıalıiz 
heyecanı ıçınde ıehrimizde dokuz saat 
kaldıktan sonra maiyetlerinde bulunan 
zevat ile birlikte bu sabah saat 1,30 
da Y erköye hareket buyurmuılard<r. 

Yozgat valisi müıarünileyhi selam. 
laınak ÜzPre Y erköye gitmistir. 

"Echo de Paris., ile (Figaro) ıunla
n yazıyor: 

Pariıte intizam temin etmiı olan M. 
Chiappe komünistlerin ve sosyalistlerin 
kendilerine yem olarak atıhnaktad.r . ., 

Merkeze ait büyük gazetelerde po • 
liı müdürünün kendisine teessüf etmek· 
le ve M. Bonnefay • Silour'un süratle 
poliı müdüriyeti makamını itııal editi 
hakkında mufassal malümat vermekte
dir. 

Yeni poliı müdürü, ıiyatikten muz· 
tarip olup yalan M. Chiappei ziy~et 
etmiı ve kendisine derhal makamı ııgal 
için emir aldığını söylemiıtir. M. Cbiap
pe: 

- Kendi evinizde bulunuyorsunuz. 
Diye cevap vennittir • Bunun üze

rine M. Bonnefay • Sibour polis miidü
riyetinde ilk ııeceoini geçirmek üzere 
kalem odalarından biriıine yatak hazır
latm•fhr. 

Değifiklikler genifliyecek 
PARIS, 4 (A.A.) - Bııııün saat on· 

da toplanacak olan kabine içtimaı on 

Kayseri Belediye Reisliği 
KAYSERi, 4 (Milliyet) - Belediye Reisliğine ekseriyetle intilıap 

olunan Hayrullah Beyin reisliği Dahiliye Vekaletince reddedilmiş· 
tir. Belediye reisliği Vali Beyin uhtesine tevdi edilmiştir. 

• 
Türkiye - ita/ya tıcarefi 

ROMA, 4 ( A. A.) - Stelani Ajansı bildiriyor: 
Türkiye ile ltalya arasında ticari müzakereler cereyan etmekte ol

duğundan 3.8.1929 tarihli modus vivendi'nin feshinin 1 şubat 1934 
tarihinden itibaren mer'i olmaBI hakkında notalar teati olunmuştur• 

Mısırda şiddetli fırtınalar 
CEZAIR, 4 ( A. A.) - Fevkalade şiddetli bir fırtına hüküm sür

mektedir. Bir zelzele veya met ve cezire atfedilen muazzam dalgalar 
Mustafa rıhtımının 200 metrelik kısmını devirmiştir. Zararlar 20 
milyon tahmin ediliyor· 

Bir çelik halatın kopmasından Cebeli Ores zabitlerinden birinin 
ayağı kesilmiş ve ölmüştür. 

Oranda, Arzev koyunda kayıklar batmıştır 
MCU1kara1 Tiaret, Tilmescu'de kar yağmıştır 

Telef on şirketinin hesapları 
ANKARA, 4 ( A. A.) - lstanbul Telefon Şirketi bilançolarının tet· 

kikatına devam edilmektedir. Şirketin altın esası üzerinden yaptığı 
he.saplar evrakı nakdiye kanunu ile tearuz tefkil etmektedir. MO:,•e 
Vekaletinde tetkikatını yapan heyet icap ederse şirketin muhasebe
sinde de tetkikat yapmak üzere lstanbula gidecektir. Tetkikatın iki 
ay zarfında ikmal edileceği anlaşılmaktadır. 

Demirgolları mütehassısının raporu 
ANKARA, 4 (A. A.) - Demiryolları mütehaasın Amerikalı Mis

ter Charles Belle, tetkikatını bitirerek raporlarını tamamen Nafıa Ve
kôletine vermiştir. 

Mumaileyh Amerikaya gitmek üzere bu akşamki trenle Ankara· 
dan hareket etmiftir. . --· -- -

lktısat Vekilinin Bursa 
ve Gemlikte tetkikatı 

"Bursanın istikbali; 
inkişafı ile temin 

dahili sanayiin 
olunacaktır,, 
Celal Beyin nutku 

BURSA, 4 (A.A.) - tktısat vekili 
Celil BeyeSendi bugün öğleden evvel 
lpekİf fabrikası ile diğer bazı fabri• 
kalan gezmitıir. Oğleden sonra sa • 
nayı erbabı tarafından tayyare ıine • 
masmm üst kat salonunda verilen ôğ 
le yemeğinde bulunmut. y.-meğin son 
!arma doğnı Bursa Cümbuı·iyet Halk 
fırkası, vilayet reisi doktor Sadi Ra • 
ıiıq Bey bir nutuk ııöylemif, bu nutuk 
ta ezcümle: 

''Teırifferi ile beraber gösterilen 
yüksek aliika ve ııamiıni duygulan 
nuz bütün Bursa balkı uzu ind., çok 
derin bir sevinç ve minnet doğurmut· 
tur. Bilhassa memleketin )'.ikşek ·~ • 
nayii üzerindeki kıymeti iqat ve dı • 
rektifferimize ilave buyurduğunu~ ge 
ni1 minnet ve tükranı bendenizüı. ifa 
deye mu~tedir .ot~~~ca:;ım k.a~ar 
arll•nn•~ıır. Vadialilerı ıle teeyyu. e· 
den iki biiyiik fabrikanm burada. da 
tesisı haberi bühtün l~~İlkada_rfl~n ve 

bütün Buru. ava ısını tarı ıız ve 
ve su:ı bir sevinçle doldurmuştur. Bur-
aon d . l'k L• aahlo.r bu enn ~ a a ve ıumayeye 
liiyık olduklannı ısbal etmekll' cüm. 
huriyet devletine ve onun yük•,.k 
çat•ııcıla.,na kartı en büyıil:: varlık 
vo minnc\.ieri zatıdevletler ·n~ arze · 
d~rken , yüksek cümburlyet devleti • 
~ı~ Ç~.k ,";!.Ygılı ve aevgıli ikusat veki 
lını bu,ılJ' varlığımla sesli..ıula&" ve ~e 
refıne içerim.'' dedi. 

Buna lktuat vekili ıu nutukla ce• 
vap verdi: 

"Azi• arkadaılanm 
Naçiz ıahNm ve ~imle buraya 

ırcl•.n arkadaılarım bakkmda göster• 
diğiniz çok yakm ve çok samimi ali.· 
kaya bilbaua tetekkür ederim. Bur• 
sa, nazarrmızda e:tasen bır sanayi mem 
leketidir. Ve öteden beri berkesin 
zihninde bu cıhet yer yapmııtır. Dur· 
ıanın i.tiı.bali ancak dahili sanayiin 
1nkitafı ile tc:ı::ıin olunacaktır. M..,v • 
cut sanayün daha modem bir hal al· 
ması ve daha verimli bir teki .. girme 

-HOHtofHOl•tf .. 0000•001 , __ , ____ ..,_ .... Ol n • 

bire bıraktlıruıbr. 
"Echo de Paris., ye göre kabinede• 

ki değiıiklikler daha genİI mikyasla o
lacakbr. Bordeaux'da bulunan M. Mar
quet'e M. Daladier ile görüımek üzere 
bugün alelacele Parise gelmesi bildi • 
rilmiıtir. 

"Le Matin,, Seine belediye reisi M. 
Renard'ın M. Cbiappe'a tesanüdünü göı 
tennek üzere istifa edeceğini bildinniı
tir. 

"Le Journal., dün bütün akıam her 
taraftan, Siyatikten basta yatan M. 
Chiappe'a samimiyet tezahürleri yapıl. 
dığmı bir çok kimselerin bu arada M. 
Fabry ile ~·. Renard'm kendisini ziya. 
ret ettiklennı yazmaktadır. 

"Ordre,, ile (Ecbo de Pariı) in yaz. 
dıkları~ göre, hükümetin kararları biz. 
zat radikal fırkada memnuniyetsizlik 
uyar.dınmıbr. 

.. M. <:b!'utemps, M. 11ıome'un değiı
tirilmesının yapılmıyacak bir l"Y oldu
ğunu meseleyi salı günü mecliste mev
zuu bahsedeceğini meelis koridorların
da söylemiıtir. 

Sen Valisi de çekildi 
PARIS, 4 (A.A.) - Sen eyaleti -... 

!isi M. Renard dahiliye nazırına gön • 
derdiği bir mektupta İstifasının sebep
lerini izah etmektedir. 

Bu mektuba göre, M. Rcnard, uzun 
seneler bir arada çalııtığı arkadaşının a
zil keyfiyetini baksız bulduğu Cbiappee 
kartı merbutiyetini göstermek maksa
dile istifa etmiıtir. 

ai, cümhuriyet bükümetimizce arzu 
olunan bir keyfiyettir. Bu ciheti ka· 
nunlanmızın müaaade ve inık~nı da4 

bilinde mümkün olan herhangi bir 
müzaheretin esirgenmiyeceğine emİP 
olabilirsiniz. (allaılar) Bursamn, te• 
barüz eden diier bir buıuoiyeti Yar
dır. Buna, bir sanayi tehri olduğu ri· 
bi, ayıll zamanda su ıehridit·. Ben bu 
ciheti bir Buraab sıfatiyle arz k i• 
terim. Su ıehrinin büyük bir kı~h 
vardır. Su ıebri sakinleri için büyulı 
bir servet membaıdır. Şöylece kiiçiilı 
telakki olunabilecek au ıebirleriyle 
dinlenmek, tedavi olunmak ve nete • 
lenmek için seneTİ gelen züvvat"in 
adedi 100 binden aıağı olmuyor. Bi• 
bu rakkamı 20 bin kıti olarak kabııl 
ettiğimiz zamanda Bur•anın hayatrndıı 
vücude getireceği tah•vviilü derhal 
ve ,lera.kap nazarımızda kıymet Ter .. 
mek lüzumunu maddi tekilde nazan· 
mızda canlandırmak için söz söyle • 
mekten kendimi menedemf!dim. Bu 
au ıebrinin bütün evaaf•nı tebiat ver
miıtir. Fakat yalnız tabiatın •erdiği 
bu evsaf ile kalmak bizi asla netice' 
ye ulaıtıramaz. Evvelemirde konfiİf 
lazımdır. Su ıebri olabilmesi için ıelı 
rin tozdan kurtanlması, muzik ve bııl 
kesin tabia.tma uygun yemek yapıl 
mak lazmt gelir. 

Bursaya gelenlerin yalnız teda.-İ 
için değil, ayni zamanda neıeli za • 
man geçirmelerine imkln verecek l' 
ıiıatm vücudü lizımdrr. Vea..itl nıı""' 
liye gibi mühim meseleler de yok dr 
~i!dir. Eğe." ~iz Bursaya has olan bol 
ıkı kıymeti b.rleıtirmeğe muvaffak c 
lurıak, b~ ~zel memleekt çok la1ilı 
olduiu !'uyuk mevkie (eçınİf olur •• 

• Aluı halde hayat ve naazriye il• 
bızden sonra relenlere devretme,. 
~ec~ur kalırız. Fakat milli hayalt" 
~"'. oyle bir nesiliz ki, her teYin tefftr 
lı~ı atacak Ye ancak teferrüata ait ,. 
k8!,"üliinü bizden sonrakilere iurakS" 
cagız. Esaı prensip ve güzeran ede" 
hayat bu noktadan timdiye kadar )'•f 
hklarnruzı teyit etmitıir. Bir Bur,. 
ç?.cuğu aıfatile, Bursa bu cihete bii • 
Y.u~ ~ir ehemmiyet vererek, yürüııır 
llnı rıca ederim. Son ııöz olarak sıır
san•n layik oldufu yüksek saadet .,e 
refaha kavufJDasın, dileyerek arkad#' 
lanına fÜkran borcumu eda ederifll• 

Vekil Bey maiyetindeki zevat ili 
Gemliğe hareket etti. Umurbey kÖ • 
yüne gidecek ve geceyi Gemlikte ~ 
çirdikten sonra, yarın Mudanyaya . 
rayacak ve latanbul yolu ile .Ankat" 
ya gidecektir. 

Afyon karteli ile 
Müzakere 

(Başı 1 inci sahifede) 1,.. lan lstanbuldaki temaılarını aııl• •rl 
caklar ve yeni salahiyet alııhrsıı 'fııjfı 
ve Yugoslav murahha•l .. rını l'ari~ yı 
vet edeceklerdir. MaamAfıh Tü~k "lı"" 
goslav müıterek sahı bürosu "'"''~,.ti' 
ratın latanbulda yapılması , .. ı~b· rf· 
bulunmu~tur. Tüı k • Yugosla• ıe.k ~ı. 
!erile ka.rtel teklifleri bilhall• (ı~,., 
mikdar ve fabrit.a meseleleri etra lı • 
da cereyan etmiqir. Kartel "'"~• ... ,. 
hasları kartel haricinde kalan fır İl . , .... 
lara satı, yapılmamaun< ıerarla '\·ıJ' 
!erdir. Tbiı miiıteıek büro b•ı ıe 1 ,ı· 
istenilen fiyRl'n verihneıini t.ılf;:t-" 
mitşir. Kartel ınurahhasl.,.r bu • 
Parise hareket edeceklerdir. 
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(pELE~rr-----------:-.-=-·---------=======·· ===-· ------=~ 
.. ~ ... ~mı~~~. ŞEHiR HABERLERİ 
ınaı.,. a var• Bana ıorarsanız ben de
llıf f,;t_1-ı:atı1~11 bir adamım. Bir 11· 
ı.. ..., hır zumre farkı anlamam. F ... 

t muhakkak bir ·ı· b' bil · f la ııı •-- ı un ır ı• ar • 
-- ve "d · B . ıu erım .• 

Profe~ bu sabrlan yumağa ıevkeden, 
(l)..,:r A~ni zade Mehmet Ali Beyin 
•ser ol;-11 ~edir?) iımile yazdıiı bir 
dınn. l i'.;.ı Ki.~' merak ve ibretle oku· 
il& haı ç e oy)e geçitleri var ki, insa· 
ııun .. Yet. veriyor, hani bir yüksek uçu• 
&tçtil.ııtıonne ablmıt dar bir köprüyü 
••ttiği en IO?"" arkaama bakanın bis
lıis. geçnuıe ait korkuya benzer bir 

Oaına ı · dir de . n 1. ımparatorluğunun pek na• 
tidar ::·r::~nde bilgi sahibi olanlar ik· 
laraft v unde bulunmuılardır. Oıt 
~Ye Y:;rayın veya ocağın istediği her 
bir '~rii ayan. ve hiç bir ıey yapmıyan 
~in <a!'ilden ibaretti. Mehmet Ali 
>..ı. ~se~nde bundan pek canlı ola· 
satırı.,. •dilınektedir. Size oradan bazı 

"Artı ııa~ledeceğim: 
""ıtı s-~ ~.' büıbütün çığmndan çık • 
<_alinin ~Yıı~ menasıp aahlbi il~ye rf.· 
lik be ""tikteki çocuklanna mudems• 
risliı.ı ratı te"cih olunduğu gibi müder• 

"·~er ~e. ıatılığa çıkarılıyordu.,, 
tııııriy ~a~ınlikler de rüıvetle bu "!e· 
ti. [):ı. en .:aJan cahillerin eline ceçmıı
laıırrı, a Türk sancağı Budnpeştede aal• 
bir ıa:Ü, talalıat için Dördüncü Murada 
tniıti ki·a "eren Koçi Mustafa Bey de-

'•~"~voda \1e Subaıı katipleri ve 
le 11ı~at1 niceleri bet on bin akçe i
tia •e k ve badehu az zamanda müder 
doldu vdı. olup 1ahnıilem cahiller ile 

oiird-~ ıyi kimdir bilinmez oldu?] 
~ uncü Murat Koçi Beyin liıyİ· 
~· "azan itibara alnut ve "ilıni ve 
lilıkaı, llıemııriyetlerin yalnız ilim Ye ia
llıiıti tabiplerine verilmeıini emret· 
ııı;1 Q O &ırada bazı kadılıklar açık İ· 
teıııi ı:.,ı on boca bu memuriyetleri İl• 
'-r; t- • Bunun üzerine padişah bun • 
'otele "b"t kendiıi imtihan etmek iıti • 
'°'ıııu . 11~uruna çağırtmıı. Ve iki ıual 

l '· \> e .;;;k l~an cevher midir, araz mıclır?. 
~ ... dir> ul•tı •terenin hanci mekuleıin· 
..... 2...:.. s· . 
.ı.:n ettik ır kimse et yememek için ye• 
~. let1 aonra balık yerse yemin· 
•··· olur mu olmaz mı? 

1o "111•ır f • 11.1ı'::i'. "lı~ ıarip ınalleri yazdıktan 
ır,,::""tııı. davalarını kanunlarm 
ti~ ~~tbikan halle n faıla me
•ulli ~ kadılara hukuk meselele-

allere .,_.._lazım ıelirken sorulan ıu 
),ı ~ ;:naz?" demektedir. 

11'-dı '"•hmet Ali B D" d"" .• lıılı? n 
11 

ey, or uncu 
ı...ı.ı.~daı, b %1pır olduğunu bilmiyor 
fo~ tııi lcGkuk metelelerini oormak 
~ ıı...ı.1• • ? Eıerin buna benzer bir 
y~ ..,~tı araımda devlet adam
liilJıiı. (lb~ a bilmeleri lüzumunu 
Jıııı. eıtı'iııdeıı Müteferrika) nın Uıu· 

;,E -'uıan bu satırlara ha· 
"<>i-.../lıiınt d 
l~"'l• ı.u!:'let olan ricali zitana 
llı (aalı.n ~k ıazımeı naıocnmr. 
J.t ~ tedb · ~t •ılerinin görülmesinde 
"'~ r.ı ır er maslahata uygnn ola 1) 
~l0\1)' oskof Çan Hindi Şarkiye 

.. ' ~t denilae heyeti mema
~t l ~le qina olmıyan eıhaı derhal 
._ ..._. erir· Lakin ll§inayi fen olan 
"b -...._~ıılô meoafei baide n ihti)i. 
Ilı~ --.ıiki edyana bakarak bu • · 
~ old11ğuna kat'iyen hükmeder lfın 

lııı ı.v,fetl_i lbrahim Müteferrika~n 
~11 Yeıuıde ne haldı oldllğunu .. 
1•di,.,2';,. vak'ayi ıene nıüelliften !;k: 

"it"Dı: 
~d:ier lbrahlm Müteferrika bu ih
~ ne haldı imi,. Zira hir hayli 
~l ~-~ııra Alexi Orlof'un kuman • 
!'ılı~"-' Rus donanması Çeıme Jima. 
lıiı ( Osmanlı donanmsını yaktıiı va• 
'-li .1'170) buna Osmanlı aaltanah rİ· 
~ ~ istememiılerdi. Zira Mos· 
bit '""t" .. ~ının Karadeniz boğazın· 
.. ~,~'tıııu kimıe ıörmemiıti. Bal-
uaıı "11&1 denizi • • mi) · .\it erı ve Septe boııızın· Y1';"'! denize yol olduğunu bil-

tiği ı.:.~t ~ 
"~ .ı_ ~u ricalin idare et· 

tunı, ı.~~~. ricaı; oltu sediyor: 
'-!ıiJ ~ \' Yup yazmaktan mah· 
'ltıı.; ve rııe111~ rıtüderriılerinin coğu 
ııı.J• bteclı Ye!~erini rüıvetle satan 
tnuc; elcet iç;:'• ID~~tebit • bir idarenin 
""~ 0~ llıutemacli feliketleri 
!'İıl ,da b~ ~ri idi. Halka cellnce 
1-;d~~ll aı~! ve gafil suri ilimle
~'lli · l>llnlard fn.ka fırka olmuı • 
difi ~-,İçilrııe/nd bab~lan tütün ve kah· 
ı. -d ın e ır malız..,. .. 
~ r e, di" b' fır aorme • '•ti ~ le ı. •. ıer ır ka bunu tiddet· 
•d "'lllı.ı ·~ addetmekte idi. Haz. 
;,,.~<>lllıııır llınıedin ebeveyni M;uı
.,-- nıu olunmu mı? F' uman 
.. ,._, tııaı.b11J ""d"" de""• •raVQnun 
dı -.,.., y nıu ur, gıl midir? Sô-

r deiil ·~~ ayinler ra1u mı ::::l'ta idi';"dır? Gı"bi meselelerle uira • 
( I) •dır? B er. (dat) harfi na11l okıı!: 
dil• "'iiııa.ı.: da halk arasmcla ıiddetl 
d 11111.ı.., ta ve münazuyı mucip 0 t s:.. tnllhadd" köprülüzade D-:rülhidiıin: 
tn )oto 11 olan Şeyh Alı ManıUr;. 
Ilı •t ~efy olunduğu gibi Sultan Ah
tni ~':ıııa "~ '!iİz lıpirizadeye de ağ:u. 
lerfti· lıı '\•Ç>n sıkı emirler gönderi). 
da ~ ~'::; ~·'!- halk bu manaıız fOY• 
le~ tııe erını yorarken yarubaıonız. 
Y~l•ri.,?'!•ltetlerde Renaiunnce bütün 

r.. B11 aa~)ki~ ettirmekte idi.,, 
"";11\iı ola ar ıbrete değer §C!Ylerdir. 

lln! 

f FELEK 

tıhisarlar memurlarına 
. . tnı.;. tekaüt maaşı 

Ülkü 
Halkevleri mecmu•11 

Ekonomi flrk•tl•rd• Cemiyetlerde Eline bir kak·, geçiren hasta 

Sigara kralı Liman tarifesi Üzüm ekmeği Sarı İhsan 
Kral şehrimizde tetkikat 

.... 
Şirketin talebı k?~isyonda Fırıncılar bu işe ne diyor- Hamalın sırb~ki halıları 

kabul edıldı lar, yapılabilir mi? nasıl aşırmış? 

ruhlu bazı gen!r.erin çürük çarık 
tiir macmuaları için sütun sütun 
yazı yazan bizim ukala münekkit· 
)erimiz bir yddanberi memlekete 
fikir ve sanat veren (ülkü) mec
mua&1 hakkında iki kelime yazma• 

dılar. 
yapıyor 

Sigara kralı namile maruf dünyanın 
en büyük sigaret fabrikalarına aahlp 
bulunan M. Flip Reemtsma ıehrimizde 
bulunmaktadır. 

M. Flip Reemtuna ferden Alman • 
yada dünyanın en büyüğü addedilen 
ıigaret fabrikalannın salu"bidir. Kendisi 
ıehrimizde aeyahat ve bazı tetkikat mak 
sadile ıelmiıtir. Sigara kralı ıehri
mizde inhiaarın sigara fabrikaıım, ffü .. 
seyin Sabri Beye ait tütün depo ve i
malathanelerini, inhisar depolarından 
bir kaçını gezmiıtir. M. Flip Reeaıl'• 
tama ıerefine ticaret odası birinci rei
ıi No;m~ zad.e Mitat Bey bir ziyafet 
Termııtır. Mıtat Beyin evinde verilen 
b~ ziyafette vali muavini Ali Rıza, İn· 
!"sari"!' tütün müdürü Mitat B~ylerle 
~~dı ~ahafilden aair zevat ve bazı 
tutıın mueueseleri direktörleri hazır 
bulunınuıtur. 

Aldığ~ınız ~~~ta nazaran sigara 
kralı T urk tutunlennden mübayaatta 
bulunmak kararmiladır. 

