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Celal Beyin 
Seyahati Gazi Hz. Dün Konyayı Teşrif Buyurdular 

. -
ti Mahınut Celal &y lkbsat Vekale
., "'! geldiği zaman, -.el.aleti ;ıamanın 

e 1nlnlaJıın tevcih ettiği yazİfeJeri ba
::''7;Y.•cak bir cenin halinde balmuı
~ uıtahsil kooperatifleri ve son :za
>aliflar~a Yapılınıt zirai kredi koope
lıe . ~.de aantral11z bir telefon ıebe-

11 .,.lınd 'd' M e ı ı. 

1112 ~ut Celal Bey, meclisin ıeçen 
deki ~t.ıl devresi kapanırken önümüz
lr.ad ~içe senesine yeni bir vekil!t 
l.ah •.~.11le gelccc" ini ve memlekette ?'us· 
llıtk 1 ve tüccarı t01kilatlı bale gebr -
ofa ~babını tetkik ve tesbit etmit te 

<agını söylemiıti. 
teı~ndra konfcran11, lktısat v!"'iline 
rııe ve tetcbbü smda bilhassa 
;ıJrul oldıığu bu iki esas mevzuu en 
<en d"'etnle~ctlerde yakından • ve .'ab
Vtr . e tetkik ve müpbede imk3nını 
8 '!i· Konferansta Mahmut Celal 

1 
e:vın ıne..ı.ini yakından görenler bili

f "':1ar ki konf ranı mesaisini tasarru• 
çı~. verdiği biç bir dakka boı ge• 
d ~nı ınıt ve vekilin Avrupada bulun· 
""•" ~ç küsur aylık devre mütemad! 
i ~ ke1ıf bir tetkik ve müşahede ıayı 
Çıııde geçmiıtir. 
ı.- Mahınut Ceıal Beyin önümüzdeki 
ı.~'re aeneıi için vadettiii yeni veka
ıı lr.adroıunu memleket ihtiyacına en 
.:~n ıekilde meclise tevdi etmiı ola
• flnda fÜpbe yoktur. Heyeti Vekile
~ 11.zun tetkiklerle aynen taıvip edil • 
"" olan ilıtısadi programın birinci kıı
au/•niden tqkil edileeek dairel~e. ta
tlı ı.. ediyor ki bu meyanda Tur!"Y~ 
t 1 ticaret itleri mı11i ofisleri dairesı 
~dardizaıiyon bürosu, ticari talimat 
dı •le..; bürosu bilhassa kayda ıayan• r, 

•ııa ~~ınut CelAI Bey kendisine mah· 
Liri . ·~ olgunluk ve isabetle bunlardan 
"• •ıaıne en fazla ehemmiyet vennit 
liın. llıernleketin ıimdilik iki büyük ihraç 
""d 111 olan l.ıanbul ve lzmir limanla
ler;:,_ ve ileride diğer ticare~ merk.e~
tı.,;""'de ıubeleri olacak olıs teıkila· 
hp.,,"- organizasyon mesaisine meb'de 
liear.1ttrr. Odalar, borsalar, hariçt".ki 
~ri ~ ?dalan ve ticaret mümessillik· 
lan.,!t• •liıLtadar teıekküller ofise bağ-

C "ı ladır. 
1'"~1ht.ııe hattile tqkil edilmiş olan 
toııı.. Ve Ziraat nezareti, kapitüliı -
lilıltı,,.~ ve o zamanın ınilli fllUrdan 
~ • .ı!°litikaaının teıirleri albnda 
l•lıJıiiı 1 I İ itlerle iıtigal eden bir te• 
~ti 0 "':ak devlet mckanizmamıa 
4tı en ' F!lhakika bu Tekaletin teıki• 
•ile ınul,en -..ıtcketlerdeki teıkilatla 
llıııtı iM Yeıe edilebilmekten uzak kal· 
llııld.İ ~ut Celô.I Bey, bu ıeıkilatı ileri e 'Ye ıhti&aa eaaaı üzerinden ve en 
lızıda ltıeıııleketlerdeki teıckküller tar. 
lıııı lir. l'eorganize etmektedir. Amerika
llıenıı haat tarihini tetkik edenler bu 
.. . •ketin hakiki reoraanizasyon ve 
·•ıen·--· d · • ~1-.-.ıyon.. ene~ıru. •?Jl Hoover'in 
lıü,,.;;i•ile Ceıal Beyın fikirleri arasında 
li Nk benzerlik görürler. Hoover de 
fet~İt nazın oldufu zaman Amerika 
~ ib~. bu nezarete terettilp eden 
.... C:'!rı ifadan iciz bir halde aörmüş 
oı.,.aı!il Beyin bugün daha mükemmel 
J.1.L tuttuiiu yoldan yürümüştü. 

""1l11Ut Celil Bey bu laonn me..Uaind' 
~kil verdikten ıonra proaramında tet
;;n ettlii milstahıil ve tüccarın teşki
"ltlı bir hal alma11 itine batladı. Son 
::raJıati bunlardan birincisi hakkında 

"'ündüklerinin alakadar sahalarda 
~len bir kere daha tetkiki gayesini 
~ daf ediyordu. Yer yer tetekkül 
~ta kooperatiflerimiz arasında a
ı..;...,,. r ~i~ &iyi imkanı tesis etmek ve 
r"1l ı...~·-~ memlekete uyan en iyi 

1 
uıı~ • .ı_-·- mevzuu bahisti. Bütün 

.:.lltiıc e:;ııılmıt tecrübeleri ayn ayn 
daıı h · il Mabmut CelAI Bey, bun• 

~e~;11
1ç lıiriıini ibmal ve taklit et

l~ııaJ filcı..~lekete uyan yepyeni ori· 
l'in lı...; • e~ ortaya atb. Bu fikirle -
=~•Y• -~~~caret politikası sabaımda 
""'tlıa...;;;; &• Prensipler kadar ilim a -
~ı.ıı.;ğa la :ak takdir ve tahliline mevzu 
~ yı olduğu kanaatindeyiz. 
~ ~ark:~t C~~ Bey, raıiyonalizasion 
~ııılelcet •nı ırlerini ilk defa olarak 
"-ıiyo .e 1?kmak!•dır. Maliımdur ki 
tıı,.ı_~zaııon, lltandarcli . 
..._,"""Zaıion tedbirlerini !'8•.ıon ve 
~e Ve ınalın kalitesini de !_htiva et -
-.ı.;ı•t fiyabnı asgariye i~~~ek, 
~ vh; vakit r.e it raı.dunanı itibaril: 
ııı..a;; ~ya nayet ._.. Ve bütün 
llııa ,. &'örenelderden ııyrıınıaı. 
111 ""tiTa eden, Marketnıa i ~na· 
..... ~ tüccarm clabili haı.;'° nıuıtah
;;:_~ıru milli n ti;:; • cık· piyasa 
d-~ ""'8be no talardan 
d-· -... ve ahenktar bale eetr. • 
~ tir. • ımeıı 

~•&e!•?i sathi olarak tetkik ede 
1111 l' Ve ılım ve teknik ib'lıarile mev rı. " 
'at., "~?cısı olanların her fCYde İrı.~
leı' gıdıyoruz, umumi ihracat inb' " 

'• dil' ilan .ı...,;1bl e ıyor ve serbest it ııahaı 
tİsiıti!c?~r. gibi yaveleri yalnız bil ~ 
~tı.:.rının ifadesi olacağı bu 
Bey bü .. da anlaşılır. Mahmut Celal 
~"°l>er t~n ıeyabati devamınca gerek 
fındaı, •lifler gerek müıtabsiller tara • 
<atçıı-.;" .~tti Bursa'cla ipek menıu • 
~ llral &'•hı bazı sanayi erbabı larafın
lr.etj"& . ""!>da mesai intizamı ve Mar
ı.ıı;..., ~ tcais edettk birlikler teı
latııuıtır vassut edilmesi ricaıile karıı • 
de: IÖ)'f d'. ~temize vaki beyanabn· 
~ 8 e !gı gıbi bu fikirler Mahmut 
l!ncle 1 eyın ~ha evvelden prensip ha· 
liği filıf:ı• Y ~ile~ heyetinde teırib et
'u \>'e ol •rıru teyıt ve kendiainin do<r • 
tö:ı_ ıı:ıın .. • 
- lıabir ~0.rnıek buıuıundaki bü • 

!edir. y..'Ye~ru tezkiye eden mahiyet
" saı..,,:U... getirilecek teıekküller 
la bıraı.. daraltınıyacak, tüccan alar-

IDı)acak b'"•-· . imk" • ....... •f anını 
• 

Büyük Şefin geçtiği kasabalarda 
halk duygulu ve muhabbetli. 

tezahüratta 

KONYA, 6 (Milliyet) - Gazi Hz. 
kalbalık bir halk kitlesinin ~otkun 
pezabüratı araımda Konyayı tqrif 
ettiler. Her taraf donandı. Gımsine 
kavutan Konya halkı ıünır içinde • 
dir. Gazi Hazretleri köılderinde iıti-

bulunuyor 

Başvekil M. Daladier dün 
yapmak istediği şeyleri 

mecliste 
söyledi 

M. Daladier gazetecilerin 
kar,ıaında 

d PARIS, 6 (A.A.) - Bugün öğle • 
en ıonra M Dal eli 1 • a er tarafından par• 

amentoda okunacak k b' be 
meıinde b d . a me yanna-

t ti azı evaırde memurların ve 
me o arın Yenilen- . . . • 
bir teyakkuz -u!~!"' ıcap el~ren 

&'evıeldigı \>'e mesuliyet 
duyguıunda zaaf ınü .. b d d'I • 1 d • bevan dil . .- e ee ımıı O• ugu , e mııtir. 

• Bey~ede bilhassa bütçeye ehem 
mı yet verılmekte iısizl'. kar .. dl.. ' ıge ıımu-
ca ." ~ ıçın • meınleketin ikbsadi faali. 
yd~tinın canlandınlacağ1 zikredilmekte • 
ır. 

Beyannameye nazaran eaki Fransız 
maliye ıiıtenıini temellerinden değiıtir· 
mek ve kadim ve muğli.k mekanizma 
yerine verimi daha muntazam ,,. da
ha az tazip edici sade ve modem bir di
ierin ikame zarureti vardır. 
Karı1ıklık çıkarmak isteyenler 

P ARI S, 6 ( A.A.) - Baıvekalet ıa 
tebliği neıretıniştir: 

"Hükuır~t Pariılilerin ıüki'.in ve ak
b ıelimine miıracaat eder. Efkln tef
Yiı etmeyi meılek edinmiı alanlan • 
inanılmıyacak tayialar çıkannı11ıırchr0 

Ne aıker, ne de silah celbedilmiştir. 
l'..i.kin ıiyasi hrkalarla eski m• baripler 
lıugün için nümayif icrasını taaavv-~i' 
ietmiılerdir. Bizzat eski bir muharip o-
r an hükumet reisi, ıilab arkaclaılann

/ dan kendi dileklerini siyasi galeyana 
karııbrmamalarını talep ve onları bu -
günkü vaziyette nümayiı yapmamağa 
davet eder. 

, Asayit ve intizamdan meıul olan 
bükurnet her ıuretle onu muhafaza et• 
meği bilecektir . ., 

PARIS, 6 (A.A.) - Dün akf&ID. 
"Ate, salip., liler tarafından dahiliye ne
zareti ile Elysee civarında tertip edi
len tezahürat polis ve riyaseti cilmhur 
mubahzlan tarafından tiddetle dağı
tılmışhr. Polisler ve muhafızlar halka 
hücum etmiılerdir. 

Bugün yapılması muhtemel kanıık. 
( Dcvaıru 6 mcı sahifede) 

Bugünkü kongre 
Kalabalık ve heyecanlı 

olacak .. 
Halkevi içtimai yardım komitesinin 

kongresi bugün saat on yedide akte- ı 
dilecektir. Bu koD&"re timdiye kadar 
aktedilen kongrelerin en heyecanlısı 
ve kalabalığı olacaktır. 

Jçtmiai yardım ıubesi aza11 itibarile 
en ka!a~alık yekunu sinesinde topla
~~iı ır,•bı nıuhit üzerindeki alakalan 
ı!'barıle de tilınil bir faaliyete sahip
tır. Bulunduğu muhitteki fefakat \>'e 
yar~nn du!ırulannı beslemek, bayır 
cemıyetlenne yardım etm k, k 1 1 • e fO ıu. 
ara, ~etımlere, kimsesizlere, liaıtala. 

ra, mühtaçlara müzaheret etm k • 
·1 'hlnı e,ıf-

•,ız 
1
•
1 

• 1f 11 ak bu tubenin baılıca 
aa yet hecl.•fleridir. Bu itibarla iki 

1tneden lıen hu ......,ye pek çok mü • 
(Devamı li mcı aahifcde) 

! erhm ~ÜcaJele Cemiyeti -.ınelik ko npeaiıiin lıa:ı:ırlıkl«ruıa baıladı. Resim· 
• eyetı merkuiyeainin dünkü içtim aı 11örülmektedir. Bu toplantıda lıon • 

t1re için görüfiilmüıtür. - Yazıaı iç •ahifemizde -

d ğ erikadaki kooperatif birlikleri 
ve i.::~ıru teshil ve temin edecektir. 1 

0

11 u~ •e i~kitafını, Almanyacla Kar· 
te erın dogumunu, Franaada sendika .. 
lar!n tarihini,. lngllterede "Concern,, 
!~ batıra getirenler Türkiyede ele bu 
~ti;v~cı~ duyulmuı, yani memleke • 
tınuzın ıktısadi sabada rüıtünü idrak 

etmit oldufunu anlamaktan bliyük 
biz biısederler. Bu itibarla da Mab • 
mut Celil Beyin adı iktısadi kalkınma 
savaıımızda yeni bir devrin mebdei ile 
birlikte anılacak ve Büyük Gazi'nin 
-dettiği ikinci on yıl tarihinin en p 
lak yapraklarını verecektir. ar-

Alımet ŞOKRO 

Hikmet Bey ay sonunda 
gelecek 

Aldıiımız malumata göre Maa -
rif vekili Hikmet 
Bey bu ay ao -
nunda tekrar teh 
rimize gelecek -
tir. Hikmet Bey 
İstanbul' da orta 
tedrisat müesae -
selerinin ıslahat 
itlerile metgul o
lacaktır. Şehri -
mizde al!kadar 
müdürlerin itti • 

rakile içimalar yapılacaktır. 

Yıkılan bir kalp 
Zengin, sünepe, fak at 

namuslu 
bir Y ahudinin hikayesi 
Garp medeniyetinin yiikıek eserlerini 
okuyucularına tıaktim ebneği vade
den (Milliyet) bugün biten ve yiik • 
sek kıymeti liiyikile takdir edildiğin
de ıüphemiz olmayan (Bir Kaclmm 
24 Saatlik Hayatı) romanı yerine ya
rından itibaren aene ayni müellifin o 
kadar rağbet ve .W.. ile tanmmıtı 

Yıkılan bir kalp 
UDTanlı rcmwımı tefrikaya batı.; 
~. Bu eser hakin-da olnıyvcu
larımı:za kifi bir fikir Terelıilnıelı: İps 
• salüıiyettar Anupa mıinekkitlerin 
den birkaçının mütaleaımı derc:edi7o 
ru:ı:. 

(Tempo) gazetesinin münekkidi• 

"Hari.kulade bir roman. lnsa· 
ni hakikatlerin bütün fiddetile 
tasvir olunduğu ~i~ esef' • . 

(Figaro) gazetesuun munekkidi: 

"Yüluek bir pir ile acıklı ve 
hailevi bir eser" 

(Matin) aazetesinin müneklôdi: 

"imanı sonuna kaılar teshir 
eden bir eırer,en nazik meseleler· 
den birini en büyük bir kudret 
ve muvallakıyetle halleden bir 
uer.'' 

Yüksek bir ıana~ ve çok kuvvetli 
bir kalem mahsulü olan bu eserin ter-. 
cüınesini gene güzide edibimiz lımail 
Müttak Bey yapacaktır. 

YARIN 

AVNi BEY 

1934 belediye bütçesi esbabı mu • 
clbe layihası daimi encümen tarafın
dan hazırlamnıt "" baırlmak Üzere 
matbaaya verilmiıtir. Şehir Meclisi -
nin pertembe aünkü İçtimamda mü -
zakereaine batlanacaktır. Aldığımız 
mal\imata aöre, biltçe müzakeresi ve· 
ıilesile otobüs ka:zalan, belediyenin 
bu huaustaki tedbirleri tekrar mev -
zuu lıahsolacak ve münakatalar ce -
re1an edecektir. Daimi encüm.en aza ... 
ımdan Adalı Avni Bey dün bu husus-

ta bir mubarririmize demiltir ki: 
- Otobüs kaza11 dolayı&ile Şeh' r 

Meclisinde yapılan tezahürat iyi bir 
ıey olmu~tur. Şehir mümeasilleri halk 
ltlerile yalundan alakadar oluyorlar. 
Belediyenin seyrÜsefe•· iılc~ini ciddi 
bir fekihle tanzimi her teyden evvel 
bülçe meaelesidir. Şu kadarını .öyle
mek kafidir! Paris tehrinin yalnız be 
lediye zabıtası bütçesi aenede 50 mil· 
yon Türk lirasıdır. Halbuki lstanbul 
belediyesinin za.bıtai belediye bütçesi 
aenede 300 bin liradır. Yalnız seyrÜ
aefer İti İçin i.ae bu mikdarın pek az 
kı~ı aarfedilebiliyor. Şunu da naza
rıdıkkate almalıdır ki Iataanbul 9eh
ri hudutları Paris tehir hudutların • 
dan daha geniştir. Binaenaleyh bele
diye 1:abıtası vazifeleri daha ağır ve 
geniıtir. Kaza yapan ıoförler bakkm 
da afır ve insafsız cezalar vermeli • 
dir. Belediye Maslak yol~ında bütçe 
imkanları dahilinde tertıbat alıyor, 
bir karakol ihdas ediliyor. Son kaza
da maaleaef vefat edenler kazayı mü 
teaklp tam bir buçuk saat feryat et • 
mitlerdir. Efer tertibat ve teıkilat ol 
saydı. Bir imdadı aıhbi otomobili le • 
lefon edildikten altı dakika sonra ma. 
halli vak'aya yetiıirdi. Belki bu facia 
kurbanlarını kurtarmak imkanı bu • 
lunurdu. Halbuki bu yolda ne teıkilat, 
ne de haber verecek telefon yoktur." 

ZAVALLI STAVISKY ! 
• 5 

Yirmi sekiz bin bilmem kaç de
kakilometredeki stratosfere çık
m~a lüzum yok. Şimdilik uzaktır 
oral an. 

Asıl marifet fUdur ki: 
Har,,.onu insanlığı bir çukura 

ılilF"iiftür. O çukur burnumuzun 
JihinJe Jarup duruyor. Ve içini 

•Briyonu. 
/fi• Jı11ncla lralabileni bu çuku

ra bwlirecek, lçindekini mütalaa ve 
tahlil ettirecek bir alete ihtiyaç 
var. 

Tahlil ve mütalaa ettirecek te ne 
olacak? Tabii hiç bir fey olmıya
cak· Sadece bir harp sonu lelaele· 
si meydana gelecek. Bir takım if· 
si:ı: güçsüz münevverler de lelse
le denilen saçma sapanın bu yeni 
çefidi ile kendilerini avutacaklar, 
dünya iflerine burunlarını sokmı
yacaklar. 

Hırsız dostların uğruna ,ehit o
lan dürüst Stavisky hayata bu ka
dar da mı hizmet etmemiftir? Da· 
ha ilk adımda görülüyor ki bugün
kü liberalin yeni adı StavUıky'dir. 
Ve bugünkü liberalizme Stavis
ki:ı:m denilir. 

Demokrasiye gelince; 
Bu tuhaf mahluk; davacı, 'Java 

edileni ve hakim arasında bir tür
lü nüfuzlu avukattır. 

Kim çalarsa çalsın, bu avukat, 
bugünün if Tann11 gibi her yerde 

hazır ve nazırdır. Yetİfiyor, ve, 
kurtarıyor. Kitaplarda biribiı-ine 
düfman vaziyetinde görünen Sta· 
viskizm ile demokrasi, hakikatte 
gizli bir mukavelename ile biribi. 
rine bağlıdırlar. lnanmıyanlar kib
rit Kralı Krukere sorabilirler. 

Stavisky bir takım zorba haydul
ların emir ve hesaplanna bir kor 
yüz milyonluk bir hesabı cari açfl • 
Nihayet bu bir Irak hesabı camüR. 

Halbuki ötede altı yüz milyon 
canlı insanı çalıyorlar, altı yü:ı: mil
yon kilometrelik kıt'alar a1ınyor
lar, hangi müddeiumumi ayaklanı. 
yor? 

Staviıky 1934 dün yepyeni bir 
lelsele, içtimaiyat, liberalizm ve 
demokrasi ekolünü kurdu. lfte üs
tünde çalışılacak, kar edilecek 
gepgeniş bir meydan. H ô.la Stavis
ky'ye küfür ediliyor. Çukura dü
fen insanlık ne çabık dibe kadar 
bath? Ne küfran! 

Bir kahvenin kırk yıl hatırı 
var derler. Stavisky be1ere altı 
yüz milyonun bir çırpıda nasıl aşı• 
rıldığını öğretti. Metot kurdu. Bil· 
yük aleverelerin büyük taktikleri· 
ni gösterdi. Gene yaranamıyor. 

Zavallı Stavisky! 
AkaGUNDUZ 

Not: Altıncısını yarın ne,reJe-
ceğİ:ı:. - Milliyet -
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St<§lVÜ~ky 
Hayatı ve ölümü 

Stavisky reza!etinin siyasi cephesi.- Bir çok tarihteki ve 
mazideki rezaletlerden sonra - Hadise meydana vurunca -
Fırkadaki izahat ve ihtilil meclislerini hatırlatan günler 

Her rejimde böyle mali rezalet· 
l~r olmustur. Bu cümleden olmak 
•izere Amerikada Mösyö (Har
ding) zamanında vukubulan reza· 
leti, Mösyö (Harding) m esraren· 
giz bir şekilde ölümünü zikredebi
liriz. Son zamanlarda Belçikada 
patlıyan zabıta rezaleti de bu me
) andadır. Hatırlardadır ki Belçi
kada bir takım polis komiserleri 
bazı işlere zabıta namına müdaha
le etmeği satılığa çıkarmıtlardı
Rusya bu kabil rezaletleri mütead· 
dit vak'alar ya idam ile yahut Si
birya çöllerıne nefi sureti.le ceza· 
landırmıftır. 

ltalyada Mateoti rezaleti, lıpan
,fada Primo di rivera meselesi bun
lardandır. 

Fransa Krallık devrinde, büyük 
ihtilal zamanında, bunu takip e
den restusasiyon senelerinde, ni
l1ayet İmparatorluk tarihinde nice 
'1İce iskandallar gönnüttür. 

Harbin doğurduğu bu günkü re-
· jime gelince, o da evvelkilerden 
aşağı kalmamıttır• Bir kaç tanesi
ni sayalım: 

( GreyY) rezaleti •• Bir fırıncının 
lıer isteyene ekmek .atması kabi
inden bu adamın damadı (Vil

son) da tuna buna lejyon dönör 
ı atıyordu. 
Meşhw- Panama rezaleti.. Bin

lerce in5anın yüz milyonlarca ta
ııarrufunu mahveden bu büyük i .. 
kanda! •• Adliye Nazın da dahil 
t>lduğu halde 104 meb'uaun par
mağı olan rezalet •• O zaman Bat· 
vekalette bulunan (Rouvier), mu
halefetin havlryan bütün köpekle
rine tıpkı bir yaban domuzu gibi 
tek batma kafa tuttuktan sonra 
l'anama ifine parmağını sokan 
ıaeb'uslarla hangi bankerler, han
ı:i açgözlüler beraber çalıttı ise 
hepsini ortaya atmıfh. 

Daha sonra Dreyfüı rezaleti •• 

Daha sonra, yakın zamanlarda 
Ruotte rezaleti, Lejiyon Dönör 
rezaleti ... 

Bir kaç ay evvel Madam (Ha
n:ı.u) rezaleti ... 

Bunu mütea lp (Oustric) rezale· 
ti ve bu re2aletin parlamento sa
hasamdaki bulafıldıldİlrı ... 
Şimdi de Stavisky rezaleti ... 

Staviıky itinin siyasi bir rezalet 
olmamasına imkan yoktu.Bu reza. 
!ette mesela Liberte gibi eski bir 
Parisli gazetenin sol cenaha müt
hiş bir savletle hücum ettiği ve 
hatta kendi eski direktörlerinden 
birinin tevkirmi takdirle kartıladı· 
ğı görüldü. 

Bu rezalette parti gazetelerinin 
bütünnetriyatı. öteki partileri dü
'ürmek gayesini istihdaf etti. 

Bu rezalette zabıtanın en yük. 
sek memurlanndan biri kendini 

müdafaa maksadile kabine reisine 
hücumlar yaptı. 

Bu rezalette sokak nümayitleri 
oldu ve nümayişçilerin teşkilatı 
Parisin caddelerini tuttuktan sonra 
parlamentoyu ıslıkladı. 

Bütün bunlardan çıkanlması i
cap eden netice tudur : 

"Meıuleketin idaresini gayri-
mes'ul ellerde bırakan şimdiki re
jim tasfiyeye muhtaçtır ve herkes 
bu tasfiyeyi istemektedir • ., 

Bayonne belediye reisi ve onun 
meb'usu olan zat tevkif edilince 
bu adamın avukatlığını batka bir 
meb'us kendi üzerine alıyor ve bu 
tevkifin acele yapıldığını söylemek 
te tereddüt etmiyor. 