Samsun yumurta kongresi 
11 ıubatta 5:-m•unda toplanacak yu

murta kongreamde latanbul Ticaret 
"":~ı ve. ihracat Ofiai namına da bire;
mume11il bulunması takarrür etmiıtir 
Bu mümessiller bugünlerde hareket e: 
decektir. 

Avusturyaya ihracatımız 
Hükıimetimizle Avusturya araımda

ki Clearinc anlaımaaı mucibince alta ay. 
da bir defa tarafeynin yekdiğerinden 
yapbklan ithalat ve ihracat kartılaı· 
tınlarak tasfiye yapılması ve tarafey
nin yekdigerinden fazla olan ihraç mik
tarlarının tesbiti li.zım ıelmektedir. 
Bu altı aylık müddet geldiğinden lkb
sat vekaletile Avusturya sefareti ara
ımda Ankarada karıılaşhnnalara baı· 
lanınııtar. 

Mahkemeye verilecekler 
Ticaret odasında yerli malların ec• 

nebi malı ıibi sablması iıile meıcul o
lan komisyon tetkikat raporunu lktı· 
sat vekaletine bildirmiıtir. Komisyon 
bu husustaki kanuni müeyyideleri tet• 
kik etmiı ve kafi görmemiıtir. 

Yalnız (cayri kanuni rekabet) ıek· 
linde bu rekabeti tavsif etmek kabil 
olmaktadır. 

Komisyon ilk it olarak bu gibi ha
reketlerde bulunanlan derhal ,...;;.tdei
umumiliğe venneğe karar Tenniıtir. 

nunaan maac&a komiıyon lkbıat ve ... 
kiletine yerli malların bu gibi vasıfla
ra düımenıeıini temin için bir kanun 
neırini teklif etmektedir. 

Ticaret odasının timdiye kadar yap• 
bğı tetkikatta yerli mallan ecnebi ma
lı ve ecnebi mallarını yerli mab gibi sat
bit aabit olan müeıseae, ticarethane Ye 
firmalar mahkemeye verileceklerdir. 

Yeni liste Odaya geldi 
13 aiuatoı 1933 tarihinde Türkiye 

~ Franaa araaında yapılan muvakkat 
=~t. anlatmasına bağlı kontenjan 
- li':' teı~ olu"!cak Fransa menıeli eı· 
,_ • sıne yenıden iliYe edi 
listesi ticaret od len qya 

aına gelmiıtir. 

Yumurtacılar endişede 
Mart ayında yum..,.ta ih . 

• . 'de .__ raç mev11· 
mının yenı n -thyara:ı.. d"" ·· · --.• uıunceıı 

yumurtacılara her an endi•e kt 
dir. • Yerme e-

Almany•nın mahdut kontenjanı ile 
bu it halledilemiyeceğinden -·- rta • ı-...U • 
alar bir an evvel lıpanYBnın te . . 
için teşebbüslerde bulunmaktadır":':. 
Yumurtacılar bunun için ihracat Ofisi
ne de bir müracaatta bulunmuılarchr. 
Yumurta fiyatlan son günlerde dÜf • 
mektedir. 

iri mallarda ıeçen hafta 2 - 3 li
ralık bir tenezzül olmuıtur. 

Geçen hafta ttbrimizden Almanyaya 
iki ngon ve muhtelif memleketlere 2000 
&andık yumurta sevkedilmittir • 

Yeni tarife --Navlun ücretlerinin indi
rilmesi ihtimali var mı? 

Denizyollan idareai ve Vapurculuk 
ti.rketi tarafından tatbik eclilen nav • 
l'!n. ücret tarifesinin martta yeniden tel· 
:• ya~!lacaktır. Tarife, g_eçen altı ay-

. tecrübeden, alınan neticelere ııöre 
tadıl edilecektir. 

Ticaret odaaına, ötedenbeTı" .;mdı" 
tatbik . .--.. edılmekte olan tarifeden, alınan 
u:et~e'! ve tatbik edilen ıekilden bir 
ç tikiyetler yapılmaktadır. 

B iki la ak u. ~ yelleri de nazan dikkate a· 
t rtk"k •tı tetkik ec!en oda komisyonu 
e ı atını dün b'ti . . K . ı nnııtar. 

nı. '!_~•Yon verdiği kararlarda tarif~-
n UöZJ k"ll · · ' 

Liman tarife komisyonu dün de deniz ti caret müdürlüğÜnde toplanarak Li • lzmirde bir kııım fınncıların, üzüm Dün zabıta dolandırıcı San lhaanı 
man ıirketi tarifeaile meıırul olıntı! • sarfiyatını artbrmak için ekmeklerin Ü· yakalamıı, Adliyeye tevdi etmiı ve 
tur •• Li~~n tirketinni vapurdan antre zümle piıirilmeaini tecrübeye karar ver.. San İhsan üçüncü ceza mahkemesi ta 
po ıçerısme ve antrepo İçerisinden dikleri halıeri, tehrimiz fınncılan tara· rafından derhal tevkif olunmuıtur. 
vapura kadar olan nakliyab yapma _ fı!'~an da alaka ile karıılaruruıtır. Şim- Sarı Ihsan üçüncü ceza mahkemesi ta 
sı.nı amiNlir. Şirket ise vapurdan 
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• dilik haftanın muayyen cünlerinde ha· rafından hakkmda bir sene evvel tev-

Türk gençliğine kollarım açan 
halkevleri merkezi bu mecmuayı 
bir yıldanberi çıkarıyor. Her nüs
hası ayni intizam ve daima artan 
bir kıymetle çıkıyor. hıle ve sahilden vapura kadar olan muruna yüzde 15 nispetinde üzüm ka· kif karan verilmiı, fakat o zaman • 

nakliyatı yapmaktadır. Liman tirketi nıtınlarak ekmek çıkanlması tasav • dan beri ele geçirilememiı bir adam-
bu defa tarifeaine ait noktai nazarı vur edilmektedir. Üzümlü ekmekler rağ• dır. Üçüncü cezadaki mahkemesinde 
komisyona verirken yalnız Kuruçeı _ bet bulursa, bazı ecnebi memleketler- davacı Ojeni isminde bir kadındır. 
me kömür depolannda imtiynnamoe de olduğu gibi, tehirlerimizde de üzüm- Bir gün Ojeni Hanım bir hammala 
nin nrdiği bu haldu istimale karar lü ekmek imali hakkında bir karar a - halılarını vererek naklettirmi§. Tel • 
verdiğini bildinniıtir. Komisyonda hnma11 ihtimalinden bahsedilmektedir. graf sokağında Sarı Ihsan bu hamala 
bu huıustaki kanunu tetkik ederek .... Ozüm aarfiyabnın artbrılma11 için, rast gelmiı:: 
ıirketin bu hakkmı kabul etmiıtir. uzumcüler tarafından da lkbsat vekili - Aman demiı, bir yük var, ha • 
Şimdi ıirketin yeni navlun tarifesine Celal Beyefendiye, lzmiri ziyaretlerin- mal anyordum, taıır mısın? Hamal 
kara nakliyatının da ilaveıi icap et • de bir temenni dermeyan edilmiıti. cevap vermiı: 

k d
. K Dün bu hususta ekınek•ilerle temas- - Taıı:rmı, ama fU ıırtnndakini 

me te ır. omisyon pe~embe günü ' toplanarak bunu teabit edecektir. !arda bulunduk. götürüp bırakayım, geleyim." 
Ekmekçiler Cemiyeti reisi Mehmet - Yok olmaz ... Bizimki pek acele 

Mavnacıların hissesi Bey, demiıtir ki: hem de yakın, aırbndaki yükü §U a • 

En salahiyettar kalemlere say
falarını açan bu fikir ve sanat . 
mecmuası geveze ve beceriksiz mü 
nekkitlerin daima tikiyet ettikleri 
hareketsizliği bombardıman ede
cek kadar kuvvetli ve kıymetlidir. 
Böyle olduğu halde hazan en te•. 
miz bir eseri yere batıran, bazaq 
İfporta yazılarını göklere çıkararıı 
bizim tiryaki münekkitler belki d~ 
bu mecmuanın vücudundan habe,.. 

lstanbul Liman ıirketi tetckkül "-;- Nasrettin hocaya aormuılar: - partımanının kapıaının arkasına bı • 
ettiği zaman ıirkete mavnacılarm da iç yagından helva olur mu ? rak. Gel bizimkini taıı, sonra gel bu • 
hlaseclar olabilmesi için te§kil edilen Malıim ya, kabannıı helvaya rağ. nu götür. 
mavnacılar ıirketi tasfiye edilmekte- bet edilir. Hoea "olur., demiı. Ve böyle bir desise ile hammalı 
dir. Mavnacılar ıirketinin Liman tir· Bu cevap üzerine iç yağile helva.yap· aldatarak halıları oraya yıktırmış ve 
ketinde bulunan yüzde beş hissesini mıılar: M.ükemmel_ kabarmıı. hammalı aJarak hızlı adımlarla S:,y • 
lzınir Liman ıirketi aabn almııhr. iz lıtaha .il~ .yemege otunnuılar. Fa • oğlunun kalabalığına karıtnııt ve 0 

mir liman ıirketi beheri 25 k:unq 
0 

• kat lezzeti ıyı olmamıı. Fena halde lu- kalabalığın içinde de hammalm gö • 
lan hiaaeleri bet k:unq fazlaaile sa- zarak hocaya tekrar ıitmiıler: zünden kaybolmuf .. 
allDJfhr. - Canım, hoca, hani içyağından Hammal bir müddet etrafına bakın 

Beledlyııdıı 

Şehir planı 

Juride lktısatçı ve 
limancılar da ister 

latanbul tehir planı için ecnebi iDİ 
marlann gönderdikleri raporlarm ter 
cümeııi devam etmektedir. Aldığmıız 
maliimata göre tercüme iti yirmi gii.. 
ne kadar bitecektir. Mimarlann gön
derdikleri iptidai raporlan tetkik e • 
den jüri heyetinde, §C!hrin umumi he
yetini alakadar eden muhtelif ihtiaaa 
ıubelerini temsil eden zevat kafi mik 
darda bulunınadığı aöylenınektedir. 
BilhllSIB tehirdeki iktısadi haya
toplanacağı merkezleri ve ticaret fa· 
aliyetini tesbit etmek üzere ikbaatçı· 
larm ve limancılarm da jüri heyetim
de bulunınaaı icap ettiği fikri ileri aü 
rülmektedir. lıtanbul umumi meclisin 
de jüri heyetinin vaziyeti ıörüıülece-
.::.: :~:. -..l!..1- - '1 . ... .... _ 

Şoförler için çalışma saatı 
Şoförlerin meaai aaatlerini teabit 

için Dahiliye vekileti bir ta1imatna • 
me hazırlamaktadır. Yeni talimatna
meye aöre toförler günde 10 saatten 
fazla çalı§lllayacaklardır. 

Ş"ehir meclisi bugUn 
Umumi meclia bütçe encümeni dün 

toplanarak 1932 bütçesini tetkike baı 
~amıt!.•r. Tetkikatın tubat sonuna ka· 
.:i,:ireeeği tahmin edilmektedir. Is
~•-
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umumi meclisi bugün toplana• 

....,,.kik d ı hesabı kat'i raporunu tet • 
e ecektir. 

Belediye kooperatifinde 
d~nsh çay 

7 Şubat, ~e~~diye kooperatifinin 
kurtuluş yıldo.nwnüdür. Bu münase • 
betle koop~ratif l~kantasmda bir dana 
lı çay venlecektır. ç,..,. ı.-~.,eratif 
azası n ailesi davet edilecektir. 

Muhtarlık işlerini koı .. yıaş
tırmak için 

Muhtarlık iılerini kolaylaıtıinnak 
Üzere beeldiyenin yapbğı izahname • 
ye yeniden 100 maddelik bir zeyil ila 
ve edilmi~tir. lza.hname tabedildikten 
~nra e,hır mecliaine verilecek ve taı 
dık olunduktan aonr atatb"k b I cakbr. ı a aı ana 

Belediyede maaş gecikecek 
• Belediyede maaı, hu ay gecikecek 

tir. Şubatın on beıinden evv l 
il • ğ" l e ınaatın 

ver emıyece ı an atılmaktadır. 

Maarifte 

inkılap enstitUsUnde tedrisat 
Bir martta tedrisata ba§lıyacak o

lan inkılap emtitüıiine bu sene yal • 
ruz Oniveraite son ımıf talebesi de • 
\1am edeceklerdir. Recep Beyden aon
ra, enstitüde Maarif vekili Hikmet 
Bey tedrisatta bulunacakbr. 

Ecnebi memleketler edebiyatı 
Edebiyat fakülteıinde ecnebi mem 

leketler edebiyatlannı okutmak üze
re mevcut kadronun kafi olmadığı an 
laıılmıttır. Yeniden üç ecnebi profe
sör getirilmek üzere Maarif vekaleti· 
ne müracaat edilmiıtir. 

Eski heyetin hesapları 

helva olur, demiıtin? mıı, kimseyi göremeyince mü9teriıini 
- Elbette olur. kalaba1ıktan kaybettiğine kani ol • 

. - Olur, amma biz yapbk, yiyeme- muı, dönmüf, ~ıı:aktığı yükü almaya 
dik. gitmif, fakat ııdınce de halıların ye· 

Hoea ıu cevabı vermiı: rinde yeller estiğini görmüıtür. lıte 
- Ayol, ıiz bana içyağından helva Sarı lhaanm maznun olduğu auç bu • 

olur mu, diye sordunuz. Olur, dedim. dur. Ye bu davaya timdi üçüncü ceza 
lçyağmdan yapılan helva yenir mi? Di· mahkemesinde yeniden ba§lanacakbr. 

ye sormadınız ki. Adliye Vekili gelecek 
Bunun gibi üzümlü ekmek yapılır Adliye dairesinin Postahaneye yer 

mı? yapılır. Bazı memleketlerde üzüm. ldeıtirilmeıi Viı~ §İmdilik muvakkaten 
lü ekmek yeniyor da. Fakat halkımız, urmtıflur. ıyanada tedaviden avdet 
buna alııık değildir. Bu itibarla üzüm. eden ~dliye vekili Saraçoğlu Şükrü 
lü ekmeğin yenip yenıniyeceği, rağbet Bey bırkaç güne kadar Ankaradan Js 
bulup bulmıyacağı kestirilemez. tanbula gelecek ve vaziyeti bizzat 

Latifeyi bir tarafa bırakırsak, üzüm• tetkik edecektir. Postahane binasının 
lü ekmek imali, üzüm istihlak.ini artb· ~dliyeye tahaia edilen kısmı bütün Ad 
racağı ve binnetice memleket istihaala· lıye devairini istiap etmemektedir. 
bnın sürümüne hizmet edeceği için, Bun"? için muhakkak bir Adliye sa· 
biç ıüphe yok, ki ekmekçiler tarafın· ra!ı lllJ&Sına lüzum görülmektedir. 
dan da fayanı arzudur. Şimdilik üzüm. Eger yeni bir Adliye binaımm İn§aaı-
lü olarak pastacılar tarafından kek ya· na karar verilirse Adliye postahane • 
pılıyor ve rağbet te görüyor. ye muvakketen yerletecek, bunun i . 
. Üzümlü ekmek te, tecrübe edilebi· çin de eaasb tadilat yapılmaaınd•n. 

lir. Yalnız ekmeğe her üzüm kan"" • __,, maz." .- poıtahanenin salonlanna ıöre küraü-

• ~~~';y de cİemiİtir ki: tialıen popataban~ bu k11mı Adli· 
"- Ekmeğe her üzüm kanttınla· yeye timdilik kaydile kiralanmıı bu • 

maz. Rutubet meselesini ıöz önünde lunmaktadır. Yeni bir bina yapılma • 
tutmak icap ecler. Bu itibarla ekmeğe, ıına karar verildiği takdirde istintak 
rutubeti az olan ve kuıüzümü denilen ve icra adirelerine tahsis edilen ıalon 
üzümlerin kanıtınlma11 mümkündür. 

Halk, bu üzümlü ekmeğe rağbet e- lann bölme tertibatı da muvakkat bir 
derse fınncılann bu imalitta bulunma- zaman için ihtiyacı kartılayacak ıu • 
lanna mani yoktur.,, rette yapılacakbr. Kat'i netice Saraç• 

Ekmek fiatları 
Son haftalar zarfında azami ekmek 

fiyab tedricen 7 kurut 30 paraya kadar 
çıkanlnuıtar. Bunun sebeplerini Ek
mekçiler Cemiyetinden sonrdıık. Veri
len maliimata ıöre, ekmeğin fırlama
sında, buğday fiyatlarının yükselmesi 
amil olmaktaclır. Son zamanlarda bir i
ki ay e..-vel vasati fiyat seviyeıi okka
da 3 kurut 30 para - 4 kurut olan buğ 
dayın timdi kilosu vasati 4 kurutu ııeç· 
mektedir. Ekmek fiyatlarının tereffü· 
ünde baıbca müessir budur. 

Harp ma!Olleri cemiyeti 
Ankarada merkez harp malulleri ce· 

mİyetile birleıen lıtanbul MalUller ce· 
mİyeti ile diğer vilayetler ıubelerin· 
den üçer kitilik murabbaı aza Anka. 
raya cidecektir. 

Ankarada yapılacak toplanbda ea
ki nizamname tadil edilecektir. Bu ıu· 
retle harp malulleri cemiyetleri birleı· 
tirilmit olaeaktar. 

Şirketi hayriyenin vapur
ları sahlamıyor mu? 
Akay idareaile Şirketi Hayriye a

ra11nda 69, 71 numaralı vapurların 
mübayaau için temaslarda bulunuldu· 
ğu yıızılmıtb· Akay idaresi bir aralık 
bu iki vapuru, yaz seferlerinde kendi 
yandan çarklı Yapurlarının yerine ika
me etmeyi tasanur ettiği anlaıılmak· 
tadır. 

Akay idareıünin K•lamıı ve emsali 
Tapurlan, idareye ( 300) zer bin liraya 
mal olmuıtur. 69 ve 71 numaralı n· 
p~l-:rm ise Şirketi Hayriyeden 200 
bın !ıraya ıabn abnma11 mümkün ıörül 
müıtür. 

Maamafilı Şirketi Hayriye npurla
nnın Akay hatlannda ancak yazın mun 
lazam itleyebilecekleri, biraz ıiddetli 
havalarda fazla ıulara dayanamıyarak 
hayli bocalayaeaklan ve su alacakları 
ileri ıürülmüıtür. Filhakika Akay va • 
P~rl:>rııı.ın küpqteleri, Şirketi Hay• 
nye vapurlanndan daha yüksektir. Bu 
itibarla bu meyanda tasavvurun kuv
vede kalması muhtemel ıörülmektedir. 

oğlu Şükrü Beyin birkaç aüne kadar 
lıtanbula gebneai Üezrine anlaıılacak 
br. 

Adliyenin temizliği 
Adliyenin Yeni poetahane binası

na nakline deTam edilmektedir. Nak
ledilen mahkemeler hemen faaliyete 
geçmektedirler. Binanın telaiz telgraf 
ve radyo atrafmdan evvelce iıral e
dilen kmımlan henüz tamamile bo • 
!f&ltılmamııtır. Eıya tqınmasma de • 
vam edilmektedir. Gerek Adliyenin, 
gerek çıkan dairelerin eıyası tama • 
men taıındıktan sonra bina baıtan ba 
ıa temizlenecek ve Adliye reami dai· 
reler içinde her aün en çok ve muhte 
lif aeviyede iıuanlar tarafından ziya
ret edilen bir bina olduğuna göre 
daima temiz kalmasına da itina oluna
cakbr. Binıuun Adliyeye tahaiı edilen 
kııımlarma çıkmağa mahauı olan cüm 
le kap111 da tamir edilmektedir. Ta
mir bittikten sonra bu kapı açılacak 
.,e Adliyeye ıelip cidenler bu kapı
dan iıliyeceklerdir. 

Yeni eserler 
Ecnebi Pr. }erin takrirleri 

kitap halinde çıkacak 
yeni Oniverıite ulahab yapılır • 

ken 40 kiıilik bir de telif Te tercüme 
heyeti teıkili takarrür etmİ§ti. Eak.i 
müderrislerden bir krıımı bu heyetin 
kadroauna aJınmııb. Fakat bütçe dar 
lığı dolayıaile hu heyetin tetkilinden 
ıimdilik sarfınazar edilınek mecburi
yeti haaıl olınuıtaır. Yeni Alman pr.,. 
fesörler ta1ebeye verdikleri takrirle • 
ri bu sene nihayetinde kitap halinde 
neıredeceklerdir. Bunlar döçentler 
tarafından türkçeye çevrilecektir. Pro 
fesörler aynca ilmi ve ihtisas üzerine 
kitaplar yazacaklardır. 

Vlllyettıı 

Adliye enkazının yıkılması için 

dar değillerdir. • 

Maamafih daha kuvvetli bir ih· 
timal ile söylenebilir ki töhretler e 
tahammül edemiyen bu münekkit· 
ler (ülkü) deki yüksek mevzuları 
kavrayamadıkları için zayıf kalem· 
)erini bu çetin fikir alemine daldır 
maktan çekiniyorlar. 

Onların sükütuna daha ağır bir 
mana vermemek için bunu kabul 
etmek lazımdır. 

Olkü· Türk inkılabının iktısat • 
sanat, fikir hayatında takip ettiği 
ve edeceği istikametleri göster
mek itibarile yalnız gençlik için de 
ğil her olgun ve münevver Türk İ· 
çin de bir meşale vazifesi görüyor 

Büyük harbi takip eden inin· 
laplar eski olgun kafaları da yeni 
yeni ifeyler bilmeğe ve öğrenmeğe 
mecbur etmittir. lktısat kaideleri 
değitmif, sanat mefhumları yeni 
hedeflere yürümüş, fikir hayatı da
ha yeni bir kanala girmiştir. Bütün 
bu hareketleri her fikir adamı ta
kip etmek ihtiyacındadır· Fransız
ların meılekini kurmuş, hedefini 
bulmUf, hayatını tanzim etmit a
damlar için kullandıkları bir tabir 
vardır. Bunlara Orrivee derler. 
Harpten sonra ne fikir ve sanat ha." 
ref aJem'ınae böyle""adam kalina
mıfbr. Herkes her gün yeni bir şey 
öğrenmek mecburiyetindedir. Bi
naenaleyh bugünün yüksek fikir 
netriyabnı yalnız yeliten gençlik 
değil olgunl&.f&ll nesil dahi takip 
etmelidir. 

Bir ytldanheri inkılabın ana hat· 
la.rı ve beynelmilel hayatın istika
metleri hakkında çok istifadeli 
netriyat yapan (Olkü)nün bu nok
tadan hepimiz için bir ihtiyaç ol
duğunu i?-Jet ederken bu kıymet
li mecmuaya yeni yılın programın· 
da daha yüksek muvaffakıyetler 
dilerim. 

Burh11rı CAHIT 

Alman seyyahlarının 
gezintisi 

Dünkü ıaztelerden biri, !ebrimize 
800 Alman seyyahı geldiğini yazmış· 
b. Halbuki ıelen ıeyyahlar, ancak 250 
kitiden ibarettir. Alman seyyahları dü• 
Marmara ve Boğaziçinde bjr gezinti yap 
mıtlardır. 

1 1 BORSA 
(it Bankaımdan alınan cet.eldir) 

3 Şubat 1934 
Ak tam Fiyatları 
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Mitin o 9.0328 Be't'lin 

Brü.luel 3.40 Belırat 

Atin• 82.38 Zloti 
Cennre 2.45 Peaete 
Am•terdaın 1.18 ı llülıı:reı 

Sol1• 65.28 Moako•a 

-.--.-
17.75 
53.40 
47,15 

47 

54,3S 

12 
21.SO 

11.70 
17.70 

1.40 

H 
Z.85 

16.0• 
4 2• 
5.81 

201 .-
34.fl 

4.21.50 
373 

78.88 

10.87.50 
'Çın b· ar 'Dem 1 k "'d' • 
,) ti" I•y·h ur arının te au ıyeaı 
d~'tıdan İt"b 8 hazırlanmı~tır. Mart 
lıa. ~ da YÜ~d ar~n inhiaar memurların 
ı.,J o.ıı_acaktı; uç! te~aüdiye keıilmeğe 
e~l'llı, bu · d' nhısar memurlarının 
itila le ola.r~k •releri~. ~illi birer mü • 
l>ıll ~•erı hesa te~<;kkulu tarihlerinden 
ı,..[ •rı ba,kp b' ılecektir. lnhiaar me 
"ıiid takdirde 

8 _ır ~eınuriyete geçtik 

1.. .. ıe 1 ennın değiıtirilmeıine 
uzum go ·· .. 

maya nnuıt~. Bilhaua tarifede ol· 
b" ·· n maddelenn hep bir madde ci· 
oİıı:;cretc tabi tutıılması bazı kıymeti 
li n:J:eı~~vaddın çok _fazla ücretle nak 
ı- lmını vennektedır. Bunun tadili 
~ım ge . ektedir. Diğer taraftan ko • 

Muallimler Birliği idare heyeti bu 
gün toplanarak e•ki idare heyeti he
ao.plannı tetkik edecektir. Eski idare 
heyeti henüz muamelatı ve heaabab 
devretmemiştir. Mnallimler Birliği 
kooperatif muamelatı da tetkik edile 
cek hesaplar araaındadır. Söylendi • 
ğine göre yeni idare heyetinden iki 
zat istifa etmek üzeredirler. 

vazifelere tayin edilmitlerdir. I.igor 
Bey lzmir lisesine, Nazmi Asaf Bey 
Ko!'ya li_ııeıine, Halil Nimetullah Bey 
Ed'?'e. lııeai.ne muallim olarak gön • 
derılmıtlerdır. 

Yanını§ olan latanbul Adliye bin~ll 
ankazınm çıkanlması ve .!"J'!'~a~ı ı • 
çin dün Milli Euılik mudurlüiunde 
münakasa yapılrrufbr· Yakında yıktı· 
nlacaktar. 

NUKUT (Satıı) 

lı0, detıeı-; tek 1.':'h~.ra.lardaki hizmet 
<>lacııktır •utluk itibarile mute • 

mıayon bır kısım e akl" .. J • • • d" 'im şyanın n ıye ucret· 

ti!r~n~ln •.n .•.rı esi. lizrm geleceği kanaa .. 
nı ı crı surmektedir 

Ticaret od:ı•u na...;una tarife komis· 
yonuna Gani, Suat ve Sabri Beyler iş
tirak edecektir. 

Açıkta kalan müderrisler 
~niversite ıslahatında birçok .. 

derrıaler kadro haricinde kal m·~ı 
müderrislerden bir kısm mı~hb. u 1 mu telıf 

Açıkta kalan müderrisler haziran 
baıına kadar evvelce Darülfünunda 
aldıkları maaıları ıene alacaklardır. 
Hazirand mat kesilecektir. O vakte 
kadar daha bri kıaım hocaların mün.
hallere tayini için çahıılacaktır. Mü
tebaki müderriıler de haziranda te • 
kaüde ıevkolunacaklardır. 

Yalnız .uça kadar 
Hayir cemiyetlerine ve menafii U· 

mumiyeye hadim olmıyan cemiyetle -
rin verecekleri balolar için gece ya • 
naından sonra ancak üçe kadar mü .. 
1aade verilmesi kararlaıtırıhnııtır. 

20 F. Franııa 
l Dolar 
1 l•terlin 

20 Liret 
20 F. B•lçika 
20 Drah_aıi 
20 1. lı•İçre 
2lt Le•a 
21 Kur. Çek. 

1 Florİ1t 

Kurut Kuruı 

167 1 Şille. A •• 24 
127 1 P•zeta ıe 

644 1 Mark 50 
218 1 Zeloti 24,-
113 20 Ley 20 
24 20 Dinar 46.-

1118 1 Çerno•İC -.-
24 1 Alhn 9.2! 

\18 1 Mecidiy• o,:w 
83 Banknot 2.35 
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KUi...&.& _ ......... ~··· I" Eski Türkler ve madencilik 1 
1 ı . . 

::~~~:ıinin M A R y G L o R y 
"Sumer ve Hititler, bakır maden erını Tellal.. Bugllnı kadar yaptığı en gllzel eseri 

işleterek zengin olmuşlar .. ,, 
Nezihe Muhittin Hanım, Tellal 

isminde haftalık bir gazete §ıka- Makbule Hanım, belki yirminci dt. 
ÇAREViÇ. 

Bl!ylik ve muhteş•• mizansenli, FRANZ LEHAR'ın mtş!ıur operet• 

Önümüzdeki çarşamba M E L E K sinemasında Avrupa müverrihleri, medeniyet 
lerin doğu' ve yayılıf hadiselerinin 
daha genif görüşlerle mütaleasına 
giri,ildiği yıllardan beri, eski Türk
lerle me,gul olmağa b&fladılar. 
Bu arada tunç, demir, bakır ve al
tın devirleri yeniden tetkik olun
du. Ve son yıllar içinde Fırat kıyı
larında yapılan hafriyatta eski 
Türklerin madenciliğine ait yeni 
vesikalar elde edildi. 

"Sumer ve Hititler: Bakır ma
denlerini i,leterek zengin olmut· 
lar . .,, Diyen W. Rodlof'ın Sibirya
da bulunan Kunganlar'a ait demir, 
bakır ve altın e,yanın son zaman
lard~ ~oskova ve Leningrad mü
zelerinde yeni birer kolleksiyonu 
te,hir edilmesi münasebetile · eski 
Türk madenciliği hakkındaki sö
zünü hatırladık· 

"Altay dağlarının pek çok yer-
1erinde ketfolunan maden ocakla
rı ve eritme fırınları, eski Türkle
rin madenleri kendileri çıkarıp, 
kendileri itlediklerini göstermekte· 
dir. Eski Türkler madenden e'ya 
yapmayı bildikleri gi~i •. madenle~ 
islemeyi, sanate el verıtlı hale getir
~eyi de bilirlerdi, yani Türkler 
madencilik sanatinin bütün tekille
rine ve bütün usullerine a.,ina idi
ler. Eski Türk ülkelerinde kadim 
devirlerde İfletilip bırakılmıt bir 
çok maden ocakları vardır. Bun
ların bir çoğu bakır madeni ocak
larıdır. Bu ocaklardan bazılarının 
yer altındaki koridorları, tam 
asrımızda yapılmıt ocaklar gibi 
mükemmel bir surette ağaç direk
lerle dayatılmıttır. Bu ocakların 
çokluğu Türklerin madenleri yal
nız kendi ihtiyaçları için değil, di
ğer milletlere satmak için de çıkar
dılarını ispat etmektedir. 

Kurganlar da bulunmu' efyadan 
Türklerde madencilik sanatinin 
gayet ünlü bir sanat olduğu da 
anlaşılmaktadır. Leningrad'ın (Er
mitaj} müzesinde Kurgunlarda 
bulunmuf e•ya arasında çekiç tut
muş bir maden işçiıini tems'l eden 
küçük bir bakır heykel van1•r· Bun 
da~\r.ıı... ,.Kut!t'.U'J.w;~Ml?l'k.Si~ 
şılıyor ki Türkler, bu gibi heykel
leri ve küçük çekiçleri bir ziynet 
olarak kullanıyorlardı. Eski Türk
ler bakır, tunç ve demirden batka 
altın dahi çıkarırlardı. Orta As
yanm bir çok yerlerinde metruk 
altın madeni ocakları ketfolunmuf 
tur. Bu maden ocaklarında bakır 
aletler bulunm~tur. Bugünkü Türk 
ülkelerinin bir çok yerlerinde ma
den eritmesine mahsus fırınlarda 
ketfedilmittir. Türklerde madenci
lik sanatinin bütün usullerinin ma
lum olduğunu, tarihi devirlerde a
it vesikalar da teyit etmektedir. 
Mesela Tukyu Türklerinin ver
gileri madenden efya yapmak au
retile ödedikleri tasrih edilmekte
dir.,. 

Fıratta Jngilizler tarafından ya
pılan son Arkeoloji tetkikatından 
elde edilen neticeler tamamile 
Türklerin lehindedir. Sumer'lere 
ait me,hur (Kit) kitabelerini bu
lan İngiliz heyeti ilmiyesi, netret
tiği bir brotürde eski Türklerin 
madencilkte çok ileri gittiklerini 
hatta bakır sanayiinin (Mezopo-

tamya)dan garba ilk önce Sumer 
Türkleri tarafından geçirildiğini 
söylemektedir. 

lngiliz alimlerinin elde ettikleri 
yeni kitabeler, eski tarih kitabe
lerindeki - hiç te bitarafane olmı
yarak - hatta çok garaskarane ya
zılmıt olan tarihi malümatı altüst 
etmektedir. 

Son bet sene içinde Orta ve Ön 
Aayada yapılan jeoloji ve antropo
loji tetkikatının neticeleri, bizi, 
eski Türk medeniyetleri devrinde 
madenciliğin çok ilerlemit ~lduğu 
hakkında müspet ve münaka,a 
kabul etmez hakikatlerle kartılat
tırmaktadır. 

Sumer medeniyetine tekaddüm 
eden veya onu takip eyliyen Mezo
potamya medeniyetleri tetkik edi
lirken, Aantropoloji alimlerini hay 
rete düfüren yepyeni vesikalar el
de edilmittir. 

Büyük göçten sonraki devirlere 
ait yeni elde edilen vesikalar ara
sında k1lıç sapı, ok ucu, aüngü, 
orak, biz, burgu gibi efyalarla be
raber ziynet eşyası olarak ta küpe , 
düğme, bilezik, hayvan teklinde 
yapılmış muhtelif ziynetler bulun
maktadır. Bunlann çok az kısmı 
demirden ve ekseriıi altın ve ba
kırdan olduğuna göre bilhaa~a S~
mer devrinde altın ve bakır ışlen
nin diğer madenlere nispetle faz
la revaçta olduğu onla,ılmaktadır. 
Ayni i..-iliği havi büyük bir bakır 
levhanın Mısırda Karnak mabedi 
harabelerinde bir sütun üzerinde 
bulunutu da Türklerin bakır aana
yiini yalnız harice satmakla kal
mayıp siyasi itlerde de kullandık
larını ve sulh muahedelerini bakır 
levhalar üzerinde tespit ettikleri 
hakikatini meydana çıkarmıştır. 

Hititler' den çok evvel Sumer'le
rin Mısırlılarla (Hükumdar Tania 
devrinde) harp ederek, Türkler le
hinde neticelenen bu muharebeden 
sonra Türk - Mısır dostluğu tees
süs etmif ve o devirde Fırat kıyıla
rında itleyen bakır madeni ocakla
rından Mısıra fazla miktarda bakır 
ihracına başlanmıttı. 

Bundan sonra, birinci (Seti) za
sında tekrar har'p l>a,1~iıiij',' yarım 
asırdan fazla devam eden bu harp
ler nihayet gene Hititler'in galibi
yetile neticelenmi9tir. 

rıyor. 

Geçen gün, Kadıköy vapurunda 
müvezzi bağırıyordu: 

- Tellal var, Tellal.. Kırk pa
raya Tellal!.. 

İçimizde Tellalı, Nezihe Muhit
tin Hanımın gazetesini bilmiyenler 
vardı. Bunlardan biri; izahat vere· 
cek oldu: 

- Çok entereasan bir gazete 
doğrusu. T elli.l. Şimdiye kadar 
bu isimde bir gazete netretmek 
kimsenin batırma gelmemi1ti. A
caba kim çıkarıyor? 

- Nezihe Muhittin Hanım .. 
- Demeyin .. Tellal, Nezihe Mu-

hittin Hanımın mı? Şu Kadın bir· 
liğinin eski reisi .. 

- Evet, o! .. 
- Vallahi tattım. 
- Peki ama, dedik, bunda 9a9ı-

lacak ne var? Nezihe Muhittin Ha
nım, eski gazetecidir. 

- Benim bildiğim Nezihe Mu
hittin Hanım, atetli bir feministti· 
Tellallık aklına nerden geldi? 

Güldüler. Birisi dedi ki: 
- Tellallık onun eski mealeki

dir. Bir zamanlar, gazetelere beya· 
nat vererek güzel, güzel çene tel
lallığı yapardı. Şimdi de kendi ga
zetesinde apartıman tellallığı ya
pıyor!.. 

M. SALAHATTIN 

FARMASONLUK 
Haydar Rifat Bey kültür seriıinia 

13 Üncü kitabr olarak yeni bir eser 
neıretti. Bu eser "Farmasonluk.'' adı
nı tatımaktadrr. Haydar Rifat Bey 
daima bir çoklarınca merak edilen 
maaonluk hakkında. uerinde uzun iza 
hat vermekte ve bir çok vesikalar da 
neıretmektedir. 

En güzel TUrk masalları 
Muallim Vaafi Mahir Bey bu çok 

güzel Türk masallarını bir araya top 
lıyarak neıretmiıtir. 32 masaldan iba 
ret olan bu kitapta her masal için bir 
de reıim ili.ve olunmuıtur. Reaimli 
Ay matbaaaı tarafından nefis bir su
rette basılan bu maoallar kütüphane • 
lere tevzi edil1nİ4tir. 

Yeni adam 
•• Jln..lınftıı. clıtlın.ın.iüJ.!WtVl!.J.ö~~~ 
Halda Bey inkılap edebiyatı ne olabilir? 
makaleıile tiyatro ve reıimden sonra 
edebiyatın içtimai hayatımızla alaka • 
aını tetkik ebnektedir. Kültür bahule· 
rile alikası olanlara tavaiye ederiz. 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

ikinci (Ramses) zamanında Mı
sırlılarla Hititler (Kardet) surları 
önünde müthi• bir barba tutut
mutlardı. Mısırlılar bu havalideki 
bakır ocaklarını ele geçirmek ga

Umumi kan tablilatı, frenai noktai 
yesile çarpışıyorlardı· Fakat, Mı- ı nazarından (Waaaennan ve Kabn 
sırlılar bu harpte de mağlup düt-
tüler ve Hitit Hüktımdarı (Hati) teamülleri) kan küreyvab sayılma11. 

Tifo ve uıtma haıtalıkları t"fhiıi 
nin çok ağır maddeleri ihtiva eden ·d 

ı ra.r, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
sulh muahedesi, mağlup (Jkinci tahlili" Oltr 'kr k · h • ...., a mı oı opı, uıuıı a-
Ramses) tarafından imzalanmıt ve 1 ıılar iıtilızan. Kanda üre teker. 
~ıarr orduları ten yüzüne ve elle- 1 Klorür. Kolleaterin miktarlarının ta-
rı bot olarak Mısıra dönmü,tür. yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

Bili.hare uzun müddet Hititler (12838) 168 
elinde kalan (Kadet) tehri etrafın· 
da bir çok altın ve bakır maden
leri ketfedilmit veğ bu madenler 
itletilerek harice ihraç edilmittir. 
(British Museun)da buralardan çı· 
kanlan bakır, demir ve altrn efya
dan mürekkep çok kıymetli ve bü
yük bir kolleksiyon vardır. 

Son defa Sumerlerlilerin (Ur) 
tehri harabelerini bulan alimler 

bu havalide kazma, burgu, balta, 
bıçak, ok ucu, kılıç, süngü, zırh, 
çakmak, gem, üzengi ve ziraate ait 
bir çok etya elde etmiflerdir. Eski 
Türklerin madencilikte ihtisas sa
hibi olduklarını gösteren bu yeni 
vesikalar geçen sene Bağdat'tan 
Londraya nakledilmittir. 

lıkender FAHRETTIN 

. k - a bakarken fa pencereyı açıp ao ag 
aonra §Öyle dütündü: , 

- Allah, allah, bu adam nerede • 
kaldı? ,, 

T nha sokağın ölgun ıııkları ara· 
sında" değil kocası, .canlı bir mahlUk 
gölgesi bile görünmıyordu. 

Makbule Hanım bir iki dakika da 
ha beyhude bekledikten sonra, pence 
reyi kapadı. 

Kocaaı Sabri Bey, haftada bir dost 
larile oturduğu meyhane alemini ilk 
defa olarak bu kadar uzatıyordu. 
Gerçi biraz geçiktiği zamanlar olma· 
mıt değildi, fakat hiç bir vakit saat 
sekizi geçirdiği olmamııtı. 

Makbule Hanım oaate baktı. Onu 
kırk yedi geçiyor. Gözlerine ina.namı 
yordu. 

Beyaz örtülü ııorfa hazırlanmıf, 
sandalyeler bomboı bekliyorlardı. 

Halbuki daha Sııbri Bey ırelmemit 
ti. d b" k Makbule Hanım pencere e ır aç 
dakikalık yeni intizar ve tarassuttan 
sonra nihayet yatmağa karar verdi. 
Ma..n'ıafih kapıyı da iyice sürmele
miıti: 

- Hiç olmazsa uyanırım da, saat 
kaçta. geldiğini öğrenirim. 

Erteai sabah tam aaat yediyi on 
geçiyordu ki Sabri Bey anahtarı so
kup yavaıça

1

kapıyı açmağa koyuld~. 
Nafile.. Arkaaından sürmeli kapı bır 
türlü açılmıyordu. 

Bereket venin kapı kilidinin kur· 
calandığını duyan Makbule Harum, 
sıçrayarak uyandı da, Sabri Beyin dı 
prda kalma11na. mani ?ldu. 

Sabri Beye bır ıeycıkler olmamıı· 
tı. Ootomobil veya tramvay altında 
kalmadığı, karanlık bir aokakta han 
çerlenmediği evin kapısına kadar ge
liıinden belliydi. Fakat o ne aurattı 
o! Saçı, batı karın akarı tık, göz ka· 
paklan kıpkırmızı ve uykuruzluktan 
ıiımiı, f&pkaaı tenine dönmÜf, hapis 
hane kaçkını gibi bir ıey .. 

Makbule Hanım pek o kadar kav 
gayr seven kadınlardan değildi. Hele 
kocaaı ile .. Nihayet kocaaı hep kendi 
sini ha.klı çıkarmaaıru bilirdi. Onun i
çin hiç kızmadı. Müstehziyane: 

- Maıallah, nerelerde kaldın böy 
le? Dedi. Ben de batına bir felaket 
geldi diye korkuyordum. 

Halbuki kanaırun r..ıamakıllı çıkı 
ıacağını zanneden Sabri Bey, böyle 
ıükianetle karıılandığını görünce ev
veli. duraladı, sonra kendini toplıya
rak: 

- Hayır, Makbuleciğim, felaket 
melaket yok. Yalnız dur, sa.na anlata 
ymı .. Bak, neler oldu? Şerif Bey, Ih
san Bey, Memduh hep beraberdik. 
Bilirsin, ben çok içmem. Haydi haydi 
üç kadeh .. Fakat nasıl oldu timdi hiç 
hatırlamıyorum, meyhaneden çıktığı
mız zaman saat yedi buçuktu. Amma ... 

Kocasının yalanlarını dinlemeğe 
hazırlanan Makbule Hanım: 

- Canım, ha yedi buçuk, ha 
sekiz, anlat bakalım. 

- Şey .. Evet, ne diyordum? Kah• 
veden çıktık. Artık ondan aonrasmı 
hatırlamıyorum. Bizdeki hafızamı 
ya? Vallahi kancığun, ismimi de u
nuttum, evin sokağını da, .. 

- Eeeehhhhh? 
- O zaman sokaklarda dolaJma-

ğa baıladım. Yürüdüm, yürüdüm, bir 
adam olduğunu, senin beni bekledi
ğjni, vallahi hepıini, hepsini unut
muttum, hiç bir ıey hatırlamıyor
dum. 

- Zavallı Sabri, sakın bu unutkan 
lık haatalığı olmaaın? lnaanlarda ba· 
zan öyle bir hastalık olurmuı. 

- Vallahi İyi bildin .. Ben de ken 
dimden korkmağa baıladon.. Sakın 
öyle bir f<!Y olmaam? 

- Peki, nıuıl oldu da bu sabah? 
- Bu aabah mı Ha bu ıabah.. 

Her,ey geçti, aklım batım• geldi. Yal 
ruz kendimi Fatih taraflarında bul
dum. 

- Fatih taraflarında mı? 
- Yok, yok .. Fatih değil.. Görü-

yorsun ya, hala aklım batana gelme 
miı. 

- Vah kocacığını vah, kim bilir 
ne istirap çekmiııindir. 

- Hayır, hiç istirap falan çekme-

dim .. Şey sahi, çok iatirap çektim. 
Aklım b;tıma geldiği zaman daireyi 
dütündüm, tabii. sen~ dt; d~ş~nd~. 

- Evvela daıreyı mı duşundun? 
_ Canım, maiyetimdeki memur

lardan biri sabah saatlerinde bana 
sokakta rastlaıaydı, ne olurdu? Val 
lahi rezil olurdum. 

- Anlıyorum, anlıyorum .. 
- Aklan baııma gelince, geçen 

bir otomobili durdurdum. Hatta sana 
bir ıey söyliyeyim mi? Otomobil aıa 
ğıda duruyor, bekliyor. 

Kendini güç tutan Makbule Ha· 
nım: h .. 

- Beklesin, dedi. daha, da a aoy 
le bakalım .. 

- Evet, ne diyecektim? Cebimde 
on param bile kalmadı. Muhakkak 
cüzdanı ya düıürdüm, ya çaldırdım. 

- Ôyle Ue hemen git, §U otomo
bilin parasını ver, gel .. 

Makbule Hanım derhal odasına 
koştu ve konaolun ııözünden kocası• 
na otomobil paraıını yetittirdi. 

Sabri Bey ıoförün parasını vennek 
için aıağıya indiği zaman, Makbule 
Hanım kendini tutamadı. Ditlerinin 
arasından: 

- Alçak herif, dedi, dur, ben sa
na gösteririm. Hem de çok geçmez, 
görürsün. 

Sonra aıaiıdan dönen kocasının 
ayak seıl'erini duyunca, tekrar soğuk 
kanlılını topladı: 

- Sabri, dedi, sen bugün daireye 
gitme evde istirahat et. Ben haata• • d . 
dır diye gider, telefona e erun. 

- Ôyle amma, ben gitmezsem da
ire, müdüriyet, sonra devlet makine
si, Türkiyenin itleri ne olacak? 

- O kadar kendini üzme.. Mua· 
vin Bey senin yerine bugünkü iıleri 
ııörür. Sonra hastalık bu.. B.ir ıröre· 
lim, anlayalım bakalon. Ne oluyor, 
ne gidiyor? 

_ Aman karıcığım, hastalığım· 
Maazallah dan kimseye babsetm<;·· 

itlerimden ederler benı .. 
_ Sen de ne tuhafaın Sabri. Hiç 

böyle ,.,y elaleme söylenir mi? 
Sabri Bey memnundu, içi rahatla· 

mıttı. Hemen gidip aoyundu ve yata· 
ğa girdi. 