(Bayonne)de tahkikab idare e
den müstantik diğer bir meb'usun 
tetrü maanuniyetinin ref'ini ve bu
nu müteakip tevkifini istiyor. 

Uç gazete müdürü tevkif olunu
yor. 

Cümhuriyet partisi, bu rezaletin 
hasıl ettiği infial ile toplanarak 
teflerinden izahat istiyor Büyük 
inkılap günlerinde klüplerin içti
maını hatırlatan bu toplantı f&Ya· 
m dikkat müzakerelere sahne ol
muftur. 

İlk once Mösyö (Herriot) söz alı 
yor: 

"Bir gün sonra Meb'usan mecli
sinde müzakere edilecek bir mese
leyi hemen ortaya atıp ne bizzat o 
mesele ne de bununla alaka.dar o
lan şahıslar hakkında timdiden 
mütalea beyan etmeği muvafık 
bulmadım, ancak bir mesel müna
aebetile fırkamızın prensiplerini 
kolaylıkla izah edebilirim • ., Deılik
ten sonra, Stavisky meselesinde a

daletin bütün tiddetile ve olanca 
süratile faaliyete geçmesi lazım ol
duğunu, halbuki bu i~te adliye ma
kinesinin lüzumu kadar ciddiyetle 
işlemediği, bilakis hetaet ve reha
vet gösterdiğini, bu meıulekette 

cürümlerin, sirkatlerin, rezaletle
lerin daima en bat havadis sırası· 
na geçmesi namuslu inaanlann 
tahammülünü kınnağa başladığım, 
rezaletleri baatırmağa veya hafif 
göstermeğe çalışmaktan daha fena 
bir sistem olamıyacağım ıöyliyor. 

Herriot nutkuna devam ediyor: 

- Dostumuz Mösyö Chautempa 
te anlamıttır ki Fransız milleti ha
kikati öğrenmek ve teminat almak 
istiyor, biz de bu hususta hiç kimse
ye merhamet gösterilmemesi arzu· 
aundayız. Fırkamız içinde mücrim
ler varsa biz bunlar baklanda da 
bimerhamet hareket edeceğiz, ta· 
hıslarımızın ve fırkamızın şeref 
v~ haysiyetini fUDun bunun, key
fıne kurban edemeyiz." 