Uyandığı zaman aktam aaat dört 
olmuttu. Karısı evde değildi. 

Sabri Bey kalktı, bir ıiıe soda yu 
varladı, yüzünü, gözünü, ba~ını yıka 
dı. Aynada kendi akıine şeriki cÜr· 
mü imiı gibi bıyık altından gülümoe
di. Bir de hava tutturarak sigarasını 
yaktı. Koltuğa gömülüp, karıamı bek 
lemeğe başladı. 

Ntakouıe nd.uıu& -...--. ..,. _ .ı..., .J:.:-.ı:: 

Geç ııeliıine gösterdiği mazeret te ıu 
oldu: 

- Ah, bu mağazalarda da insanı 
ne kadar bekletirler. 

_ Karıcığım, mağazalar dokuz .. 
da kapanmıyor mu 7 

- Sahi doğru.. Amma tramvayın 
önünde bir otomobil bozulmuıtu. Bek 
ledik, bekledik, bekledik. _. 

Sabri Bey. fazla ısrar etmemegı 
ıayanı tercih buldu. içinden: 

_ Galiba benden intikam alıyor, 
dedi. Bilirim ki, bir aaat dııarda kal
aıak. kim bilir onun ne kadar içini 
çekmittir? . 

Bu sebepten saburane sofranın ku 
rulma&ını bekledi. Aktam yatarken 
de: "Eh, Makbule ile fit olduk" do
di. 

Zavallı Sabri.. Kadınlan ne ka• 
dar da anlamıyor. 

Erteai günü öileden sonra saat 
üçte Sabri Bey dairede memurları 
haılamakla meıtut iken, bir otel gar 
aonu içeriye girdi. Sabri Beyi aorarak 
yaklaıtı: 

- Efendim, dedi, beni lıtirahat 
Oteli müdürü gönderdi, 14 numaralr 
odada bir paket unutulmuı. Bu pa• 
ket sizinmiı. içinde kartınız varmıf. 

Sabri Bey evvela ıaıaladı. Ne ole· 
li, ne paketi ne kartı .. Maamafih me· 
rakla paketi aldı ve açtı. Evvela kar 

r ] gitgide daha bati oldu. Bir aralık para kümesine hıra ile dalar.ık bur rültüsüne bakmıyarak beni geriye 

Bı·r kadının 24 saatlık hayatı nazarları, masaya para koymağa kuluyor, aarhot nazarları bütün doğru itti. Şimdi hiç bir ihtiya.tk~r
hazırlanan Rua ceneralına tesadüf iradesini miknatıslıyan ihtiyar Ru· lığa lüzum görmeden kuvvetlı hır '-----------------------------1 etti. Derhal bana dönerek: sun uğur saydığı yüzünden ayrıl- ıesle bağırıyordu: 

Tercüme eden: lımail MUŞTAK - Bir dakika müsaade edin. mıyordu· . - Beni rahat bırakınız dedim Yazan: Stelan Zweig 

26 Dedi ve önündeki paralardan Artık tahammülüm son dereceyt a! Sizin vesayetiniz altında deği-
ayırdığı bet altını Ruı ceneralırun bulmuttu Bir defe daha, fakat lim, bana verdiğiniz paralar ... 
intihap etmit olduğu hucreye fır- bu sefer hUfUDetle, omuzunu silke- bunları mı hatırlatmak istiyorsu-heyecandan tututan ellerile önün

den bir küme altın alarak o da ay
ni hucreye koydu. Bir dakika aon-, 

kru . "Z ' d" L_~ ra pıye: ero ... ıye oagrra. 
rak tahta küreğile bütün maaada
ki paralıırı toplamağa baflayınca 
genç adam sanki bir mucize ile 
kartılatmıt gibi, altınlarının gitme
sini hayretle seyretti. Bu kayıptan 
sonra ihtimal dönüp bana bakmıt
tır sanırsınız değil mi? Hayır, bila
kis, beni tamamile unutmu,tu. Be
kia, beni tamamile unutmuf· 
tu. Benim mevcudiyetim o -
nun nazarında kaybolmuf, yok 
olmuf, ıilinmitti. O, öte ta 
rafta hangi numaraya koyaca • 
ğını henüz kararlattıraınanığı iki 
lirayı büyük bir soğuk kanlılıkla 
parmakları arasında oynatan Rus 
ceneralına dalmı~, hep ona bakı· 
yordu. 

O dakika duyduğum sukutu ha
yalin acılığını tarif edemem. Siz 
benim bu adam kar~ısında neler 
hissettiğimi tahmin edebilirsiniz: 
Bütün h:ıyııtınızı feda ettiğiniz bir 

adamın nazarında bir el İJ&retile 
kovulan bir ainek menzileıine in
mekten daha acı ne olabilirdi? Bir
den vücudumu bir hiddet kapladı. 
Kolunu o kadar tiddetle sdmııfım 
ki yerinden kaUnmttı. Hafif, fakat 
i.ınirane bir seıle: 

- Haydi bakayım, dedim, timdi 
buradan çıkmalıımız. Daha bu sa
bah kilisede ettiğiniz yemini dütü· 
nünüz, bu kadar çabuk bir yemin 
bozulur mu aefil? 

Sözlerim ona tesir etmit yüzü 
sapsarı keıilmitti· Bana babn göz
leri dayak yiyen bir köpek mesk~ 
neti almıftı. Dudakları titriyordu. 
Bir lahzada bütün mazi zihnimden 
geçiyormuf gibi bir dehtet içinde: 

Evet, evet, dedi, aman Allahım 
ben ne yaptım? Evet hakkınız var 
timdi geliyorum, beni affediniz .. 

lattı sonra tekrar bana hitap ede- rek haykırdım: nuz? alınız paralarınızı ... 
rek: . _Şimdi kalkmalısınız, ~emen Ve yüz fraknlık bir kaç bankno-

- Bu, son partidir, yemin ede- fimdi anladınız mı? .. Hanıya bu tu suratıma atarcasına fırlattıktan 
rim ki bundan aonra kalkıp gide- aon partidir demittiniz. sonra: 
ceğim. Sade bir parti, bir tek par- O vakit hiç beklemediğim bir - Artık beni rahat bırakınız! 
ti,, hadise ile kartılattım: Bird~n yü- Dedi. O benim yüzüme bir de-

Dedi. Ruletin yuvarlağı dönme- zünü bana döndü. Bu, eski ve mü- li gibi böyle sert aert bağırrrken 
ğe batlam19, genç adam da onun tevazı insan aiması değil, tehevvür etrafındaki yüzlerce adama hiç al
cazibesine tekrar tutulmuftu • den kendini kaybetmif, gözlerin- dırmıyordu. Herkes bize bakıyor, 
Bu kumar müptelasını gene elim- den alet çıkan, dudakları kuduz her dudakta bir mırıltı, her sima
den kaçırmıthm, o gene kendinden bir rate ile titriyen gazepli bir in- da imalı i9aretlerle bir tebessüm 
geçmitti. Küçük tekne içinde aıçrı- san siması idi. Haykıran bir ıeale: dolatıyordu. Hatta yandaki salon-
yan yuvarlak onu kendine cezbet- - Beni rahat bırakınız, dedi, dan gürültümüzü itilen bir çok 
mitti • f&Jlsımı bozuyorsunuz. Siz varken kimseler merak ile etrafımızı almıt 

Yuvarlak durdu, krupiye numa- hep kaybediyorum, dün de böyle lar, bizi seyrediyorlardı. 
rayı haykırdı. Tahta kürek masa olmuftu, bugün de böyle .. Gidi· O aralık öyle sandım ki üstümü 
Üstündeki paraları toplarken onun niz yanımdan!.. başımı parçalıyorlar, vücüdumu çır 
be, altınını da beraber alıp götür- Bu sözler kar,ısında ilk önce ta· çıplak soyuyarlar ve beni yüzler· 
müftü. şırıp kaldım, fakat çok geçmeden ce meraklı nazar önünde teJhir 

O gene vadini tutmadı, bu aon onun deliliği hiddetimi tatırdı: ediyorlar. 
oyunu müteakip gideceğini söyle- - Ben mi şansınızı bozuyorum. Derken krupiye, elindeki tahta 
mitken gene yerinde kaldı, arkası- Yalancı, hırsız herif? Siz dün ye- kürekle masaya vurarak sert ve a-
na dönüp bakmağa bile lüzum gör- min etmediniz mi? mirane bir sesle: 
medi. Beni de, ettiği yemini de, bir Fazla söylemedim, çünkü o, ku- - Lütfen susar mısınız Madam? 
dakika evvel verdiği sözü de unut- durmu9 gibi, bir hamlede yerin- Dedi· Bu sefil herif bana hitap 
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Bugünkü Progranı 
ANKARA 

12.30 Gramofon. 
18 Alaturk aaaır; • 
18,45 Dana muaiki.M 
19,25 Alaturka aa.z. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 m. ~ 
17.ZO Taıannili neırjyat, 17,40 Derı, 1:ı,, 

Hafif muıiki, 18,10 Piyano konaeri (So••,, 
18,SO Zirai müıahabe, 19 Konferans. 1 -
Askeri neıriyat, 19,45 Şarluh caır; plikl•.""fl' 
Muthelif sözler • 21,05 Martha İ•mindekı 
tov'un operası. 23,.30 Danı musikiıi. 

B 0 O A P E Ş T E 550 m.:, ,/ 
18 Gizi Karman tarafındna taıannı, 1 ti' 

K.onferan•, 19,10 Saksofon Te hanjo al~ 
rile kon•er, 19,50 konferans • 20,20 Beli ,JI 
siıan takımı, 21,15 Filharmonik takım tat tıl 
dan senfonik konıer. 23,20 Haberler, tı1ii fi 
kil:ren Eden Heineman..n caz ta.lunu, 24,2'0 

ci Raız ajıan takımı. 
B 0 K R E S 364 m.: • 

13 Haberler, ~l~~· haberler, plik, 18 ~ 
fif orkeıtra muaıkııı, 19 Haberler, 19,tS fi.' 
yo orkestrası, 20 Der• 1 20,20 Pl&k, J 
Konferans, 21 Sanaa Kuarteti, 21.30 JC _J 
ran•, 21,.S Jorj Stefano tarafından t•r'" I 
22,15 Melle Naclyo tarafından taıanni, '4-
Haber1er. 

V 1 Y A N A 507 m.: .J 
18,15 Piyano koaaeri ( Roland Rall~ 

rac.h), JS,46 Modera operetlerden p• V 
19,10 Güzel a:an'atlara dajr, 19,30 Mü,. (r 
19,35 lnıl. derı, 20 Viyan.ada ~r-rıaval iıl 
ıikili neıriyat ve Joaef Holzerın ıdare~ J) 
21,30 Aktüalite, 21,45 O .. keıtra konıer1t 
Son h.aberler, 23,30 Pli.k \conıeri. ---------· 
Jlilliy~ı 
Aarın umdeai "MlLLlYET "3 

ABONE UCRETLEld~ 
Türkiye için Har•'t'-

L, K. 1g _.. 
3 a1Liı 4 -,.. , 7 so 14.,.,,, 

1~ ,~ 14 - z!/.' 
- ,,dd .. 

Gelen enak aeri •erilmez.- J\ıi t4 4' 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- c.~e -t 
matbaaya ait itler için müdiriyet• •'"' 
racaat edilir. Gazetemiz ilinlarırt. ııı 
liretini kabul ehnez.. ' 

ta göz attr. Evet, kendi kartı.. •;' 
s ....... po.tıoti daha ziyatı~ di 

bir de ne görsün? Kansının •<; 
değil mi? ~ 

" il'. Sabri Bey memurların milfı:;t 
ve alaylı bakııları arasında kıP 
zı keıildi: ,1 

O hınçla paltosunu ve taP~ 
giydiği gibi doğru eve ııitti. '::J. 
ııirdiği zaman, karm dudakl S't 
tebessüm, kendiıi bekliyordu. 
Bey gürledi: 9 

- Sefil, alçak, namuıouz,. 
dün gece hangi otelde kaldın? ;ııl 

Makbule Hanını, evvela se• r 
karmadı. Fırtına hızını almclk 1 
kahkaha kopardL Sonra koca•~ 
mektup uzattı. Bu mektupta °M7, 
le Hanonın kard<ıfİ Arif Bey 11 
oyunu anlatıyor ve imzaıile de 
ediyordu. 

Makbule Hanım ne otelde f 
tı, ne bir ıey .. Ancak Sabri f 
la getirmek için böyle bir oyıl) 
tip etmiıler ve komıulardan !ı 
çocuğunu otel aaraonu imiı gi• 
reye ıröadermitlerdi. J 

Sabri Bey daha henüz ah~ıl 
dan kurtulmaınııtı ki, Makbııl' 
nmı il ive etti: ~ 

- Eğer sana dünkü ıribi bitl 
daliınlık ırelir de, ıabahlara rJ 
aokakta kalıraan, bir daha kafi~ 
neler yapabileceğimden kork! .ı 

Sf:I" 

--~' 
ne para tıkıttmlan bir fahİf'; 
bi, bütün bu mırıldanan hauoı'~ 
raklı bakıtları önünde, doıı;) 
dun. İki üç yüz küstah ıöz 
yüzüme teveccüh etmitti. ~ 

Ve ben bu iğrenç zillet ve :l'J 
sağnağı altında boynum ır., 
müt, dönerken bir çift göz:,.) 
bakmakta olduğunu ıörd_.,.. 
gözlerde gördüiü man 
korkmut gibi bir hal vardı· , ~ 

B nl v • • '°#''"ıı y u ar yegenımın go~ , 
Evet, yeğenim, ağzı aç~~l'J 
manzaranın dehtetindeıı 11"1 
kalkmıt, tatkın tatkın baıı' 
yordu. d' • 

b . ·ıı 1 Bu, enım suratıma ı 11 v ,J 
bir kırbaç darbesi oldu: ~ tfl'. 
kımıldanmasına, kendi111 ~ 
masına vakit bırakmad~ıııl'".i 
dan dıtarı fırladım. BaP'"' "1' 
henüz yürüyecek kadat et' 
vardı. Bu kuvvetle bah~lıİ jıf 
'tım, dün onu bir çuval gı et' ~ 
mıt bulduğum tahta kaıı•!:ııı" ~ 
dar yürüdüm ve ben de 

1
f, D 

dar bitap, onun kadı;-r zh~ıJe 
kadar kırık dökük bır ~" 
dimi bu insafsız ve sert ttıll", 
çasının üstüne fırlatıp • fitııı' 

Bu vak'anın üstünden ~il!' 
sene geçtiği halde bu ~·· 

Bu sözü söyliyerek önündeki pa
raları toplamağa başladı. Parmak
ları ilk önce genit ve azimkar ha
reketlerle paraları toplarken biraz 
sonra, sanki makus bir kuvvetin te
airihe tutulmut aibi, ağırlqtı ve mUflu. Şimdi elleri ıittikçe ufalan den sıçradı ve etrafındakilerin ııü- ediyordu. Zelil, mahcup! tıpkı eli-...................... ~--------------
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r ·Yıl Dönümü 
lı !"Bebekte, Bogazın derin bir koy 
b a ınde çukurlaıtığı yerde, 1852 Şu• 
atının 5 inci geceai bir çocuk ilk ma 

•unı f 
t za er Yeya korku ıayhasını kopa 
J~~~u. Zira doğum da ölüm gibi bü 
ri . dır ıırdır ve bu sırrın ilerisinde ve ge 

11
11dn e ~ç'.lmıt iki rakik mutarıza ara 
il a hız h d" . . d". • mi ' un ayat ıye ısım ver ıgı• 

•B fey. gelip geçiyor. 
lıd Uguıı İzi bile kalmıyan geniş ya• 
kıa~. 0 gece aadece, İpekli perdelerin 
kea:!f..•. fıaıltılar, kalın halıların ıeaini 
ana ıgı nıuhteriz adımlar, dermansız 
etnı ~'" Ye Allahın ismiyle teleYYÜç 
ele~şl" Yaldızlı betiğin etrafında 
batk 1 ~hlar Ye endişeli kalplerden 
tııel" a ır f'OY yoktu. Bu b~ikte, işle 
tındı {?•canların ılıklığı içinde, haya 
82 da / yıl dönümlerinin kutuplarını 
kad e a geçtikten aonra, bugün bize 
rııeti::" t~n Ye terefle, güzellik ve hat 
ilk halelenmiş olarak gelen çocuk 

ıa t" • {) a ını Yaşıyordu. 
iıı •tarda fırtına kuduruyor, çocu· 
du ~ "j?'ıf nida11, boraların vu·tıp sov· 
i gu. 1f ınanzaraaına aaldıran kasır 
g~~nı uluyutları arasında kaybolup 
"ı 'Yordu. Fakat çocukluk, gençlik 
• yıl; 1 b . . 

l"a . 0 •1 lltıf seneler arasında. u ıztı-
ll\ p •çındeki doğuşun tarihini, kudur· 
fı Uf !-biat unsurlarının ortasında zi_ • 
.,;" hır tiınsali hatin rüzgarların nın· 
ı· oltuduğu b: ruhun bir remzi ha· 
.;nde, Abdülhak Hamidin eserlerin
i e buluruz. Onun yarattığı kahraman 
.. •rın •esinde uçurumun ıoluğunu tek ••• . . k 
d" 1t•deceği:ı:. Bu kahramanların, en 

l ' 1"'ukadderatı tekline giren fı:rtına· 
l<a • L •• 

d 1 ınKJtaıız ıüren mezbuhane muca-
• ~erine tekrar 4ahit olacağız. 

ı d il İntihapgerde cocuk sihirli ıahil
k~~ e büyüdü. Abdülhak Hamitte kü 
t~ç ~ocukluğundan, hala kendisini 
't hyıç eden tatlı hatıralar kalmıştır. 
,fıbıiz naıiyeaine iğilen kih mütebea 

~llb, .. ki.h ciddi simalar, hala. g~:ı:leri-
n onünde ıayanı hayret hır ısabet 

r~ı ••hlıatla canlanırlar. Belki de, elan 
b,1 

• bahçesinin ağaç ve çiçeklerinin, 
'~iazda günetin rakıan hale getirdi· 
~1 

t••elerin akislerindedir ki, bakışı 
k~ adar canlı kalmıttır. Bu çocuk, 
dıta.~nda oynadıiı ve hülyalara dal 
te,} . ~iazdan, Knma giden filonun 

t~nı dü•ünceli düıünceli seyretti. 
d0 ı, .ter Bebek onun için vatan için· 
lıu ~~- Vatan olarak kalmıısa, sebebi, 
&oı.r Ullzevi kötede her şeyin, ondan 
~/. kendiıinin hiç bir yerde bula
töıt •tı bir ahenk halinde tecanüs 

ı"1l"leıidir. 
ket •.te lahail aeyahati için ilk hare· 
.. • •tte R • p· · fi ---, iıt p onıa. ıtte ıza, ııte oran-
'l\ea.k" aria, İtte eıki Rue de Bac da 
lıilı ııı 'i:arethaneye gitmek için çık
""1ıun e; Ur Hortua Enstitüsü.. O za.
~11 Rİ>,J 0~oğraflarından gördüğümüz 
1 .eletİ'r\ fıtı gölgeli küri\k çoc11ğu . ",.,._ 

1 
•nli tii:•~asına saklanarak, Krino 
ıl.fa ıey.: ~admların geçişini hayran 

I>& E:ly1 • ~t~ığini tasavvur edelim. Chem· 
httda. ~ ".~n çic:ekli kestııtne aiacları <tl
>ıa aıkı çuk eli lalası Omerin avucu 
Onüne trnı~ bir halde gezinirken göz 

S l!'etirelirn. 
det enel~r geçiyor, bu sıralarda av
kii :~ hır kere daha yola çıkıf •. Çün 
•te(• 0 a Çıkışlann ve dönüşlerin, bu 
tık 1 "1enfa yolcuıunun hayatmda ar 
tır. 1aakup ve tevaliıi hiç dunnaınıı _ 

~u labt~ ~ağların, ovaların arasında u 
n ır h . teı.ı·k ıran ıeya atı, yorgunluklar 

tıı 1 eler, fakat ayni zaınand d ' 
'-Ceran.rn v b. d . a a 

fll.tt • e. ır ver en hır yere uçu 
ıi d •hce ~evkı .. Yüzü çiçek açmı, ae 
lr da.ha. ıımdiden ciddileşmit deliİcan 
t~rı 0 ru. abnrn üatiinde. ba7:t.n kavn ... lc 
R' , •u ıçerek, bazan çadırda yatarak 
ş~tıreceği aanimeti almaia cidiyor~ 

Utlerinde. t~ı:ennüm. edecek ve nazımla .. 
~"'" musıkısıne saırane kafivelerini 
Y 0 Yacak Acem kelimeleri.. Bu yolun 

""• ba•ına u·· b" ·· • •itı· ,. ' Ç sene sonra Jr muvazı 
la~ t•ha çizeceği, at sı:rtında konak· 
••.._"t°na.ğa değiten methiyelerini ya 
<l•litıı'. hır batka yolu daha İ§&ret e· 

\' o"'I 
Yolu. ' "'•k b"I • .. . b k ., •etı ı nuyen auravı, u ıssız 
aı"'ç &aatıik"'"- dizilmit hanlarda bir 
y0';~r Ve teı:."ca.k acele bir istirahat 
ç·· · llu • ar yola çıkıyor. Ne olu-
Uııkij l' hPtolunmaz gidit nereye? 

~teııı Ç:n •anın hafif havasında ilk 
~- lt.rıini •

1 ça.lıyor, İtte hazin çanrn 
lıı r ... Cle~t~!~e ılk matem, İşte ilk me
ı.; Rİİliiın:t• .Yerde güzel köy kızları 
li d f~cirde:y:~lfnra İçlerini çektik 
bir •lıkanlr bı"ı· eye kaçan hu dert-

le! • > ınemez h · - h" tüll r tllt Üzerine, b .. a~gı mut ., 
ı.,·. ""••tiyle .. • eıerı utırabı hü. 

• y t" ogrenrne • 
>.!~ ltııdir. 8'e baılayan 

heı e lall) olarak, brrakaca • .. 
& • lere do• ·ır. ırı muıtak-
,o ''ıni gru ı ,. yazdığ R 
"• ,. ndeki dramın .. ! otoma. 

'tnd" huve11 lıar 
llotla d 'Ye kadar meçhul kal ınde 
la!ı1ild an bahsedeceğim. B::'' bazı 
Y11•ı1 en çalınmış saatlerde ?o~lar 
lrıka tıııttı. Zira Abdülhak H" g~zlıce 
iıtt"L nd,., ihtiraıla ··' ~·t ça-
d. 1" 11P d"lm· .,...ııır. Dıkkatl 

•le• e ı ıı hocalar ona Yol .. e 
lltııi 't b\f!aaiıinde yardım ettil goater 
t"l>la.reyakkuzla etrafında doı:;b ~ 
dı. ç..'._nın Üzerine iğilmiı baıını ·k 
•ı" ~uk ı· d o fa ~ b;,. lı &O gun u, genç kuvvet( . 
dı. r:-ak •~lede bitirmek istiyor gibr•· 
~"•d.,h.at ılk eıerler de dtğuruyordy. 
~llbL ""'l>al • k • u. 
1 ""'• • .' Yagan ar Selırniııenin 
:ıtifi [';r beyazl~tırken, ailenin ye 
lınde 25 ır.?ede, bir kanapenin kö,:-. 

itte runde yazılmıttır. 
~ ... d., d &e~da çağı .. Sevda mı? Buna 

iri Sur:nı_ı: mi? Çok geçmeden her 
~-- Ozra d~ Sakibe, Zeynep, Karo(;. 

5-ati Cerıı' I ima, Adelina, Merkato, 
""'•u Na ' Nazife, Yudiı, Rokaan, 

~le.cak göİ~tren,. Tenr, Dilşa.t, Finten 
"hı aştı. gelerın daha o zamandan 

levd._ d:~ilbu ka.~pt':. ve bu d.i~a~da, 
~eı· bulunab~? m~fkulpeıent ıla.h ıçin 
lı e ~akber "·'ihrnı? Bu şaşaalı kafile
d aYaleti e 1 am veren müheyyiç 
/ ~opa~,fe"~udiyeti daha tazeliğin
k'"'iı. karaı"t n adını, Suriye sahilinde 
••lı _ ııının göl· · d .. . • lı -eınin lı k gesın e tıırın za 

a. ihilli de ji rrdığı mermer taıının 
liin.ı;.tan~ştırma!ı· 

mugfel ıeyalıatin-

1 Yazaa: 
Lucienae Abdtllhak Hamit 

den sonra, bir kere daha Paris, müte .. 
akiben Londra. Çünkü hayat devam 
ediyor, hayat, kenarlanna kabirler 
aıralanmıt bu uzun yol.. Abdülhak 
Hamit hepimiz gibi yaşryor, ağlıyor, 
gülüyor, unutuyor, hatırlayor, fakat 
her geçen gün, onu, gayri mevcut va
tan derelerinin sahillerinden koparıl· 
mıt aazın dahiyane bir el altında ül
vi ili.hisini terennüm ettiği beyaz sa
hifeye getiriyor. Eıber kahramanca 
müdafaaya kalkıııyor, Tarık denizleri 
aııyor, vilayetler fethediyor, lbni Mu 
aa son duasının üzerinde secdeye va· 
nyor Abdullah Seyfi wn kadehini, 
son ~etreıinin göğsünden içiyor, Da· 
valaciro dalğalara ülvi münacatmı 
haykırryor, Üçüncü Abdürrahman 
milletine en yüksek aıkını kurban e
diyor. 

Şim§eklerin ve gök güriiltüsünün 
içinde, galibiyetlerde ve hezimetler· 
de ateıli halkımızın etrafını çevirdiği 
abide yükseliyor Ye hu abidenin ÜS· 
tünde, yıldız kümelerinin parıldadı· 
ğı bir aema altında kanatlarını açınıs 
ne kadar aeaaiz Melekler uçu§uyorlaİ·. 

O tarihte ben, doğduğum Belçi
kamda tiiri aeven hülyaperver bir kü 
çük kızdım. Fakat mukadderatım 
Ç~~kl~ğumun yaldızlı gölğelerind; 
gulumk~ıyor ve eararengiz parmağı ile, 
on ıe ız Y•tımın fecrinde, hayatın ha· 
na güzel bir mükafat olarak bahıet
!"~ğe ka~ar verdiği adama kaYDfmak 
ıçın, takip edeceğim yolu çiziyordu. 
Naıı.1 birleıtik, niçin ve naııl ayni u • 
budıyetle, ayni taliin bizi ayni mu
kaddeı Kabeye doğru götürdüğü zi
yaretçiler olduk? Bunun, bizim bir 
çok iıtihalelerimizin safhalarından 
biri olduğunu kabul edelim. 

Müıterek hayatmuz, burada tanı 
özünü anlatabilmek için, bir çok müı. 
tezat unsurlardan mürekkeptir. Uzun 
ve aaburane gayretler aayeıinde bu 
neticeye vardık: Birbirimizi anlamak 
neticeaine .• Bu auretle her birimizin 
meziyet ve kuıurlarımızın birbirine 
intıbakı ve belki bunların halitalat
maaıdır ki, esaslı faziletlerimizdir. 
Birlikte hülyalarımızın arkasmdan 
kotmak, bir neYİ ıilah arkadqhğı 1&• 

yılır. Hepimiz bu arkadaılığm kıyme 
tini biliriz. 

Yirmi yıl hazan çiçekli ve ekaerf. 
ya initli yokutlu dar yollarda yüril. 
YÜf, yorucu merhaleler, acıklı iftirak· 
lar, ümitsiz tetebbüaler, mes'ut gün
ler .. Bütü.n bunlar çöle serpilmiş vaha 
lar ve aeraplar gibi hayatımıza ser• 
pilmittir. 

Yava9 yava9 aramızdaki muhab
bet abidesi harabelerin Üzerinde yük 
seldi. Sebatla, heyecan ve aşkla taşla 
rını teker teker koyarak evimizi yap 
tık. Mucize kabilinden tekrar kuru
lan bu çatının altında, Abdülhak Ha 
mit, bu ideale susamı§ adam, her ze,,. 
man kendisini metğul etmİ§ olan me
seleleri, efyanın büyük sırrmı tekrar 
ele almaktan ve tahlil etmekten ,~, k 
duyduğu eıerler ıeriaini yazıyor: Cii
nunu Atk, Yabancı Dostlar Ruhla
rın .b~yük ıırrı, ilhan, Tur ha~, Tayflar 
geçıdı, Ruhlar, Arzilcr. 

.. O ~ir muazzam kanat darbeıile 
yukscliyor, biz de onunla beraber 
erişilmesi hemen gayri kabil irtifalard~ 
süzülüyoruz, onunla beraber bu top.. 
rağa mensup o!mıyan ışıkların parla
dığı korkunç gema merhaleleri ara
sında dolatıyoruz, onunla beraber 
amakından vecit nağmelerinin yüksel
diği geni, ağızlı uçurumun üzerine 
batımız dönecek derecede eğiliyoru:ı:, 
karanlıklarda parlıyan bu ıtıklarrn 
::aammaengiz manzarası karıısında 

ımıı gözlerimizi tekrar kapı -Yoruz. 
En ıon tiirleri k • ı· 

ırençlik ıtdded"I b" •e •en yaıın ha a z •eılec•···ab d ~ten güzellik te eg!nı ı ... at ~ ~r. 
Guzellik, henu·· ebedı degıl midır? 
• 1 · · z neıred"I · b · ır erın ıhtiıamı k ı mıyen u fl-
mt§llt'. na uaurauz teklini sar 

Evet, niıner'i .. 
bu giizel alnı öp ~unuhat periai hala 
Onu, temiz ellerileuyokrl. N&rner'i mi? 
1 nkl . 1 il• ar k e erı, yı dızlar d""k""l &Yan ce-
bu terefli yıl dönüm .. 

0 ~ ~~ demetleri 
dülhak Hi.nı.id u gununde Ab • 
musunuz? e uzatırken görnıiyor 

Lucienne Abdülhak Hamit 

Halkevi kon~releri 
Hail.evi temsil tubesi kongreai dün 

akşam ıEaat 
1
1_7,5. ta Halkevinde yapıl

mııtır. vve a dıvan intihabı yapılıru 
v~ riy~aete Galip,. ka~İpliğe de Hayr~ 
Nıyazı Beyler seçılmıtlerdir. Bundan 
wnra temsil komitesi reisi Celal Tah
ain Bey faaliyet raporunu okumU§tur. 
Rap~~ hakkında .aza, tefekkürden baı 
ka J<>ylenecek bır feY olmadığını be
Y.•n etmitlerdir. Rapor kabul edilmit 
tır. Bundan J<>nra yeni sene faaliyeti 
ti:.sında yapılacak itler görütülmÜ§· 

Halkevi reiai Ali Rıza Bey aöz ala 
rak muaiki ıubesinin tiyatro ıubesile 
birleıtirilmeai teklif edildiğini, bu hu
sııata tiyatro tubeai azaoının fikirleri • 
ni öğrenmek icap ettiğini söylemiıtir. 
M. Kemal, Vaafi Rıza, Galip Beyler 
bu fikrin aleyhinde bulunarak, bu 
te:ırhidin imkansız olduğunu ifade et
?'ı~lerdir. Bundan ıonra yeni komite 
ıntihabı yapılmıttı:r. Neticede Ertuğ -
rul Muhsin, Vasfi Rı:ı:a, Refik Ahmet, 
~lal T ~ıin "':. M. Kemal Beyler seçil
nıııl~rdır. Bugun de spor §ube•i kon 
greaı Yapılacaktır. 

Halkevinden: 
b ~vimiz spor ıube.i komite İntihabı 
1 

ugun ıaat ( 17) de Halkevi merkez sa
onlıunda yapılacağından bu ıubeye ka

l?! azanın Yaktinde hazır bulunmaları 
nca olunur. 

Fransızca kursları 
Halkevinden: 

F Evimizin Cağaloğlu merkezinde 

1 ;;:aızca (A) Ye (B) kursları 10-2-
B cumartesi günü baflıyacaktır. 

u kurslara devam ebnek isteyenler 
her gün idare müdürlüğüne müraca
atla kayıtlarını yaptırrp İzahat alabi
lirler. 

MiLLiYET PAZARTF.Sl 5 ŞUBAT 1934 

Tramvay Ücretleri 
60 ar para tenzil edile

bilir mi? 
Istanbı.I Tramvay tirketi Ücret ta

rifesini tesbit eden komisyon son üç 
aylık içtimaını yapmıttır. Aldığımız 
malUmata göre tramvay ücretlerinin 
muhakkak şekilde tenezzülü için bir 
formül teabit edilmiştir. Komisyonun 
bu huauataki kararı yakında Nafia 
vekaletine gönderilecektir. Tramyay 
§İrketinin mukavelesinin son tasdik e .. 
dildiği tarih olan 1932 aeneainden be 
ri iktısadi şartların çok deği§mİş ol -
duğu, her eıya ucuzladığı gibi tram .. 
vay Ücretlerinin de ucuzlaması lizım 
geleceği kanaati hakimdir. Ücret ko
misyonundaki belediye murahhası 
tramvay Ücretlernin 60 para ucuzla
yabileceğini ve bu hususta bir for .. 
mül yapıldığını bildirmit§ir. Nafia 
veki.letinin de ayrıca, Tramvay ücret .. 
leri hakkında yaptığı tetkikat bura • 
daki komiayonun mütaleasına teva .. 
Euk etmektedir. Be!ediye reia muavi
ni Hamit Bey dün bu hususta demi§ -
tir ki: 

- Komisyonun kararı iıtİ§ari ma .. 
hiyettedir. Tarifede değiıiklik yapıl
ması Nafia vekaletinin takdirine bağ 
lıdır. Vekalet karar venneden ne ola 
cağı belli değildir. Komisyonun nok • 
tai nu:arı ve eababı mucibeai Nafia 
veki.letine arzedielcektir. '' 

--o--

Hesapların tetkiki bitti 
Devletdenizyollan, Akay, Fabrika ve 

Havuzlar idarelerinin geçen aJtı aybk 
heıaplarını tetkik için Ankaradan gelen 
heyet, fabrika ve havuzlar birliğindeki 
tetkikatını bitirmittir. Heyet, iki gün
denberi Akay dareoinin geçen altı ay -
lık heaaplarını tetkike baılamııtır. Bir 
kaç güne kadar da Denizyollan idare
sinde tetkikata batlayacaktır. 

Heyete dahil lktıaat veki.leti Hava 
ve Deniz müıteıarlğı kabutaj ıubesi 
müdürü Ayetullah Bey, Yaki olan davet 
~e.rine Ankaraya gitmiı ve yerine mua 
vını lbrahim Feridun Bey gelmiıtir. 

Umumi evler 
F_uhuıle mücadele komisyonu dün 

Sıhhiye müdürü Ali Rrza Beyin riya
aetinde toplanmııtır. Bu toplantıda 
fuhut mıntakalarında açılacak birleı
me, tek batına ve umumi eyleri aça • 
cak olan kadınların istidalan tetkik 
edilmit ve bu mıntakalarda alınacak 
tedabir görüşülmüştür. Diğer taraf • 
tan Emniyet müdürlüğü latanbul ah
laki azbıtası da gizli münasebette bu
lunanlar hakkında aıkı tedabir almıt 
ve bir çok kadınlar hakkında muame 
leye batlanmııtır. 

--o-

Vilavetin bir tebliği 
1 ·tanbul Vilayetinden: Matbaa sa

h ip 'erine: 
1 - Matbuat kanununun 8 inci ve 

2 ~ inci maddeleri mucibince baaılan 
JJ'I S> "bualardan makamımıza verilmeai 
lıi ... ım gelen iki nüshanın günü günü .. 
t\P ve kendi vesaitinizle Vilayet Mat
huat kalemine gönderilerek imza mu 
l<abilinde verilmesi, bu tarzda yapıl • 
mıvan tevdiat muteber addedilmiye • 
rek mezkiir maddeler mucibince taki 
bat Yapılacağı. 

2 - Her matbaa aabibinin ay sonun 
da o ay zarfında matbaasında baaı -
:~ matbuaların tam bir cetvelini Vi-

l~Yet matbuat aklemine gönderınelerı 
uzumu ilin olunur. 

1---::--K-u_._a_k_h_a_lıı_•_r_ı_•_r ___ ı 
Şevki Bey Ankarada 

ne yapacak? 
.. ~ Muhtelit mübadele komisyonu 

Turk murahha11 reisi ve Madrit sefi
rimiz Şevki Bey, Ankaraya gitmittir. 
Şevki Bey, muhtelit mübadele komia • 
yonunun taıfiyeaine ait itleri gÖrÜ§e • 
cektir. 

* Japon ıefiri geldi - Japon sefiri 
' dünkü trenle Ankaradan fehrimize gel-

miıtir. 

* Türk - Japon ticaret muahedesi -
Bu ay nihayetinde, müddeti hitam bu
lan Türk • Japon ticaret muahede•İ ye
niden üç ay İçin temdit edilmiştir. 

* Fakir çocuklara mürekkep - Ka
dın!ar Birliği tarafından mekteplerdeki 
fakır çocuklara dağıtılmak .. ilk 

ekt 1 •. k uzere 
m ep ere mure kep gönderilmiıtir. 

. ~. ~drn Birliği gazeteıi _ "Kadın 
Bırlıgı Gazetesi, diye bir takını 
lelerin ıatılmakbt oldugu" g""rü)" .!l'at~.e-
Kad B. 1 .•. h" o mut ur. 

ın ır ıgı ıç bir gazete çıka _ 
dığı?' v~ kendisine atfolunan gaze~r
le hıç bır alakası olmadığını tavzih et
mektedir. 

Etibba Odaaı intihabı - Etibba o
daaı idare heyeti intihabı yarın yapı
lacaktır. 

Maliye vekili Beyin gözlerini ame
liyat eden Etibba odaaı reisi gö:ı: dok· 
toru Niya:ı:i ismet Bey Ankaradan ıeh 
rimize gelmittir. 

Musevi cemiyetinde konlerarıa _ 
Balatta MuseYi Ahemla cemiyetinde 
türkçe konferanslar ve temsiller ve • 
rilmektedir. Geçen akşam da burada 
bir müsamere verilmiı ve cemiyet ida 
re heyeti azasından laak Basa Bey ta 
rafından türkçe bir konferans veril
mitıir. 

Himayeietlal kongresi - Himayei 
etfal cemiyeti Eminönü kaza kon.ırre~ 
ai 23 ıubat cuma günü saat 14 te Di
vanyolundaki kaza merkezinde yapı. 
lacaktır. 

Himayeietlal balosu - Himayei
etfal cemiyeti latanbul merkezihce 
her sene yaprlmakta olan kostüm!"" 
balo bu aene de 22 ıubat perı mb u 
aktamı Tokatliyan aalonlarınd e e 
lacaktır. Balo heyeti tertibı"y '.' yapı-

d b 1 eaı ara • 
aın a u unan hannnefend ·ı b 1 ait ihzaı·atla metgul olup b er .. ~oya 
ihzarat nihayet bulacakt ugun erde 

ır. 

Yangına karşı 
-o--

Evkaf idaresi de icap 
eden tedbirleri aldı 

Evkaf müdürlüğü de yangına karşı 
koruma tertibatını tamamen almıştır. 

Dairenin her tarafına su hortumları 
ve yangın söndürme malzemesi yerleı· 
tirilmiıtir. 

Bir aktam gazetesi, bu idarede yan
gına karıı alınan Ye alınmakta olan 
tertibatın noksan, karanlık yerlerde 
kıymetli evrakın tehlikeye maruz kaldı
ğını yazmııtır. 

Bir muharririmizin yaptığı tetkika
ta göre esasen kıymetli evrak ve veıi
kalar tamamen ayn Ye laf bir binada 
aaklanmaktadır. 

Burada yangın tehlikesi hiç yok • 
tur. 

Diğer taraftan dairenin içinde Ye 
alt katta bile karanlık hiç bir taraf bı
rakılmamııtır. 

Bundan batka dairede demir bölme 
kapılar mevcut olup bunlar da yerle
rinden çıkanlmıı değildir. Hepsi yerli 
yerindedir. 

Ayrıca dairenin arka kıımına dü • 
fen pencerelere de, dııardan yangın 
zuhurunda içeriye ateıin airayetine 
mani olmak üzere, demir kapaklar ko • 
nulmuıtur. 

Dairenin bahçeıindeki büyük havuz
lar dahi ağzına kadar su ile dolu bulun
durulmaktadır. 

Evkaf müdürü Niyazi Bey, bu ter• 
tibattan baıka daire itlerine bakmak ü
zere bir memur daha ayırmııtır. Ni .. 
yazi Bey, odacılara verdiği bir emir • 
le de ıobalardaki ateşlerin öğleden son
ra saat üç buçukta alınarak söndürül -
meıi, daire tatil edilmeden evvel yanmıı 
hiç bir atet kalmamasını ihtar etmiı • 
tir. 

Bütün bu iıler daimi ıurette kontrol 
edilmektedir. Evkafın diğer müeaaeae
lerinde de buna göre tertibat alnmıı -
tır. 

Yangınlara kar,r tertibat alınma11 
için vilayetin tebliği üzerine tahkikat 
meselesinden viliyetle evkaf araıın -
da bir ihtilif çıktığı, evkafın bazı iti • 
razlarda bulunduğu ıayiaaı da doğru de· 
ğildir. iki daire arasında böyle bir ıey 
geçmemi1tir .,, 

P'•ll•t• 

Bir eldiven hırsızı yakalandı 
Dün tramvayda Alfona Efendinin 

8 lirasını ve ayni tramvayda buluna~ 
Mekki Sait Beyin de bir çift eldivenı
ni çalan Bursalı Kamil yakalanmı§hr. 

Bir yangın çıktı 
fenerde Salma tomrukta Helvacı 

aokağında oturan Haaan Efendinin 
zevcesi Cemile Hanım sokağa çıktığı 
&ırada mangaldan sıçrayan kıvılcım 
yerde serili ot minderini tutufturmut 
iae de yetitilerek ateş söndürülmÜ§ -
tür. 

Bir manitacı 
~ bq gün evvel Ayancıktan la

tanbula gelen Salih Efendinin önüne 
çıkarak manitacılık auretile yankeai
cilik yapmağa te§ebbüs eden Halit 
oğlu Kazım dün Fatihte derdest edil
miıtir. 

Meyhane kavgası 
Evvelki aktam, istiklal caddesin • 

de, Jale gazinosunda bir arbede ol • 
muf, gazinonun sahibi Ziya Bey ağır 
surette batından yaralanmıtlır. Dün 
aktam toför lsmail Hakkı, Li'itfi, Hüs 
nü efendiler Jale gazinosuna gelmiı
ler, fÖyle hafif hafif iıret etmiye bat
lamıtalrdrr. Birden bire diğer masa • 
da gene itret etmekle menol olan 
kunduracı Tevfik Efendi bunlara ci • 
nasalı cinaalı sözler söylemeye batla ... 
mııtır. Tevfiğe kartı ıoför lamail Ef. 
hiddetlenerek küfretmif, Tevfik de 
mukabele etmit ve iki taraf biribirle
rine ağızlarına geleni savurmaya bat
lamıtlardır. Bu arada bira ıiteleri ha 
Yada uçmıya baılamıt, masalar dev· 
rilmiş, kadehler kırılmıştır .. Bu ara • 
lık, kavgayı teskin İçin araya giren 
gazino •alu"bi Ziya Beyin batına da 
bir bira ıitesi isabet ederek ağır su • 
rette yaralanmıştrr. 

Bir çocuk haşlandı 
Fatih civarında feci bir kaza ol -

muştur. Fatihte Kırkçetme mahalle
sinde oturan Azize Hanım dün bir 
yaşlarındaki kızı Sabriyeyi odada man 
galın yanına yatı:rmı§ ve on bir yqm 
~aki oğlu Salimi de çocuğa bakmak 
uzere '!"•da bırakıp bir iı için çılmut 
tır. Salım odada dolatırken bir aralık 
nasılsa ayağı mangala takılmıı ve 
mangal devrilmiıtir. Ateıin Üzerinde 
kaynamakta olan tencere tamami)e 
uyuyan Sabriyenin üeuine dökülmüı
tür. Sıcak yemekler yavrucağın mub
teli~ yerlerini yakmıt ve çocuk can 
acısıle bayılmıttır. Yaraları ağı:r olan 
çocuk haıtahaneye kaldınlmrtıır. 

Hayvan hırsızları 
Bir müddetten beri Mevlanekapı 

civarında hayvan hrr11zlıklan yapan 
bir adam yakalanmııtrr. Süleyman 
isminde olan bu adam evvelki gece de 
Mevlanekapı civarında inekçi Meh • 
met efendinin ahmna girip inekleri a 
ıırmak iıtemittir. Bu sırada bahçeye 
çıkan Mehmet Efendi ahı:rdaki gürül 
tüyü duyunca hrr11z olduğubu anlıya. 
rak zabıtaya haber vermiı ve Süley
man ahınn içinde cürmü methut ha
linde yakalanmıttır. Bu azılı hır&ızm 
Ba.kı:rköy civarında bazı köylerden 
de hayvan a§ırdığı meydana çıkarıl • 
mııtı:r. Zabıta Süleyman hakkında 
tahkikata devam ediyor. 

Kadınlar Birliğinde çay 
Amerikalı kadın gazetecilerden 

Miı Her§eY §ehrimize gelmiştir. Ka • 
dın gzteci şerefine kadınlar birliği bir 
çay ziyafeti vermj§tir. Amerikalı ga
zeteci memleketimizde kadın hayatı 
hakkında birlikten izahat almıthr. 
Taaddüdü zevcatın kaldırrldığını öğ
renince hayretini gizliyememiıtir. 

Şu fotoğraf vefatını dünkü nÜ•hamızda haber Yerdiğimiz kıymetli ıahne 
artisti "Otello Kim.il,, in cenaze merasimine ait bir intibadır. 

Resimde cörülen kadın, Otello Ki.mil'in geride kimıeıiz bı:raktığı yegane 
hemtiresi Malike Hammdı:r. Diğer iki erkekten biriıi hastahanenin imamı, öte
kiıi de merhumun preıtitkarlarından Galatasaraylı Cemalettin Beydir. 

Cenazeoinde meolektaılarından tek bir insan bulunmıyan bu ölünün son ha· 
tıraamı bir ibret lavhaaı olarak tiyatro tarhimize tevdi etınek arzusile dercedi
yoruz .. 

Liepmann'ın konferansi 
Kadınlar Birliğinin tetebbüıile pro

fesör Liepmann tarafından on bet fU
batta HalkeYinde bir konferans verile
cektir. 