(BitmeJi) 
~~~~~----------~~~~ 

Lehistanın 
Harici siyaseti 
Hariciye nazın hariciye 
encümeninde izahat verdi 
VARŞOVA, 6 (A.A.) - Polonya 

Ajanaı bildjriyor: Lehiatan Hariciye 
nazın M. Becit dün mebusan meclisi 
Hariciye encümeninde harici siyaset 
hakkında azua izahatta bulurunuftur. 

M. Beck ct-iıtir ki: 
- Milletler cemiyetinin iatikbali ve 

ıalahı meoelesi ceniı bir tarzda müna 
kaıa edilea ltir mevzu olmuttur Ma· 
ınafih henüz miiabet ve kat'i bir• proje 
meydanda yoktur. l.ehiataa bu mese
lenin bu fikirlerle ortaya komalacağı
na ve tetkik edj)eceğiııe tüpbe etmn. 
Silahaızlamna meseleainde, yeni iki 
mühim t"9ebbüa vardır: 

lngiüz ve ltalyan muhtıraları: Bu 
muhtıralar Leh.iatan hükUınetine doğ. 
rudan · doğrııya tevru olunmutfur. Dey 
lelin emniyetini alakadar eden en e
saalı mesele ailahıuzlanma meselesi ol 
duğundan yeni projeler meselenin bil 
haasa ameli tarafı nazarı itibara alı• 
narak tetkik edilecektir. 

Sovyet Rusya ile mevcut ademi te
cavüz miaakı mütecavizin tarifi hak· 
kında bir itilaf i.le tam•mlanmıttır. 

Müttefikimiz Romanyanın bu itila• 
fa iştirak etmit olmuı bilhaua mem• 
tıuniyeti muciptir. 

Almaııyada Hitler hiikGmeti ildi • 
dar mevkiine geldiği vakit AYJ"Upada 
11yanan hemen hemen umumi itimat• 
11zlık hatırlard&dır. Lehiatan bükü • 
ıneti biç te bu hiaae iıtirak etmiyonlıı. 
Sarih aurette beyan olunan bir fikir, 
'lluhteviyatı ib."barile açık ve hukuki 
ıekli itı"barile de dürüat bir siyasi ve
•ikanın tanzim edildi. Bu vesika kuv• 
ıete müracaat olwınıa.ıiıası hakkında 
~; beyann&medir. Bunun ehemm.iyeti 
yi kom.suluk münaaeebtlerjni aıar. Btt 
•eaiku Anupa ıulhünnü tarsinine mü 
ıuir bir imildir. 

Almanyanın silahlanması 
ve Alman gazeteleri 
BERLIN, 6 (A.A.) - Silahsızlan· 

ma meaeleıini tetkik eden Alınan mat 
buab lnıriliz ve ltalyan muhtıralanru 
muvaffakıyet azminin haliaane bir ifa 
deai ve azim bir terakki eseri olarak 
alkıılamakla beraber Alınan efkan 
umqmiyeainin teklif edilenden baıka 
bir sureti hal beklediği bazı noktala
ra iJaret eylemektedir. Almanya bey• 
nelmilel ıHi.haızlanmarun ıüratle ya· 
pılm.uı ~.rzusundadır. Binaenaleyh in 
si.liz muhtıraaında teklif edilen on .., 
neden daha kısa bir müddet mukave
le projeai içiıa teklif eder. Bu auretle 
silah11zlanma merhalelerle daha ıü • 
ratle biribirini takip etmiı olacaktır. 
Gene ayni mülahaazlar iledir ki, ha
va ailahnzlanmaama müteallik ahka· 
mm yeniden tehirini muvafık görmez. 
Almanya, silahaızlanma tedbirlerinin 
mürakabeıianin beynelmilel faydasını 
kabul etmekle beraber ıili.lwzlanma 
tedbirleri tatbik edilmedikçe müraka 
henin hayalden ibaret kalacağı müta. 
lb~ndaılır. Çünkü d;ıine kadar ıilih 

hın devle"- b ünlı:ü' •• i.J•L • • • uu ug ı aıı aevıye-

"''k.b.,Wıafaza edip etmediğini mü • 
rba <;ok mii§kül olduktan maada 

unun luym t' k h • 
d b k d

e 1 ço meç ul kalacaıııı 
an u a ar g' .,. • b" 1---•- 'hd ıru<e ve genıt ır ma • 

.........,.:ıa 1 aaına liizum yoktur. 

Cüzzama karşı 
PARIS, 6 (A.A.) - Fen akademi. 

sinde profesör Charleı Richet, cüz • 
zam tedaYİaİnden ve HaITarılaki cüz • 
:ramlılar tedarihasinde yapmq olduğu 
tecrübelerden bahaebnİftİr. 

Profesör bastalann vaziyetinde u • 
mumi bir aaWı kaydettiğini ve dama
ra "Caprocin Amique,, telkilıi ıuretiJe 
çalışmak kabil olacağını ıöylemittir. 

Böylece bir sali.h elde edilmit ve mil
tealıip teıeYl'iitler ıızaltılmıı, yapılan 
lıir ~ok tecrübelerin hatta çocuklar
da bile, can aıkıcı akaül&meller yap-
10adığı cöıiilmüıtür 
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Avusturya 
Şikayet edecek 
Avusturya Başvekilinin 
Peşteden avdeti bekleniycr 

CENEVRE, 6. A.A. - Havaa ajanaı 
muhabirinden ı Milletler cemiyeti, pa. 
zartesi günü Avnsturya sefiri Baron 
Pflüıel'in konaeyiıı fevkalade bir içli· 
mamı talep ecleceğiııi bekliyordu. Fakat 
dün öğl~den aonra, Avwturya bükUıne
tinin başvekil M. Delffua'a milletler ce
miyetini haberdar etmeğe salahiyet ver• 
mck!e beraber teşebbüsabru başvekilin 
Budapeıteyi ziyaretinden sonraya bı· 
raktığını Öğrenmİftİr. 

Binaenaleyh, müracaat cumad3n ev· 
ve! yapılmıyacaktır. Viyana hükUmeti· 
nin bu tedbirli hareketi dahili siyasi ha· 
diaelerle olduğu kadar Londradan gel· 
diği söylenilen tavsiyelerle izah edil· 
mektedir. 

Kabine, Ceneneye müracaab için itti
fakla karar venniJtir ve büyük dCTlet· 
!ere Avuaturyaıwı Almanya ile olan mü 
nasebetlerine dair yüklü bir dosya ve
recektir. 

Sonuna katlar mukavemet 
VIY ANA, 6. A.A. - "Sonuna ka

dar mukav- " aer!CYhası albnda, 
Heimvehreo'lerin Ye ba§vckil muavini 
M. F ey' in D&!İrİ eflWi Abend-Zeitunı 
Be~lin notasına, vazih vakalarla cevap 
vcnyor, ve ıunlardan bahsediyor : 

" .ı - Münihten radyo ile yapılan 
n~nyatm ~dece alman vatanılqları İ· 
çın yapıldıgı yanhıtır. Zira, üçüncü İm· 
paratorluğun zaferi yakındır diye, A· 
v~st~rya nazileri sabretmeğe davet edil· 
mııtir. 

2.- Avusturya polisi, vesaik ile. A· 
vuaturyadaki Hitler hareketinin alman 
parası ile Y•tadaimı tespit etmiıtir. 
3~ .A".usturya rejiyonuııdan kaçan• 

!arın birbı~_m- uyan ifadeleri, bu kı· 
tanın !etkili hakkında alman idcliaları
ru cerhebnektedir. 

Gaz~t~ Almanyaya, paralarını borç· 
luları ıçı!" saklamasını tavaiye ediyor 
ve ıunebceye •arıyor : 

" Almanya tarafından teklif edilen i
dari islahab İKihfaf1a reddederiz. A· 
vusturya, Avuaturyalı ve müstakil ola
rak katacaktır. 

VIY ANA, 6. A.A. - Kabine Alman
A vuaturva ihtili.fnu milletler 'cemiye
tine aevketmek hususunda bafvekil M. 
Dollfua'e .aıahlyet vermiıtir. Muame
lenin tanzimi Ye hang; tarihte yapılma· 
aı icap ettiği bqvekilin reyine bırakıl· 
mıttır. 

BCifVekile salôhiyet 
ViYANA, 6. A.A. -

0

Avnaturya ajan 
ıından : Dün toplanan kahine ittifakla 
verdiği bir kararda Alman-Avuaturya 
ibtili.fmı milletler cemiyetine bildirmek 
üzre lüzum ve faydalı göreceği her tiir• 
lü teıebbüalerde bulunmak için ı,.A .. 
kile ıelahly"t •ermittir. Bu kevfı;ç ı Jl· 
man hükUmtine de evvelce bildifl!:.ı.ıt? 

Odesada ilk amerikan 
vapuru 

ODESA, 6 (A.A.) - Odeaaya ge
len ilk Amerikan vapuru excelaior un 
kaptanı beyanabnda Sovyet Ruaya ile 
ticaret münaaebetlerinin baılamrı ol • 
masının Amerikada hararetle kartılan 
dığını aöylemit Ye Amerikan e:ıı:port 
line knmpanyasmm ıimdilik ayda iki 
defa Nevyork • Odesa aerviai ihdaa 
ede<:eğini haber nrmiıtir. 

Bir polis üç meslektaşını 
yaraladı 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Sakal • 
yaı>dan bildirildiğine göre mahalli 
garnizona menn.p bir poliı memuru 
diğer üç poliai tabanca ile yaraladık· 
tan sonra kaçmıya b&.§ladığından fi • 
rarinin arkasmdan atet açılmıı ve bu 
sırada oradan bir otomobille geçmek 
te olan Sovyet konsolosluk memurla· 
rından Uuof omuzundan yaralanınıt
tır. Mai>alli Mançukoy mak'UIUlb Sov• 
yet konaoloaluğuna teeuürlerini bil • 
dinniıler ve mezkur hi.d.iseden dola • 
71 tar:zjye vermiılerdir. 

Hindistanda 
Gayrimemnunlar 

BOMBA Y, 6 (A.A.) - Şimdild re
jimden cayri memnun olanlar Delhide 
Hindistan umllllIİ Ya!iainia sarayı civa
~da bir nüma)'iı tertip etmiıler • 
dır. 

Nüm&yiıçı1e..den 120 kiti teykif o • 
lunmuı, diierleri zabıta marifetile da· 
ğıblmı,tır. 

Merkez parlamentosunun halen bü
k.üm~ .. olan Hint iimeraaını ıazetele
~m hu~anna kartr müdafaa için 
ihzar edılen kanun layiha.mı müzakere 
ettikleri bir •ırada bu nüınayiıin vukuu 
cayi dikkattir. 

Muhtelif Hint devletlerinin tebaa
sı da maruf M. Matarajarun riyaseti al· 
tında ve gencı Delbide hükUmetin bu 
kanun layihasını protesto maksaılile bir 
kongre aktetmiılerdir. 

Altın yüklü tayyareler 
LONDRA, 6 (A.A.) - Altın yükü

nü hamil aekiz ticaret tayyaresi, Lon
draya ıelnaek üzere bugiin Pariaten ha. 
Yala nacaktır. 

Umumiyetle zannedildiğine gÖre Lon 
dra!a ırelccek bu altın miktan, tayya
r.e ile bir cün İçinde J'11P•lmıı albn nalı:. 
liyat_ı buauauncla bir rekor tetkil ede
cektir. 

lngilterede işsizler 
. LON~~ 6 (A.A.) - 22/1 tari

h.- ~eki ışaızlerin sayıaı 2,389,068 idi. 
Bu 18 • 12. tarihindeki itaizlerden ı64, 
989 kiti fuL.ılır. Fakat geçen aene bu 
zamandakinden 5ı3,997 kiti ekaiktir. 

Mesele çıkarmak 
İçin mi? 

Japonlar nakliyat parasın
da müşkilat çıkarıyorlar 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Tu ajan· 
11ndan: 

Japon aakeri kumandanlığı Çin ıark 
timendiferleri idaresine askeri kıtaat nak 
!inden borçlu olduğu 21 milyon rııJı.. 
leye mahsuben 485,000 rublo vermit • 
tir. 

Japon kumandanlığı borcunun yarı. 
yarıya yani o:ı milyona indirilmesini ia
temiştir. 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Kabaro. 
vakiden bildirildiğine göre, Poğradiç· 
naya istaayonundaki Japon ve Mançu• 
kov gümrük memurları tarki ıimendi • 
fer yollan ile lfsauri şimendiferleri a • 
rasmdaki emtia nakliyatını her çareye 
bat vurarak itğal etmektedll-ler. Bir gün 
de bir hattan diğer hatta elli vagon • 
dan fazla .geçirilmeai menedildiği gibi 
bir arada üçten fazla vaıoo doldurul • 
muı da meiıolunmuıtur. 

Diğer taraftan Uısuri ıiınendiferle
lerinden gelen bir trenin 24 memuru 
tevkif ve taharri olunmuı ve ancak üç 
saat sonra ıerbeat bırakılmıtbr. 

TOKYO, 6 (A.A.) - Rengo ajan· 
aınclan: M. Hirota mecl.Ute verdiği bir 
beyanatta Hint hükiimeti tarafından al· 
datıldığını zannettiğini aöylenüıtir. 

Hint bükWııeti bütün vaatlarına ra/i· 
men bazı Japon mallarının ithalini DM

nedecek derecede gümrük resimleri al· 
maktadır. 

M. Hirota, buna mani olmak için la· 
znn ıelen müzakerelere devam ettiğini 
ilave etmiıtir. 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Habarevı· 
tan bildirildiğine göre, Japon ve Man• 
çuri gümrük ve polis memurları, şark 
Çin demiryollan va11taaile ihraca! nak 
liyab yapılmasına her türlü gayri ka· 
nuni tedbirlerle mani olmaya çalıtınak· 
tadırlar. 

Çinde boğuşma devam 
ediyor 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Urumçi• 
den bildiriliyor: 

Sinkiang hükümetile Çin cenerali 
Maçuin'in kuvvetleri arasında müsade 
meler devam etmektedir. Çiıa Cenera 
linin Urumçi'yi iıgal etmek için yap· 
tığı bütün tetebbüsler tardolunınuıtur. 

Havana tekrar karışıyor 
HAVANA, 6 (A.A.) - Havana be

lediye reisinin evinin önünde bir bom 
ba patlamıttır. Haaarat mühimdir. 
ltalya ve Haili sefaretleri binalan ha 
sara uğramııtır. Maneti teker fahri • 
kaşı müdürü Miralay Batiııta'dan ec· 
nebi emlakin.in himayeain.i ,,e aabra 
topçulariylo kıtaat gönderilmeaini tel 
crafla iatemi,tir. Birçok vilayetlerde 
geker fabrikaları müdürleri ırev ilan 
etn)işlerdir. 75.000 iıçi greY halinde
dir. Tütün fabrikalan müdürleri fab 
rikalann mahaul aym 25 ine kadar 
toplanmadığı takdirde iki milyon do 
lar zarar edeceklerini bildirmiılerdir. 
Elektrikler işleyen bütün aanayi, i9 • 
lerini durdunnağa hazırlanmaktadır 
lar. 

Havanarun birçok mahallerinde 
ıtık yoktur. 

Hükümet grevcileri, ııehirlerde 
ve ada dahilinde tecrit etmek niy,... 
tindedir. 

SANTIAGO • de • CUBA, 6 A.A. 
- Vaziyet vahamet keııbetmiıtir. Umu 
mi grev 48 saat temdit olunmuttur. 
Greve iıtirak etmiyenler nhbmda ve 
antrepolarda asker himayeai altında 
çalışmaktadırlar. Gazeteler netriyat • 
lannı tatil ebnitlerdir. Şehirde haat&• 
neler miiateana, ıırk yoktur. 

iki zelzele 
FRANKFURT • AM • MEIN, 6 

(A.A.) - Feldbergtaunua raaa~~e~i, 
dün iki zelzele kaydetmiııir· ~~rıs?'!" 
merkezi ltalyanın ıimalinda d~enııuı. 
Aayada olduğu zanneclilmektedır. 

PIRANA, 6 (A.A.) - Pirana, 
Havana '" Durazzoda kuvvetli bir zel· 
zele olm ... ıur. Bu aon tehirıle iki kiıi 
yaralanmı§br. ----
Habeşistanda Alman 

• Yahudileri 
ADDIS • ABABA, 6 (A.A.) - Cay· 

ri resmi olarak teyit edilen haberlere 
cöre, Habetiatan hükWııeti , binlerce Al 
man yahudisinin yerleınıelerine müoaa • 
ele etmiıtir. 

Bu karann, meıhıır Berlin profe • 
sörlerinden Reinhardt'm ziyareti ile •· 
likaaı olduğu söyleniyor. Profesöre 
ıehrin sıhhi teıkilatı ile meıgul olmaaı 
rica edilmiıtir. -----

ltalyada fena havalar 
ROMA, 6 (A.A.) - Bütün yarım

adada tidıletli kar ve rüzgar fırtınalan 
haber veriliyor. Arezzo vi.Iİi.yetinde kar 
bir metre yükaekliğine varmııtır. 

Rüzgir bir çok hasarata sebep ol
muıtur. Bir çok yerlerde zeytin mah· 
sulü kamilen malıvolmuıtur. 

Yeni bir otojir 
LONDRAA, 6 (A.A.) - (Daily 

Maı1y) ıaeztesinin haber verdiğine 
göre hava nazırı çifte kumandalı ıve 
La Cierva'nın kinden daha cen.iı tip. 
te bir otojirin infaamı emretmiıtir. 

Bu gazete bu cins aletlerin a•keri 
kıymeti ordu v~ donanma ehli hibre
aince çok ehemmiyetli telakki edildi· 
ğini tf'IDİn edivor. 

Filhakika bunlar, hem rasıt ... azife 
ıini cörmek üzere ha•ada sabit kala
bilmekte, hem do diğer tayyarelerin. 
kine hemen heınea müaavi bir si;ratle 
uçabilmektedirler. 

D 
Gazi Hz.nin sabık Maliye Vekili 
hakkında kıymetli telgrafları 
:ANKARA, 6 (Telefonla) - Ba,vekil ismet Paşanın Maliye ve· 

kili Abdülhalik Beyin istilası ve Fuat Beyin Maliye vekôletine nakli 
ve tayini hakkında Reisicümhur Hazretlerine çektiği telgral ve aldı· 
ğı cevabı Resmi Gazete nfı1retmek tedir. 

ismet Paşanın telgralında Abdülhalik Beyin istilası şöyle bildiril • 
mektedir: "Maliye VekUi Abdülhalik Bey sıhhi mazeretinden dolayı 
vekôletten allini istirham ve fİmdi ye kadar liitlen esirgemediğiniz te • 
veccühe derin saygı ve minnetlerini ifade etmektedir." 

Gazi Hazretleri cevaplannda Fuat Beyin Maliye vekôletine tayini 
tcuvip etmekte ve Abdülhalik Bey İn istilası karsısında teessürlerini Ô· 
tideki kıvmetli cümle ile ifade eylemektedirler: ' 

"Abdülhalik Beyelendinin sıhhi mazereti dolayısile vekaletten 
ütihuını büyük hüzünle kabul eJi yorum!' 

/(uru meyveciler birliği toplandı 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Kuru meyve ihracat birliği bugün tekrar 

toplanmıflır. içtimada Borsadan daha yüksek liyatla üzüm alınması • 
na, mutavassıtlann da piymaya faz la mal arzetmelerine karar verildi. 

• 
I zmir ticaret odasının bir raporu 

IZMIR, 6 ( A.A.) - Ticaret o dmı, muhtelif mahsüllerimizin vazi• 
yetlerine dair bir rapor tanzim etm iftir. Bu rapora nazaran 932 sene • 
sinde 5 milyon 63 bin 450. 1933 senesinde 1 milyon 316 bin 101, 1933 
senesinde ise, 10 milyon 106 bin 91 kilo bakla ve 1932sene·inde11 mil 
yon 130 bin 515 kilo palamut, ile, 2 milyon 940 bin 594 kilo palamut 
hü'iisası. 1933 senesinde iae 15 mil yon 959 bin 625 kilo palamut ile, 
4 milyon 11 bin 333 kilo palamut hüliismı. Ve 1932 senesinde 66 bin 
610 kilo, ve 1933 senesinde üe, 151 bin 164 kilo afyon, ve 1932 sene
sinde 315 bin 503 kilo, ve 1933 senesinde bir milyon 905 bin 355 kilo 
zeytinyağı ve yalnız 1933 de 981 bin 808 kilo pamuk muhtelif ecnebi 
memleketlere ihraç edilmiftİr. 

Bursa - Orhaeneli soyguncuların
dan beşi idama mahkum edildi 

BURSA, 6 ( A.A.) - Bursa ağır ceza mahkemesi Büraa ·Orhaneli 
yol coygunculanndıuı Piyade Must ala, Şat oğlu Hüaeyi.n, Mıutala Hak 
kı, Bekir Oaman ve karde,i Mehm edin idamlarına, fakat bunlardan 
Osman ile kardeJi Mehmedin YClfl arın.~n küçü~lüğüne .binaen on be,er 
yıl ağır hapislerine, folör Yusulun da ur. yıl. agır hapsı!'e ve bu m~d • 
det kadar ômme hidemattndan ma hrumıyetıne ve emnıyet nezaretrnde 
bulundurulmasına karar vermiftir. Karar müttehemelre tebliğ edilmİf• 
tir. Mahkeme salonu ile Adliye sa rayı meydanı muhakemeyi takip et· 
mek iatiyen kesil bir halk kütleıi İle dolu idi. 

Suri_qede emlaki olanlar için 
ANKARA, 6 ( A.A.) - Suriy ede Türk emlaki üzerine mevzu tak

yit edici tedbirlerin lskenderun ve Liizkiye dahilinde kaldırıldığını eı>
velce bildirmistik. Bu rel tedbiri henüz bütün Suriyeye tqmil edilme
mi, ise de Surlyenin diğer mıntak alarmdaki Türk emlôlıi üzerine mu
amele yapmak isteyen Türk vatan daflarının Beyrut başkonaolosumwı 
vasıtcınyle vaki olacak münferit m üracaallannın imkan rriabetinde iaal 
edileceği Suriye ôli komiserliğince Beyrut ba, konsolosumuza bildiril· 
mİftir. Alôkadarlar bu kabil işler için doğ~uda!' .aoğT:zya B~ut Tür
kiye ba1 konsolosluğuna müracaat eJerek ıılennı takıp eJebılecekler-
dir. 

Borsaya heyecan 
Veren hadise 
Bir esrarkeş iki kişiyi öl
dürdü, altı kişiyi yaraladı 

ve itlaf edildi 
Buraad• bir ııeririn ika ettiği hadi
yi dün muhabirimiz telefonla haber 

~:rroitti. Bugün de Ajans atideki taf. 
,.;ıatı ,,ermektedir: 

BURSA, 6 (A.A.) - Şehrimizde 
bu gece iki kitinin ölümü ve alb hlti· 
nin yaralanmaaiyle neticelenen ve teh 
ri birkaç aaat heyecana aokan çok fe 
ci bir vak'a olmuıtur. Havlucu Ahmet 
isminde bir esrarkq e..inde iken ka • 
rıaı ile aralarında çıkan bir kayga Ü· 
zerine pıçağını çekerek evvela karıaı 
Dl öldürmiit ve yalın ayak bir halde 
aokaia fırlamıtfır. Ahmet doğrııca üç 
dört mahalle &fırı Reyhan semtine 
geçerek orada bulunacağını haber al 
dığı tahmin edilen, aralarında bir da• 
va olduğu söylenen elektrikçi izzet 
Efendiyi yine &ynİ pıçakla öldürmüt 
ve bu ıırada vurulan kocasını kurt.ar 
mıya kotan kanaı Şahaeneyi n elek· 
trikçi lamaili de yaralamııtır. Bun • 
dan ıonra katil Tabal karakohına kof 
mut ve ilk önce masa•• h&Jlnda çalı• 
fan komiser muavini Hidayet Efen : 
diyi birden bire pıçalı:lamıt ve aynı 

da karakolda bulunan iki poliai de 
;:ralıyarak dııarı fırlanıııtır. Polisler 
katili narkasmdan fır)&Dllflarsa da ka 
raıılık içinde kend;aini kaybetmiılel'
dir. Bunun üzerine zabıta kuvvetleri 
derhal harekete geçıniı ve tehir bat
tan. baıa taranın•Y& başlanınıttır. Bir 
müddet aonr& katilin lrgandi köprüsü 
tarafına kaçtığı öğrenilmit Ye yolda 
rastladığı bir bekçiyi de kürek kemi 
ğinden bıçakladığı anlaıılmııtır. izi 
takip eden zabıta kuvvetleri köprüyÜ 
ve dereyi ııkı bir ıurette sarmıılar ve 
araıtırmaya baıladıklan sırada köp· 
rü altında izbelerden birinde sakla • 
nan katil, elektrik feneri ile kendisi
ni teıhis eden poliain Üzerine atlar • 
ken zabıtaca itlaf edilmittir. Adliye 
ve zabıta erkanı bizzat takipte bulu
narak tehrin ıükünunu temin etmit • 
ferdir. 

Çığlar 
ROMA, 6 (A.A.) - Bolognolada, 

bir çığ iki evi ~t!";· 19 kişinin ölü
müne ve bir çok kiıuwı yaralanmasına 
aebep olmuıtur. 

Peııaro ve Rubiano mıntakalarında 
çığlar sekiz kitinin ölümünü ve on ki· 
ıinln yaralanmasını mucip olmuıtur. 

Dağlaı·da bulunan bir çok nahiye
lerle münakele keıilmiıtir. Yardım 
heyetleri hazırlanıyor. 

!Resmi telgrafla muhabere 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Olçil 

)er ve ayar mmtaka bapnüfettİf ye 
müfettitliklerinin resmi telgrafla mu 
habereye mezun makam ve meınuri• 
yetler liateaine ilaveai icra vekilleri 
heyetince kararla.tmqtır. 

Süleyman Emin Paşa 
defnedildi 

NKARA, 6 (A.A.) - Devlet ıu• 
raıu azaundan merhum Süleyman E
mln Pafa"'n cenazesi hugÜn mera • 
simle kaldmlınıı ve Cebeci kabriata• 
nına defnedilmitfir. Cenaze meraai • 
minde Dahiliye ,,ekili Şükrü Kaya. 
Ziraat vekili ve Sıhhat ve içtimai Mu
avenet vekaleti vekili Muhlis, C. H. F. 
umumi katibi Recep Beylerle, wnum 
jandarma kumandanı, Baı,,ekilet. 
Dahiliye, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
•ekaletleri mü.otetarlan, Milli Müda• 
faa ve Devlet 9üraaı erkinı ... e daha 
birçok zevat hazır bulunmutlardır. 

Kıbns sporculan Ada
naya geliyor 

ADANA, 6 (A.A.) - Çukurova 
futbol heyeti lı:urban bayrammda iki 
maç yapmak üzere Kıbnı takımını A· 
danaya davet etmiye karar vermiıtir• 

Bulgaristanda komünist
lerle bir musademe 

SOFY A, 6 (A.A.) - Plivdiç civa
rındaki bir köyde, komüniatlerle jao
darmalar araaında çıkan bir arbede 
üzerine jandarmalar silah lrullanınıf' 
lardır. Dördü jandarma olmak üzeı:_8 
dokuz yara!ı ,,ardır. Oıı dokuz koınıl• 
niot tevkif ed;lmittir• 

Vatanilerin kongresi 
BEYRUT, 6 (A.A.) - lbrahiıP 

Hananonun hastalığı dolayıaiyle te • 
bir edilen vatani kongresi bu ayııı 13 
ünde Humua'da toplanacaktır. 

Amerika ile iadei müc~ 
rimin mukavelesi 

VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - Aya~ 
mecliai 'fürhlye ile akdolunan iad~ 
mücrimin mukaveleaini taadik etnuf 
tir. 

Suriyede tetkikat 
BEYRUT, 6 (A.A.) - FranfA0

": 
Milletler cemiyetindeki murah~a oı 
Doke, cenubi Suriyedeki tetk.iP ~· 
bitirdikten sonra ıima li Suriyeye il d• 
mit ve bu meyanda lıkendenıı>" .,. 
uğramııtır. Mumaileyh bu husıs•!• etr 
zırl,yacağı raporu Milletler ceDUY 
ne verecektir. 
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Parya =: El sürülmez 
çe ~İD~İalanda 300 çeşit Din, 1500 
Yı~ ıl "..ar.mıt. Orası bir garip di
fey ır. Lakın herkesin bildiği bir 
dirı' b8:1'dır ki; orada (Brahman) 
bır~ ır takım adamları saf harici 
rit nııştır • Onlarla kimse alışve
ıııa:ıı:z, kız verip kız almaz, te
le 0ı:r ez i bunlar tehir içinde bi
lıiiab ·· ~~lar. Bunların içinde 
reye ~tiin ıgrenç görülen bir züm-
derl e B(.~ntouchable- Elsürülmez) 
bir f:ı'aır. 0 Y!e olmak Hindistan' da 
böyle d e~tir. Bu feliketzedeler 
Cand' b·lgar, böyle ölür. Hatta 
rıı kaW 1 e bu mananz sınıf farkı
ii İçin ır~adı. Ona teşebbüs etti
• Bizd gozden bile düştü. 
Peyda el de ~a11ra böyle Paryalar 
bir cii~ ur. Bır adam taliin sevkile 
l\dliye 111 Yapar, Önce polis, sonra 
rı araa lllakineıi hu adamı çarkla
hu ad ırıa ~lır. Bu andan itibaren 
hiitiirı a::: guya Paryadır. Ona kartı 
kıı.t h· I e~h~met, muhabbet ve şef
lık ki;İ elnı keseriz. Guya insan· 
llıerı k eaı e olan ali.kasını tama • 

atetın· • b t.ldatıl ıttır. Bu adam az~ 
k~ 0~1'. ~e kans~ı öldü~~· b.~r 
iii k d hılır. Kucagmda oldurdu
likte a ından kalan yavrusile bir • 

lı . a~"ıı.da- ha ul" .. d' .... 
ır Yab q• zan z um gor ugu 

rirıirı h1cıya kartı intikam hisle
Yaı Yaze unu olarak saçma netri • 
ili, iti:.ın~~ Ve bundan dolayı yeri
~tzed 1 

rucünü kaybetmif bir gur-
~. e olab ·ı· ,,e I ı ır. 

kirıe,.0.ıırıa olrnn, biz Adliye ma
olıı.rıı 1111

n Çarkları arasına dütmüş 
Yerd '-'ıı. lllerhamet etmeyiz. Her 

e bö 1 llıiiatekr Ye değildir. Fransada en 
Ilı eıı ~h cinayetlerin müdafaası
eder rkaek avukatlar deruhte 
eeıııi~et~ e\•vela insanlığın, sonra 
fedir Nın -.aleti namına bir vazi
~da~ ı: .. olıırsa olsun cemiyet bu 
llrı11nuıı ua~ekreh bir adamın bile 

hırıı-ı11 Çızdiği dereceden fazla 
lerir., lltnııınaaını iaıediğini gös • 

So11 
r~de b~~~Ua.t cürümlerinden hi
Çlll hed r ıçare kendini müilafaa 
i1dufııtı:"a ~l'Ukat aramış. Fakir 
:tellıitler dBr nıahalle ilmühaberi 
;• d; lcılt :· • u zavallının maballe
B~' ~bulcını,.f, te matbuat cürmü, 

ır al'ıılıat göı-ülen davalardan .. 
d .._ Ben ı,çıkıpta : 

afaa edec: ~.adamı bedava mü • 
ı; 8eıı '•k' :gıın ! .. dememiş .. 
11 •

11deıı çık~kn avukat idim. içle -
ı '11 de artık lan •onra bu zümre • 

ılrı a.11 Adliye makinesi çark 
~'-· "' •ına d" 
"'<İ etfkl • llfeni bir Parya te • 

l'ııııı .• h 1 erıni görür gibi o!uyo
~er bi .el~ hu düşen parasız ıse ! . 
~Cd~ınıız, Adliye cihazı değil 
"<ll'le ı.~tnıızrn önünde kim bilir 
dıq., E:.~ defa. mahk~ o~~UfUZ· 
l'ı)11ll p her vıcdan hükmune uğ
~1 1~a yani (Sürünülınez) ol-
1.ilibirj 8.Ztnıgelıeydi, sokaklarda 
ltdi. ne çarpanlar ne kadar eksi 

ltıı Parazit 
l'tı) dyo meraklısı bir arkadllf so 

ordu: 

~~ a.hu ! Bu parazitlerden kur
t· ...._ ı '" çaresi? 
ı'".~ ~Yonları kuvvetlendirme 
... ~ ''~,, llD en ufak makineler bi-
ıt ,., onun • • • .. 
~ ıı~r., aeroını ıtıtır, ve para-

llıek eae\e '4 
tedir, ~'Yonu kuvvetlendir • 
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Ekonomi 

Fabrikatörler 
Toplanıyorlar --Hususi sanayiin yeni 

vaziyeti görüşülecek 
Bütün lıtanbul fabrikatörleri pazar 

rünü Sanayi Birliğinde bir toplantı ya
pacaklardır. 

Bu toplantıya üç yÜZ kadar fabri • 
katörün iıtirak edeceği söylenmekte • 
dir. 

içtimada bilhaua devletin aanayie 
vermekte olduğu yeni §ekil ve iıtika • 
met müvacebesinde fertlerin aermayesi
le kurulan hususi sanayiin takip ede
ceği yol etrafında ıı:örü§ülecek ve bir 
tekil teıbit edilecektir. 

Bu meyanda lktısat vekili Beyin aa· 
nayicilerden iıtediği tarife projesi aon 
defa tetkik ve münakaıa edilecektir. Bu 
proje Sanayi Birliğinde bir aydanberi 
mütemadiyen çalı§811 muhtelif ıanat ıu 
beJerine mensup komiıyonlar tarafın. 
dan b8ZJl'lanmıf br. 

Proje uzun müddettenberi sanayici
lerin istedikleri maddelere cevap verici 
mahiyettedir. 

Bu toplantı ile ayni zamanda birli
fin konıı;reıi de yaptlmıf olacakbr, 

ltalya ile mcdus. vivendi 
l tal ya ile memleketimiz araıındaki 

Modüı ve bundan bugün nihayete er
mektedir. 

Aldığımız malumata nazaran ltalya 
ile aramızda Romada iktıaadi anlapna 
müzakeratı devam etmekte olduğundan 
bu Modüı ve Bundinin ıubat nihaye
tine kadar tehiri muhtemeldir. 

Liman tarifesi 
Liman tarife komisyonu Liman Şir

keti navlun ücretlerini tetkik için 4 
tubatta toplanacaktır. Ma~a!,ih. tari· 
fenin bir içtimada bitirileceğı unut e • 
dilmektedir. 

Yurrurla kongresi 
lkt11at vekaleti namına Samıun yu

mUJ"ta konıı;reıine ttirak etmeğe namı
na memur edilen ofia raportörlerinden 
Halük bey çalı§makta olduğu Anka • 
radan §ehrimize gelmiıtir. Halük bey, 
perfembe günü Ticaret odası mUJ"ahba· 
11 ile beraber Samıuna ıı:idecektir. 

Maarlfta 

Lisan kursu 
Yabancı diller Üniversitede 

nasıl öğrenilecek? 
Oniveraitede yeni tesis ediJen yaban

cı diller mektebi talimatnamesi Maa
rif vekileti tarafından tasdik edilerek 
l'Önderilmiıtir. 

Talimatnameye göre, mektebe ede
biyat fakülteıi dekanbğına bağlıdır. 
Mektepte A ve B olmak üzere iki kı· 
Sim Yardır. 

A ~·"". tekrar ikiye •Ynhyor: ı _ 
Şark ddler1, 2 _ Klasik ,,.. _ d'll . 
Ş k d.

11 
. uarp ı en. 

ar ı erı kısmında ara"" .r:ra 'Ve acem • 
ce okutulacakı.r. 

K.liaik Garp dilleri ~nunda da es
ki Yunanca ve Latince okutulacaktır. 
Bu kısnnlarda tedrisat müddeti iki sö • 
meıtrdir. 

B kısmında i&e Y"f"Yan diller tedriı 
edilecektir. Okutulacak Yaıayan dil • 
ler ıunlardır: Almanca, lngilizce, Fran
sızca, ltalyanca, Ruıçadır. B kısmı ted
risatı üç ıenedir. Ve her ıenesi fa • 
külteleTin birer sınıflanna tekabül et
mektedir. 

Birinci senesi hiç hilmiyenlere mah-

auıtur. 

Lisan mektebinden ehliyetname al • 
mıyan talebe, asıl aınıflarmda imtihan
lara kabul edilmiyeceklerdir. Dil mek
tebi sertifikalan yalnız üniversitede mu· 
teber olacaktır. Hariçte muteber değil
dir. 

Tedrisata 17 ıuhatıa başlanacakbr. 
Haftada üç gün akıam ıaat beıten ye
diye kadar tedriııat yapılacakbr. Lisan 
mektebine devam müddetinin yüzde alt
""! nishetinde devam etmek mecburi • 
dir. Yalnız hu ıeneye mahsus olmak 
iizere fakülteler son sınıf talebelerile 
evvelce ecnebi Jiaan imtihanına ginniı 
ve muvaffak olmu§ talebe, liııan kurla
nna devam etmiyeceklerdir. 

Üniversite talebesinin hDviyet 
cüzdanları 

Şuhabn yirmisine kadar bütün üni-
versite tal be · · h.. . akal d ... . . • e ıırun uvıyet var an 
egıttirilecektir. Yeni hüviyet varaka-

11. al~ıyan talebe imtihanlara kabul e
dilrnıyeccklerdir 

,- Kı,a~ h11llerıer 1 
~---=---• Tayyare cemiyeti Üsküdar Do • 
gancılar nahiye tubeıi zekit ve fitre· 
!erini vennek aurct'I .. ı 'I ı· ı e gos en en a a -
kadan dolayı Oaküdar orta kız aanat 
mekteplerile 15, 19, 20, 

1

21, 30, 46 
ıncı ılk mekteplerin tedris heyeti ve 