, K, ..,feranıın mevzuu (Kadının oıh-
·hati devletin en iyi iıtinatgahıdır) kon
feran11 franıızcadan türkçeye doktor Na 
tit Bey tarafından tercüme edilecektir. 
Konferans saat on altıda verilecek ve 
onu bir konser takip edecektir. , ..... _. ... 

--o-

Tayyare balosu 
Tayyare baloıu önümüzdeki perıem

be aktam• Perapalas oalonlannda ve
rilecektir. 

Balonun mükemmel olmaoı için Tay
yare Cemiyeti tarafmdan bütün hazır
lıklar ikmal edilmiştir. Baloda filo ha
linde uçurulmak Üzere yüzlerce tayya
re modelleri yaptırılmıftır. 

Müesaeseler tarafından balo için te· 
berrü edilmekte olan kıymetli eıyalar
la ~ğlen.celi piyangolar tertip edilmek
tedır. Pıyango çekilirken müesıeaelerin 
iıimleri de ilan edilecektir. 

İTİMADI MİLLİ 
TORK SlGORT A ANONiM 

ŞiRKETiNDEN: 
Ticaret kanunu ile ıirket mukavelen&• 

meıinin olbaptaki ahkamına tevfikan 
''iTiMADI MiLLi" Türk Sigorta Ano
nim Şirketi hissedarları 1934 seneıi 

Martının 8 nci Perıembe günü saat 14 
de Galata'da, Voyvoda caddesinde "lTl
MADI MiLLi" hanında tirket merke
zinde inikat edecek heyeti um~miyeyi 
ad-iye içtimaına davet olunurlar. 

Hiısedaranm heyeti umumiyeye dahil 
olabilmek için ticaret kanununun 370 
nci maddesine tevfikan içtima tarihin
den bir hafta evvel hisselerini ıirket 
merkezine tevdi ile dühuliye Yarakası al
malan rica ve lstanbul bankalarına tevdi 
edilecek hi11e senedatı makpuzlannın 

tevdiat mahiyetinde o~arak kabul edile
ceği ilan olunur. 

1 - idare Meclisi ve Murakıplerin ra
porlannın okunması. 

2 - 1933 seneıi bilançosu ile kar ve 
zarar hesaplarının kabul ve tasdiki ve 
mezkUr ıene netayici muameli.tından 

Meclisi idarenin ibraıt. 
3 - 1934 ıeneıi için Murakıp ıeçil

meıi.. 

4 - idare Mecliıi azalarından müd· 
detleri dolmuı olanlann yerlerine esaı 
mukavele ahkamına tevfikan yenilerinin 
seçilmesi. 

5 - Tivaret kanununun 323 ncü mad
deoine tevfikan Şirketle muamelitı tica
riyede bulunmak üzere Mecliıi idare aza-
larına mezuniyet ilau. ( 12982) 

Darüssalaka 
Müdürlüğünden: 

Mektebin Fizik Labratuvarı i
çin münakasa ile alınacak aletler 

hakkında maliımat almak üzere ta 

)iplerin her gün ve münakasaya 

j'tirak etmek üzere Şubahn 10 un

cu pazar günü saat 14 te Nuruos

maniye de Cemiyeti T edriıiye Mer 
kezine müracaatları. (479) 
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Kcımfu memlakatlarda 

100 bin altın 
Büyük harpte gömülen bir 

hazine çıkarılacak 
BERUT, - Bir kaç gün evvel, 

tehrimize Ahmet Sadettin isminde 
bir adam gelmif ve Beruta yakın 
Hot köyü civarında bir kuyu için
de büyük bir servetin gömülü oldu 
ğunu ve bu serveti çıkarmak için 
Suriye Hükumeti tarafından ken
disine müaade verilmesini istemit 
tir. Ahmet Sadettin, Suriye gaze· 
telerine, bu yüz bin liralık define 
hakkında 'u izahatı vermiştir: 

"- Umumi harbin sonlarına 
doğru Rayak cephesi kumandanı 
miralay Vahit Beyin maiyetinde 
emirber olarak bulunuyordum. Bü 
tün Suriye cephesile birlikte Ra· 
yak ta Faysal'ın eline geçmitti. 
Vahit Bey, muhafazası altında bu· 
lunan ve 1stanbuldan bir kaç gün 
evvel zabitan ve efrada verilmek 
üzere gönderilen demir kasalar i
çinde kısmı azamı altın ve müteba· 
kisi kağıt para olan yüz bin liralık 
serveti kurtarmak için onu emir 
zabiti mülazim Kazım Beyle bir
likte Rayakla Hot köyü arasında 
bir kUyuya atıp üzerini taş ve top
rakla doldurmu~tu. Aradan zaman 
geçti ve bu mesele Vahit ve Ka"zım 
Beyler arsında bir sır olarak kal
dı. Bundan bir müddet evvel ölüm 
döıeğinde bulunan Kazım Bey, 
beni yanma çağırttı ve büyük ser
vetin gömülü olduğu yeri tarif et
ti. Şimdi Kazım Bey ölmüttür. Mü 
s~a~e verildiği takdirde bu serve
tı elımle ~o~Uf gibi bulup çıkara
cak .~e. hu~u~et~ te•lim edeceğim. 
Tabııdır kı, hükfunet te bana hisse
me düşecek miktarı verecektir.,, 

Suriye gazetelerine göre, bu ada 
mm ismini söylediği miralay Vahit 
Bey, Suriye cephesin~n s~k~tu üze· 
rine Faysal hükumetine ıltıhak et: 
mif, bilahare de Fransızları~ Surı
yeyi İfgalleri üzerine umum Jandar 
ma kumandanlığı yapmıf olan zat
tır. Mülazim Kazım Beye gelince; 
Şaında böyle bir zabitin bulunup 
bulunmadığı meçhuldür. 

Maamafih hükumet, Ahmet Sa
dettin'in ihbarını nazarı dikkate a· 
!arak tarif edilen kuyuyu muhafa
za altına almı,tır. Bir kaç güne ka
dar burada at&fhrmalar yapılacak 
trr. Şayet Ahmet Sadettin'in dedi
ği doğru çıkbğı takdirde hem Su
riye hükumeti hem de kendiıi isti
fade etmit olacaktır. 

Sakıt hanedan azası nerelerde? 
Kalkütadan Mısır gazetelerine 

verilen haberlere göre ıon zaman
larda şurada burada dol~n 
eski hanedan mensupları Hindis • 
tanda toplanınıya ba,lamıtlardrr· 
Abdülhamidin oğlu Mehmet Ce
malettin Efendi, Vadettinin kansı 
Seniye Hanım da Hindistana gel
mitler ve gazetecilerle temas 
etmitlerdir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaaııaı 

Cumadan batka günlerde saat 

(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele· 

fon : 22398. Kıtlık ikametgah 
Telefon 42519. 
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i.panyoıca, İta.yanca v, 
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Mahkeme kararını verdi 
(Başi 1 inci sahifcd_e) • 

lar in- Türk cnnia11na hıtaben hll' 
Bulgar tarafından yazıldığı hiuini 
orermektedir. Sahri Efendinin hareke
li matbuat kanununun 28 inci madl • 
deai delaletile ceza kanununun 312 
inci maddeıin& temu etmekt&dir. Bu 
ıuretle cezalandınlmumı iaterim. 

Haaan Raaim Beye relince: Ha • 
tan Raıim Beyle üçüncü ceza mahke 
meainde bir kere daha karJılatmııtık. 
O zaman da auç bpln buna benzemek 
le ore ayni mahiyette bulunmalita idi. 
Haaan Raaim Bey o zaman da gazete 
tinde bir Amerika razeteainden bir 
Ermen.inin Türkiye aleyhinde nqret· 
tiği bir mektubu neıretmitıi. Yapılan 
muhakeme neticesinde mahküm oldu, 
fakat bu mahkiimiyet aon af kanuni
le affe ve tecile tabi tutuldu. Biz ... 
nıyorduk ki Haaan Raıim Bey artık 
böyle bir ıuç iılemiyecek ve bu kabil 
ıuç olan yazılan nC!rebn.İyecektir. 
Halbuki Haaan Rasim Bey gene ayni 
ıuçtan dolayı buraya relmit bulunmak 
tadır. Mahkemede aöyledikleri bu net 
riyatta fena bir makaat ve niyet olma 
dığı merkezind&dir. Böyle olmakla be 
raber neıriyat bizatihi bir suç tetki' 

, _ 
llir ay hapse 11e yirmi bef lira para 
cezasına mahkum olan Sabri ·Ef. 

kararı dinliyor .• 

etlllekt&dir. Hareekti ceza kanununun 
'162 inci maddesine temaı etmekt&dir. 
'Bu auretle cezalandınlmaımı iıterim. 
Sabri El. müdafaa için ne diyor?. 

Müddeiumuminin bu iddiaamdan 
aonra reiı Sabri Efendiye: 

- Müdafaaruzı yapınız! demiı, fa. 
kat Sabri Efendi. 
·- 'Efendiın ben kendimi layikile 

:-r.dafa.a edecek vaziyette değilim. 
müzahereti adliye talebile bir iatida 
nnnit§im. Bu iıtida icap eden veaai· 
kin ihzarı için bana iade edildi. Fa• 
kat ben mevkufum. Kadirgada Tale· 
be yurdunda yatıyorum. Burada tanı
dığım bildiğim yok. Onun için İcap e· 
den veaaiki hazırlayamadım. Bir ve
kil tayini için mehil talep ediyorum 
cevabmı ırermittir. 

Mahkeme bu talebi müzakere et • 
tikten sonra reddine karar vermiı ve 
karar Sabri Efendiye tefhim edile • 
rek: . 

- Mahkeme talebinizi reddetnıit· 
tir. Müdafaanızı yapınız deniJmjt • 
tir. 

Sabri El. nin müdalaaaı 
Bunun üzerine Sabri Efendi müda 

fauına baılanuıbr. 
- Ben Bulgarlar elinde kalmıt bir 

Türk çocufuyum. Orada zulüm gör • 
milf, ana ıratana iltica etmiı, burada 
tefakat ve himaye gönnüı bir ada • 
mım. Ben Türk efkarını Bulgarlara 
kartı kin ve adavete teıvik makaadi
)e mektup yazmıt değilim. Bulaar ta
lebe Türk olduğum için beni daima 
tehdit ederlerdi. Türklük aleyhindeki 
hiuiyatlarıru bana açıkça ve korkusuz 
ca aöylemekten çek.inmezlerdi. Ben .,,. 
ğer bunları ve Bulgar talebenin Türk 
a_leyb~eki fikirlerini kendi büıriye • 
l~e ıc=;ap edenlere bildirseydim müı 
kül ırazıyette kalırdım. Ailem Bulaariı 
tandadır. Orada onları tazyik &derler. 
burada bana yapamadıklan fenalriiı 
onlara yaparlardı. Bundan korktum. Bu· 
nun için Petrof imzaaını atarak ve bir 
Bulrar hüıriyetine bürünerek Bulgar 

---
Tarihi roman: 48 

talebenin bana aöylediklerini aynen 
bir mektup halinde Habere yazdmı. 
Netredil&eeiine ihtimal vermedim. 
Makaadun Habere tercüme yapmak • 
ta olan Bulgariatanh arkadaımıı ken 
diainin maruz bulunduğu tehlikeden 
haberdar etmekti. Bulgar talebe beni 
tehdit ederken yalnız tahamıa dejil, 
bu tehlikeftin matbuatta çahtan di • 
ğer Bulgariatanh arkadaılara da f& • 
mil oldujiunu aöylüyorlardı. Haber aa 
zeteai daima Bulrariatan aleyhinde neı 
riyal yapıyordu. Haber mütercimi de 
Bulgariatana aeyahat yapacaktı. Ba • 
na yapılan tehditlerden ve dolyıaile 
kendiainin de maruz bulunduğu tch • 
likeden haberdar değildi. Onu bir teh 
likeden korumak için kendi aklımca 
bundan b14ka bir tedbir bulamadım. 
Y okaa makaadım mektubun neıri de· 
ğilui. Eaaaen netrine ihtimal veremez 
Jiı~'). 

Himayeıine mazhar olduğum, 1&• 

ye•inde yqadığmı, nimetini yediğim, 
iyiııgini gördüğüm, paraaile anamı ba 
İ•amı beslediğim devletimin aleyhinde 
ve onun aiyaıetine aykırı yazı yazma 
ğı balırnndan bile ııeçinnezdim ve esa 
ren yazdığım o mektubun bu neticesi 
ni to.kdir edemedim. 

Beni mahkiim ederseniz ben dev 
!etimin bana faideli bir unaur olmak 
ldn bahfettiği frraatlan kaybetmiı, 
hltf~ttiği nimetleri ödemek fırsatını 
k .. çırmıı olacağım, bu uğurda timdi
ye kadar ıarfettiğim emekler de he
der olup gidecek/' dem.ittir. 

irfan Emin Beyin müdafaası 
Bundan sonra irfan Eınin Bey mü 

dafaaya baılamııtrr. Haaan Raaim Be 
yin müdafaasını yapan irfan Emin 
Bey de hülaaaten demittir ki: 

- Nuıl olup ta Sabri Efendi ile 
beraber muhakeme ediliyoruz hayret 
teyim? •• Biz nefl'İyatımızda da zabıta 
ya viki olan müracaatımızda d." !eh
diı edildiğimizden bahis ave ııkayet 
ettik. Tehdit edenle tehdit edilenin ay 
ni ıırada muhakeme &dilmesini hala 
aklım almıyor. Biz makale neıretmc· 
dik. Sabrı Efendi de bize makale yaz 
mış değildir ki onun neıri meıuliyeti 
ni Üzerımize almıı olalon. Biz, bize 
yazılan tehdit mektubundan fıkralar 
neşrederek t"hdit edildiğimizden tiki. 
yet ettik. Eğer bu neıriyatı yapmaaay 
Jık latanhul zabrta11 belki daha 1 O se 
ne bu •uçlu)u bulamazdı. Biz yazma 
ıaydık bu hadiae çılnnayacak, bu a • 
dam buluıunayacak, ve eğer yalruz 
mektubu zabıtaya vennekle iktifa et• 
aeydik haksız ve lüzumsuz yere birçok 
İf güç aahibi 8u)Jarlar da zan ve ıüp 
he ~l!ı:'~" kalmı{ bulunacaklardı. Hal 
bukı bızun n.:tri,atımız ve verdigimi~ 
İpucu •ayesir.de iıaikki ıuçlu birkaç ıa 
at zarfında b'11undu ve huzurunuza çı 
karıldı. Bınaenaleyb nqriyatımızla 
Türk zabı''""" ikaz ve Türk adliye· 
ıine hizmet ~twi; ıayılınz. 

Mektubun bir Türk tarafında.o ya
zıldığını hal..-unızdan bile geçire • .,ez 
dik. Naaıl hAbnmızdan geçirirdik ki 
bir Türk - aahn&de bile ol•a - kötü bu 
Bulgar rolünü bu kadar muvaffakı • 
yetle <ıyn,..yamaz. 

Neıriyat.mızda te~vikten babaedı· 
liyor. Teıvik yoktur. Türk gerıçliıii 
iki buçuk gazete aahrile tahrik edile 
mez. Türk ıcnçlıği ıuurlu ve mÜdnk
tir. O her ,azının mahiyetini bi:ir. B' 
naenaleyh neıriyatımızda bir te2vik 
mevzuu ba.ıı.ıolamaz. 

Mahkemenin kararı 
irfan Emin Beyin müdafaaamı 

müteakıp ı:nablı:eme aafonu botaltıl • 
mı, ve lıcyet müzakereye çekilmiıtir. 
iki ıaattc n fazla müzakereden sonra 
aalon tekrar açılnnı ve mahkeme ka 
rarını tefhim. e!ıniftir. Bu kararla hü 
laaalen clenılmiftir ki: 

- Yazı dkin umumiyeyi heyeca
na geliı·ecek l'lilruyett&dir. Sabri .Efen 
dinin bu mektubu yazmaktaki mak • 
ıadı sarihtir: Yazı Türk Onivenitcsi 
gençliğini ve efkan umumiyeyi hare· 
kete getiımek için yazılmııtır. Haber 
gazeteai de bu mektubu nqretmekle 
Sabri Efen<li ile ıuç ortağı olmuıtur. 
Gazete mevhum Bulgara hücum ede
rek mektu!Jun beyecanmı arttırnıak • 
ta ve bu mretfe mektubun yazılmaaın 
daki makaada hizmet edilmektedir. 
Mektubun hem heyecan vennek, hem 
de ıürüm temin etmek makaadile 
neıredildiği kanaati haaıl olmakta, 
bu neıriyatın zabıtanm vazifesiani ko
layl14tınnak makaadile yapıldığı iddi 
a11 ve ''eğer neıredilmeaeydi zabıta 
suçluyu bulamazdL" tarzındaki mü • 
dafaa varit görülmemekt..dir. Zatla 
nm suçluyu kendiıine mektubun v
diini müteakıp 2 • 3 aaat zarfında bul 
duıju yapılan tetkikat neticeıinde an 

Güneşin Oğlu 
Bir müddet aradığı yıldıza bak. 

tı .. Ellerile bir takım i9aretler yap. 
tıktan sonra: 

- itte, dedi, onlar fimdi cenup 
yıldızı altında yatıyorlar. Madenle 
rin yolunu takip ederek iki saat 
kadar yürürsen, ilk kar,ı16'acağın 
dağın yamacında Meraa'yı bulacak 
sın! 

Günet'in oğlu, o gece, sabah ol· 
madan, Asuyu evde bırakarak, ya· 
nına bir gözcü aldı ve atına bine
rek yola çıktı. 

• • • 
O gece, Ulun hatunun içinde 

müthit bir sıkıntı vardı. Yavaş ya. 
va' yatağından kalktı .. Hizmetçi
aine: 

- Oğlumun odasına git ve ya
tıp yatmadığını, kimseye sezdirme
den anla .• Gel, bana haber ver! 

Dedi. Hizmetçi kadın Bora'nın 
odasına gitti 

Yazan: lskender FAHREDDiN 
Ulun hatunun içine doğmUftu •• 

Bora odasında yoktu •• Acaba, atıl· 
ıran delinkanJıyı bir tuzağa mı 
dü•ürmü9lerdi? 

. Ulun hatunun içinde gittikçe de
rınleten bu tüphe, onu sabaha ka· 
dar !1ykus~z brrakmıttı. 

Hızmetçı kadın reisin odasında 
ihtiyar Asuyu gö..Ünce tatırdı. 

- Bu saatte burana ne İfiniz 
var? 

Diye sordu 
İhtiyar gülerek: 
- Reisin bu saatte nereye gitti

ğini sorsan a kızım! •• Dedi. 
Asu, Ulun hatunun uyanık oldu

ğunu öğrenince, hizmetçinin pe· 
tine takıldı. 

Beraber yürüdüler .• 
ihtiyar sihirbazın Ulun hatuna 

diyecekleri vardı. 

Ulun hatun, ihtiyar Asuyu sesin-

MiLLiYET PAZARTESi S ŞUBAT 193( 

Balkan misakı parafe edildi MEMLEKET~:titE 
muhtelif meaeleler huıutunda ayniyeti 
efkar mevcut olduğu tezahür etmiJtir. 

(Ba§l 1 inci sahifede) 1 

Y ugoılavya aiyui malıafili, Balkan 
miaalo için Bulgariıtan ve Arnavutluğun 
da yakında iltihalımı temin edebilecek 
bir fonnül bulunacağına kanidir. 

Nasıl parale edildi 
BELCRAT, 4 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının Balkan huausi muhabiri bil 
diriyor: 

Bu aabab aaat 11 de dört Hariciye 
nazın Romanya aefaretinde toplana • 
rak Balkan miıakı. metni üzerinde aon 
müzakerelerini yaptılar. 

Saat 12,30 da Hariciye vekiliır.iz 
ile, Yunan Hariciye nazın M. Maksi
mos, Batvekalete giderek, M. Uzuno 
viçi ziyaret ettiler. 

Saat 13,30 da Romanya aefarelin 
de Hariciye nazırlan ,eref.ine bir og~ 
le yemeği verildi ve nazırlar yemek • 
ten gonra toplanarak müzakerata de 
vam ettiler. 

Dört hariciye nazın Saat 16, 30 da 
üç gün müzakereden sonra, Balkan mı 
aaknun kat'i metni üzerinde tam bir 
mutabakata vannıılardır. 

18,30 da dört nazır, Yugoıılavya 
hariciye nezaretinde toplanarak misa 
km tanzim ediJmjt kat'i metnini bir 
defa daha gözden geçirdiler. 

Saat 19,30 da misak parafe edil
di. 

Miıakın parafe edilmesini mütea• 
kıp Hariciye nazırları evvelce bildir • 
diğim kısa tebliği neırederek tarihi 
hi.diıeyi resmen ilan ettiler. 

Bu gece Yunan aefaretinde Hari
ciye nazırları ıerefine bir ziyafet ve 
rildi. 

:!"~ aabah aaat 8,15 de, Hariciye 
vekilimızle, refakatindeki zevat, Yu· 
?- Hariciye nazın M. Malııimoa 
ile beraber huıuıi trenle Alinaya ha 
reket edeceklerdir. 

Balkan itilafı miaakmın parafe e
dilmeli Y ugoılavya payitahtında çok 
büyijk bir sevinç uyandll'llllftır. 
L.~E_LGRAT, 4 ( A. A.) - Havaı mu 
uauınnden: 

~ miaalu metninin bugün teıpit 
edilerek Parafe eclilmeai muhtemeldir. 

1 yi maliinıat alan mabafil, kabul edİ· 
len formülün Balkanların emniyetini 
zıman altına alabilecek ve bütün cenu
bu f&l"ki A•rupa memleketlerinin ittİra· 
kini temin edebilecek kadar milliyim ol
duğu fikrindedir. 

Miaak evvelemirde Milletl'er Cemiye· 
tinin takip ettiği uıiil dairesinde Balkan 
devletlerinin teaanüdünü ilin etmekte
dir. 

Miaakı İmzahyan devletlerin Hariciye 
Nazırlan aenede bir veya iki defa, ruz. 
namede mukayyet meıeleleri tetkik için 
toplanacak'ar<hF. 

Siyaıi ınahafil Belıırad' da yapılan ml
aakm, Butgariıtan ıre Arıınutluğun 
girebilmeleri için açık olduğunu kaydet
mektedir. 

BELCRAT, 4 (A. A.) - Anla Ajan-
11 bildiriyor: 

M. Yevtiç, M. Titüleako, Tevfik Rüt
tü Bey ve M. Maluimoı bu aabab aaat 
11 de toplannuılar ıre aaat 13 e kadar 
görütnıü,lerdir. Saat 13 de nazırlar, 
Bqvekilet dairesine gitmiıler ve orada 
Bqvekil M. Uzunoviç tarafından kabul 
edilmi,lerdir. Saat 11,30 da dört nazır, 
refakatlerinde bulunan zevat Romanya 
Sefarethaneıinde bir öğle ziyafetinde 
hazır bulunacaklardır. Konferanaıı öğle -
den aonra denm edilecektir. 