talebesine teıekkür etmektedir. 
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HABERLERi 

Vlllyette 

Bir yolsuzluk -----iki memura işten el 
çektirildi 

Iıtanbul tahakkuk müdürlüğü 
Eyüp bina tahakkuk memurluğunda 
yaptığı tetkikat neticesinde bazı yol
auz muamelata tesadüf etmi§tİr.. Bir 
fabrikanın vergi tahakkukatına ait 
iıten dolayı tahakkuk memuru Şinasi 
Efendinin kaydı terkin edilıni§, mua-
mele vergiıi ile de meşııul o-
lan muhafaza memuruna da iş-
ten el çektirilmiıtir. Tahkikat de • 
vam etmektedir. 

Kaçak et kesenler şiddetli 
cezaya çarpılacak 

Bir mezbahada kesilip te fenni 
mezbahası bulunan bir yerde aabl • 
mak üzere ithaJ olunan ve fakat ora
daki mezbahaya uğrtaılmayan etler, 
yakalanınca mezbahaya sevkolunare.k 
muayene ettirilecektir. Neticede ye • 
meğe aalib ise damgalaodmlacak ve 
mikdan bir baıtan eksik olsa dahi bir 
bllf resmi alınarak sahibine verile • 
cektir. 

Bu suretle et kaçırmayı aanat itti
haz ettiği veyahut mezbaha .. olan 
yerde mezbaha haricinde et keataiği 
usulen aabit oalnlar hakkında umuru 
belediyeye ait ahkamı cezaiye hak • 
knıdaki 486 numarah kanunun betin 
ci madde hükmü tatbik olunur, 

Sarf hasta 11 kla r 
Bir ay içinde bütün vilayetlerde 

vukua gelen aari haıte.hklar: Boğma
ca öksürüğü 14 musap 3 ölüm cüzam 
3 . ' , çıçek 13 muaap 5 ölüm, difteri 63 
müaap 8 ölüm, dizanteri amipli 15 mü 
aap 2 ölüm, hümmayi neffas 4 müae.p 
3 ölüm, kabakulak 72 müaap, kara 
bümma 63 müsap 9 ölüm, kıza.mık 754 
müııap 81 ölüm, kızıl 47 müsap 6 ölüm 
kuduz müsap ve ölüm, ısırılan • mel 
dağ 37 ölüm yoktur. 

Lekeli hümma 13 müsap 4 ölüm, 
paratifüs 6 müsap ı ölüm, sari seba
ya iltihabı 4 7 müıap, 34 ölüm, au çi
çeği 1, tarbon 17, tetanos 6 müaap 2 
ölüm, yılancık 6, Malta hümmaaı 8 mü 
aap 2 ölüm .. 

Mudanya seferleri 
lktısat vekili Celil Beyle beraber 

ııehrimize gelen Bur.ıa belediye reisi 
Muhittin Bey dün vapurocular birli
ği ıirketini ziyaret ederek Mudanya 
seferleri için Buraalı1ann istedikleri 
üzerinde tirket erkinile gÖrÜpnÜ§tür. 

İngiliz sefiri 
lngiliz sefiri Sir Percy Loraine dün 

Ankare.dan ııehrimize gelmitıir. 

Alman sefiri 
Şehrimizde bulunmakta olan AI • 
~ ıcfiri M. Rosesmberg dün alqam
kı trenle Ankare.ya gitmiıtir. 

Mahkemelerde 

Belediyede 

Para alındı --Gümrük 35 bin lira 
daha verdi 

Gümrükler idaresi oktruva resmi
ne mahsuben belediyeye 35 bin lira 
de.ha vermi§tir. 

Şehir tiyatrosuna yardım 
Şehir tiyatrosu 10n bir sene içinde 

50 bin liralık bilet ıatıruştır. Tiyatro • 
nun senelik bütçesi 102 bin liradır. 
Bunun kalan kısmını belediye yardım 
teklinde vermektedir. 

Bakırköyünde pazar 
Bakırköyiinde bir pazar mahalli 

yapılması takarrür etmiıtir. Bakırköy 
kaymakamlığı bu hususta hazırhklar 
yapmaktadır. 

Servet Cemal Beyin ailesine 
yardım 

Belediye mimari ıubesi m~dü_rü 
Servet Cemal Bey merhumun aılesıne 
nakdi yardım yapılması takarrür et • 
mittir. Bütçe encümeni bu hususta bir 
kombinezon bulacaktır. 

Sarayburnu gazinosu 
Belediye, çok müsait ıeraitle ve üç 

ıene müddetle SaraybUJ"nu gazinosu 
nu kiraya vermeğe karar vermittir. 

Yeni Belediye zabıtası 
talimatnamesi 

Yeni yapılmakta olan zabıtai bele 
diye talimatnameıi tetkikatı ikmal e
dilmek üzeredir. Yeni talimatnamede 
seyriiıefer itleri hakkında da 11kı bü 
kümler vardır. Projeye göre toförler 
günde aekiz aaatten fazla çalıımıya • 
caklar, uyu§turucu maddeler, müski· 
rat kullannııyacaklardır. 

Vapurcular 
Toplanıyorlar 

Sermayenin tezyidi, yeni 
vapur alınması görüşülecek 

V e.purcular birliği heyeti umumi • 
yesi yann saat 14 te tirketin Liman 
hanındaki merkezinde yapılacaktır. 

Şirketin bu fevkalade heyeti umu 
miye içtimaına vapurcular arasında 

çok ehemmiyet verilmektedir. Ancak 
bu içtİs'la~n aonra Vapurculuk ıir • 
keti hakiki veçhesini alacak ve çalıı 
ma tekli taayyün edecektir .. 

Ekseriyetin arzusu bu içtimada aer 
mayenin tezyidine , diğer vapurlar a
lınmasına karar verilmesidir. Vapurcu 
lann ellerindeki vapurlar az olduğu 
için deniz yolla.rma nazaran alman 
hisse de az olmaktadır. Vapurcular 
bunun önüne geçmek için seferlerin 
tezyidi 18.znn geleceği, bunun için de 
vapur lazım olduğu kanaatindedir. 

Bir kııun vapurcular da buna taraf
tar değildir. Bu itibarla bugünkü içti 
maın vereceği neticeye ehemmiyet ve 
rilmektedir. 

Maslak 
son 

f aciasınııi 
kurbanı 

Müezzin Ali efendi de hastahanede 
vefat etti. Tahkikat ilerliyor 

.... M.?'slakt~ vuku bulan, iki kitinin 
?lumu . ve bırkaç ki§inin yaralanmaaı 
ıle ?etıcelenen otomobil faciasma ıe
bebıyet ve~ekten suçlu Alber Tara
g~o Efendı h":kınde.ki tahkikata 
dun .de devam edılmit,ir. Birinci müs 
tanlık Ramazan Bey dün de bu ha • 
diseye ait ıon §ahitleri dinlemiıtir 
bu husustaki tahkikat birkaç gün~ 
kadar neticelenecektir. Bu hidsiede 
yaralananlardan müezzin Ali Efen • 
di de tedavide bulunduğu Gureba 
hastahanesinde vefat etmiştir. 

M. Pios yeni bir dava ilıame elti 
Onyon sigorta kumpanyası müdü

rü Piyosa Efendi Ticaret gazetesinin 
aleyhindeki hakaretamiıı: neşriyata de 
vam etmekte bulunması dolayıaile ye 
ni bir dava ikame etmiştir. Bu dava • 
ya gelecek hafta bakılacaktır. 

Sulh mahkeme:erinin kasaları 
Yanan Adliye binası sahasında 

bazı aulh mahkemelerinin kasalan da 
kalmıştır. Bu kasalar muhteviyatının 
ankaz altında kalmıt olması dolayı • 
sile yanmadığı tahmin edilmektedir. 
Bunun için bunların da açılması ta • 
karrür etmittir. Ancak ankazm ka ... 
zılması için ihtiyatla hareket edilecek 
tir. Bu kasalar da birkaç güne ka • 
dar gene bir heyet marifetile açıla • 
caktır. 

Yenilenen dosyalar 
Yanan Adliye doayalanru Yenile

mek için tetkil edilen yenileme büro
ları faaliyetlerine devam etmektedir 
Her büroda günde 10 - 15 mürafaa 
yapılmaktadır. Beyannamelerin mua-

me!eleri peyderpey yapılmaya baıla
nacakbr. 

Hakim ve avukatlar yeni 
kisve'er yaptırıyorlar 

Adliye yangınında hikim ve avu
katların elbiıcleri de yannufh. Bu • 
nun için mahkemelere resmi kıyafet
le çıkılmıyordu. Bir kmm avukatlar 
ve hakimler yeni kisve yaptınnıılar
dır. Ancak bütün hakimlerin elbisele 
ri tamam olmadığı için henüz mah • 
kemelerde resmi kisve ile muhakeme 
!ere batlanmamıtbr. Elbise yaptıran
lar da heyet .rasmda bir ahenk .izlik 
husule getirmemek için kisvelerini 
giymemektedirler. 

Karısını öldüren gardiyan 
Evvelki gün Firuzağa camiinin i • 

çindeki evinde kansı Hüsniye Hanı • 
mı tabanca ile öldürüp müddeiumumi 
liğe teslim olan Gardiyan Hasip Ef. 
hakkmdaki tahkikat ikmal edilmit, 
evrak müddeiumumilikte istintak ha
kimliğine sevkedilmiıtir. 

Mahkemelerin nakline devam 
ediliyor 

Adliyenin postahaneye yerleşmesi 
itine devam edilmektedir. Cumartesi 
günü de Alay kötkünde bulunan be • 
tinci hukuk mahkmesi de Yeni posta• 
hane binasına nakledilecektir. Betin
ci Hukuk mahkemesinden sonra muh
telit mahkemeler binalarında bulu -
nan ikinci ve albncı hukuk mahkeme 
leri postahaneye getirilecektir. En son
ra gelec~k olan icra dairesi ile ceza 
mahkemeleridir. 

P•llate 

Bir çocuk 
Ezildi 

-o--

Samatyada bir çocuk 
kamyon altında öldü 
Şoför Salih efendinin idaresindeki 

belediyeye ait 129 numaralı kamyon, 
dün saat 15 buçukta Samatyadao ııeçer
ken 13 yaılannda bir çocuğa çarparak 
vefabna sebebiyet vermi§tir. 

Çocuğun hüviyeti henüz tesbit edile
memiş, toför derdest edilmiıtir. 

Alacak yüzünden 
Unkapanı sakinlerinden marangoz 

Cemal ve Osman, alacak yüzünden kav
ııa ederek biri birini dövınüılerdir. 

Kaçak şarap 
Büyükderede Petro Mavridinin evin

de yapılan aramada 80 kilo kaçak ıarap 
bulunarak müsadere edihnit ve Petro 
hakkmda takibata baılanıruıtır. 

Çürük iskele 
Beyoğlunda bir evin tamirinde Çil• 

h§811 Musa usta, iıkele kurarken iske
lenin kazaen yllnlmasile düıerek kolun
dan ve bacağından yaralanmııtır. 

Yasal< si.Ahlar 
Kasunpaıada ve Beyoğlunda evvelki 

gece yapılan aramalarda müteaddit kim
ıelerden tabanca , bıçak, kama ve em
sali memnu alitı carihe. müıadere edil
miıtir. 

40 kilo köylü sigarası 
Deft.,,.darda Çamur iskeleıi sokağın

da oturan motön:ü Trabzonlu Şevki e
fendinin evi aranmış ve 40 kilo köy
lü ıigarası bulunarak müsadere edil • 
mittir. 

Esrarkeşler 
Kumkapıda oturan tespihçi lımail 

odasına aldığı Cevdet, Şerif ve Kemaİ 
iıimlerin~e ~~ kiıi ile birlikte eırar çe
kerken curmu meıhut halinde yakalan
mıtlardır. 

f ohçanın içinde .. 
Y e§ildirekte Yeni hanende kollu • 

ğunde. bir bohça olduğu halde çıkan 
sabıkalı Mihramn bobça11 aranmı9, için 
de bir elektrik feneri, bir maymuncuk, 
bir kaç anahtar, iki top patiıka çılmııı· 
tır. 

Mihran, o civarda yapılan ufak le • 
fek bazı sirke.tlerin faili olduğunu iti
raf etmiıtir. 

Tenha sokaktan geçerken 
Münire hanım isminde bir kızcağız 

Kasımpaıa civarında tenhaca bir nok
tadan ıı:eçerken meçbul bir adam tara
fından üzerine hücum edilmiı ve pa • 
raaı alınmak istenilmiıtir. Münire ha· 
nım, feryat etmit ve civardan geçen 
poli• devriyesi yetif"l'Ck Ali iıminde 
biri olduğu anlaıdan mütecavizi yaka • 
lamı ıtır. 

Yanan sobadan .. 
Dün aabah aaat 7 buçukta Beyoğ. 

lunda lıtildal caddesinde ıakin Y oda 
efendinin ikametgahında yanan ıoba
dan yangın çılanıı ise de derh:ıl ı.öndü
rülmüıtür. 

YUk arabaları da .. 
Arabacı Tahsinin idaresindeki yük 

arabası Beyoğlunda Y a.ko isminde bi
rine çarpmııtır. Y ako başından baf'l.f 
aUJ"ette yaralanmıı ve Tahsin yakalan
mııtır. 

Kalp sektesinden 
Eyüpte lılambeyde Narlık ıokağın

da 15 numaralı evde oturan mütekait 
polis 60 yaılarında Salih efendi, dün 
aaat 15 te mahalle kahvesinde oturur .. 
ken kalp ıektesindeo ansızın yefat et
miıtir. 

İktısat Vekilinin 
Dünkü tetkikleri 
Celal Bey bugün Vapur
cular Şirketi~e gel~cek . 

lktısat vekili Celal Bey dun ıehrı 
mizde istirahatle meıgul olmakla be
raber, bazı tetkiklerde de bulunınU§• 
lar ve ziyaretler kabul etmiılerdir. 

Vekil Bey dün saat 11 de Deniz. 
yolları idaresinin Tophanedeki mer
kezlerine gelıniı, müdür Sadettin Be· 
yin ili iktısat meclisi için Ankarada 
bulunduğunu öğrendikleri için, orada 
fazla kalmadan yalnız büroların fa • 
aliyetini tetkik ederek ayrılmıılardır. 
Celal Bey denizyollanndan Beıikta • 
p. giderek Dolmabahçe aarayındaki 
dairelerinde Büyük Millet Meclisi re· 
isi Kazım pafa Hazretlerini ziyaret 
etmitlerdir .• Vekil Bey reis paıa Haz 
retlerinin neztlerinde uzunca bir müd 
det kalmışlardır. 

Celal Bey öğleden aonra da To • 
katliyanda bazı zevab kabul ~de • 
rek muhtelif iktıaadi meseleler ~:ı;e • 
rinde görütmiiflerdir. lkb~t v~k.'lt .be 
yin bugünkü vapurcular ıı~ketını zı : 
yare! etmeleri muhtemeldtr. Evvelkı 

.. Mudanyadan gelirken vapurda 
!;','.~et hakkında bazı malüm~t alan V ~ 1 
kil Bey bugünkü z!yare~lerı~~e ye~ı 
den ıirketin umumı vazıyetinı tetkık 
edeceklerdir. 1 

Aldığnru~ malümata nazaran lktı • 
sat vekili Celili Bey vann Ankaraya 
avdet edecektir. 

Mesut İnsan 
Türk gençliği büyük Şair Abdül 

bak Hamidin bir asra yaklasan 
hayatını samimi bir merasimle' ta
zeledi. 

F eyziati lisesinin merasim salo
nunda toplanan kıymet bilir insan 
lar seksen üç yaşını idrak eden bü 
yük insanın elini öperek ona saa
det dilediler. 

Abdülhak Hamit için dibidir, 
üstattır, şairiazamdır, deriz. Bu 
sıfatlar onun hakkıdır. Fakat ben
ce o her şeyden evvel mes'ut bir 
insandır. 

Abdülhak Hamit'in ~iirini, fe). 
aefeıini çoğumuz kavrayamamış
tır .. Fakat bilen bilmiyen onun 
yüksek lisanı önünde bafnı eğmi,. 
tir. Çünkü onun eserleri manası 
anlasılmadan takdis edilen lncil, 
Tevr~t gibi dini kitaplara benzer. 
Vakıa ne makberde, ne esberde İn· 
sanları emir ve nebi ile takyıt edeıı 
feyler yoktur. Fakat hazan öyle nı 
hani ayin sahneleri, hazan o kadar 
neşeli hayat parçaları vardır ki te
sirinden kurtulmak imkanı yoktur. 
Hamit, Hayyam gibi bariz bir fel
sefenin banisi değildir, Fakat onuıı 
muhayyelesi yerle gök arasınnda 
ki esrarı araya araya r·J ' lak baki. 
kate erişmiştir. Bu, fanilere ımıkad 
der olan ikibete inanarak hayatı 
doya doya tatmaktan ibarettir. 

Hamidi buna iman ettiren gene 
insanları terbiye eden muhitin te
siri olmutlur. Zekasının en cevval 
devrelerini bazan Hindistanın ta
rihi mabetlerinde, bazan Londra
run Pikadelli meydanlarında ifle
ten büyük insan için bu iki kutup 
arasında biı· müvazene kurınak pek 
tabii idi. 

Şarktan, garba, garptan tarka 
yayıla yayıla i9liyen, inceleşen, ol.
gunlafan bu dımağ bize bir kütüp
hane yarattı. 

Bu kütüphanede ibretli tarih 
sahneleri, hazin elem ve ıstırap 
mevzuları, ve nefis aşk ve macera 
eserleri vardır. Bütün bunlar Ha
midin bayatıİıdan, dımağmdan, 
hayalhanesinden birer parçadır· O 
yatadığıru, duyduğunu, üzüldüğü
nü kaydetmi~ bir ,airdir. 

Küçüklüğü mes'ut bir aile yuva
ımda, gençliği şark ve garbın ha
yal ve hakikat dolu en mamur yer· 
!erinde zevkle, neşe ve sıhh:ıtle ge
çen ve nihayet bugün medeniyet 
alemine iriştiğine şahit olduğu va
tanmda, kendisini takdir eden 
bir halk içinde yaşayan Hamidi 
tarihi dolduran bir çok benzerlerin· 
den ayıran nokta onun dün ve bu
gün de mes'ut bir insan oluşudur. 

Her faniye mukadder olan gelip 
geçici ıstıraplar onun da kalbinden 
gelip geçrnİftİr, Fakat onu herkes
ten ayıran; teessürün bile ona bır 
ilham kaynağı olmasıdır. Bir sev
gilisini kaybetmek ona bir eser ya
ratmak fırsatı verdiği gibi yeni 
bir llfkıD eşiğine ayak basması on
dan daha yüksek bir pheser hal
ketmesine vesile olmu,tur. 

Mes'ut ve yüksek insana asrını 
ikmal etmesini ve Türk gençliğinin 
Himidi daha iyi tanımasını te· 
menni ederim • 

Burhan CAHIT 

Verem Mücadele 
Cemiyeti kongresi 

-o-

Dün kongreye hazırlık ola· 
rak bir toplantı yapıldı 

lstanbul Verem Mücadele Cemiye 
ti heyeti merkeziyeai, dün saat 18 de 
Hil&.liahmer lstanbul merkezinde top 
lanmııtır. içtimada lstanbul Hilaliah
mer reisi Ali Pata ile Besim Omer Pa 
ta, Dr. Neıet Osman Bey, Erenköy sa 
natoryom sertabibi Tevfik Beylerle 
Safiye Hüseyin Hanım ve diğer zevat 
bulunmuştur. içtima aaat 17 ye k:ıdar 
ıürmüıtür. lçtim:ıı müteakrp kendi•ile 
görüşen muharririmize Dr. Beıim O • 
mer Paşa tu izahatı vermitıir: 

"- Yakında kongremiz toplana • 
ce.ktır. Henüz günü tesbit edilmedi." 
Bugünkü içtimaımız, kong-reyc hazır
lık mahiyetinde olmuf, konı:reye yapı 
lacak tekliflerimiz görütülmii~tür. 
Her eşyden evvel varidat meselesi tct 
kik edilmiştir. Eyüp düıpanserim:zin 
faaliyeti ve Erenl,öy aanatoryomuınu. 
zun vaziyeti tetkik ve tesbit olunmuı 
tur. Sanatoryomun masrafı bugiinkü 
varidat ile ancak kapatılabiljyor. Va 
ridat arttıkça sanatoryom da tevsi edile 
cektir. Eyüp djspanscrinin tevsii teklif 
olunacaktır. 

Dispanserde muayene ve tcda vi e
dilmekte olan veremlielrin radyo gra 
filerini almak iç.in yeni tesisat vücu -
de getirilmiş, timdikinden daha ge -
niş mikyastıı hastabakıcılann, dispan 
semi hastalannın ~vlerine kadar gi • 
dip vaziyeti sıbhiyelerini takjp etme
leri imkanının temini arz uedilmck .. 
tedir. 

Varidatın tezyidine ait bazı çarclcı 
de düşünülmüştür. Bu kabilden her -
hangi bir §eye pul vaz•t ve emşalj 
tedbirler mevzuu bahsolmamıştır. Bit 
tabi plinçomuz da heyeti umumiye. 
ye arzedilecektir " 
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Göreneğe bağlanmamak ve.daima biraz 
daha iyi olmak için .çalışmak 

Tabiatte her hayvan bir san'at işliyor. 
Fakat o bunu bizim gibi bir usta yanın· 
da veya bir ıan'at mektebinde çalışarak 
öğrenmiş değildir. O doğduğu vakit bu 
ıan'ate vakıftır. Bundan başka, her hay· 
vanın kendini müdafaa etmeıi için ken .. 
di haline uygun bir müdafaa aleti var· 
dır. Kiminin pençeıi kuvvetli ve yırtıcı 
ve dişi keskirdir. Ki~inin .çiftesi pek· 
tir. Kiminin bacakları ıncedır, o sayede 

1 

o hayvan kut gibi uçar. Fakat insanda 
böyle husuıi bir müdafaa aleti de yok· 
tur. Bir çok hayvanların postları da 
vardır. Onların terzileri tabiattir. insan 
ise çıplaktır. Fakat insana bu mahruıni· 
yetlere mükabil başka bir kuvvet ve· 
rilmiştir ki o başka hiç bir hayvanda 
yoktur. Bu kuvvet akıldır. lşte insan 
bu akıl sayesindedir ki evvela yer yÜ· 
zünde tesadüf ettiği bazı cins taşları 
biribirine çarparak parçalamak suretile 
baltasını yaptı. Bu aletler sayesinde 
hem kendini müdafaa etti, hem taarru· 
za geçerek yiyeceği hayvanları avladı. 
Evvela çıplak cezdiği ve bazı yaprak· 
larla örtündüğü halde, sonraları öldürdü 
ğü hayvanların postlarını da gİymeğe 
batladı. Hayvanların bazılarını ehlileş· 
tirdi. Nihayet bugüne kadar hiç bir 
hayvanın istifade etmeıiıü bilmediği a· 
te1i ele geçirdi. Bu, il&lıi bir kudretti. 
Bu kuvvet onun kar411ına fevkalade ge
ni1 bir terakki. ve faaliyet sahası açıyor· 
du. İnsan o kuvvet sayesinde yer altın· 
dan çıkardığı madenleri itlemeğe muvaf
fak oldu. Artık toprağı sürmek ve ekin 
ekmek irin zaman gelmişti. Bu it insanı 
toprağa -bağlamıya ve medeni bir hayat 
yaşamıya icbar ediyordu. Ziraatle bera· 
her küçük san'atler de inki§Af ediyordu. 
Fakat bütün bu mesut neticeler insanın 
göreneğe bağlanmaması ve da!ma biraz 
daha iyi olmak için çalıJması ile mümkün 
o1muıtur. 

Vakıa arı mükemmel bi.r mühendistir. 
Çünkü içine balını koyduğu höcreleri 
hep altı köşeli olarak yapıyor. Fakat iç· 
!erinden hiç biri çıkıp ta bu şekli değiı· 
tirmemi,. Acaba daha münasip bir şe· 
kil olamaz mı diye düşünmemi§. Binler· 
ce senelerden beri höcreler hep altı kö
teli yapılmış ve hep böyle yapılacak. Zi· 
ra onlar tabiatin kendilerine öğrettiği 
ıeyleri aynen yapıyorlarsa da onun hari· 
cine ç kamıyorlar. lşte bunun içindir ki 
onlar her ne iıeler öyle kalmıtlar ve Öy· 
le kalacaklardır. Halbuki insan tabiate 
mahkum olmak değil hakim olmak isti
yor. Tabiatte onu bulunduğu yerin dı· 
ıarııına çıkamaması için ne kadar mani
alar var! Bataklıklar , ormanlar, büyük 
ırmaklar, dağlar, denizler, rüzt;:l.rlar gibi 
•eyler inoıanın yürü.metine, yayılma.sına, 
geniılemcıine ne kadar uzun asırlar en
gel olmu~lardır. F ~!tat insan o zayıf be
denine rağmen , ak!ının kudretile bu ma· 

niaların he:>sine galebe etti. Rüzgarla
ra bile hükmetti. Değirmen taşlarıru ba
za" rüzgarlara, bazan sulara çevirtti. 
Sallara bedel yaptığı gemilerini gene rüz 
gara yürüttü. Fakat bu rüzgar ne nazlı 
ve vefasız bir fey! isterse eıiyor, iıterae 
esmiyor. Onun keyfine tabi olmak ne
kadar müşkül. Zira bazan deniz ortasın· 
da geminin günlerce beklemesi veya o· 
nun keyfine tebaan geminin iatenilmiyen 
bir yere gitmesi icap ediyordu. Bu !ebep· 
le rüzgarın bu müstebidane keyfinden 
ıurtanlmalıydı. Nihayet akıl bunu da hal 
'e muvaffak oldu. Meğer ıuda ne gizli bir 
kuvet varınıt! Yalnız onu biraz kızdır· 
mak lazımmış. 1 ıte akıl bunu da buldu. 
Bu buhar kuvveti ele ceçtikten ıonra ne
ler yapılmadı? Bütün yer yüzü demiryol 
!arla kaplandı. Buhar kuvvetile qliyen 
makineler insanlann mühim bir ınikta· 
rını esardten kurtarmıya da hizmet et
ti. O sayede hayvanlar da epeyce ra
hata kavuştu. Şu halde itiraf ve tastik 
etmeliyiz ki eğer her gün biraz daha her 
şeyin iyisini bulmak için çalışmasayd•k, 
seyahatlerimizde hala deveye , eıeğe, ve 
ata muhtaç olmaktan kurtulmıyacaktık. 
İyi ama, buhar kuvetini bulanlar artık 
bundan İyisi can sağlığı diyip uyumamıf· 
lar. Gene daha iyisi, daha güzeli. daha 
temi:ı.i demi,ler, çalıımıılar. Tabiat bu, 
onda kim bilir daha ne gibi gizli hazi
neler_ var! Bu araştırmalar ve çalıımalar 
s~yesınde, ~örüyorsunuz ki bugün elekt .. 
nk ve benzın kuvevtile neler yapılmıyor. 
Artık ıu buh~nın itibarı kalmıyo.-. Tay 
yareler demıryollannı büsbütün iptal e
decek! 
Beni~ çocukluğumda mektebe gider• 

l<en belımde kocaman bir ııümüı divit 

vardı. Bunun içinde kalemler, bir ka· 
lemtraş ve bir makta vardı. Kitap kese
min içinde bir kaç tabaka renkli kağıt ve 
bir cebimde bir mühre bulunurdu. Bu 
kağıtlara yazdığonız yazıları dilimizle 
yalar, ondan sonra tekrar o kağıda yazı 
yazardık hocamız buna seıe çıkarmazdı. 
Zira o da böyle yapıyordu bu sebeple 
dilimizde çok yazmıı ve kitabeti iyice 
öğrenmiş bir adamı va11f için çok mÜ· 
rekkep yalamıt derler. Fakat ıimdi be· 
nim cebimde mükemmel Pelikanın dol
ma kalemi var. Ancak bize kalmış ol
saydı zannedersem ııati o divitten ay
nlamıyacaktık. Zira.. görenekten ayrı· 
lamıyoruz. l şimi her cün biraz daha i
yi yapmak için ne yapmak lllzRD gele· 
ceğin.i düıünmüyoruz. Vakıa timdi di
vit nasıl bir ıeydir, ben bunu hemen 
hemen unutmuı olduğum gibi evimde 
bile de kalınamııtır. Ancak onun yeri· 
ne gelen Pelikanın kalemi bizim bulu
ıumuz değildir, makalemin b&Jına koy· 
duğum kaideye göre çalııanların hiın· 
met ve gayretleri mahsulü olan bir ya· 
digardır. Ben çocukluğumda derslerime 
yerde küçük ve alçak bir masa üıtüne 
konmuı bir mum •tığında çalıııyordum. 
l,.llmbayı o vakit kimse bilmiyordu. Gü-
nün birinde evimizde bir lamba çıktı. 
Bu Jamba memleketimize nereden gel. 
mitti? içinde yanan yağ naaıl ıeydi 
ve nerede bulunmuıtu? Bilmiyorduk. 
Senelerce bu lambaları kullandık. Niha
yet büyüdüğüm vakit öğrenmittim ki 
bu petrollar hep bizim eski memleket• 
lerimizin içinden ve bizim gözümüzün 
önünde akıyormuş! Biz zavallılar İse 
hep çıra, kandil ve mum ile etrafımızı 
tenvire çalışıyordukl Amma bizim o 
cafletiınize mukabil petrolü bir ıite İ· 
çine koyup bir fitil vasıtasile yakmak 
ve onun ıuleıinde.n 1recelerin zulmeti .. 
ni izale etmek usulünü keıfedenler o 
kadarla kanaat etmemitler, her giin ve 
belki her saat bu ziyayı nasıl biraz da· 
ha parlatmak ve güzelleıtirmek müm· 
kün olduiunu da araıtırmıılar. Bu -
beple günün birinde baktık ki lamba· 
ların fitilleri üzerine bir gömlek geçir
mişler, bu sayede petrol ziyasını ıon 
derece ııüzelleıtirrniıler. Bunu görün· 
ce, bu yeni lambayı da ediomeğe çalıt
tık. Nihayet ne bu, ne bavagazı ııığıl 
Yerine daha güzeli, daha iyisi, daha 
temizi deniJmiı ve aranrnıt• Vakıa lim· 
ba tütüyor; her sabah lambalan topla
yrp temizlemek, hazinelerine yeniden 
gaz koymak, ıitelerini silmek ve par· 
!atmak, fitilleri kesmek lllzmı ! Hem şi· 
ıeleri de mütemadiyen hizmetçiler kı
nyor ! Havagazının da kendine göre 
feoalıklan var. Hele kokusu ne kadar 
iğrenç! Onun için mutlaka daha güzel 
bir ıey bulmalıydı? Evet bunu da ara· 
dılar ve buldular! Biz yalnız hazıra ko • 
nuyoruz. Şimdi artık ne mum, ne lam
ba, ne havagazı! istediğim dakikada 
emrime amade bir gizli kuvvetle hem 
odamı tenvir ediyorum, hem çayımı pi· 
şiriyorum, hem ekmeğimi kızartıyorum, 
hem odamı süpürtüyorum .•• 

Bu muvaffakıyetlerim yanında, Bin 
birgece maaallannı okuduğumuz Cin ve 
Perilere alfolunan acayip ıeyler hiç 
kaldı. Onlar hayal, bunlar gerçek. A· 
radaki fark bu! 

Yalnız bilmem ki mumu terkettiği. 
miz İçin teessüf edecek ıairimiz de kal
dı mı! Çünkü: 

Aşk odu evvel düıcr maşuka andan 
aşıka 

Şcm'i gör kim yanmadan yandır
madı pervaneyi 

Beytinde olduğu gibi artık §&mdan· 
dan, pervaneden bahse imkan kalmadı. 
Fakat varıın zaranmız bundan ibaret 
olsun. Bunun1a beraber, tairlerimiz İ•· 
terlerae Ali Emiri Efendi merhum gİ· 
bi elektrik üzerine de ıiir söyliyebilir
Jer. Eğer tiir mazmun söylemekten İ· 
baret ise. Şu halde, bu hadiseleri taf. 
silden çıkarılacak netice şudur ki her 
Türk çalııtığı iti biraz daha düzelt • 
meği, kullandığı aleti her gün biraz da
ha iyilettirmeği ve mükemmelle,tirme
ği düıünmelidir. Eğer vatan!laılarnnız 
bunu eskidenberi kendilerine bir ha
yat kaidesi ittihaz etrniı olsalardı me
ıela Anadolu köylerinde kağni araba· 
larının adı çoktan unutulmuş olurdu 1 
Vakıa şimdi zaman çok değiımiştir. Bu
nunb. beraber, cöreneğe uymak adete
nin tamamen geçtiğini zannetmiyo
rum. Bu aebeple göreneğin eıiri olmak· 
tan çıkan zararları mütemadiyen anlat
malıyız. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali Ayni 

T Bir kadının 24 saat/ık hayatı ) 
Yazan: Stefan Zweig Tercüme eden: lamail MUŞTAK 
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Diye bağırmamak için o kadar 
cebri nefs ediyordum ki ... 

Bir müddet sonra oğlu· 
mun yanından ayrıldım ve 
Fransanın ufak bir kasa· 
basına gittim. Burada kimseyi ta· 
nımıyordum. Kendimi kalbimin 
ta derinliklerine kadar o kadar 
kirlenmit ve bu kirleri çehreme 
öyle vurmuf buluyordum ki kimin
le yüz yüze gelsem daha ilk ba
kı•ta ayıbımı ve bendeki değişik
liği okuyacak sanıyordum. Bu fikir 
bir türlü petimi bırakmıyordu. O
nun için hiç bir tanıdığım olmıyan 
bu kasabayı intihap etmiştim. Ba
zan sabahları yatağımda uyanınca 
korkudan gözlerimi açamazdım. 

1 Yabancı ve yarı çıplak bir erkekle 
yan yana, ayni yatakta sabahladı
ğım o gecenin hatırası birden can· 
!anır, o vakit tıpkı o gecenin saba· 
hında olduğu gibi bütün emellerim 
"ölmek,, te toplanırdı. 

Her halde turası muhakkak ki 
':zaman,, çok kuvvetli bir şeydir 
ve ya' bütün hisleri garip bir tarz-

da teskin ve tahfif eden bir amildir. 
Hayatta ilerledikçe İnsan kendini 
ölüme daha çok yaklafmlf bulur, 
yol üstüne düten gölgesi artık es
kisine nispetle daha çok karadır; 
etrafındaki etya daha az canlıdır, 
bunlar mevcudiyetin derinliklerine 
eskisi kadar tesir edemezler, esa
sen eskisi kadar tehlikeli de değil-

Son seneler içinde kalp sektesin
den ölüm vak'aları çoğaldı. Sapa 
sağlam insanlar, ya tramvayda, ya 
vapurda, ya yolda birdenbire dev· 
rilip gidiyorlar .. 

NEON 
Neon aldı, yürüdü. Neon havayı 

terkip eden gazlardan biridir, fa
kat hava dahilinde miktarı çok az
dır. Bazı sinemaların ilanlarında, 
yahut gece reklamlarında mavili, 
kırmızılı tatlı ışıklarla yandığını 
gördüğümüz ince tüpleri Neona 
medyilnüz. Fakat Neonun asıl za· 

Bu dünyadan öteki dünyaya ya
pılan bu kolay sayahat sekte ölü
müne rağbetin batlıca sebeplerin· 
den biri olacak.. 

Dütünülürse, etrafındakileri he
yecana düfürmeden, kimseyi ra
hatsız etmeden kalıbı değittirmek
te ince bir nezaket eseri de var. 

Geçen gün, bu soğuk bahsi ara· 
mızda konuşuyorduk· 

Hafif akıllılardan biri, telaş gös
terdi: 

- Aman sus .. Bana ölümün lafı
nı etme! 

Birisi dedi ki: 

feri bu değildir.Tayyareler için yük 
sek tevettürlü elektrik nakleden tel

ler ve bu telleri tutan direkler bil
hassa sisli zamanlarda büyük bir 
tehlike teşkil ediyorlar. Bu yüzden 
çok kazalar oldu ve bir çok 
insanlar kavruldu. Şimdi İngiliz· 
!er her on iki direkte bir beter 
metre irtifada on iki tüpten mü· 
rekkep neonlu fenerler koymakta· 
dırlar. 

- Nasıl olsa öleceğiz!.. Fakat 
bence en tatlı ölüm, kalp durma
sı! .. Bir şeyden haberin yokken, 
hatta öldüğünü hissetmeden ölüve
receksin ! 

Büıbütün heyecanlandı: 
- ölümlerin bilakis en kötüsü 

bu .. Kalp durmasından ölüm be
nim en korktuğum ŞllY· 

- Korkma. senin kalbin dur-
maz! 

- Neden? 
Güldü: 
1,lemiyor ki dursun! 

M. SALA.HATTIN 

Tayyare balosu 
Tayyare balosu pertembe akf'lml 

Perapalaa salonlannda verilecektir. Ba· 
loda kıymetli eıya piyangoları çekile • 
cek; zengin ve zarif kotiyonlar dağıtı
lacaktır. Büyük salonda tayyare model· 
leri filo halinde bir kaç defa uçurula• 
cak ve bütün aalonlar yüzlerce balon • 
)arla tezyin edilecek ve gece yansından 
sonra bir kaç varyete numara11 yapıla
caktır. 
~~~~~~~~~~~-