Sarayda ziyafet 
BELCRAT, 4 (A. A.) - Anla Ajan· 

aı bildiriyor: 
Dün aktam sarayda bir ziyafet veril· 

mqtir. Ziyafette Yugeılavya Kral ve 
Kraliçeai ile Romanya Kraliçesi. Tevfik 
Rüttü Bey, M. Titüleako, M. Makıimos 
ıre refikaaı, Bil4vekil M. Uzuneviç, Ha
ricive Nazın M. Yevtiç. Romanya •e Yu
nanistanın Belgrad Sefirleri ve refikala
rı, Romanyanm Ankara Sefiri M. Ciun
tua, Türk ve Yunan Hariciye Nezareti 

!atılmıştır. Binaenaleyh Sabri Efendi 
ile Haaan Raıim Beyin Matbuat kn • 
nununun 28 inci maddesi delaletile 
ve ceza kanununun 161 inci maddeıi 
mucibiuce birer ay müddetle hapisle 
r.ine ve 2e er lira afrr para cezaaile 
cezalandır · 'malarma karar verilmiı • 
tir. 

Sabri J-:fendi karann tefhimini mü 
teakıp: 

- Bu parayı benden alacaklar mı? 
diye aormllb reiain: 

- Evet uvabma da gözleri yaıara 
rak ve içini çekerek: 

- Y o':< .... raram .... On param bile 
yok- ... diye mukabele edeı:ek mahke· 
me salonundan çılmuıtır •• 

den tanı~b· 
- Belli ki bu saatte yıldızlarla 

konu9mağa geldin .. Kimin yı)dızile 
me9gulsun? 

Diye sordu. 
ihtiyar sihirbaz, çoktan beri U

lun hatunu görmemitti. 
Kadıncağızın gözleri hali. açıl· 

mamıftı •• Derdine dert katmamak 
için, oğlunun nereye gittiğini söyle
mek istemedi. Fakat, Ulun hatun 
Bora'nın Mersa'yı aramağa gittiği
ni tahmin edemiyecek kadar gör· 
güsüz bir kadın değildi. 

- Bora onu çok seviyor, değil 
mi? 

Diyerek &Öze batladı. 
Asu, geceyarısmdan sonra eve 

niçin geldiğini gizliyemedi. 
- Sevmiyor mu , acıyor mu? 

anlayamadım •• 
Diye tevile kalkıştı· 
Ulun hatun batını salladı. 
- Gözlerim görmüyor, Asu! 

dedi. Fakat, kulaklarım i9itiyor •• 
Her ,eyi biliyorum. Oğlumun yü. 
reğini yakan ateti de biliyorum .. 
Bora onun pefinden gitti, değil mi? 

Asu cevap vermedi· 
Fakat, vaziyetinden anlaşılıyor-

Müdürlerinden Cevat Beyle M. Ro11eti, 

~nazSef~;eA=!~ m~~·1~~= Elazizde Aydında 
riçiç hazır b]!:üı~t&:~~ Tren düdüğü Adliye işleri 

• 

BELGRAT, 4 (Milliyet) - Matbuat 
dört Balkan devhoti Hariciye Nazırları· 
nın toplanmaaını, Balbm.rla Yakın 
Şark'ta ıulhün aağlaml.,ı.ınlmMı gaye
ıini iıtihclaf eden tarihi bir h&dise ola· 
rak kaydetmektedir. 

M. Çaldaria'in beyanatı. 
ATINA 4(Milliyet) - Bqvekil M. 

Çaldariı M. Papanaıtaıyunun miaalon 
tehiri lıakkmda gönderdiği telgraf ü.-.e
rine matbuat mümessillerine ıu beyanat· 
ta bulnnınuıtur: 

- Yunanistan, misakın imzalaıımıı11· 
nın tehirini teklif niyetinde değildir. 

T evlik Rüştü B. in Journale 
beyanah 

Journal'in bir muhabirinin Tev
fik Rüttü Beyle trende yaptığı müla
katı, Ajana haberleri loaaca bildirmiı 
)erdi. Bu mülakatı dün gelen aazete• 
den aynen alıyoruz. Tevfik Rüıtü Bey 
evvela tunu aöylemittir: 

- Ballıanlarda &ulhü tamimiyetle 
iıtemeyen bir millet yoktur ve olamaz. 

Muhabirin bazı auallerine karı• 
Tevfik Rüıtü Bey ıu cevapları ver • 
mittir: 

- Evet, Balkanlarda aulbü takviye 
ye matuf bir itilaf mevcuttur. Şimdi 
buna müıbet bir §"kil ve hukuki bir 
mahiyet vennek mevzuu bahsitir. 

Biz Türkler, bütün Balkan millet
lerile Bulgarlar da dahil olmak üzere 
doatluk miaakları akdettik ve üzeri • 
mize aldıgnnız taahhütler, bilirıiniz 
ki, biziin için kat'idir ıre mukaddestir. 
Ameli ve müsbet bir Avrupa birliğinin 
tahakkukuna kadar, miaaklar ve mua 
bedeler beynelmilel hayatımızı tanzim 
için liizumlu olan veaikalardır. Mil • 
letlere kabili tahammül bir hayat te• 
min etınek lazımdır. Bizler bu 19ra • 
it dahilinde bazı itilaflar araıtırmağa 
mecburuz. 

Muhabir, Bulgariıtanm Balkan mi 
aakm aginnek iıtem&diğini aöylemiş 
ve Tevfik Rüttü Bey ııu cevabı ver • 
mittir: 

- M. Mouıanofun beyanatını ga • 
zetelerde okudum. Doatum M. Titu • 
leskonun Bulgar Baıvek.ili ile bu hu • 
austaki mükalemelerinden beni malii
mattar etmesini bekliyorum. Bulgariı 
tanın da ergeç asulhün birlqmeai yo· 
!undaki müıterek eserde bizimle anla 
facağı iimidini muhafaza etmekteyim. 

Tevfik Rilftü Bey bundan sonra. 
mazinin deralerini hatırlatarak Bal • 
kan nıileltlerinin mütemadiyen biri • 
birlerile boğuımuı olduklannı töyli -
yerek demiıtir ki: 

- Bugün bu tecrübe artık niha· 
yet bulmuıtur. Biz nihayet anladık ki 
vazifemiz, kendi aramızda bundan aoo 
ra aamimi bir aulh yapmak ve anla • 
ıarak geçinmektir. Ben ve meılektaı 
lanın Bal kan Hariciye nazılarile bir
likte tesiıine çalııtığımız Balkan mi • 
aakmda da haliıane niyetimiz budur. 

Türk· Yunan dostluğu 
ATINA, 4 (Miliyet) - Çiftçi Fırka

sı reialerinden M. Sofyanapuloı Balkmı 
misakını Yunaniıtan için faydaaız bul
makta. Türk. Yunan doatluğunun Yuna
niıtan için ki.fi bir teminat tetkil ettiği
ni ileri ıürmekteclir. 

ı+f. Çaldaria ııe gazeteciler 
ATINA, 4 (A. A.) - Atina Ajanıı 

bildiriyor: 
Atinadeki İngiliz, halyan. Alman ve 

Sovyet Sefirlerinin Balkan miıakına kar
tı ilirazdR bulunduklanna dair bazı A
janalann verdiği haberlerin aaılı·z olılu
iunu beyana Yunan Ajanaı ıal&lıiyettar. 
dır. 

Bqvekil M. Çaldaria, ecnebi mümes
aillerini kabul etıniı ve bu vesile i~ Bal
kan miaakmın tulh eaerine yapacağı yar· 
dım hakkında bunlann hükiimetlerinin 
noktai nazarını ve keza bunlardan bazı· 
larmm Balkan ıulhünün laroini için bu 
anda Yunan Hükiimetince aarfoluııan 
meaaiainin İntacmı en İyi bir tekilde te
min huıuıunda ileri ıürdülderi huautatı 
dinlemiıtir. 

On sene 
LONDRA, 4 (A. A.) - Reuter Ajan-

ımdan: .. d" 
Atinadan bildirildiğine gore, un ak-

f&ID yunan hükiiınet merkezine gelen 
bir haberde, aetgratta, dört devlet ara
ımd.a Ballıan miaakı için nihai bir anlaı· 
ma yapıldığı bildirilmektedir. Miaak on 
aene içindir ve bugün parafe edilecektir. 
Sobranya Meclin reisinin beyanatı 

SOFYA, 4 (A. A.) - Bulgar Ajıınaı 
bildmyor: 

Sobranya reiıi M. Malinof, Bulgarlı-

du ki, o da Ulun hatunla beraber· 
di •• Ulun hatunun sözlerini aesaiz· 
Jikle tasdik ediyordu • 

Ulun hatun: 
- Gözlerin açık olsaydı, Mer

aa'yı gözönünden kaçırmazdım. 
Sayısız bekçi ve nöbetçilerin göz
leri, benim görmiyen gözümden 
daha körmüş •• 

Dedi. 
Asu uzun seyrek sakalını oktı· 

yarak: 
- Hiç bir kimse kendi isteğile 

içine ate9 sokmaz, dedi, oğlunun 
içine bu ate9i dütüren Mersi' dır •• 
Onu biran evvel bulup Bora ile 
00.göz etmeli. 

Ulun hatunun kaşları iki hançer 
gibi yukarıya kıvrıldı: 

- Sende mi soyumuza yabancı 
kanı karı,masını istiyorsun? 
Aıu çok akıllı bir adamdı. 
-Soyumuza, bundan sonra, ya· 

bancı kanı karışmasına kimse karşı 
gelemiyecek... Bir tutsağın eviniz
de bulunması, temiz kanlı Türk so
yunu çarçabık kirletemez. 

-Oğlumun koynuna bir göçebe 
kızı girerse, ortalık ayaklanır .• Sen 
cıldırdın mı? 

Bu yaz Elazizin trene 
kavuşması bekleniyor 

ELAZIZ, (Milliyet) - Fevzipata 
• Diyanbekir demiryolunda inıaat fa· 
aliyeti muntazam bir tekilde devam 
etınektedir. lntaal F evzipqa • Diya· 
rıbekir ve F evzipata • Van iatikamet• 
!erinin teli.ki noktaııru tetkil eden 
Y olçatı iıtasyonuna kadar bitmiıtir. 
Fakat bu kısnn İn§aatın daha evvel 
bitmit olmaaı 18.zımdı. Kııın tiddetin
den poz ameliyesi yapılmamıt ve bu 
yüzden biraz gecikmiştir. Eli.ziz tU· 
be hattının baılangıcı olan Y olçatı iı
taıyonuna kadar gelen tren timdilik 
ın.aat emrinde çahıtığı için henüz 
halk iıtifade edememekt&dir. Maa • 
mafih pek yakında tren aerviılerin • 
den halk ta iıtifade edeceklerdir. 
Bundan sonra Eli.ziz yolculan Vila • 
yet merkezine yirmi kilometre meaa
fede olan Y olçatı iıtaayonundan tre
ne binecekler ve bu auretle Malatya 
İalaıyonuna kadar lıarcıama.kta olduk 
lan masraftan kurtulacaklardır. On 
dokuzuncu kıırmdaki büyük tüneller
den çıkan lokomotiflerin keakin dü • 
dükleri Elaziz ovasını ıimdiden çın • 
latınakta ve halkın tatlı heyecanına 
...,.ile olmaktadır. Mayıa, haziran ay 
larmda Elazizde tren düdüğünün öt
meıi beklenilmektedir. Kıt olmaaına 
rağmen 22 inci kııandan baıka 21, 
23, 24, 25, 26 ıncı kıannlar da tünel· 
!erde çalııılmaktadır. Havalar mliaait 
olduğu zamanlarda yarmalarda da faa
liyet göıterilmektedir. Diğer kısımla· 
ra nazaran 21 inci kıamın matlup de
recede çalı,mamau yüzünden itler 
biraz gecikmektedir. 21 .inci kısmın 
çalıpnamauna aebep müteahhitliğin 
muayyen bir program dahilinde ha • 
reket etmemesi ve çimento çalınma • 
dır. 21 inci kııımda malzeme bir ta • 
rafta depo iken diğer tarafta malze
meıiz bot duran itçiler de vardır. 

Fuat B. Maliye 
Vekili oldu 

(Başı ı inci sahifede) 
ru yapılacak lrnımi intihabatta mün • 
hallerden birine namzet göıterilecek
tir. 

Abdülhalık Bey gibi dirayet!i bir 
devlet adamır.m maliyeden ayrıt:ııa· 
aı umumi biı· teessür uyandırmıJtı.-,. 
Fakat &ıhlıblİ uzun devm ed9'ek bir 
istirahati icap ettirdiğinden çekilme· 
si bir zarur~t olmuıtur. 

Maliye velıaletini bugünkü gibi 
nazik bir zamanda deruhte eden Fu • 
at Beyin maliyecilik hayatındaki mü • 
oellem tecrübe ve maliimatı kendiıi • 
nin bu çetin iti muvaffakıyetle batara· 
cağı kanaatini vermektedir. 

A iansın tebliği 
ANKARA, 4 (A.A.) - Maliıe ve 

kili Abdülhalik Beyin ahvali 11hhiye
ıinden dolayı \'J.lıı iatifa11 kab.ıl edH 
miş ve Maliye vekiletine Nafia veki
li Fuat Beyin tayini ile Nafia •<ıkilı 
taayyün c..ıiociye kadar mezkur va . 
kilete de vekilet etmeıi ili taıdilıe ik
tiran eylemiıtir. 

tanın harici ıiyaaeti hakkında matbuat 
mümeuillerine beyanatta bulunmuıtur. 
Mumai.'.eyh, Balkan miaakı hakkında de
mittir iti: 

"Şimclikİ arazi ıtatükoaunu temin e
den miıalu Bulgariıtarun İmza etmemit 
0Jnıaaı milletlerin ve hükiimetlerinin bi
"" kartı beılemekle oldukları itimadını 
ekıiltmiyecektir, Zira bu imzadan imtina 
ıulbü ihlal mülahazelanndan mülhem 
değildir. Bulgariıtan, ıulhün ıamimi 
ıloıtudur. Bu ıulbün aağlam olmaaı için 
galiplerin ve mağliiplerin de buna Lema· 
yül etmeleri icap eder ve sulh ancak uz. 
lqına ve anlatm•nm neticesi olabilir.,. 

Bulgar gazeteleri ne diyorlar 
SOFYA, 4 (A.A.) - Bulgar ajan 

u bildiriyor: 
Balkan miaakından balueden mü• 

takil Mir gazeteıi yazıyor: 
''Bu mi,.k, kendiıinin bütün kuv

ntini izale ed&eek olan bir takım ma 
nevi aiyaai imkansızlıklara teıadüf e
decektir. Bu miaakın Bulgariatana 
kartı bir leıiri olmryacaktır. Zira Bul 
gariatan hiç kimseyi tehdit etınenıek 
tedir. Diler hakiki tehlikeler"; karıı 
iaea bu miaak bir teminat teıkıl ede· 
mez.'' 

--Muhakemeler geçen sene• 
ye nazaran yarıdan aşa' 

ğıya düşmüştür 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

adliyesinin 933 yılı çah,malarıııı 
yazıyorum: 

Ağırceza mahkemesi: 932 $il' 

nesinden 97 devren, 933 yılınd& 
380 evrak gelmif, bunlardan 439 
intaç edilerek 38 dosya, 934 yıhıı• 
devrolunmuftur. 

A!liye ceza mahkemesi: 932 
ıenetinden 226 devren, 933 yalın· 
da 554 evrak gelmif, bunlardaJJ 
737 evrak intaç edilerek 43 dosya 
934 yılına devrolunmuftur. 

Asliye hukuk mahkemesi: 932 
senesinden 299 devren, 933 evraL 
934 senesine devrolunmuftur. 

Sulh hukuk mahkemesi: 932 
senesinden 495 evrak devren, 933 
yılından 1191 evrak gelmi' buıı· 
!ardan 1220 evrak intaç edilerek 
934 yılına 466 dosya devroluıı· 
muştur. 

Tetkilat hakimliği: 932 sene· 
sinden 44 evrak devren, 933 yıhıl 
da 568 evrak gelmif bunlardall 
595 evrak intaç edilerek 17 dosYll 
934 yılına devrolunmuştur. 

icra dairesi: 932 yılından 6035 
evrak devren, 933 yılında 4390 e1f 

rak gelmif, bunlardan 6586 sı Jc· 
ra ve intaç olunanan 3842 doıyll 
934 vılına devrolunmu~tur. • 

933 yılında Aydın İcra daire!1 

62,000 lira para tahsil etmi,tir .. 
Cümhuriyet müddeiumumiliğı: 

932 ıenesinden 16 ilam devreıl 
933 yılında 1468 ilam l!"elmi, bull 
!arın mecmuu olan 1484 ilam ta' 
maınen infaz edilmİftir. 

Bu rakaınlar mahlı;ememizde, 
yeni seneye devir miktarının ge• 
çen seqeye nazaran yarıd"n asaii~ 
dü,tül!ünü gösteriyor k:. Cümhurı 
yet hakimlerinin ve adlive merrııı' 
larımızın Üzerlerine al<lılı;ları bii~ 
yülı; i•İ baaarma~a nasıl bir me•le 
a,k ve yurt h .. v,.,.aniyle çalıfbkl11• 
rını tebarüz ettiriyor. 

Bir kız suaa boğuldu 
KAŞ, - Geçenlerde yağan de • 

vamlı yağmurlar kasabamız cİ\111' 
rından geçen ç~yların ~masııı1 

mucip olmu,tu. Bu taşkın çaylar.~ 
dan geçmek isteyen birkaç ço<:ıl" 
tan Arap Pllfanın kızı müv zetı' 
sini kaybederek suya dü9ınüf 1/e 
boğulmuftur. 

55 bin lira aşıran adam 
1 

BiRECiK, 29 - Oç sene e\11fe, 
Birecik postahanerinden elli be~ 
bin küsur lirayı cebine indirere 
cenuba firar eden posta merrıu~ 
Zihni Efendi üç gün evvel Mard1~ 
hududunda yakalanmıttır. Bull · 
dan bllfka tehrimizde (Kara vıı . 
rak) naınile tanınmıt biri vardır 
Şimdiye kadar birçok suç itleıtı!.'. 
tir. Bu serseri ile refiki Retat d~, 
gece saat dokuzda evine gide 
Mıstık Mehmet Efendiyi tehrirı ı' 
itlek yeri olan iskele civarında i 
mak istemitlerdir. Mütecavi:I 
ertesi sabah yakalanmı9lardır. 

Zehirli gazlara karşı 
IZMlR, (Milliyet) - Geçeli sr 

ne Tıp. ko~g~esinde zehirli ~aıl:1 
rın lesırlerını mahveden ciaııtıl 
hakkında beyanatta bu'unan ıciıı';, 
yager Abdür-selam Bey bugün ~~ . 
üç~e Halkevinde mektep muail!~~, 
lerıle memleketin münevverlerı ~ 
z?'Unda mezkiir beyanabna ·~~ 
bır Hurette hayvanlar üzerinde t' 
rübeler yaparak teyit ve takvife 1 
leınit ve hazırun tarafından a!lı' 
lanınıttrr. 

- - ; 
- Bora bu ite önayak olur da rından hiç fÜphem yoktur. rJ~ı 

Mersi ile evlenirse, Sertelli'nin i- öz Türk kızıdır.. Onu oğluıı. jl 
leri gelenleri de yanlarındaki tut- ey)endirmekte tereddüt etmeY111 

aaldarile evleneceklerdir. Bu iti Ulun hatun: Jı 
herkes hot gerecek.- Hatta oğlunu: - Ah, fU gözler açık ols•f,r 
"İyi ki bize yol açtın!,. diye kutlu- da, timdi bu sözleri söylerke!'1 lif 
yacaklar •• 1 nin yüzünde beliren çizgi)erı g 

Ulun hatun tatırdı: aeydi •• ! ~ 1 

- Sen n~!er aöyliyorsun, Aıu? Sen sahiden delirmitsin, ,4~1' 
ln~.la~n.!°z Yllfmı. geçtikten son· Herkesin göçebe sandığı fıtjı' 
ra., gorgusuz genç_lerı kudurganlı- !ar nasıl Türk olabilirler?!.~ 

1
,r 

ğa se~kedecekle~ı hatırımdan geç· çölde doğınuf, çölde büyüınut 
mezdı. Demek ki Sen de oğlumun li göçebelerdir. ~-· 
Mersa ile evlenmesini istiyorsun - Zaman bu hakikati çod1' ı· • ' ·J e 
öyle mi? bık meydana çıkaracak.. Ço ,. ı' 

Asu önüne bakarak cevap ver- talarını bırakıp Fırat kıyılal'111ıı l 
di: kın eden bu kabile efradı, uı1l ı;ıJ' 

- (Altındağ) yamaçlarında ya- man çöle dönmedig"i içiıı, J:ı J' 
d k tü. 1 • • b v 1 1 tasay ı , re erımıze en de el kalan atalarını unutmu,ıar.. eti" 

uzatmazdım. Fakat, yurdumuzun onları göçebe diye insarı Y 11 JP 
selametine çalı,an, ve dağınık ka- koymuyoruz. Halbuki orıları Jilı' 
hileleri bir araya toplıyarak hiç bizlerden farkı yok Mersii'Y:Orıl( 
yoktan bir kuvvet yaratan oğlunuz, kat ettim: Gözleri, beııiIJJ to i)(lt' 
artık çocukluk çağını geçirmiş ve nmın gözlerine, elmacık ke'i,eıı'; 
bir difi mahliikla yatak arkadaşlı- de bizimkilerine ne kad~t 1ı ~ r 
ğı yapacak çağa girmi~tir. (Mersa) yor. Bizim yabancı sandııı1"'1,f\ nın yabancı kanı taşıdığı kaygusu- kiki çöl göçebeleri Suriyedeıe' .~ 1 

na gelince, (Fıratlılar)ın Türk ol- lar. O ırkın Türklere bj11ye~;I 
duğunda, Bayc-öl' den bizimle be- bir yeri yoktur. işte a0 .1,,, 
raber gelip cöle doğru yayıldıkla- onlarclır... ( 1 

l 
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Napolyon 

8 ·- 1 
yoruz. Rualar tahammül edemiyor + 

E 

• • 
ımparatorıçe Jozefin'i 

lar. Avusturya kralı hanedanı pek 
müşkül bir vaziyette, Viyanada sa 
ray tahliye olunmaktadır. 

nasıl sevdi ? Benim sıhhatım iyidir, gözlerin 
den uperim. 

Y - Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
azan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 

Austerlitz 3 Birincikdnun 1805 
Lebrun'u harp meydanından 

sana gönderdim· Her iki impara· 
torları tarafından idare edilen 
Rus ve Avusturya ordularım mağ 
lup ettim. Biraz yorgunum. Sekiz 
gün, soğuk geceler dahil olduğu 
halde açık havada kaldım. Osterliç 
meydan muharebesi bu güne ka· 
dar olan muharebelerin en hüvü
ğü ve en muvaffakıyetlisi telakki 
edilebilir. İmparator Aleksandr 
n~~mit Rusyaya avdet etmittir. 
Dun açık ordugahımda Almanya 
İmparatorunu kabul ettim. İki sa 
at beraberce konuştuk. Derhal 
sulh akti hususunda mutabık kal 
dık. iki gündenberidir. hafifçe gö 
züm ağrıyor. Allahaısmarladık Jo 
zefin, ben aıhbatça iyiyim, seni ku 
caklamak için büyük bir arzum 
vardır. 

Hortansın felaketi 
Kral Lu·ı b·· "I k d . . .. ZÜnü d. 

1 
. u.ru < ar eşının so· 

kat ha,ın _er gıbı görünüyordu. fa 
eınirl 

1 
dı zatı?da Paristen gelen 

da de~ C:, k~ndı düşuu::deri arasın 
Yor \:·'Hı hır mübaniyet görünü· 
ha . ç l ortansla araları biraz da-

11Yordu, 
Jozefin huni . . 

Yor, ka d . arın arasına gırı· 
Yiın lı r efıne karşı ılaha müla· 
daıı İs~~i!<et etmesi için Napolyon 
tansa ;r anıda bulunuıcrdu. Hor 
Parise to~asınm bıırı~maları için 
ını.~tı. ge tneleri mdl!.\allesini al-

. Faltat 1 _ 
ıl olın ara arında sogukluk za· 

l ~tnlftı, 

~Yrıl~a~rn.~terd:una avdet ~dinc_e, 
ıçti~ ·• l~zumunun gaı-rı kabılı 
g.; tep . b r dereceyı bulduğunu 
jJ,. l/ıtıış olmak için apartımanı 
d •Orhn k b' ııva s arasın da apısız ır 
daıı k Çektirmi~ . i. Hortans bura· 
ıni,ti. açarak Fransaya avdet et-

Buııu ·· A lerda n uzerine Napolyon ms 
ııısıııılllı 0~du,u ile işgal etınek ar· 
feti Ü:e ~tıfnıüştii. Lui"nin muhale 
Fran.;', rıne Napolyon Hollandayı 
llıekf · lnıpar•torluğun::ı ilhak et 
buı 11 ~ bu hareketine mukabelede 

- n:nu,tu. 
luı Bo A ·• . ca e!ti napart vustur!a.ya ı . t:-

ıı~ ,, 
1 
· .liortans da annesının yanı 

kaı~~ dı. Jozcfin bu h5.discden fev 
~ad e tnütecssir oldu. O zaman 
du: aın Remurat şöyle ya:z:ıyor· 

"1-1 Paraı., 0!1anda meselesi zavallı fm 
~tııı;.1{r'Çevi fevkalade muazzap 
11.llba(: ~ızmın Vf' cocuklarmın 
11 tıı hat)~'. dliisünmektedir. Mese'e 
Ye Yaltr nı ınparatora terketıneJİ 
llleıne/nden evvel harekete geç. 
den lleld~?~usunda kendisine elim 
da~a ç 1ıgı katlar tavsiyede bulun 

akika. b~:ıyoru~. Yanından bir 
etın;Yor ~- avrılmama müsaade 
~or v .. - Soz!Primi dikkatle din1i. 
lle cai. onu ır.üte•elli ve i•f:al etme 
&e ;: 'Yoru- C" k'' . h" d' ., ~~"•İnd "'· . un u aynı a ı· 
akkuf de lü7•ımundan fazla te· 

~et ce"'-~~ en İmparatoriçe niha
ilhlıne~e "\, "e muvazene,ini kay. 

Y&le fah· 8'lamı,tır. Fevkalade 
ıaınaııda' iht .olduğumuz böyle bir 
liıhı da.h .tıYara riayet etmek a
l'ıır." a zıya.de bozulmaktan ko-

Na.Po/talya Kraliçeai 
taç g' Yon ltalya kralı olarak 
ıallıa 'Yınek üzere yola çıkacağı 
lleçir n .J~zefin büyük helecaıılar 

N ını~tı. 
apo':von: 

~o.:: İtalyaya nid'voruz, Jozefin. 
Cap Ya muzaff"r bir giri' ya 
b ı~. G" k . b pa. 
İr h. . orece ~·n, u fevkalade 

J ad1'e ol"""k !.. · 
la.Ive0J::.fi~ Milan Katedralinde ı. 

I alıçesi olarak taç giydi. 
k ~ı>a.rator dem'r tacını bizzat 
k 'nd, ba•ına kendisi geçirerek 
llvv,,tle: 

ı, .. "Bunu Allah hana vermistir 
~l\adk · ' 

'lli•ti. 0 unamn vııy haline!" De-

l:ıel\\· 9e lııyl\\1r tacı müteakip altından 
Ya tıı."-ll\ e~i taslarla müzeyyen ltal 
k Nal>~\y ~ına geçirdi. 
nfn fev~~~ '-raya avdet eder· o: . lci~p ,: netcli idi. Jozefi-

tıllon J 0ı<Uyucuau Matmazel 
Yet) • ltı e el'e . ,'>arl\torun memnuni· 

tını "il" r :'- Nih gusturduğunu ve: 
aaıın a:v.-t ·ize arlak b • 

ite,.· • ıtetireh'ld' P ır me
d ~'.•ırken 1 _ıaı. Tacı hatıma 
eRıl ne &oyled'•• · · · · · · llıi? ıgını •tıttınız. 

l l)edif . 
eriııe: ını anlatnııt ve hunun Ü-

..__ E:vet .. led' 
Joıefin'· soy ıklerinıizi itittik. I 

~. -- F 1ı:· ,,aPol ev alide hir halin d 1 
Yon de • t" var ı ı __ 8 • mı• ı. 1 

dın, Jo:ı:~f :' demek sen de anla-
-- B·· tn. , 

tan bak Utün Milan halkı •İze h J 
__ y •vorlardı. ay. 

1 
l) k<ldaı-alnız hayran hakıyorlard 

..__ F mı7 '• 
"debı· azlaaıru söylemeğe ce 

~.'Yorum saret 
'''1>0! ... 

lııı haf'f Yon Matmazel Avillon' 
. -- ~ çe kulağını çekerek: 

dıy0r E!ıaret ediniz müsaad llltl, d • . • e e. . 
Jo:ı:efi .emı,tır. 

~fhay1 lı~~? kitap okuyucusu hu 
>oıı ara ..._ye ederken: "Napol 
Yahut k~ıra._ kolumuza vurmald~ 
~il, h .. rk!acınuz.ı çekmekte idi. 
~l telaJ<l.:.~ n~ıp olmıyan bir ilti 
Ilı tnıaı,.ı 1 edılebilirdi. Kolumuza 
N eltıe b~ Yahut kulağımızı çek. 
k a~oly0n az çok mustarip eden 
.ala.deli _,un bu hali neşesinin fev 

''Yat gıne d ı·ı d ~ ltıpa e a et e erdi. Ek!e· 
,,~rekette rbat

1
oriçeye karşı da ayni 

•Ce. "Y u UUUyo d J y~ · eter b . r u. mparato 
tgun ... " d 'd.ı:';U rnuztarip eıli

e ıgı halde bu hareke 

tine bir türlü nihayet veremiyor
du." ilavesinde bulunmuştur. 

1805 muharebesi 
Augobourg 12 Bir-inci teşrin 

1805 .• 
Dütman mağlup edilmif, tama· 

miy!e intizamını kaybetmiştir. İki 
gözüm Jozefin. Bu suretle harbin 
neticesinden katiyyen eminim. Bu 
harbin gayet kısa bir zamanda 
parlak bir surette nihayet bulaca· 
ğı muhakkaktır. Benim sıhhatim 
iyidir. Fakat pek fena bir hava 
vardır. Yağmur o derece fazla ya 
ğıyor ki, günde iki defa değitmek 
mecburiyetinde kalıyorum. 

Elchingen 19 Bi.rinci teşrin 
1805 .• 

Aziz Jozefin, lüzumundan faz-
1~ yo~ulduğumu itiraf ederim. Bü 
tün hır hafta sırtımdan au dökül
~ü~. ve ay:Jc!arım buz gibi oldu
~ ı~ın henı hır parça müteessir et 
mıttır. Fakat bugün bir tarafa çık 
~adım. O'dukça istirahat edeh'I· 
d_~m. Tasavvuratım tamamiyle hu. 
sul bulmuştur. Avusturya 0 d 

1 ı 'd b' ·., r USU• nu a e a e ır hücumla rn h t . Al b' a ve. 
tım. tmı~ ın e·.ir aldım Y" . • d k • tJZ 
yırm~. t?p ve o. •andan fazla bay 
rak ıgtinam ettım. Esirler arasın. 
da otu7dan fa1!la ceneral var:lr 
S. d' R ' .. r. . ~ ı us ann uzerioe yürümek 
ıstıvorum. Onlan da mai(iüp ede. 
ceğim. Allahaısmarladık benim 
Jozefinim. Hortansa da 'pek çok 
selam. 

Lintz 5 ikinci.teşrin 1805 
Vivanamn kamlarına yalda,,. 

Austerlitz 7 Birincikanun 1805 

Bir mütareke aktettim. Sekiz 
günden evvel sulh teessüs ede
cektir. Biraz gözlerimden musta
ribim· Bu, burada cari olan bir 
hastalıktır ve ehemmiyeti yoktur. 
Allahaısmarladık, azizem. Seni 
görmeği fevkalade arzu ediyorum. 
Bu akşam Viyanada yatacağım. 

19 Birincikanun 1805 
Büyük imparatoriçe! Straa· 

bourgdan hareketinizden beri hiç 
bir mektup göndermediniz. Bunu 
samimiyet ve muhabbetinizle ka
bili tevfik göremiyorum. Bir iki 
gün sonra ittihaz edeceğim kara
n size bildireceğim. Zatışabanele
rinin biraz da esirlerile meşğul 
olmasına tenezzül etmesini temen 
ni ederim. 

1'1aliye müfettiş 
muavinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
25 lira maıt§lı Maliye Müfettiş Muavinliği için 

10 Mart 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranacak 
şartlar tunlarda : 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, 2- Kanunusani 1934 de 26 dan 
ftfağı ve 30 ~an yukarı yaşta bulunmamak, 3 - Mül
kiye Mektebınden, Hukuk Fakültesinden ali derecede 
bul~ Ticare~ M~tebi..-Jen veya bwtlara mümasil 
aynı derecedeki hır ecnebi mektebinden mezun olmak 
4 - Ahlik ve seciye itibarile şayanı itimat olduğu an: 
!atılmak, • 

İmtihana talip olanlar: 15 Şubat 1934 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Vekaleti Tefti§ Heyeti Reisli
ğine istida ile müracaat edeceklerdir. İstidaya şu vesika
ların raptı liznndır. 1 - Nufus cüzdanı ve adresi 
~ b f ah si el Yazılı tercemei ha! h~lasası, " Memw·iyet: 
e. u '?1anlar müddet ve suretı hizmetlerine dair res· 
mıl vesıka raptedeceklerdir." 3-Askerliklerini yaptık-
arma veya t il dildikl • d • :ı 

h d 
ec e erme aır vef4.aı, 4 - Mektep 

şa a etnaıne • dilm . 5 s vl nal v .. sı veya tas amesı, - ag am ve yol-
uga mutehaınmil olduklarına dair hükfunet tabibinin 

raporu. 

h t ~aliple r tahriri ve tifahi olmak üzere iki imti
t a;ıa b a ld tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve 

karı and u a Ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An
a a yapılacaktır. 

imtihan Programı: 
1 - Maliye A (Bütçe) ihzan, tatbiki tastiki ve 

kontrolu "Muhasebei Umumiye kanunu ahki B" 
Vergİ nazariyeleri, teklif usulleri, vasıtalı vasıta~' 

"l " Sedül. l'. gil t ·1 • ız ver· gı er u ver er, verase vergı erı, istihlak ·· • 
rinden alınan vergiler, Gümrük İnhisarlar, harçl:~, 
Türkiyedeki vasıtalı vasıtasız vergiler, C" Maliyemizht 
varidat ve muhasebe teskilatı, D" İstikraz nazariyeleri 
tahvil amortisman, Türkiye Düyunu Umumiyesi

1 

2 - İktısat, " İstihsal, tedavül, inkısam ve istihlak ha: 
hisleri " 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, faizi 
mürekkep, iskonto, faizli hesabı cariler, 4- Hende
se, satıh ve hacım meıahaları, 5 - Ticaret usulu defte-

• • " lı 'k IA t " 6 H kuk • rısı esas ve pratı ma uma - u u ıdare 
Memurin muhakematı kanunu, ceza mahkemeleri usul~ 
kanununun tahkikat usullerine müteallik hükümleri 
ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanun~ 
me~en~ ve borçlar kanunile ticaret kanunlarının Mali· 
yeyı alakadar eden ahkamı, 7 -Türkiyenin tabii ikti-
sadi vf ' cogra yası ve tarihi hakkında malumat 8 - Fran-
sız ... 1. ' ca ım a ve terceme ". 

ki İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliği alma-

d
ca ar Memuriyet le yapsalar altı aylık bir namzettik 

evre • • ki • t "h sı geçırece er ve üç sene sonra yapılacak ehliyet 
~ ~ anında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettisliğine 
ayın ve bir sene staj için A vrupaya gönderilecekİerdir. 

(167) 666 

'./ 
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RA~AT·bDGQ 
-

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil "\ akıf Han f atanbıı\ 

tr • ihtiyat ve Sermayesi: {1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin {% 60) ı Türkler elindedir. 

Tiirlı.iye lı Eankıuıı tı:rafından teıkil olunmu,tur. İdare meclisi ve mildilrler 
bel'eti ve n:eınurları J. 2milen Türklerden mürekke19 yegane Türk Sigorta Şirke
t\dir. Ttirkiyenin her tarafınds (200) il geça3 acentalarınuı hepsi Türktilr. Tir• 
lı.iyenin en mühim müesseselerinin vebankalannııı iİgortalat'ıııı icra etmekteıllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıis:;ortalannı en iyi {craiuo ı ap:ır. Hasar vukuundil zararluı ı\lr' at vo kolaylıkla lldu. 

Telgrafı iMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 

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

ı O+ 250 kilometreleri arası oarke ferşiyesi 21 / 3 / 934 tarihin· 
da saat 14 de encümeni Vilayette ihale edilmek üzere kapa· 
lı zarf usulile münakasaya konuldu. Şartname ve keşifna· 
meyi görmek isteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve talip. 
)erin % 7,5 teminatile encümeni Vilayete müracaatları ilan 
olunur. (507) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

66,5 ton yumuşak Simens Martel Çeliği: 27 Şubat 934 
Salı gilnü saat 14 te kapalı zarfla. 

66,5 ton Siınens Marel çeliği kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iıtirak edeceklerin de hizasında yazılı ~ünde Ka-
sonpatada kain Deniz Levazım Satmalma Komıayonuna 
müracaatlan. (556) 

ADAPAZARI EMNiYET BANKA.Si 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Alelade senelik biuedarlar heyeti 
umumiyeıi atağıda yazdı ruznaınei 
müzakerata dahil bulunan mevat bak· 
kında görüımek ve karar ittlbaz etmek 
üzere 24 ıubat 1934 tarihine mü""dif 
cumartesi ııünü saat on dörtte Adapaza• 

ı nnda Belediye oteli ittisalindeki sıalonda 
içtima edecektir. Hisoedarlann muayyen 

1 olan gün ve saatte Adapazannda zikro
lunan salonu teırifleri rica ve ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Mecliai idare ve mürakıp rapor· 

lannın okunmaıı. 

2 - 1933 ıeneoi bilanço n kir ve za• 
rar hesaplannın tetk;k .,.. tasdiki ve 
meclisi idare ve müdür ve murakıpla.nn 

3 _ Ternettüüıı sureti taksim ve tari .. 
hi tevzii hakkındaki teklifin kabul ve 

Askeri fabrikalar ilanları 

Askeri Fabrikaları için 
(5) ton gümü~ kumu ve (10) 
ton lüleci çamuru mübayaa e· 
dilecektir. Pazarlığa girmek 
isteyenlerin 8/Şubat/934 per· 
ıembe gÜnÜ saat 14 de Bakır· 
köy Barut Fabrikalarında Sa· 
tmalma Komisyonuna müra • 
catları. (441) (561) 

taıdiki. • 
4 - Müddetleri nihayet bulan mecli· 

ıi idareden iki zatın yerlerine münaaip
lerinin intihabı. 

5 - Müddetleri nihayet bulan müra· 
lapların yerlerine münaıiplerinin intiha· 
bile bunlara verilecek ücretlerin teıbiti. 

(12905) . . 

...... , ................... .. 
Uenizyolları 

iŞLETMESi 
A-teleri ı Kıınköy Köpriilıafı 

Tel 42362 - Sirkeci Miihiirclanade 
Haa Tel. 22740 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 6 Şubat 

SALI ı ı de Galata nhbmm. 
dan kalkacak: doğru lzimr'e gi. 
decek ve dönecektir. (548) 

744 

T rabzondenizyolu 
ANKARA vapuru 6 Şubat 

SALI 20 de Galata Rıhtımın
dan kalkacak. Giditte Zongul • 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun· 
lara ilaveten Sünnene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (549) 

745 

Bartın yolu 
ANTALYA vapuru 5 Şubat 

PAZARTESl 19 da Sirkeci 
Rıhtımından kalkacaktır. (572) 

934 Senesi nihayetine kadar 
yalnız idaremizce vapur işletile
cek olan Ayvalık ve Bartın hat
lan kahve ocakları pazrlıkla ta
liplerine verilecektir. Pa-ı:arlık 
7/Şubat/934 Çartamba günü sa
at On dört buçukta levazım 
tefliğinde yapılacaktır. Taliple
rin yüz lira teminat akçeıiyle 
birlikte müracaatları. (550) 

746 

ZAYi. - Kullanmakta otdugum tat
bik mühürümü kaybettim. Yoniıini çıka
racağımdan hükmü yoktur. 

Mansuri Zade ZEHRA (12981) 



İSTANBUL VE TRAKYA. 
Türk Anonim 

ŞEKE~ FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrilca mızda çıkarılmağa başlanan yeni ıene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene &atılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s . ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon bqma beş lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
aenedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün maıraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını gönderenler için .. igorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıiparit ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon baıma bet 
lira tenzilattan istifade ederler. r • - ~ 

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

-Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

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

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir 647 

, . . . : , '·· . , . --r . , 

' 

Kumbara Sahipleri! 

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

5000 Lira Mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
Cinsi Miktarı 

lıtimale gayri salih 220 adet 
bidon 

Bulunduğu mahal 
Paşabahçe fabrikasında 

.. 
" lıtimale gayri salih 30 adet 

çembersiz ezikçe bidon 
Yukarıda mikdarları yazılı müstamel bidonlar 8/2/934 

tarihine müsadif Per§embe gÜnÜ saat on dörtte açık arttırma 
suretile satılacağından isteklilerin bidonları fabrikada gör
dükten sonra müzayede için tayin olunan günde o/o 15 temi· 
natlarile birlikte Cibali Levazım şubesinde satış Komisyonu· 
na müracaatları. ,(455) 

lstanbul icra tetkik mercü lıikimli
ğinden: 

l ıtanbulda Mahmulp&f& cadde· 
ıiıı.de 39 • 42 No. lı Yeni Zeman unvan· 
lı mağazalarda Manifatura ticaretile 
müttegi) lbrıııhim Etehem Beyin Konkor· 
clato için mühlet verilmesi ralehile vuku· 
bulan müracaatı üzerine icra kılman tel· 
kikat netioeıinde konkordato talebinin 
n.au.rı itibare aJınmaaına ve icra ve iflis 
lc.mununun 286 ve 287 inci maddeleri 
muc;ibince borçluya iki ay mühlet veril· 
m.,_., ve Galata da Karaköy palaıta 
Avukat Mazhar Beyin komiser tayinine 
ve iıbu mühletin ili.Dile beraber icra ve 
İfÜu daireleri ve Tap .. ıicil memurluk· 
lanna ve ticaret mahkemelerine bildiri). 
meaine karar verilmiı olduğu ilin olu· 
...... , (12962) 

Holantse 
eank-Oni"N.V. 

1 ' ' Sabık eahrıseflt: Felemenı 
~ankası 

lstanbul Şubesi 
Galata Karaköy Paıas 
' ..... -

' Meydancık Aıaremcı Han 

Her türlU Banka muamele• 
''ıarı.! Kasalar icarı 

UMuM1.MaDaALOK: AMSTERDAM 
Şu b • I • rl ı Amsterdam, Buenos Alres~ 

• • • •tanbuı, Alo de .Janeıro, Santo•, Sao Pauıo. 

J. MASSERENTI ANONiM ŞiRKETi 
Merkez: Piaçenza ( ftalya ) 

Sondaj makinaları yapan Fabrikadır 
Kendiıl toprak albnda çok derinlerden ıu 
çıkarmak için ıenİf kuturda kuyular açar. 
Bu ameliyatlan hem ücretle hım gOtrrJ 
olarak yapar.· 
Buna ait her tllrlO suallere ve arzulara 
ı:evap vermeye h~zırıı. • yalııız tafıilitile 
.bize yazmak klfldır. 
Tlirldye Mllmeuilliği: Galata Daallp Siıorta 
Han No 10/13 Telefatı 41993 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

5500 adet tüfek kayışile 7237 adet altı kütüklü palaska 
talamı 10 Şubat 934 cumartesi günü ıaat 15 te kapalı zarf usu 
lile satın alınacaktır. Talipler şartnameyi ve nümuneleri gör
mek üzere arzu ettikleri vakit kapalı zarf münakasasma gir
mek için de gösterilen giinde Maliyeye teslim edibniş ilk te
minat makbuzile birlikte Komisyonumuza müracaatları. 

(260) 668 

lzmir Vilayeti pefterdarlığından: 
Izmir Vilayeti Defterdarlığı 30 lira aıli maaşlı iki va

ridat tetkik memurluğu münhaldir. Bu memuriyetlere Hu
kuk, Mülkiye, Yüksek iktisat ve Ticaret mektebi mezunla
rı tayin edilecklerdir. Taliplerin Nihayet 8 Şubata kadar me
zun oldukları mektep ~ehadetnamelerile askerlikten terhis e
dildiklerini mübeyyin vesika ile birlikte lzmir Defterdarlığı
na müracaatları ilan olunur. (508) 695 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
3128,490 metre 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) 

27 

Şark hattında bulunan idaremize ait 26 lokomatif ile 
7 • 8 hurda vagonun aatışı için takarrur eden pazarlık 
12-2-934 tarihinde saat 15 te Haydarpaşada işletme Mü
fettişliğinde yapılacaktır. Taliplerin ayni giinde saat 15 te 
teminatlarile birlikte Komisyona müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (528) - 728 

Kat'iyyen 
Daha elverifll 

ŞERAiTE 
Nail olamazsınız •• 

Beyoğlu'nda 

BAKER 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAI 

Mütebakiye 
va 

fırsatlarının 

son günlerinden 
istifade ve mübaya
atınızı tacil ediniı• 

Mobilya ve hah daire· 
lerimizi ziyaret ediniı· 

Sizi fevkalade alaka· 

1 dar edecektir. 
'-'----------(1·2-97-1)~ 

1 
1 

ASIPI 

.ıc.ıı 

Sizi soğuk algınlığından, 11İ 
leden, gripten, bat ağruıııJ 
koruyacak en güzel ilaç bud~!1) 

(J24D" ' 

3 üncü kolordu ilaniarı 

r-.------------------~ ~ M. M. V. Satmalma 1(011" 
yonundan: 

1 
~ 

Yerli Fabrikalar maıı>~ 
tından 40000 metre Pijeftl;:tıı 
için beyaz bez kapalı ııaJJı' t• 

münakasaya konmuştur· eıİ ~ 
lesi 26/Şubat/934 Paz~r; ,~ ~ 
gÜnÜ saat 15 te dir. Talı~~ ~ 
nümune ve şartnameyi go ,-f' ~ 
üzere her gÜn ve münalc~ 
iştirak için de O gün ve ~ p.11' > 
de teklif ve teminat ıneldll 5' 
riyle Ankarada M. M. Var' tı 
tınalma Komisyonuna 56ıJ 
caatları. (3474) ( _.../ 

.... J _ .................................... -... '"'" 
Umumi Ne,riyat ve Y~z~1 ~' 

Müdürü ETEM iZ &-1· )' ~ 
Gazetecilih ve Matbaacılık 