Davetler 

Tıbbf konferans 
lstanbul Üniversitesi umumi emraz 

ordinaryüsü Prof. Obemdorler 6-2-34 
salı günü saat 18,30 da Beyoğlunda sa
ka ç•kmaz sokağında Türk Tıp Cemi· 
yeti salonunda. Anafilaksi mevzulu bir 
tebliğde bulunacaktır. 

Yeni 11e,rlyal 

Holivut 
Holivutun dördüncü sene Yedinci sa· 

yııı güzel resimler ve zengiııl · mündere
cat ile İntiıar etmiştir. 

l Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut Fabrikaları 

muhafız efradı için aşağıda ya· 
zılı üç kalem yeşil sebze mÜ· 
nakasaya konulmuştur. Ver· 
mek isteyenler şartnamesini 
görmek ve münakasaya gir
mek için 15-2-934 perşembe 
günü saat 14 te mezkur Fabri· 
kada Satmalma Komisyonuna 

müracaat etsinler. (423) (348) 
Pırasa Lahana Ispanak 

40 40 40 Kilo Martta 
40 40 40 ,, Nisanda 
40 00 40 ,. Mavısta 

··-
120 80 120 

678 
• • • Askeri Fabrikaları için 

(5) ton gümüş kumu ve (10) 
ton lüleci çamuru mübayaa e
dilecektir. Pazarlığa girmek 
isteyenlerin 8/Şubat/934 per· 
şembe günü saat 14 de Bakır· 
köy Barut Fabrikalarında Sa· 
tmalma Komisyonuna müra • 
catları. (441) (561) 
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dirler. 
Ben de bu suretle ilk darbenin 

tesirinden yavllf yav!Lf iyilitmekte 
idim. Bir gün bir ıalonda bulunu· 
yordum. Orada Avusturya sefare
ti ki.tiplerinden birile tanıttım. Bu, 
genç bir Lehli idi. Kendisile birlik
te bir geceyi ayni yatakta geçirmit 
olduğum o adamın aileıi hakkın· 
da sorduğum suale cevaben bu se
faret katibi o aile azasından biri· 
nin bundan on sene evvel Monte • 
Carlo' da kendini öldürdüğünü söy. 
leyince bu haber bende hiç bir te 
ıir haııl etmedi, içimde hiç bir 
sızı duymadım; hatta, hodbinlik 
te olsa ne saklayayım, bilakis bu 
havadis botuma bile gitti; çünkü 
ona tesadüf etmek imkanı artık 
ebediyen ortadan kalkıyordu. O 
vak'anın kendi hatıra ve hafızam
dan başka tahidi kalmamıftı. Esa
sen ihtiyarlamak, bir insan için 
maziden korkusu kalmamak değil 
de nedir? 

Herkes bilir ki teneffüs ettiği
miz hava bir gaz halitasıdır. Bu 
halitada bilhassa azot ve müvelli· 
dülhumuza vardır. Hava dahilin
de nadir denilen diğer gazlar ara· 
sında şunlar da vardır: Argon, 
ksenon, kripton, neon ve helyum· 

Bu son gaz son derece hafiftir. 
Ve kabili sevk balonlarda müvelli· 
dülmalardan daha iyi ite yarıyor. 
Çünkü bir defa müvellidülma gibi 
kabili ihtirak değildir. 

Y anmayıfı balonlarda en 
büyük emniyeti tetkil e
diyor. isimlerini saydığımız bu 
son gazları insanlar daha yeni yeni 
tanıyorlar. Bu gazları tecrübe ede
bilmek için evvela havayı mayi 
haline getirmek lazım gelm~tir. 
Neon ve helyum, nispet edilirse, 
200 metre mikabında bir litre ka· 
dardır. 

Bu itlerle en çok uğrllftruf olan
lar Georges Claude töyle söyliyor: 

- Bu gazlan havadan çıkar
mak, bir saman yığınında iğne a· 
ramak kabilindendir. 

Fakat neon ve helyum havayı 
teşkil eden diğer gazlardan daha 
kolayca mayi haline getirilebildiği 
için, bunları hava .;ibresi gibi kul
lanmak mü~n oluyor. 

Elektrik cereyanına bırakılan 
bir gaz, eğer infilak edici değilse 
hususi hiç bir şahsiyet göstermez. 
Georges Cloude bir gün ince bir 
t:ipe bir miktar neon koymuş ve 
bir iki damla da civa ilave etmiş
tir· Çalkalayınca tüpün birden bire 
ışık verdiğini gördü. Hadiseyi fÖY· 
le anlamıftı. Civanın tüp cidarına 
sürünüşü hafif bir elektrikiyet ha· 
sıl ediyordu. Bu elektrikiyet için· 
de ıtığı veren de neondu. 

Artı1' neonun bu hassası öğre
nildikten sonra, tatbikatta nasıl 
istifadeye geçildiğini tasavvıır et
mek kolaydı. Y alruz neon çok 
temizlik budalasıdır. Tüpün cida· 
rında en ufacık bir kir görürse, eı· 
rarıengiz ışığı hemen kesilir. Fa· 
kat Claude kömürden istifade ede· 
rek buna da çare buldu. 

Şimdi bundan tayyareleri? ve 
vapurların gece seferlerindekı em· 
niyetini temin için istifade edili
yor ve neon fenerleri yapılıyor. Ha 
kikaten timdiki fenerlerin. ~eyaz 
ışığının sisli zaınanlarda kafı gel
mediği anlatılmıştır· Bu ı9ık ıisi 
yarıp geçemiyor. 

Geçenlerde Amerikada Mitchel 
Field hava karargahına 500 mil· 
yon mum kuvvetinde bir neon fe
neri konmuştur. Bu fenerin ışığı 
kırk kilometreye kadar sisi yarıp 
geçmektedir. Bu da, tayyareler i· 
çin kafidir. Onun içindir ki şimdi 
hava yollarına her bet kilometre 
de bir bir kaç yüz vatlık neon fe· 
nerleri konulmasına başlanmıftır. 

Mukadderatımı size hikaye et· 
meğe bir an içinde neden karar 
verdiğimi artık anlamıfSınızdır sa
nırım. Siz dün aktam yemek salo
nunda Madam (Henriette) i müda
faa ederken,. yirmi dört saat için· 
de hir kadının hayatı büsbütün 
değişebileceğini hararetle söyler
ken ben bu sözlerin hedefinde ken· 
dimi bulmuttum: Size kar'ı kal
bimde bir minnettarlık hissi uyan
mıştı; ilk defa olarak birisinin be
ni haklı çıkardığını görüyordum. 
Bunun üzerine dü,ündüm, "kalbi
mi açarsam, başımdan geçen o vak' 
ayı ona itiraf edersem yüreğimin 
üstündeki o ağır yükten, beni mü· 
temadiyen tazip eden o maziden 
kurtulurum,, dedim. Bu suretle 
kalbimi tazyik eden o tat kalkmıt, 
bütün ağırlığile mazinin çukuruna 
düşerek bir daha o maziye bat kal
dırmıyacak surette o çukurun ağ
zını bir kapak gibi tıkanuş olacak
tı. 

nefis musikili ve harikulade bir derecsdc ııüzel m~vzu!u 
miıilsi:ı: bir şaheser: 

ÇAREVİÇ 
FRANZ LEHAR'ın meşhur opareti, Oynıyaıılar: 

MARY GLORY. 
GEORGES RIGAUD 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri 
derhal aldırılmuı. Telefon: 40868 

• Numero'u 

Bugünkü Program 
ANK-'l<Aı 

12.30 Gramofon. 
18 Orkestra: (Keman konseri Ekrem Ze

ki Bey tarafından), 

18,45 Dans mu...:.!tisi. 
20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı4ı2 m. 

17,SS Hafif musiki1 18,SO Zirai musahabe, 

19 Müsahabe, 19,20 Griec'in eserlerinden pli.k 
ile, 21,05 Beynelmilel konseri Brülc.ıelden na

kil, 21,45 Piyano konıeri pli.k ile, 22,05 Kon

ıer, 23 Konferanı, 24,05 Pl&k. ile danı muıi
kiıi. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 

17 Kadın •aalİ, 18 Taroaato konıııtrl, 18,30 
Konferanı, 19 Slo•akya akıamı, 20,30 Konfe

ranı, 21 Lud•ia Vereı Siıan takımı. 21,41 
Haberler, 22 Brük.telden naklen : Bernelml· 

Jel unıumi ATrupa konseri, 23,35 Plik, 2•,15 

Alekıander Heinenıann caz takımı. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 

13 Haberler, pli.k, haherler, pli.k, 18 Or

kestra konseri, 19 Haberler, 19,15 Radyo or
kestrasının de•amı.. 20 Üniversite derılerl, 

20,20 Pli.k, 20,45 Konferans , 21 Mme Nin.a 
AJekaandresko tarafından kem•• konseri, 
21,30 Alis Nilı;olaesko tara.fından tasannili 
konıer 22 Brükselden naklen beynelmilel U• • mum( ATrupa konserini nakil, 23 Hahel'ler. 

y ( y A N A 507 m.: 

18,05 $imdiki Avusturyahların eıerlerinden 
mürekkep konser, 18,55 Spor, 19~0 Memur
il'• için neırirat, 19,40 Çinlilerin hayatına 

dalr konferanı, 20 Kari Bacher kendi eıerl ... 
rinden, 20,25 Saat ayan Teıaire, 20,35 Eıkl 
Alman ustaları takJmının konseri, 21,40 Soa 

haberler, 22 Brükıe\'den n&klen Be7nelmilel 
umwni konseri nakil, 24 Esperanto haberleri. 

24,15 Plak. 

B R E S L A U 316 m.ı 

17 Hafif musiki, 18,30 Müaahahe, 18.SO N .. 
ı'eli a•ker ıarluları, 19.10 Müıahah•. 20 Mil• 
U neıriyat, 21 Günün hahetleri , 22,10 A•
keri mıı - iki, 23 Akşam haberleri, 23,25 Gece 
mu•ikisi, 24 ·Hafif muıiki, Üvertürler. 

' 
3 üncü kolordu ilanlar:-) 

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

dan 25,000 metre çantalık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 28 Şubat 934 
Çarşamba günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gÜn ve müna· 
kasaya iştirak için de O gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
rninat mektuplariyle Ankara· 
da M. M. V. Sa. Al. Komisyo
nuna müracaatları. (3475) 

(603) 

MAHbUSUM, 
Beni Serbest Bırakıyorlar 

Ve Beni Prenı Gibi f 
Takdim Ediyorlar. ~ 

f AKiR TALEBE ~ 
Yarın ma
tinelerden İPEK 
itibaren Sin ımaaında 
Dünyaaın birinci tenoru 

DENNIS KING 
Te insanı kahkakadan bayd• 

tacak meıhur komik 

LAUREL 
ve 

HARDI 
bir gllıellik karikaıı •• 

kahkaha tufanı olan 

ŞEYTAN 
KARDEŞ 

Ta•amen Franıııca ı!l:d~ 
Metro • Goldwyn • Mayer " 
•inde. Bu filmin komik aahıı' 
!erini 1 O Hne ıonra bile batıl" 
lıyarak gDleceğini:ı:i tekefffl 
ederiz. [130461 

1ST ANBUL BELEDtYJ:.5
1 

Şehir Tiyat'"""'' 
Bu akıam 

saat 19.30 da 

LVKVS HAY A1 ın ı·ıı 
y az~erit.em llL1ı ıl 

_v_e __ c_~_ı:_;_l_e_r_R_e_'_it ___ llllil_: ~ 
Dr. 1 H S A N S A 1 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına ~ 
pek tesirli ve taze atıdır. DivaııY -
Sultan Mahmut türbesi No. 1 

<12831) 

)llilliy~f 
Asrm uındesi "MiLLiYET:) 

ABONE UCRETLEW; 

3 •1l•i• ,..- Tü~i'K.içia H~:ı 
6 " 7 50 ,, 

12 " 14 - !g 
Gelen evtalr: Sf'l'i Terilmes:.- ~il 

ıeç:en nü•halar 10 kuruıtur.- Ca " 
matbaaya ait itler için müdirly•~ 
raca.at edilir. • Gas.etemia ili.nlarııı 
liyeti11i kabul etmeK. 

ve 
-··-

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 

l'ürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayını:ı:7 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 63 

Bütün bunlan size hikaye 
edebilmek benim için bir bahti
yarlık te,kil ediyor. Şimdi tesel
limi buldum, adeta sevinç duymak
tayım. Bundan dolayı size teJekkür 
ederim·,. 

Burada sözün bittiğini görerek 
hemen ayağa kalktım. Bir 'eyler 
söylemek istiyordum. Fakat keli
meleri bulamıyor ve sıkılıyordum· 
İhtiyar İngiliz kadını bu fikrimi 
anlamıt olacak ki derhal kendisi 
söze atılarak: 

- Hayır, dedi, rica ederim, bir 
feY söylemeyiniz. Bana cevap ver· 
menizi, yahut her ne suretle olur1a 
olsun bir 9ey söylemenizi istemem. 
Beni dinlemit olmanızdan dolayı 
ıize tesekkür eder ve iyi seyahat
ler dil~rim. 

Ayaia kalktı, veda makamınd• 

elini uzattı. Ben bili.ihtiyar~ 
baktım. Kartımda az çok • fil 
bir vaziyette duran bu nıi.ilte~ 
tiyarın simaıına garip bir ili 
çökmüttü. Bu, acaba o söıtd'lıf' t 
tirasın bir akıi mi idi? )'od-' . 

\ yaz saçlarının tepesine l<• 17İ( 
naklarını kızartan mahctı d' ~ 
neticesi mi idi? Bunu ben .. ~ 
miyordum, yalnız tunu S~,ı' 
dum ki onda eıki bir hatır• ıJ"/ 
fıran ve kendi itirafatınd•11 

bir genç kız hali vardı. ~il 

Ben de, bilaihtiyar, heY~ıe oll 
de idim. Ona bir kelinıe 1 ıı jÇ 

hürmetimi anlatmak ar:ı:u~ "iJ' 
yakıyordu. Fakat boğa:ı::~ 
mı9tı, söyliyecek söz. ~ude J~ 
dum. Bu kudretsizlik ıçın . ,o'J 
bir reveransla iğildinı ve bı:e~~ 
har yaprağı gibi hafif rafe ·· 
riyen solgun elini hürnıetle 

B iT T ! 



Bugünkü 
Dalgamız 
ta ~eçen hafta radyo tirketi, ls-

n ul radyosunun timdiki tulü
ınevkile memleketimizin İstanbula 
;:ı~ olan yerlerile hariç memle
;, ke~den nasıl dinlendiğini öğren
ı/ ıçin bir anket açmıf, anketi 

8•z ~e gazetemizde dercetmittik. 

k~k ususta aldığımız cevaplar tet-
1 ed'ld' 

d I 1 ı. Neticede yeni sistem ve 

Ola gaları ayırma kabiliyeti fazla 
an y · • 1 b 1 enı sıstem aletler ile stan-

e~~n. Pek iyi dinlenilebileceği ve 
de 

1 sıstem aletler ile uzak yerler· so:; 1.7 45 metre tulünde çalı tan 
ta . kılovatlık Moskova merkezinin 

cııa.t , 1 Yor d.!na maruz kalındıgı anlaşı ı-
n •ırer taraftan Milanoda bulu
rt::. radyo meraklısı karile
ald •~den Münür Pertev imzasile 
su •ırıınız bir kart postalda bu hu-

tıı •kta. fa Yanı dikkat malumat veril
e t d' r~: e ır. Kartı aynen dercediyo-

Ele d' J ıea· 11 ,'m, stanbul radyosunun 
•or~fenı dalgada nasıl i1itildiği 
10 tıyor. Aksamları saat 19 dan 
ile'"~ Ostanb~l saati 20) bütün a
•irı. e. ~adı ııevgili yurdumuzun se
lu •,,_•şıtmek için makinenin (Tele· 
dqrıl en 6 lambalı Süperhet.) bQfın-
10 °PIGnıyoruz. Saat 19,30 dan 
Qt?it ZQrarsız, 20 den (lstanbul sa
ti/. e 21 den) sonra daha güzel ifi 
bq'~or. Maalesef 20 de alafranga 
rıı/ 'Yor. Başka dalgalar taciz et-

Jlor. A l · t f .. t 

,_. 
Istanbul radyo 
sunda yenilikler 

lıstanbul radyosunun neşriya
tı hakkında bir kaç gün evvel 
tahmini bir surette yazdığımız 
düşüncenin isabeti tahakkuk et
meğe başladı. Yeni stüdyonun 
çok müsait olan vaziyeti . dola
yısile gerek alaturka neşrı?"~t .ve 
gerek orkestra çok güzel ışıdıl
mektedir. Haber aldığımıza gö
re programlarda da ehemmi
yetli değişiklikler vardır. Bil
hassa konferanslara fazla e
hemmiyet verildiği anlaşılıyor. 
Ajansın iki servise ayrılması da 
iyi düşünülmümüş bir tedbir 
addedilebilir. Aboneleri sıkma
mak için Avrupa istasyonları 
da hemen, hemen ayni tazrda 
hareket etmektedirler. ôteden
beri arzu ettiğimiz bir yenilik 
te küçük yavrulara ayrılmış o
lan "Masal saati" dır. 

ilk olarak çocuk neşriyatı 
mes'ut Cemil Bey tarafından 
söylenen Oscar Wild (Oskar 
Vuayld) ın masallarını teşkil 
etmiştir. Sesi her kısımda oldu
ğu gibi masal söylem!ye ~e mü
sait olan Mesut Cemıl B.ın ço
cukların da hoşuna gittiği mu
hakkaktır. Ne,riyat saatlarının 
22,30 za kadar uzatılmıf olma
sı ümit ederiz ki aboneleri mem
nun edecektir. Habf!r aldığı-

rıcı. M rasıra te sız egra muıı es-
kQıJ em/eketimizin sesini buralara 1 
i'ec Qr i#ttirmek için: 1) Neşriyat 
4rııe Yarısına kadar sürmeli. 2) 
~·k~11

1 kudreti lô.akal 20 kilovata 
olrııQQ ı. 3) Speaker'in sesi davudi ı
lQr.c llı~lı. (Halbuki şarkılar tane, 
tq11111Q

11 af.'lıyor. Bilmem bu üç nok 
ter;> Slemıni büyük himmet mi is- j 
ltır/ıq <ıat ~l. den 22 ye kadar Ala
lliJ.ve.'fleusıkıye de razı olurduk. 

1\ ... 

mıza göre radyo Şirketi Bele
diye riyasetine müracaat ed~
rek Şehir tiyatrosundan nakil 
yapılması temennisinde bulun
muş ve bu suretle lstanbul ha
ricinde bulunan abonelerinin· 
de tiyatrodan istifade edebil· 
melerini arzu etmiştir. Kıymet· 
li Belediye reisimiz buna mu
vafakat ederek istedikleri za-
man Şehir tiyatrosunun her 
temsilini radyo ile nakil ve nef· 
redebileceklerine dair resmi 
muvafakatini bildirmiştir. Şir
ket poıta uı.~um müdürlüğü ta
rafından tiyatro ile stüdyo ara
sında bir hat tesisi teşebbüsün. 
dedir. Bunu ikmal eder etmez 
tiyatro neşriyatına başlıyacak
tır. Radyonun gösterdiği bu 
faaliyet cidden mucibi mem
nuniyettir. 

L 1 artta. k 1 •.. "ld'"' •ıa. de M far ı arın ıyı ıtıtı ıgı 

~a."1ıd· jaut Cemil Beyin sesinin 
''lıaı~ 0 duğu bildiriliyor. Bu, 

ltıiia::.it e
1 

spikerin sesinin radyoya 
ca:c lf>'k tnadı~ını ifade etmez. An
~·lk/11~~r er mikrofondan biraz u-
ıle &ö 1 ak ve daha yüksek sada 
teclii: jnıe.kle veya buna benzer 
llı11hakk:k ıle sa.danın dW:eleceği 
da M hr. Çünkü haddı zatın
Uyll'lı esut Beyin sesi radyoya pek 
Reıı·t Ve herkes tarafından da be. 
ene; .~_ektedir. Merkezin 20 kilovat 
liın Jı •le çalı,ması keyfiyeti bü
~II era..dyo amatörlerinin en çok ar
koı ttıkleri bir fey ise de bun 

ayc d -- • un 
dir. a egı•mesı nıünıkün değil. 

li :-ıerkezi~izin timdiki tarzı ima. 
en n~.~ 5 kılovat yükaek bir anten 
1 erJıaıle çalıtmağa müaaittir. Faz 
.;, kudretle islemek için bütün te-

Aydında temsiller 
lialke .. --

b vının temsil şubesi 
~ \'~şlıca bir varlıktır 

~lllke"i iN, (~illiyet) - Aydın 
Qa)Jı: . temaıl kolu d ·· ak 
le cee"~ salonunda ve;emunm" pdm 

Itııy t' uca e-
tıın . e ı menfaatine M · ld 
b Pıy · . avı yı ı· 

1191 eıını temsil etti T ·ı 
dete allıııadan evvel ver~m e~~· e 

cen:ı · t' • . D muca-
"terellı h ıye ı reısı r. Mitat Bey 
konf akkında çok kıymeti' b' 
İize•ter~ns verdiler. Gençle ! ~ 

• erın ld ki rımız ltııı1r1.ff e a ı arı rolleri bü "k 
l akıyetle sona elettiler yu 

tetk?1~si~ ~ubeai, Aydın h~Ik • 
!ı11 ~u~ı ıpnde büyük bir varlıkt:. 
t.lliın lie.?-•n batında bulunan mu. 
ke.da uaeyin Avni Bey, timdiye 
~'Pıl~Jemsil olunan piyeslerin 
\>e ll:ı e en mühim rolleri almıt 
l>ij11 a.k"affakıyetle batarnııttır. 
ltıe.nd fanı da sahte hoca ve ku. 
l eıı:ı,ij\ rollerini hakkile yaptı. 
l'ından ~.!unun kıymetli uzuvla
roliind lllufe~tit Agah Bey, yalçm 
lebe.lii e hakıki Türk ihtilalcısını 
değeri~ ettirdi. Tuncer rolünü alan 
~lıne h gençlerimizden Nedim, 
IIltıitler aya!'tnda yarın için büyük 

Çok Verıyor. 
d·· lloksa • 1 • k llıe ka.t n vesaıt e geceyı giin-
t:>rlar •.. ~ra.k çok mükemmel de-
<ı "· •tıcuda , . 
d IIrrern F h • getıren muallı.-n 
/el\ bii~krı Bey, Hamdi rolünde 
ı.'.· 11.fualliııı M·~vaffakıyeti kazan. 
""ttcııınd umtaz Beyi bir köy 

an tefrik etmek mümkün 

sisatın değitmeai lazımgelir ki, bu 
da bir bütçe meselesidir. 

Kariimizin üçüncü arzusu da ala 
turka konserin geç saatlere tahvili 
meselesidir. Bu nokta radyo firke
tine taalluk eder. Memnun olduğu· 
muz bir cihet var ise hiç olmaz ise 
yeni sistem aletler ile lstanbulun 
':""aklardan dinlenmesidir. 

T. M. 

Aydında okuyanlar 
. A!J?.IN ("."illiyet) - Aydm halke

vı kutuphaneııne. ikinci kinun ayında 
137 muallim 161 memur 487 talebe 249 
esnaf olmak üzre 1034 kiıi gelerek 97 
yurtaJ roman ve hikaye, 59 yurtıaf ede
bi 86 ilmi 29 ansiklopedik 66 tarihi 68 
sibhi 125 muhtelif eserler ve 441 yurt· 
laf da gazete ve mecmua okumuılar
drr. 

Bu ay içinde sihhi müzeyi 27 kadm 
246 erkek olarak 273 yurtaı ziyaret et
miıtir • 

değildi. Muallim Necmiye ve Fat
ma Hanımlar Türköz ve Ayİfeyİ 
Münevver Hamın köylü kızını üm-i 
din çok fevkinde bir muvaffakı
yetle canlandırdılar. Az zamanda 
halkımıza sahne sevgi ve alakasını 
uyandıran gençlerimiz, arkası ke· 
ailmiyen takdir sadaları ve alkıtlar 
la temsili bitirdiler. 

Halkevi muzikasının kıymetli 
nıualliıni Mehmet Necati Bey bir 
d~. aralarında halka, yeni bestele
dıg (Yuca Türk oğlu, güzel Aydın, 
çalışmakta bir tane ve yerli malı) 
marşlarını dinletti. Ve takdir ve 
te'giklerini kazandı. 

on perdenin en heyecanlı bir 
sahnesınde elektrikler söndü. Pi
yese cep fenerleri yakılarak devam 
olundu. 500 mumluk lambalardan 
elli mumluk ziya alınamıyan Ay
dın elektrik tesisatında bu gibi arı
zaları sık sık vukubuluyor. Güzel 
Aydının, Söke, Nazilli gibi bir elek 
trik tesisatına mazhar olacağı gü
nü ne vakit göreceğiz bilmem. 

[''':f~~~--:n~~:??2~'.j ~~w~~~·'!'i!~!~;t.~-~~ 
Romanya radyosu iyi işitiliyor Güneş lekelerinin radyoya tesiri 

Geçen hafta tecrübeten neıriyata baş
landrğmı bildirdiğimiz 1875 metre tulü 
mevçli Romanydaki Brasov merkezi da
imi emisyonlarına başlamıştır. Mezkur 
merkez programını Bükreş radyosundan 
naklettiğine göre Romanya programını 
her iki istasyondan dinliyebiliriz. Yeni 
merkez bilhassa gündüzleri tercihan din
lenmelidir. Çünkü Brasov merkezinin 
kudreti daha yüksek olduğu gibi çalıt· 
tığı dalga etrafında gündüzleri telsiz ta· 
cizatı da hiç yok gibidir. Geceleri bu 
yüksek dalgalar Sovyet istasyonlarına 
münhasır olduğundan Bükreşi diğer dal
gasile dinlemek müreccahtır. 

Viyana programının istatistiği 
Son altı ay zarfında Viyana ve diğer 

Avuıturya radyolarında neşredilen prog· 
rama ait bir istatistik tanzim edilmit 
neıriyatın yüzde 64,8 zi Avusturyalı bes
tekarlarının, yüzde 14, 7 si Ahnan ve 
yüzde 20, 5 ğu da diğer ecnebi beote
lcarlannın eserlerinden terekküp etmek-
tedir. 

MUhlaker va MUnih antenleri 
Münih ile mühleker Alman merkez· 

lerl bir müddet evvel dalgalanru değif
tinnitlerdi, Yeni aldıklan dalga mürsile 
antenlerile mütenasip olmadığından din· 
leyiciler tarafından daimi olarak tikayet· 
!erde bulunulmaktadır. Bu yüzden fadinı 
badiseıi fazlalaınuıtır. H...- iki postanın 
anteni de timdiki iki dalgalarına uygun 
bir hale getirilmek üzeredir. Bu ameliye
nin tatbikinden sonra merkezlerin w:ak· 
tan dinlenme kabiliyeti ve sadası arta
caktır. 

Son zıunanlarda Viyana merkezinin 
aadumda da biri zayıflık hisaedilmekte
dir. Bunun da antenin tesirile huıule 
geldiği zannolunuyor. 

Budapeflf! operası artİ•tlerindf!n Ml!l. 

Gitta Halaız; 9 Şubat 1934 akıamı sa· 
at 21 de opf!ret parçaları taganni 

edecektir. 

Malatya hapishanesi 
MALATYA, (Milliyet) - Ma 

ili inhidam bulunan hapishane bi
naaı yıkıldıktan sonra mevkuf ve 
mahkumlar Söğütlü camiine nak
ledilmit ve senelerdenberi bu vazi 
yet dev~m etmekte bulunmuttur. 

Hapıshanenin haddinden fazla 
olan ~alabalığı ve ınevkiinin fena 
lığı bır çok müracaatları mucip ol 
mut ve yeni bir hapishane binası
nın yaptırılması karar altına alın
mıt ise de, istenilen ketif henüz 
ikmal edilememittir. Son günler
de mevkuflardan birisi menenjit 
arazı gösterdiğinden derhal hasta 
haneye nakledilmit ve bu tehlike
li hastalığa karşı hapishane dahi
linde icap eden sıhhi tedbir yapıl 
dığı gibi, yirmi gün müddetle de 
hariç ile temasları kamilen keail
mi~tir. Simdiye kadar ikinci bir 
vaka çıkmadı. Değerli nhhat mü. 
dürümüzün çok yerinde olan şe. 
dit tedbirleri herkesi memnun et. 
mittir. 

Sıvasta umumr mııclis 
SiVAS, (Milliyet) - Geçen mek

tubumda kazalarda ve merkezde inti 
habın nihayet bulduğunu ve neticeyi 
yazmııtnn .. Geriye kalan Yıldızeli, 

. Darende kazalarında da intihap ne. 
ticelenmİt§İr. Darende: Cümhuriyet 
Halk fırkası reisi Veli, belediye reisi 
Taha Beyler. Yıldızeli: Sofu 

0 
• ı 

Hamdi, Ahi Paşa oğlu Rahmi ş kglu .. , a ıı a 
lı oglu Omer; Tevfik Beyler seç'( .• 
J d . ı mıı er ır. 

lngilteredeki meşhur Grinviç rasatha
nesi önümüzdeki mevsimde muhtelif 
dalgalar Üzerinde radyo dinleme ıeraitl 
hakkında ıu keşifte bulunmuıtur: Kısa 
dalgalı neşriyatın abzı kolaylaş.ıp daha 
yüksek olarak alınabilecek. Orta dalga· 
!ardaki neıriyatın ahzı güçleşecektir .. 
Uzun dalgalardaki neşriyatın gittikçe iyi 
!eşmesi beklenmektedir. Güneş lekeleri 
önümüzdeki seneler zarfında görülmiye

. ceği cihetle radyo dalgalarının da daba 
muntazam bir halde cevlan etmesi muh· 
temeldir. 

Macar - Çek itilafı 
Macaristan ile Çekoslovakya arasında 

dalgalar üzerinden ötedenberi b!r ihtilaf 
mevcut idi. Son dalga taksimatında da 
Macarlar ile Çekler bir türlü anlaıama· 
mıılar ve keyfi dalgalar İntihap ederek 
birbirlerini rahatsız etmektedirler. Çe
koslovaklar bunun önüne geçmek için 
beynelmilel radyo cemiyeti nezdinde te
ıebbüsatta bulunınuılar ise de Macarlar 
bildiklerinden şaşmaıruılardır. 

Fransız radyolarında 
siyaset memnu 

Fransız radyo dinleyıcileri birliklerinin 
itirazı üzerine Fransız nazır lan ıon top· 
lantılannm birinde ıiyıui partiler tara· 
fmdan radyo ile konferanslarda bulu
nulmasına müsaade edilmemesi kararlaı
tmlmııtır. 

En yaşlı spiker öldü 
Avrupa radyolarında spikerlik eden· 

ler arasmda en yaşlısı olan ve Prag rad
yosunun en kıdemli konuıucusu Dolero
volni müotarip olduğu hastalıktan kur· 
tulamıyarak ölmüıtür. Çekoslovakya 
radyo merakUan 70 yaımda olan bu 
adamın sesine pek a!ıımıılardı ki hasta 
olduğu zaman bir çok kimseler mumaİ· 
leyhe teeasür mektupları göndenniıler· 
dir. Dobrovolni bir mide ameliyatı neti· 
ceıinde vefat etmıittir. 

Yeni Portekis radyosu 
Markoni Şirketi tarafından imal edi

len Portekizdeki Lizbon radyosu 431 
metre dalga ile baılangıç neşriyatında 

bulunınuıtur. Takati 20 kilovattır. Mer· 
kez Lisbon tebrinin 9 kilometre uzağın
daki Parede'de kiindir. Lizbon şehrinde 
ki muhtelif stüdyolarile, tiyatro ve bir 
çok kahvehanelerine yeraltı kablolaril<0 
mer!>uJıur. Tesisat 750,000 lngiliz ıilin
gine ma olmuıtur. 

Merkezin elektrik şebekesi hususi bir 
motör ile temin edilmekte ise de icabm
da tehir cereyanından istifade edilmek 
imkanı da verilmiıtir. 

Dinleyicilerin bir ricası 
Avdupa dinleyicilerinden bazıları bey

nelmilel radyo cemiyetine müracaat ede
rek bazı merkezlerin kafi derecede mer
kez isimlerini tekrar etmemeleri yüzün
den yeni amatörler dinledikleri yerlerin 
nereleri olduklarını anlamakta güçlük 
çektiklerini bildirmiştir. Cemiyet her 
merkezin hiç olmaz ise yanın saatte bir 
merkezleM ilin eboesini bildirmi~tir. 

Sıvasta köpekler itliH edili1or 
SiVAS, {Milliyet) - Şehrimizde 

serseri bir balde mahalle ve çarşı ara· 
larında dolaşan köpekleri son günlerde 
belediye itlafa baılamııtır. 

Karacasuyıın dilekleri 
KARACASU, (Milliyet) - C. H. 

F. kaza kongresi bugün fırka salonun· 
da toplandı. 

Kongrede fırka vilayet idare heye
ti reisi Kadri, ve viliyet daimi encü .. 
men azasından Ahmet Emin Beyler do 
bulundular. 

Kongre müme11ili Beylerin hepsinin 
ittirakile açıldı. Kongre reisliğine, E· 
tem Kadri, ikinci reisliğe Halil, katip· 
liklere Mustafa ve dava vekili Mustafa 
Beyler ıeçildiler. . 

Etem Kadri bey, milli ülkü, milli bır
lik ve fırka birlik ve tesanüdü haklan• 
da sözler söyledi ve bu yolda elde edi· 
len müsbet neticeleri ve bundan dofan 
faydalan tebarüz ettirdi. 

Nabiyelerden gelen dilekler, hesap 
ve bütçe işleri konuıuldu •. ~d~ heye
tine· Ali Rıza belediye rem Alı Vehbi, 
Koduk oğlu Halil, dava vekili Muıtaf~ 
Hüseyin Avni, Mustafa ve Hacı Ali 
Beyler seçildiler. 

Fırkamız büyüklerine kongrenin ta• 
zim hislerinin bildirilmesi ittifak ve al
kışlarla kabul olunarak kongre çalı§ma-
lanna son verildL , 

Bafra yolları 
BAFRA (Milliyet) - Köyleri

mize yolların yapılması hususunda 
esbak kaymakam Lutfi Bey çok ça • 
lıttı. Henüz yeni kaymakam ta
yin edilmedi. Bu yollar kazamız j. 

çin pek mühimdir. Yeni gelecek 

kaymakamımızın Lutfi Beyin ese • 
rini itmam edece"· • 

Romanya Kralı Karol Hz. 24-1-1934 tarihin~., ~lllırf!f radyo:nırula ~alkC! bir 
hitabede bıılunmuıtu. Rf!smimiz Kral Hz.. nı mikrofon baıında gostf!rıyor. 

IAMELi BiLGiLER ı ı 
Elektrikli plaklar ve yUksek 

ijna kullanınız 
Elektrikle alınınıf gramafon 

plaklarını radyonuzda kullanma

yı tercih ediniz. Çünkü eski ıistem 
plaklar daha çabık eskimekle be

raber hoparlörden zayıf sada ve

rir· Her plakta bir iğne kullanılma
lı ve plaklara tozların yerle,me

mesine dikkat edilmelidir. Plaklar 

ince iğne ile çalınacağına en yük

sek sadalı iğneler kullanılarak sa· 

danın bir reglaj ile indirilmesi 
plaktaki alçak sadaları büsbütün 

dütürüp gayri tabii hale getirir. 

Reaksiyonlu aletler 
Maalesef Dinleyicilerin büyük 

bir kısmı elan eski sistem reaksi· 

yonlu aletler kullanıyorlar. Bunun· 

la alet sahipleri haberleri olmakaı
zın etraftaki bütün dinleyicileri 
mütemadiyen taciz ederler. Bu nevi 
aletler kendileri bir niürsile gibi 

bir uğultu. neşredip bütün. civarda: 
ki dinleyicilerinin alabılecekler~ 
bir uğultu nefrederler. Bu hal t~~ı
i bir merkezi aramakta uzun ınud
det ayar düğmesini sağa, sola 
çevirmekten ileri gelir. Reaksiyon· 
lu aletlerin tacizatı komtu aletlerin 
hoparlörlerinde yanık bir ıslık pey
da ederek dinlenilen konseri ihlal 
eder. Bazan taciz eden alet reak· 
siyonlu aletinin ayar düğmesini öy
le bir yerde bırakır ki kom,u dinle-

Sıvasta 
Gök Medrese 

Selçukilerin bıraktığı 
kıymetli bir eser 

Gök medrf!senin çefmf!si• 

SIV AS, (Milliyet) - Anadoluda 
Selçukilerden kalan kıymetli sanat e • 
serleri burada yer yer yükseliyor. 
Bu sanat eaerlerin.in Sivasta en kıymet 
)isi ve iyisi Gök medresedir. J!te bu 

Brüksf!l opl!rası ınmatkarlarınJan 
Hl!dda Grab, 13 Şubat alrfQDU mUa/İ· 
rf!ten bugünkü Prağ radyosunda yenl 

Çek bestekdrlannın f!&f!rlf!rinden 
ıarkılar söyli)'f!cektir 

Viyanadaki Sırp talebe 
Blegrattan izhar edilen arzu üzerine 

Viyanada tahsil ebnekte olan Y ua-oılaY 
talebesi Viyanada öğrendiklerini göıtcr .. 
mek için radyo stüdyosunda kendilerini 
iıittirmeleri müsaade edilmiıtir. Neşri· 
yatın bir kısmını konserler iıııal edecek• 
tir. 

yicilerin hoparlöründe mütemadi 
bir uğultu kalır. Uğultu ancak ta
ciz edici aletinin sahibi batka bir 

yer bulınağa çalıfhğı zaman geçer. 

Bunun için reaksiyo?lu alet kulla. 
nanlar daima kuplaJı gevtek bı· 
rakmalıdırlar. 

1 
rihinden bahsedeceğim .•. Gök medre· 
senin tarihine ait en eaaa1ı maliimatı 
lsmail Hakkı ve Rıdvan Nafiz Bey • 

1 

!erin müıtereken çıkardıkları (Sivaa 
Şehri) kitabından alıyorum... Gök 
medreseyi yapan Selçukilerin ileri gi • 
denlerinden (Sahip Ata) diye tanınan 
Fahrettin Alidir .. Kılmç Arılana 20 
yıl vezirlik etmit9ir. Kendisi Konyalı• 
dır. Fahretıin Ali çok çalış.ınıı, Ana • 
dolunun her yerinde eserler bırak ' 
mııtır. Gök medrese 926 ya kadar 
imam hatip mektebi idi. Bu mektep 
lağvedildikten sonra Sivasın yegi.no 
mÜzeaiı olmuftur. Gök medrese kapı· 
nııı sağında, solunda bazı hadis ve 
ayetlere tesadüf edilmektedir. ilk ön 
ce altı, üstü iki kat olarak yapılmıf, 
Lakin sonralan üıt kıaun harap ol • 
muıtur. Alt katta ise on üç oda kal· 
mııtır. Kapının yanında _Y":!'rak biçi· 
mindo aüılerle dokuz turlu hayvan 
batı vardır. Kapısının iki yanında tui! 
ladan yapılnuı ve halılarla bezenmit 
yüksek iki de minaresi vardır. Evliya 
çelebi seyahatnamesinde Gök Medre· 
se hakkında ıunları ıöylemektodir: 

''Bu eserin miılini yapmpak mürn • 
kün olmadığından Timurlengin bu bi • 
nayı hayretle temaıa eyeldiğinden, 
kapısının bir kale kapıaı cesametin • 
de olduğundan tezyinatından dünya• 
run iki kat Üzerine yapılarak seksen 
odayı ihtiva ettiğinden talebenin kı • 
ıın alt kattaki odalarda çalııtıklarm• 
dan ve varidatı kesir olan bu medre· 
aedeki talebenin vaktile Çin porslo • 
ninden mamül kaplarda sekiz türlü 
yemek yediklerinden bahseder'' •. 

Resmini gönderdiğim çeıme Gök 
medresenindir. Bu çepne medreseyi 
kur11.nın eseridir. Çetmenin etrafında• 
ki oymalar cidden ıayaıu hayrettir •• 
Uç lüle üzerine .., tevzi eder. Ukİll . . . 
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G";i Hz. KonyaYıll 
Teşrif buyurdular 

Tevfik Rüştü Bey 
Atinada 

Bugünkü kongre Günün meseleleri 
Etrafında 

T; 

Hergün bir yazı 

Ateş bahası nereden 
kalmış? .• · 

Her geçmiş sözün muhakkak ki 
• • bir de geçmışı var 

Dilimize persenk ettiğimiz bazı 1 
tabirler vardır ki, başlı bqına bir 
feY ifade etmezler. Ancak bir cüm 
lenin iç:ne girdikten sonra mana· 
la,ırlar. 

Me:ela, damdan düşer gibi "vur 
abalıya!,, dersek kimseye bir şey 
anlatmıf olmayız. Fakat; laf ara
sında: 

- Filancaya da yazık oluyor, 
canım .. Pek vur abalıya gidiyorsu
nuz! .. Dersek, muhatabımız bun
dan ne ka··dettiğimizi anlar. 

Evet ama bu "vur abalı,, kimdir? 
B m de ırerak edip bir çoklarına 
sordum. Rivayete bakılırsa, vakti
le Bağdatta bir hırsız yakalamıt" 
lar. Fakat herif, açıkgözlük edip, 
zabıtanın e1inden kurtulmuş, taba
na kuvvet kaçarak, gözden kaybol
mus. Tam bu sırada, sırbna hırsızın 
giydiği abaya benzer bir aba giyi
nen amelimanda bir ihtiyar peyda 
olmuş. Hırsızı elinden kaçıran 
halk: 

- Hah. • işte ahalı gidiyor! di
yerek arkasından kotuşmutlar, a
balıva göz açtırmadan basmışlar 
ıopayı ...• 

Zav,.llı abalı: 
- Y apmaym, günaha giriyorsu

nuz! Hınsız ben değilim! demit a
ma. dinliyen olmamı,; hep bir a
ğızdan bağrı•ırlarmıt: 

- Allahmı seven vursun abalı
ya .•. 
Adamcağızın oracıkta haksız ye 

re oestilini çıkarmıalar ama, dili
m;z de o günden itibaren mühim 
bir tabir kazanmıa: 

- Vur abalıya! .• 
B:rinin ihmalciliğinden bahse

derken: 
- Bırak şunu canım •. ipe un se

rivor .. deriz. Fıkra malfundur: 
Nasrett:n Hoca, komşudan ö-

dünç İp almıı. Aradan epeyi za• 
man l'eçtiği halde ipi geri verme
yince kom5u-.u kapıya gelmi,: 

- Aman Hocam, ... ipi ver! 
Hoca pencereden ba'ım çıkar-

IDlf: 
- ip bana lazım ... veremem! 
- Ne yapıyorsun? 
- Üstüne un ıeriyorum .. 
-;--: Yaı;ıma Hocam •.• Hiç ipep un 

ıerılır mı? 
Nasrettin Hoca, kıskıs gülerek 

cevap vermi: 
- Vermeğe gönlüm olmayınca 

pekii.li serilir! .• 
O gün bugün, ipe un sermek 

lalı aramızda yerleşip kalmıf. Bir 
de hoşafın yağı hikayesi vardır. 

Derler ki: Vaktile pafll konak
larında ahçılık eden biri, tencere
lerden çıkardığı kepçe ile kendine 
ho•afı ayıra ayıra, yağlı ho,af iç
meğe alıt~· Gün gelip, kendisi 
de paşa olunca önüne çıkarılan 
ho,aflardan lezzet alnıamağa baş
lamıf. 
Yağa bulanını, hoşafın lıaareti 

burnunda mis gibi tütermif G". 
nü~ birinde ahçısı, dal~ıkla 
yaglı. kepçeyi hosaf kiaeaine solru-

bv~rmıf. Paşa yağlı hof&ftan ağzına 
~r katık abnca, gözleri ıüzüle sü

zule ~an ve gönülden bir oooh ! 
çekmıt: 

Tarihi roman: 50 

- itte timdi hotaf, hotafa ben
zedi! demi9. 

Dalgınlığı yüzünden azar itile
ceğini umarken, bahtite kavııtan 
ahçı, bundan oonra, paşanın önü
ne çıkan hopfJarın hepsini yağlı 
kepçe ile karıttırınayı adet edin
mif. • r ~ 

Fakat bir gün, naaılaa, kepçe 
yağlı mı değilmit, ne imif, hotaf 
kasesine el aal~ paşa, bunu iste· 
diği gibi bulmayınca biddetlen
mif. Ahçısını çağırarak: 

- Bre herif! Hii..la botaf yapma· 
aını öğrenemedin mi? 

Diye çıkıtınca ahçı elpençe te
menna etmiş: 

- Efendim .• Kusura bakmayın. 
Bugün hotafın yağı kesildi! .• 

Hikayenin aslı var mı, bilmiyo
rum. Bana anlatan zabn hatırında 
böyle kalmıt. 

Bir de belii..ldardan bahseder
ken kullanırız: 

- Herif balta oldu! deriz. 
Yen içeri devrinde zorbalar, bi

rine kızdılar mı, tehdit makamın
da kapısına baha asarlarmıf. Ka
pıama balta asılan her kimse, te
lifa düter, zorbaların arzularını, 
yerine getirmezıe baltanın batın· 
da paralanacağını bilirmit. 

Atef bahası da malfun. Eski pa· 
di,ahlardan biri - ikinci Mahmut 
ohnaaı muhtemel - bir kıt günü 
t~bdili kıyafetle Büyük Çekmece 
c~v!"rında avlanırken köylerden 
bırıne uğramıf. Zeki köylü, padi
tah olduğunu ıezdiği misafirinin 
önüne bir mangal dolusu tepeleme 
~~~~ f!'ötürm~t· Paditah çok ütüdü
gu ıçın atetı karfısmda bulunca 
hotlanmıf, yanındakilerden biri
ne: 

- Şimdi fU alet bin albn değer 
ya .. demif. 

Ertesi sabah, paditah köylüyü 
çağırarak: 

- Bizim hesabımız ne etti? di
ye ıormu,. 

Köylü, onar paradan on yumur
ta için yüz para, üç tavuk için iki
fer ~ftan alb kurut istemİf, 
padıtah parayı vermeğe hazırlanır 
ken köylü ahlmıt: 

- Bin altın daha borcunuz var! 
-Bu daneıi? 
Köylü, padi,ahın eteğine ah • 

}arak: 

:;-- Efendim, demif, dün akflllD, 
~~un~ çıkardığım bir mangal atef 
ıçm hın lira değer buyurmuftunuz 
da ..• 

Paditah ııülmüf: 
- Şuna atef pahası desene .•• 
Gen~ laf arasında: Birinin ya-

l~cılıgım, ya~ut tirretliğini yü • 
zune vurmak ıçin: 

- Bize de mi lololo? dediğimiz 
vardır. 

V aktife, herifin biri, hırsızlık 
etmif. Yakalayıp kadının huzuru
na cıkarmıtlar. 

Hırsız, evvelce bir avukattan ö
ğüt aldığı için hakimin her aordu
ğuna; dilini çıkanp: 
-. 1:ololo. • cevah~ verirmİf. 
Hakım, hırsızın vazıyetlerine al

danarak: 
- Bu adam, delinin biri ... defe-

Gülleşin Oğlu 
Yazan: /ıkender FAHREDDiN 

Delikanlılardan bazıları atları
na binerek fehir dıtında reislerini 
aramağa çıkmı~lardı. 

Etraftaki yamaçlar bütün Türk 
çobanlarile sarılmı,b. Yaylalarda 
kimseler yoktu· 

Güneş'in oğluna kim ve niçin 
fenalık yapacaktı? O, herkesin iy

\iğine çalı~ ve canını, malını, 
her 'eyini yurduna ve yu~ları· 
na bağı,Iıyan etsiz bir insandı. 

Bütün Türk kabileleri onun ufa· 
cık bir i~aretile kanlarını dökebi
lirlerdi. 

~ehir dı,ında reislerini arayan 
delıkanlıların - günler geçtikçe -
sayısı çoğalıyordu. Civardaki bir
IC!l?ik kabilelerden de, reislerinin 
henüz dağdan dönmediğini haber 
alanlar birer birer yollara dökül
meğe ve Bora'yı aramağa ba,lamıt
lardı. 

Bora Mersa'yı aramak üzere yo
la çıktığı zaman yalnız değildi. 
Evindeki gözcülerinden iri yarı bir 
adamını da pe~ine takmıştı. 

Bora'run adamları, reisleri için, 
batkalarile kanlarını akıtıncaya 
kadar boğuşmasını bilen, ölümden 
yılmaz döğüfçülerdi. 

Ulun hatun, eğer oğlu tehirden 
çıkarken yalnız gitmit olsaydı, da
ha fazla kederlenecek belki de 
B ' ' ora nın dönmesinden ümidini 
~~se~ekti. Fakat, bereket versin 
b! 03~.~un yanında demir bilekli 
ıry oguşçü vardı .• Ve iki arslan, 

dagda e.l~et~e bir kaplanın postunu 
çıkarabılırdı. ihtiyar ve dertl' ka
dın işte kendini bununla avuı:ıyor
du. 

Sertelli yas içinde 
Dördüncü gün .• 
Bora'nm hala izini bulan yoktu. 
Sretelli' de herkes yas içinde .• 
Ulun hatunun, ağlamaktan, 

gözleri büsbütün kapanmıştı. 
Kurultay her gün toplanıyor, et

rafa kol kol arayıcılar gönderiyor
du. 

Türkler başsız yafamağa alıtma
mışlardı. 

(Başı 1 inci sahifede) 
aefirleri çok kalabalık halk kütle•İ ta· 
rafından kartılandılar. Muzikanın 
çaldığı milli martlar arasında bir ali· 

keri kıta tarafından selamlandılar. 
Vekil Beyefendi refakatindekilerle 
beraber misafir edildikleri Büyük 
Britanya oteline indiler. 

1 

1 

Oğle yemeğini Hariciye nazırı M. 
Maximoa'un daveti üzerine mümai
leyhin evinde yendi. Bu hususi ziya· 
fette Vekil B. ve refakatindekiler 
M. ve Madamı Maximos vardı. Tev· 
fik Rüttü B. saat 3,30 da otele avdet 
etti. Bu esnada lstanbula gitmek üze· 
re buradan geçen Sıhhiye Vekilimiz 
Refik B. le görüıtü. Hariciye V ekj. 
limiz saat 7 de kendi.ini otelde zi· 
yaret etmit olan Baıvekil M. Çalda· 
riı'in ziyaretini baıvekilet dairesine 
giderek iade etti. M. Çaldarsi Büyük 
Britanya otelinde Hariciye Vekilimiz 
ıerefine bir ziyafet veriyor. 

ATINA, 6. A.A. - Bütün gazete
ler Balkan misakı ve misakın yapıl
maama imkan hazırlayan Türk
Yunan rnieakını ve bu sulh muvaffa. 
kıyetlerinin en büyiik nazımı olarak 
Tevfik Rüıtü Beyefendi'vi hararetle 
takdir ve alkıtlıyorlar. Eoasen gaze
telerin yÜksek al.ikası Yunan budu· 
duna girdiğimiz anden beri tahidi ol· 
duğumuz samimi tezahüratın ifadesi 
sayılmak 13.znngelir. 

ATINA, 6 (A.A.) - Türkiye Ha 
riciye vekili Tevfik Rüttü Bevle Yu • 
nan Hariciye nazırı M. Maximoa bu ... 
gÜn buraya gelmiıler ve istaıyonda 
Baıvekil M. Çalciariı ve diğer nazır • 
larla birçok zevat tarafından kartılan 
mıılardır. 

Halk iki Hariciye nazırını ıiddetle 
alkıılamıtşır. Matbuat bugünkü ya • 
zılannda Türkiye Hariciye vekili ile 
Yunan Hariciye nazırına klll'fı çok 
~u?abbetkarane bir lisanla hO§ gel • 
dıruz demektedriler. 

(Proiya) gazetesi diyor ki: 
''T e.vfik Rii4tü Bey buraya bir 

ecnebı olarak gelmiyor. Bu memleket 
onun için olduğu gibi Türkiyenin bü
tün mümeaailleri için kendi evleridir." 

Yunan sefiri Ankaraya gitti. 
Yunaniatanm Ankara orta elçisi 

M. Sakellaropuloa dün sabah Anka • 
radan tehrimize gelmiıtir. Sefir bu 
aabah Romanya vapurile Pireye ve A 
tinaya gidecek ve yarın veya cuma 
günü Atinada dört Hariciye nazırı ta 
rafından İmza edilecek olan Balkan 
misakının imzasında hazır bulunacak 
tır. Balkan miaakmm metni Tevfik 
Rüştü Bey tarafından Hariciye veka • 
!etine bildirilmi• ve evvelki gÜn top· 
)anan icra vekiller ibeyeti içtimaında 
müzakere edilrniıtir. 

Adanada bahar 
ADANA, 6 (A.A.) - Adana hal

kı iki ııünden beri tam bir bahar ha· 
vaııı ya§amaktadır. Birçok klııueler 
bu ılrk hava kaJ'fıımda palto ve manto 
lanm ıimdiden çıkarmı§lardır. 

r- Göz Hekimi~ 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ımıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 =-------.. 632 

din habiıi ... 
Diye huzurundan kovdurmuf. 
Hırsız, hapiıten kurtulunca, a

vukatı hemen kotmut: 
- Eh. • Gördün ya, benim ted

birim aayeıinde hapisten kurtul
dun. 

- Lololo. • Lolololo, , 
- Şakayı bırak canım •• 
- Lololo. • dedik ya ... 
Avukat, artık baklayı ağzından 1 

çıkarmıt: 
- Anla.:ık ama, demif, bize de 

mi lololo? 
Daha böyel ara,hnlsa, ve yatlı· 

larımızdan sorulsa neler bulunur .. 
Dilimize yerleten her tabirin mut-

Bütün kabilelerin reisleri Sret
elli' de toplanmıth· 

Bora'nın batına bir felaket gel
mesini hiç kimse habrından geçir
mek istemiyordu. Bora, reisliğe 
göz diken insanlara bile kendini 
ı~vdirmi.ti. Bora'nın yerine batka 
bır kabile reisinin geçmesi bilhaa
ıa o günlerde kabil değildi.. Bu
nu reislerden hiç biri çekemezdi. 

Onun için, Bora'nın birle9ik ka
bile reisliğinden ayrılmasını hiç 
kimse, hatta diğer reisler bile iste
miyorlardı. 

Genç bir kadın, iki yatında oğ
lunu kucağına almıt, (Güneş ma
bedi) önünde ağlarken, diğer reis
lerden biri kadına sormuttu: 

- Ne derdin var .. ? Çocuğuna 
verecek süt mü bulamadın? 

Kadın gözünün ya9ını sildi: 
.. - !"f iç bir derdim yok .• Ağılda 

sutlerım de var .• (Günet'in oğlu) 
kaybolmut dediler ... Ulu Tanriye 
kurban getirdim. 

Reis etrafına bakındı: 
- Haniya •. Kurban nerede? 
Genç kadın kucağındaki çocu-

ğu göstererek: 
- itte, dedi, görmüyor musun? 
Reisin bacakları titremişti: 
- Bu senin çocuğun mu? 
- Elbette .. 

(Başr 1 inci sahifede) 
ni celsenin sonuna kadar ayakta mÜ· 
zakere etmiıtir. 

Niğdeden geçerken 
NIGDE, 6. A.A. - Reisicümbur 

Hazretleri saat 20,30 da Niğdeye 
muvasalat buyurmuştur. Bütün halk 
iıtaıyondn balaskarrıru emsalsiz mu· 
hahbet tezahüratla karşılamıtbr. 

(Ba~i 1 inci sahifede) 
ı racaatlar yapılmıf, geni§ mikyasta •· 

!akalar peyda edilmitşir. Univeraite -
deki bir çok mühtaç talebe şubeden 
tahsisat almakta ve ucuz karneler mu 
kabilinde ıube tarafmdan te•bit edi· 
len lokantalarda yemek yemektedir· 
!er. Beyazıtta yeniden tesİ• edilmiı 
bulunan Talebe yurdu da bu şubeye 
merbuttur. Halkevleri talimatnamesi 
bu ıubenin me•ai hedeflerini §Öylece 
tesbit etmektedir: 

Bu bayramları umumi idare heyeti 
tanzim ve tebliğ eder. Tatbikatı Hal· 

Gazi Hazretleri halkın mü temadi 
alkıılan ve yaıa ıesleri arasında oto
mobille ıehre hareket ettiler. Sokak· 
lan dolduran kadın, erkek tekmil 
Niğde balkı kendisini görmek, çok 
büyüğüne karşı duyduğu hasretini 
gidermek istiyen büyük bir heyecan 
içinde mütemadiyen Gaziyi alkışlı· 
yor ve muhabbet tezahüratında bu
lunuyordu. 

' kevleri spor şubeleri tanzim ederler. 
Jimnastik bayranılan büyiik milli 
birliğin asaletli ve muhabbetli bir te
zahürü olduğu gibi bu vesiyle ile Hal 
kevleri •por ve gençlik ıubeleri çalıı 
malarmın hesabını "Vermit olurlar. 

Gazi Hazretleri Halkevinde şeref
lerine verilen akşam ziyafetinde bu
lundular. 

Ziyafette Vali, Kolordu Kuman· 
danı, vilayet, belediye ve fırka erka· 

nı huır bulundular. 
Reiucümhur Hazretleri geceyi 

trende geçirmişlerdir. Bugün şehir 
ziyaret edilecek yolda Çiftehan kap· 
lıcası gezilecektir. 

NIGDE, 6. A.A. - Reisicümhur 
Hazretleri bu sabah tehri ziyaret ve 
yolda bulunan Çiftehan kaplıçasmı 
gezdikten sonra Ereyliye hareket et· 
miılerdir. 

Niğdelilerin fevkalide hararetli te· 
zahüratı ile uğurlamrutlardır. 

Bir heyet Gazi Hazretlerini viJa. 
yet hududuna kadar tetyi etmekte
dir. 

Ereğliden geçerken 
EIIBGLI, 6. A.A. - Bu sabah 

Niğdeden hareket buyuran Gazi 
Hazretleri Konyaya müteveccihan 
buradan geçtiler. istasyonda tekmil 
kaza erkilnı ve memurini ile azinı 

halk kütlesi tarafından meserretle ..,.. ' 
18.mlandılar. 

Konyatlan 

Şubenin esas vazifesi; Halkevinin 
bulunduğu mıntakada hakiki suret • 
te yardıma mühtaç kimsesiz kadınlar, 
çoeuklar, malii!ler, dermandan düş • 
müş ihtiyarlar ve hastalar ... gibi za • 
vallılar hakkında içtimai heyetin şef
kat ve yardım hislerini uyandıracak 
ve hisleri. yavaf yava' en yüksek dere 
cesine çıkaracak faaliyet ve delalet· 
)erde bulunmaktır. 

Bunun için: 
a - Memlekette mevcut bütün ha 

yır cemiyetlerinde faaliyetlerini haki 
ki surette semereli ve muvaffak kıla 
cak surette çalııır. 

b - Resmi ve hususi hastane, da • 
rülaceze, dispanserler, çocuk doğum 
ve bakım evleri, süt damlaları kimse 
siz İşçi kadınlann çalıştıklan 'zaman 
çocuklanna bakacak müesseseler 
(Kreı) , Talebe yurtlan, Hıfzısaıhha 
kanununda yazılı ıirketler ve müeaae 
aeler tarafından vücude getirilen İşçi 
tedavi yurtlan .. gibi içtimai yardım mü 
eaaeselerinde çalıımalannı semereli 
kılacak ve bu müesaeselerde bıınnan 
larm ihtiyaçlarını daha iyi bir ıuret· 
te temin ettirebilecek ali.ita ve itti • 
galde bulunur. 

Hapiaane1erde bulunan mühtaç • 
lan da gözetmek ıiar olmalıdır. Kim • 
sesiz mektep çoculdannın elbise, ye • 
mek, ikamet ve balmnlan ile bilbaaaa 
alakadar olunur. 

KONYA, 6. A.A. - Reiıicümhur 
Hazretleri bugÜn öğteden sonra 
Konyayı tqrif huyurac•klardır. 

Vali, ordu müfettiıi, izzettin, Ko
lordu Kumımdanı Cemil Cahit Pa· 
talarla C. H. F. Viliyet idare heyeti 
ve Belediye reisi Şevki Bey, Konya
lılar namına, Viliyet ve Ordu namı
na miitarinileybi kar§damak üzre 
Çumreye hareket ettiler. Konya sev
ııili Gazisine kavuıacağmdan dolayi 
sevinç içindedir. 

c - Tedavi müeueaelerinde yatı• 
rılarak tedaviye alınması lazım selen 
mühtııç hastaların mahalli hastaha • 
nelere kabul ve tedavilerine batka 
mahalde tedavi iycap edenleri o ma • 
halle hastalara ve evlerinde doğuran 

1 kimsesiz mühtaç kadınlara mümkün 
olan yardımlan yapmak tedbirlerini 
düıünür. 

d) - Köylerden gelen tedaviye müh 
taç çiftçiler ve ailelerinin ıehlr ve ka 
sahalarda barındırılması ve tedavile 
ri ve fakir İ§çiler ve aileleri hakkında 
ayni yardımda bulunmaaı vazife sa· 
yılır. 

Resmi istikbal yapılmama11 husu· 
sundaki arzuya rağmen halk kütle 
halinde Gazisini gönnek im-e ıimdi
den istasyon ve civarını doldurmuı· 
!ardır. 

• • • 
KONYA, 6. A. A. - Reisiciimhur 

Hazretleri bugiin saat 15 te telırimi· 
zi tqrif buyurmu§lar ve balkm ÇOf· 
kun tezalıüratiyle kllt'fılanmıtlardır. 
Bu meyanda istasyonda olan lokomo 
lifler sevinç düdükleri çalmıılardır. 

Gazi Hazretleri halkın sevinç te
zahürab ve sürekli alkıtlan araunda 
kötklerine &ibnitler ve bir müddet 
istirahatten sonra oı=du müfettiıliii· 
ni, bükiimeti, C. H. Fırkasını, Bele
diyeyi. Kolorduyu ziyaret ebnitler, 
müteakiben kötklerine avdet buyur· 
muıJardır. Ta aabalıtan beri Gazisine 
kavupnak heyecaniyle çalkanan Kon· 
ya timdi derin bir sevinç içindedir· 
Her taraf bayraklarla donatılmıtln'· 
Halk ııraaında meserret tcnlikleri ya
pılmaktadır. 

laka geçmite ait bir hatırası oldu
ğuna füphe etmemeliyiz! 

M. SALAHADDiN 

- Babası razı mı? 
- Onun babası yok •• 
- Nerede .. ? 
- Toprak altında.. Geçen yıl 

dağdan odun getirirken, bir ya· 
ban öküzünün boynuzları altında 
can verdi. 

- O halde kimsen yok demek.. 
Bu yavrucağı kurban vereceğine 

büyütüp yetittirsen, daha iyi ol
maz mı? ihtiyarladığın zaman sa
na bakar .. Kışın ate9ini ve yiyece
ğini getirir. Yazın yaylaya götü
rür, besler. Aç ve açık kalmazsın! 

Geç kadro içini çekti: 
- Günet'in oğlu dağdan dön

mezse, kıtm alet ve yiyecek, ya
zın yayla ve süt benim neme ge
rek .• ? Bundan sonra, gözlerim, 
onun gibi, yurdumuzu şenleten ve 
zenginleştiren bir bat nereden gö

recek? 
- Oğlunu Tanriye kurban ver· 

mekle, Bora'nın dağdan dönece
ğini mi umuyorsun? 

Genç kadın hafifçe güldü: 
- Evet .• İhtiyar bir komtum 

var· Bu gece rüyasında T anri on
dan benim yavrumu istemif. "Bir 
kurban verirse, Bora'yı Türklere 
bağışlayacağım!., Demiş· Benden 
bir kurban istiyen Tanrim, elbette 
yerine bir başkasını verir. 

- Ya vermezse ... ? 

e - Iısizlerin it bulmalanna dela
let olunur. 

f) - Şube bütün bu va:dfelerin 
' yapılabilmesi için varidat membalan 

arar. Bu maksatla münasip zaman ve 
fıraatlarda mahallin icaplarına uylJUD 
müsamere veya tenezzühler tertip e
der veya ettirir. 

45) - Halkın ..,..iyeaini yükaelte· 
eek her türlü okutma, yazdırma ve 
yetiştirme hareketlerinin ilerleyip ııe 
nişlemeaini temin ve himaye maksa • 
diyle her Halkevinde bir (Halk dena 
nesi ve kuralar ıubeai) açılacaktır. 

46) - Bu ıube mahalli idarelerle 
belediyelerin Te huAıSi teıebhüa aa • 
bipi erinin: 

OkutuP yazdırmak. 
Ecnebi lislllll ve fen denleri ver • 

ıınek. 
Sanat öğretmek. 
Ameli hayat bilgileri talim etmek. 

Yardım şubesinin balow 
Halkevi yardım ıubeai S Nisanda 

da bir balo verecektir. Balonun mü • 
kemmeliyeti ve tertibi için bir komi· 
te teıkil edilrniıtir. Bu komite muh• 
telif heyetlere aynlarak çalıımakta • 
dır. 

içtimai yardım komitesi kongresi 
Halkevinden: 
Evimiz içtimai yardım komite in • 

tihabı bugün saat 17 de Halkevi mer 
kez salonunda yapılacağından bu ıu· 
beye kayıtlı azanın vaktinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

--
- Ne zararı var?! Yurdumuz 

hatsız kalmaz ya ... 
Reis , genç kadını yolundan alı-

koyamamıştı. 
iki yıllık yavrucağını Tanriye 

kurban vermek istiyen temiz yürek
li kadın, mabedin kapısında, bı
çağı keskin bir yiğitin geçmesini 
bekliyordu. 

Kabile reisi, mabedin önünden 
dönerken, ogün , Bora'ya karşı bes
lediği eski bir kini, toprağın için
den dikenli bir ağaç söker gibi, 
koparıp atmı,tı. 

iki ya~ındaki yavrucağının ka
nını, reisinin selameti için, akıt 
makta tereddüt etmiyen bu temiz 
yürekli kadının sözleri, Tanri 
buyruğu gibi kabile reisinin yüre· 
ğinde unutulmaz izler bırakmıttı• 
Şehre döndüğü zaman, mabet ö
nünde rastladığı bu kadının feda
karlığını önüne gelene anlatarak: 

- Bu millet ölmiyecek ... 
Diyordu. 
Kurban hadisesi o gün ,ehir hal

kını galeyana getirmişti. 
(Günet mabedi)ne gidenler, ka

pının önünde kanı akıtılmı• küçük 
bir çocuk başile kar~ılattılar .• 

* * • 
Göçebelerin reisinden 

gelen cevap .• 
'(Fıratlılar )ın reisinden !!"elen 

(Başı 1 inci sahifede) 
Balkan misakının Belgratta parafe e • 
dilmesi münasebetile demi~tir ki: 

- Balkan misakı Fransada meser • 
retle karıılamnıştır. Fransa diğer ıneııı
leketler arasındaki yaklaşmayı meınn•· 
niyetle karşılar. Bu misak, dört devlet 
arasında aktedilmiı olmasına rağın•"' 
Balkanlar sulhu için büyük bir adtındıtf 
Türkiyenin düşündüğü gibi, ileride B• 
garistan da hu misaka iıtirak eder" 
F ranaarun meserreti o zaman tamatD • 
lanmıı olacaktır. 

Bu misakın aktinde, Türkiyeııiıı. 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyin ~ 
11nda başlıca bir rol oynaması, fra"' 
sanın meserretini bir kat daha arttır ; 
mıştır. Çünkü Franıa, Türkiyenin, B~ 
yük reisi Gazinin ve Hariciye vekili : 
nizin sulhperver niyet ve emelleri"' 
çok takdir ebnektedir . ., 

Türk· Fransız siyaseti muvazi 
olarak gidiyor 

Sefir cenapları Türk • Fransız ınü,,,. 
sebatı hakkında da ıu sözleri söyledi· 
!er: 

- Pariste bulunduğum zaman frııl' 
11z reisicümhuru ile sabık HariciY' 
nazın Mösyö M. Paul Boncour Türk • 
Fransız münasebatının bugünkü dof 
tane vaziyetinden dolayı beni tebrik •1 

tiler. 
Türkiye ve Fransa bugün her nok· 

tada birleımişlerdir. Sulh aabaaıııd"' 
teıriki mesai ve komşulan incibne~ 
ve iyi geçinmek ve kimseye karşı t.,.r 
ruz emelleri beslememek bahsinde 1>tl 
iki hükümet yekdiğerine müvazi lı~ 
siyaset takip ediyorlar. Bu siyaset lıif 
bir noktada yekdiğerile tearuz etınİ ' 
yor. 

Mösyö Herriot'nun son defa Tüt ' 
kiyeye yaptığı seyahatin bu dostluk lı" 
nsında büyük bir tesiri olmuttur. 111-
Herriot'nun Pariste verdiği iki koni• · 
ranlta bulundum. Bu konferanslar~ 
yeni Türkiyenin ruhu hakkında Mö•Y! 
Hemot'nun söylediği sözler çok taJıdil 
edildi. · 

Yakında yeni bir ticaret muaheclefl 
müzakeratına baılıyac:ağız. Bu m~ 
keratın da doatane bir ha-.a içinde cet'" 
yan edeceği tüpheaizdir. 

. - Sur;i~':,deki emlakin tasfiye•İ~ 
daır olan ıtilafnamenin tatbikab ne il" 
dedir? 

- ltila.fnamenin tatbikatına, iyi t". 
nit dahilinde devam ediliyor ve tatlı" 
kat ilerliyor. Eaasen hu meselede •f 
nldtğumz bir nokta yoktur. Ayni ~ 
manda Bağdat demiryoluna ait itil .1 
ta tatbik olunuyor. Demiryollanna ııı 
olan malzemenin iadesi bibnittir.,, 

Fransa, Stavisky 
Rezaleti istemiyot 

(Başı 1 inci sahifede) 
Wdara kartı yeni polis müdürÜ .. ~::,, 
Bonnefey .. Sibour'un ida.-eıinde rıı~~ 
ihtiyat tedbirleri alınmııtır. Polis 11\ı 
dürü polisi, riyaseti cümhur tıııa-11 it· 
atlı polis kuvvetlerini idare edecekl 

Bu kuvvetler bilhaua Elysee, ~ 
biliye nezareti haıvek8.let ve ınebu 
meclisini muhafaza edecektir. 

Tahkik komisyonu .~ 
PARIS, 6 (A.A.) - Staviski b•il' 

sesi hakkında teıkili prenup itibB';,;ı 
kabul eclilmit olan tahkikat kamİS1 
meaeleıini müzakere etmek üzere -.,,. 
lia nizamname komisyonu dün topı-f 
ımttır. . 

Fakat , dütiinülen cihet , bu k"1 
yonun taharriyat ve tevkifat ya~ 
bnsusunda adli aalihiyetlcri h~ -' 
komisyon mu, yoksa sadece an'•"# 
bir parlamento komisyonu mu ola"" 
dır.? 

M. Chiappe'i sevenler l 
• PARIS, 6 (A.A.) - Elli sekiz ~ 

mebusundan otuzu dahiliye nazırı ' 
F oot'a M. Oıiappe'in çıkanlmuuıcı.ı'..r 
layı bir proteato mektubu gönde,..,.. 
!erdir. ..ı; 

Mebuslar "intizam ordusu rei-".., 
in~sızlık unsurlanna,, kurban ,...Jıl', 
bu aıyasi hareketten nefretlerini ~ r 
retlerini bildirmekte Paria ~ ı' 
a~ık haksızlıktan m:ıayı derin bit .;ç 
kilde ceribedar olduğunu ilave eli"" 
tedir. • 

k
• . h . . - ıııif 

cevap ımsenın osuna gıtırıe 
ti. • _ıı~ 

Fıratlılar, Türklere bir YJYt' 
değil, bir günlük bile erzak "f~ 
miyeceklerini bildiriyorlardı. 81"' 
kartılık olarak Mersa' dan dş 
geçmitlerdi. J1 

Sertelli' de bu haber karfJ1~ 
parmak ısırmıyan kimse kalJıı 
b. . . .1 

Fıratlılar neye ve kime gıı 
yorlardı? v( 

Reislerine gelince, çölde eı> Ji!. 
vetli bir kabile reisi olan bıJ ~ 
Türkler tarafından Fıratı~ fıi 
kıyılarına kadar sürülmütlı.I• ısııl 
lıların kolu kanadı iyice kıt' . 

tı.R . b" . 'k k 1 ---·•JJl.,Jı~ eıs ırıcı ızına ,... • -• f(IJe» 
çin bir yıllık erzakı gönde 
neden kıyamamıfb? eııt•I 

Türkler, Fıratlılara bıı t~,~ 
yaptıklarına da pişman olınıı ıJdo 
Çünkü Türk yurdundan ç.'.Jıı· 
belası da kalkmış buJurıuY0 Jıİ~ b lf 
yıl gelen çekirge orduları tıa'I~ 
yerde konaklamadan, ~rt! ıefJİ 
rı göğüsliyerek geçip gıtııı•li~ 

Fırathlann reisi, gönder l 
vapta: ,.,11ıı ~ 

" .. Kızım Mersa, Yer sıı "'e 6 
cazatından uzak kalacak deıı 
T anri onu zulüm ve işkence 
ruyacaklır . ., 
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.. MiLLiYET ÇARŞAMBA 7 ŞUBAT 1934 

Tarihi tefrik~mız : 23 

Napolyon • • 
ımparatorıçe J f

. ,. lı 1 Dünyada Neler Oluyor? 1 1 oze ın ı 
nasıl sevdi ? Eski Alman Veliahdi j 

Reisicümhur mu olacak? 
75 yaşına giren ikinci Vilhelm'in 

na veren Hollandalı ile, Kayaer 
bir gün Sosyalist suikastinden kur 
taran adam inkisan hayale uğra· 
dı. - Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası 

Ycı:ı:cın: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 
-

Y almz hafif bir ışık görünüyor 
du: Veliaht. 

1806 MUHAREBESİ Herkes onu zeki ve it bilir tah 
min ediyor. Hit'erin kendisine sa 
mimi bir hürmeti olduğunu zanne 
diyor. Hitlerin, onun hoşuna git
mek için Almanyada Monartiye 
iade ederek, Potesdam tatosunu 
e~ki sahiplerine geri vermesi bek
leniyor. 

kır!İ,anlııı, sarı saçlı, açık tenli, 
Pren 

121 ~_'.laklı, güzel mavi gözlü 
nınınaeb' g~sta Munih sarayı erka 

Joz f~r zıyneti makamında idi. 
f i derhe 1

1n ~~s.takbel gelinine kar 
ğe ba la hır ıtımat hissi besleme

' aırıı,tı 
14 ı· . : . 

E:u"en , ~ıncıkanunda Napolyon 
· . ,. e nın p 1 1 . 
ıçın ~-ı . ı en. es e ev enmesı 

""'terı b" · · d . "B ır emır t ! ar ettı: 
he.Yet u ın.e~tubu aldığınızdan ni
~üratJeon ıkı .saat sonra büyük bir 
ltz.l>eruhMunıh~ hareket edeceksi
dıı.nlığı te ~tını, olduğunuz kuman 
Yakalı· lllaı!etinizde "en ziyade li· 
ferden 

1
b. t~l~ki ettiqiniz ferk· 

\rasalat ırısıne terkedeceksiniz.Mu 
bir ıne •nrzı Yirıni dört saat evvel 
\rerecekın?-~ mah usla bana haber 

,, sınız 
C.Ug" , •• ,, 

\re ıe\r:j. •n. kayın babası ahlaklı 
kayın ! hır adam olduğu halde 
nıfının"alde~i bilakis zadegan ssı· 
kün old~. 1 .ı~zibatına fazla düş
ıne bi . ,&u ıçın bu sonradan gör-
d rıttnin ·ı 1 • • • en l>ek aı e . erıne gırmeıın· 
lzdi'l'a memnun görünmüyordu. 
dıın edın leahhüre uğramasına yar 
f•Yord Ccek vea:leler icadına çalı
lrıağa ~:kBu hususta fırıat kaçırma· 
2111 111 

1 kat ediyordu. Bir ııün kı· 
"İıiııj:Ya/;ınm burkulduğunu, teda 
kıf old:.ZUıı bir zamana mütevak-
1>oly0n b~nu etrafa yaymıstı. Na
ca.ı edi) ır dipolmat aabn ile bu 1-
~~~tü. f' hastahiia inanır görün
toııderın .alcat derhal operatörünil 
llıı~tı. l'ii~ Ve ya1an meydana çık· 
. E:llgen avet izdivaç kararla,tı. 
•I; tan,,~ ~ünihe gel;nce nişanlısı 
nız!) eın • .• anolyon (bu kızı sevi-
l>oly01l i;nı E1ıf'!ene vermi,ti. Na.. 
~e ka"'

1 
8. ~ene'in kayın validesi· 

Ilı> .,..._ • sık görünerek onu mağ• 
N "'lt•ti. 

" al>oJ ... ıı," ,on ıo .k. . kA d Mü ,. e tele E ı >ncı anun a 
ıın· n u e , . d' 

11 I 'ilde 11 "' ne e ız ıvaç mera-
/ Jeceğin·asıI hareket etmesi lazım 1 J°2efi11~.an'atmı, ve yeni evlile
y 0zefiıı 1b Yanına getirmi,ti. 

Napolyonu istikbal için bir çok 
nutuklar irat edilm:, ve " Napolyon artık tahtta aÖzÜ VOkIDUS 
her turlü takdirin fevkindedir ... ,, l'-
sadaları her taraftan yükselmitti. Eski Alman İmparatoru yetmif 
Napolyon da kudreti, hakimiyeti, bet yaşına girdi ve Kayser bu ya
azameti önünde büyük bir gurur şına rağmen şayanı hayret derece 
hissedıyordu. de gençl i ğini muhafaza etmekte-

Pari .. baş kardinalı irat ettiği bir dir. Beyaz r'açında ve sakalında 
nutukta: "Allah sizi ordunun ba- maddi ve manevi hiç bir yorgun
şına getirdi ve clüşmana karşı sev- luk alameti görülmemektedir. Bu 
ketti .. ,, dediği zaman Napolyon es- münasebetle Doom'a giden bir ga
ki krallar g:bi İmparatorluk tac~nı zeteci şunları anlatıyor: 
ilahın emri ile başına geçirdiği ka- l 
naatine düşmüştü. " kinci Vilhelmin yıl dönümii-

Jozefin' in bu fevkalade parlak nü tes'it için Potesdamdaki bütün 
istikbal merasimi kartısında koca- bendeleri Doorn'a gittiler. Sadık 
sına olan muhabbeti bir kat daha bir bende olmamakla beraber, ben 
artmı~tı. Artık dindar bir his'e de oraya gittim. istasyondan çı
Napolyona bağlı bulunuyordu. On- karken, gözlerim, bir zamanlar 
dan a•'Tı ya~amağa kalbinde kuv- hükmü altında dünyanın boynunu 
vet bulamazdı. eğmeğe ça1ışan adama ait bir e-

Sonbahardan evvel aer aradı. 
Joezfin tek ba,ına Mal mezon Hiç bir feyler yoktu. 

bahçesinde dolafıyordu. Yaz bü
tün letafeti ile hüküm sürüyordu. Gi,ede ihtiyar bir memur ala. 
Ağaçlar tat'ı bir yeşillikle donan- ka11z bir tavırla bilet veriyor, inti 
mıf mevyelerile dolu idi. Fakat zar salonunda köylüler sakin sak'n 
yaz o derece ilerlemi,ti ki ıabah treni bekliyorlar. istasyonun arka 
tafak sökerken ortalıkta oldukca 11ndaki dükkanlar meyve ve balık 

ikinci Wühelmin Doorn'Ja alınmı' 
Son resimlerinden 

Alman Cümhurreisi hemen dok 
san yaşındadır, doksan yaşında bir 
adamın son günlerinin yaklaştığı
nı dü,ünmek gayri tabii bir ,ey o
lamaz. Onun yerine kim geçecek? 
O zaman Almanyanın Teşkilatı 
esasiye kanunu ne tekil alacak 7 
Doorn da hemen akla gelen eski 
Veliahttir. 

Herkes biliyor ki, Veliaht Do
orn'a da geliyor, Berlinde ıle otu
ruyor. Bu takd;rde eski Kayser 
Berline avdet edebilirdi. lmoara
tor olmasa bile. büyük bir alayiş
le Berline gidebilir. 

Fakat hen ken<li heoabıma öv
le zannediyorum ki, Doom da otu 
ran ihtiyar tekrar bir devlet reiai 
o1mak emelinde değildir. O daha 
ziyade inzivayi tercih edivor ve 
belki de bir gün yeni reisicümhur 
intihap edilecek o~lunun yam ba
tında, Berl:nde askerlere gecit res 
mi yapılırken bulunmak i-.ter. aert bir serinlik biısediliyordu. Bir satıyorlar. Her tarafta bisikletli in- ğa ve ilk günlerin canlılığı görün. 

az sonra ağaçların tepelerindeki sanlar göze çarpıyor. Bu memle- meğe ba,ladı. • 
yapraklar kızarmıya ba,Iamıtb. kette ne kadar da çok bisikletli a- Veliahdin, Alınan milliyetçi DOK TOR 
Jozefin: dam var. rüesanm, milliyetperver sosyalist Rusçuklu Hakkı 
ti.- itte sonbahar başlıyor, demif . Ta~s!ye. mektuplannım saye- lerin ıık ıık gidip gelifleri, bitta-

ı>ınde ıkıncı Vilhelm ile mülakata bi tahminleri kuvvetlendiriyordu. Galatuarayda Kanzük ecuhaneai 
Mahzun, hayatından bir rene ClllıAmadan evvel, sahayı yokluyor- Gerek soıyaliıtlerin, gerek komÜ· karımnda Sahne aokaimcla 3 numa-

daha eksilmek üzere olduğunu dü- dum. nistlerin, hatta cümhuriyetçilerin ı ••••"'•lı•' •a•ı:ıa•r•t•ım•a•n•d•ıı•liıııİnİıiuİİİmİİaİİırİİa.lı.mıl 
tünmüttü• Oda bu bahçe gibi bir Eski Kayser, Almanyadan fir•- b" 'ka t' d k k b-'- K _ b''l 
Zamanlar genç Ve taze deg" il mi i- d 1 - ır suı ı ın en or an sa 1& ay ,, 

nn an evve , bu fehirde hüsnü ıu · · kt • b" D edil 
di? Fakat timdi geçen senelerin retle karşılanmıftı. ser gezıntıye çı ıgı veya ır yere evr • ecek ihtira beratı 
üzerine tahmil ettig"i agı" rlıg"ı his- gideceği sıralarda çok sıkı tedbir• " Yaygılar ve dokunmuı k ·· - Zavallı, diyorlardı, yalnız . .. .. umaı w:e-aetmeğe batlamamıt mı idi? k 1 k ı... ler alıyor, arkasında iki yerine al· nne tuylu ve püsküllü it ya • mah 

K 
a ma ve uı:r feyİ unutmak için sus makina" hakkındaki ihti~~~ . • 

üçük köpeği etrafında sıçrayıp memleketimize gelen zavallı men- tı muhafız taşıyordu. Hatti meıe- . ra ırın ıs-
duruyordu. Evvelce daima yaptığı f" b' kr 1 la odun ke•.mek gibi rok sevdiai tihsal edilmiı olan, 14 Mart 1931 ta.. 

"b' k'" •- ı ır a .• .. " rih 1403 gı 1 opeğin arı<asmdan kotmak metğuliyetlerinden bazılarını da ih . ve numaralı ihtira beratmm 
arzusuna du"tmu"t fakat • ı· b• Kayser geçt"rken, yolda bulu- tiva ettigı·· hukukun bu kere L--ka-gız ı ır terketmif, daha ziyade politika ile ,,... 
kuvvet onu bundan menetmİfti. nan insanlar iflas etmi, bir tüccar, •ma devir veyahut icara •erilmesi tek 

Tıpkı olmu, bir meyvenin kopar yahut kocası ölmöt bir dul gibi ke metğul olmağa batlallllftı. Zaman lif edihnek\e olduğundan bu hususta 
madan kendi!iğinden düttüğü gi- mali merhametle fapkalarıru çıka !arını Almanyadan akın eden ziya fazla malümat edinmek isteyen zevatm 
bi gençliğinin de ondan ayrılmıya rıp se'am veriyorlar. retçileri kabule hasretmişti. lstanbul'da, Bahçekapu'da Taş Hamn-
başladığını hissediyordu. Kaya~!' geldikten bir kaç ay son Doorn enditeli günler yqama- da 43-48 numaralarda mukim vekili H. 

Meyus, kötke avdet etti. Büyük ra kasabaya bir gazeteci ve fotoğ- ğa batlamıfb. Belediye meclisi a- W. Stok efendiye e>~ racaat eylemele-

7 
( 

-----l!m:ll--~ VAPURCULU • 1 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lSTANBUL ACENTALICI 

Liman Han, Telefon: 22925 

Karabiga yol~ 
Her CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top
hane rıhbmından SAADET va· 
puru kalkar. Giılit ve dönüşte mutat 
iskelelere uğrar. 
~-,.-~-~~~~~ 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga· 
lata nhtmundan saat 18 UCUR 
vapuru kalkar. Gidiş ve ~önü~te mu
tat iskelelere uğrar. 

ittihat Değirmencilik 
TÜRK. ANONiM ŞiRK.ETiNDEN: 
Ticaret kanununun 361 ve 370 nci 

madde!eri ahkamına tevfikan llTIHA T 
DECIRMENCILIK TORK ANONiM 
ŞiRKETi biuedaran heyeti wnwniyesi 
1934 senesi Martınm 11 nci Pazar gÜ· 
nü, saat on buçukte Gala.ta'da Ömer 
Abit Hanında 11°15 numaralı yazıhane
de adiyen içtima.a davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu, kıraat v• 

kabulü 
2 - Murakıp raponı. kıraat ve kabıa 

lii 
3 - 31 KinuneVYel 1933 bilançosu

nun taıdikile temettüün ıun:ti tevzii ve 
itbu devre.i muamelit için Meclisi idare 
azalannm zimmetlerinln ibrası, 

4 - Meclisi idare ıı:zaınndan müdde
ti bitrım bulan bir azanın intihabı , 

MUHTIRA ; Şirketi mezk\ıre nizam 
. d ı..·ı· • • 33 nameı • ' •••nın ncü maddesi hiik· 

müne tmilwı a·- 'eten .., •eya v& 
kaleten ta.kal 10 hisse sene
dine malik olan bissedaran Meclial 
mezkur içtinuı-ıa baza' bulunab:Jmek 
üzre yevmi içtimaa takaddüm eden on 
gün zaıfmda hamil olduklan hisse se
nedatını tirketio veznesine t.,...di eylo
meleri lizmıdD'. Müeaıesatı maliyeden 
aeneclat mukabilinde verilecek vesaik 
biue seneclab makammda kabul olunu1> 

Meclili idare 
(13034) 

rDr. Horhoruni.
1 EminlSnll Valide kırata':lısi 

..,...,. yanmda ~ (12135) 
b 0rdu. Oğt enüz yatakta bulunu
aşlad1, Unu görünce ağlamağa 

....._ N·ı.. 
4 d~ ı_ .. 1 a.yet sen· .. k . 1 ' t ı' 'llÇÜğü • ı gorme na11p o 

1 dı, rn, dıyerek boynuna sa-

ayna kartısında senelerden beri raf muhabiri hücumu ba,.ladı. Kü- zaları: ri ilan olunur. ( 13024) 
düzgün teninin göz altlarında hu- rük sehrin t;careti arttı. Topraktan - 7avallı •ehrimı·z ne olacak? 
ıule gelen çizgileri birer birer ı:ör ,. f" " 
müt ve bir damla gözyafına mani mucize kabilinden veni yeni otel- Diye arpacı kumrusu gibi dütün-

b~~ 

"" • 

.. 

ı E:uı:cne . 
l ~ıı llııuı .~~ Prenses Jozefınle u-
er İJ>fd I 0Pıi$tüler. Bu yeni evli
~lllııu ~. a ~rı bir devlet siyaseti Iü-
1 arııı.atuıerı?e izdivaç ettiklerine 
l(at to etını, bulunuyorlardı. Fa
v~ ııcv?ra~arı pek güzel anla,mıya 
llıle ~ '?ıye baahyarak hakiki bir 
lıeticed kıl etm:,ıer ve Jozefin bu 
lıı~nu. en fevkalade memnun ol-

J imparatoriçenin aıhhati 
~lld0ıefin, İmparator geç zamana 
le~~~ ~turduğu, bir av tertip edi
'llıttıı~ı zaman erken kalkmayı 
<l~ı,)dınce bu merasime iftirak e
~"!,ınesi, mükellef ziyafetlerden 
b~ı,ı,t~~1?ısu ı?elmeden uzun nu-
d •t •ı\ı\ı 1nliyebilmesi için, sağlam 
"sdi. i>.te malik olması icap e

ı ent A. 
ııelt;nı. "'il~ h ah • 
rö I .ı Par· "n a~t aneaı ba.-
ric: e:ıııdeı/Ml",., Fakültesi profe
lrı · ~ın hll · J .edere imparato
r; '•tı. Pro;us!. dnktoru tavin edil
lt~· rll\1>ıı e•or .ıso~ de ölilnce ye
lo" ar lı,.ı_t,..'.'::cenın ıon gününe 

r d -<: ını.,. ..... d.. b" ,., "tulıt ' ıger ır profe-
" eet"ti 

rj · ıı.kıı.t ı, . '."'' · 
v •ı J4~r· u. ıkı profesörden hiç bi-ay Vere~::. •t~rduğu •uaUere ce
le orgunı • ı' ı. . 
eJ tertib • Uga ve b.ır _çok eğlence
h ebi!en •ne gayet ıyı mukaveme 

<lata z Joıefin kendisini da' t 
't ab .~nnederdi. una 

~a ıı ha d 
I· lrıs 1 1.lık ".~tın a ufak bir İnti-
"'a dü Poreı:ek olsa derhal t 

'
1
ek oı.}erdi. Barsaklarının m .. e
eıı "'asını 'h b' um. . ece -. . nı ayet ır gün zeh · 
;•ııe b:ını düşünürdü. Bunun Ü ır. 
eve,,;,

1
r· aklarının temiz'enmeai ze

•orı ~ ede f k b ne b ra d IA r, a at u ameliyeden 
0~"-nac e :!._a düşer, tekmil içinin 

I liirib·11~ 1ndan korkardı ... 
~rıan J ırıni .nak7eden ilaçları kul

<lij~~~efın hakikaten bazı has-
Jo '· lı Zefjn•• 

ıı: edenıe '? doktoru kendisini ik. 
~ tııiira Yınce ba~ka doktorlara 

11 
r J0ze~~a~. ed,.rdi. Yeni gelen dok 

11 
ııa acır 1~ 1~ ~ikayetlerini dinler 

İç~ lıak"e~Otilnür ve her söylediği~ 
1ı11 "den r Ye ilac olarak ekmek 
b-"'İye :dapdını, bir takım haplar 
ır er n'h J f' k ~ll\and • • . a~et oze ın ısa 

CQfib. a ırıie,ırdi. 
b· A.uaterl.'l'et rı •on zirvesi 
~ lSQ7 d~b-P Je_na, F riedland gali
li~ l!Ötiilrne ar. s .. ~vtlet ettiği za. 

ıı.J edil . 1111
• hır heyecan1a is

ınıtti. 

olamamıştı. Dudaklarım kaldıra- ler yükselmeğe batladı. meğe batlamıtlardı. İkinci Wil-
rak tebessüm ederken bile kimse- Varidat o kadar arttı ki. beledi helm gidince Doorn da nisyana ka 
ye göstermemekte haklı olduğu, ye :vergi ve resimleri indir!ld;. Kay rıtacaktı. 
sırrı bozulmuf ditlerini derin bir tıerın ve maiyetinin mevcu<liyeti Fakat buna mukabil sevinenler 
tee•sürle seyretti. kasabanın ısima•mı değiştirdi. de vardı. ikinci Wilhelmin muhab 

Bununla beraber Jozefin ihtiyar d Lokantalarda. çama,ırhane'er- b k t B 
bir kadın telakki edilemezdi. Böy- e Kan .. r; telmihan: , etini azananlar, mparator er-
le bir idd'ada bu'unan mutlak bir - Allah ondan razı olsun! Di- !ine döndükten ve altını~ milyon 
kıskançtan batka bir 'ey olamazdı yorlardı. nüfusun başına geçtikten sonra, 
~e ~iç bir erkek yoktu ki böyle bir . lmpa;atoriçenin ölümü, ikinci Elbette sarayında bir yer bulahi
•c;l~ıaya hak vermif olsun. Joze· V:ılh_elının söhretini ve sev;mlili ği leceklerini ümit ediyorlardı. 
tın e, .~mparatoriçe olduğu için her nı b ır kat daha arttırdı. Wı'lhe'm Bi'haasa on altı senedir kendı"· 

es hurmet ve ınuhabb t .. t • 
di. Fakat ekseriya g·· ell"~?d er;,r· melankolik bir adam olmustu. Ki- sine hizmet edenlerin bu ümitleri 
muhabbet ve hürmet~z:_.;;1 1 e d u u~elere. f~karava, kasaba~m has- payansızdı. 
Onunla konuturken hal 1 0 ur ?· tahanelenne teberrülerde bulunu- Fakat geçen hafta bunların 
ren, hayran olan hat•~ eca~dgdeçtlı: yordu. hepsi de büyük bir inkisarı haya-
b" ·ı ' .... fı e ı ır arzu ı e ona bakan erk ki Artık Doorn bü·"'ı. bı·r refaha le uğradılar. Alman hükumeti, es-
t d"f d'ld'•• e ere ,...... k• d 1 e'j u f'e h ıgı çok kere vaki idi. kavuşmuştu. Ondan sonra alaka- ı Kayserin yıl önümünün A • 
k bze 1? dYğ":~:rda biç bir fırsatı sızhk ba,ladı. Gazeteciler görün- manyada te~it edilmesini menet-

•1Y detmıhf. eh. 1 ır. Atıkane rabı- memeğe batladılar. Vilhelmin fa· mitti. Memnuiyete rağmen mab-
ta ar an ıç ır zaman '"•ak kal k · • )"' bük' u"mdar h·'-'--nda muhabb 4

-

ş. d - a- tosunu ve Öpeğını tasvir eden u aJU<1 ~~ 
mamıtbB ım İ İse kocasını aevi- kartpostallar daha az satılıyordu. tini izhar edenlerin fİddet'e teczi-
yordu. u muhabbetinde kalbinin 1932 d AI k yeleri için emirler bile verilmi,.ti. 
bütün kuvveti mündemiçtL Fakat . e man hü Unıeti gün • 
timdi olduğu kadar mütekabil bir geçtıkçe ve daha milliyetperver ol Batvekil Doorn'da oturan ada. 
muhabbetle sevilmek arzusunu hiç ~ukça, D?orn'da hülyalar büyüme ma aldırıt bile etmiyordu. Buna 
bir zaman duymamıttı. Napolyon' g.e. menfı imparatorun kendi feh- kim inanırdı? Bu Hitler o kadar 
un 11•kının eski kuvvetini kaybet- n olan Berline azamet J'b• nazik, o kadar iyi terbiye görmüt, 

_,. k yetle avdeti du·· ~e .~la ı ı- kad k 
mesini ve bu aş m yerine alelade başladı Dah b. haf tunu meğe o ar sempati .• Veliahtla dost 
bir dostluğun kaim olmasnu gör- • · a ır ta evvel Al- luğu töhret ve itibarını bir hayli 

ki d. • rtard man zımamdarlarmm oab-'- Kay. b H me e en ıteaı a ı. ka 1 - "" arttıran u itler •• Kim inanırdı? 
D d b ku 1 ıere rtı o an tavrı ve h k • K • ışan a günef ütün vveti o k .h d ~·ıd· are eti ayser inki.ara uğradı. Batma-

parl Y du K 1 b ki kp~ vtazt ı egı ı. Doorn 3 sene su"· b • . •nki d b ı or • e e e er uçufuyor, - kr . eY?ncı ı sara uğra ı, ahçıvlll' 

hafif bir rüzgar nemli çiçekler üze =un=e=e"'n=ro=n,,,ra=te==ar="'k"'a,;;yn~aş;;,:m:;a:;;·~~ink=~ısar:::a~u:ğ:r~a:d:ı~. ~K:ız:ını::b:ir~Alm::a~
rine çarparak güzel kokular ne(l
rediyordu. Jozefin, kendi kendine 
mütebessim, elile hafifçe göğsü
nün teklini takip etmitti. 

Neden sanki böyle teessüre düt
rnüştü? Neden istikbalden emin ol 
~amalı? Neden hayatı böyle gö
rundüğü gibi neşe ile dolu ve me
sut kabul etmemeli? 
rn'H~yır, aonbahar henü:ı: gelme-

tftır •• 
(Bitmedi) 

Devredilecek ihtira beratı 
". Divarlann inıaları hakkındaki b • 

ıuaıyet) · ,. . u 
erıne daır iht' • • •. ..,L •• ı ed'!m• ır& IÇID 1....,.., 

ı ıı olan 25 Şubat 1929 tarih 782 
nuına al ih ve 

r 1 lira berabnm ihtiva tti"' 
hukukun bu k e "' h t . ere başkasına devir nya.. 

u ıcaraı verilm • 
d • d eaa tek!il edilmekte ol-
uguıı an bu bapta f 1 mal" • mek . az a umat ed111-

11tcycn :tevatın lstanbul'ıfa. Baı.ç 
kapu'da Taı Hanmda 43-48 e
larda mükim vekili H W S odı:n-.... 
ıli • . . t ---ye muracaat eylemeleri ilin olunur. 
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Romanya Bapveküi M D ~ s· . . 
ken öltlürültl"iil alürncl• u nın uurya ıtlllByonanJa trene bıner-
;ır;; vere .,uı.-~ .. , m . d "~· Romen HilkUrneti lxqı>ekilln öldiirülJa. 
•- " " ....,.,.. ruım e gdriıld"ğii ..:I.! b. L-- K b benzeyen bu y ıl "lü .. u li"'' ır ......,. a)'lrm1ftır. a re 

er e 0 nan hatırası için daimi bir mev lanacalıtır. 
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Malzeme münakasası 
İstanbul Liman Şirketinden: 

Şirketimizin ihtiyacı olup qağıda cins n mdularbın yazdı malzeme. 
den boyalar 11 Şubat 1934 Pazar günü saat 1,30 da. Kereotclcr 15 Şubat 
1934 Perıembe günü ayni saatte. diğer perakende malzeme ise 18 Şubat 

1934 Pazar günü saat 10,30 da münakasa uıulile sabn alınacağından iıtekli 
olanlann ıartnameleri almak üzre ıirketin Sirkeci' de ' Liman Hanındaki 
telaıik bürosuna. müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Umwni Müdürlük 

Toz sülyen 2 ton Çam kalas 20 M/mik'abı 
1 nce üıtübe9 1,5 .. Fabrika tlhtaa• 1000 tane 
Kaba iistübet 500 kile Yollama 2000 
lngiliz beziıi 1 ton Praçol 

~ 

600 
Türk beziri 1 Meıe koğufU 

.. 
" 100 MI milı'ahı 

Neft 500 kilo Gürgen 60 
Vernik 100 " 

" Eğri meıe 4 
Sikatif 150 

ton 

" Tente bezi 500 metrıl 
Galvaniz boya 50 

" Salmastıra 160 kilo 
Aiaç zehirli boyaıı 1 ton Vayıt metal 500 
Faça boyası " 250 kilo. Karfiçe 4 ton 
Muhtelif toz bo~ 500 

" Karaçivi 4 
Filyos Çamı " 100 M/ ınik'abı Çinko 6 
Külmar 

H 

150 Usturmaçalık halat 4 
Karaağaç " H 

20 
" Sargılık 2 .. 

Lama ve çubuk demir 5 toa 

·' .< 
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Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için yaptırılmaaı münakasaya 

konulan elbise ve kapotlar pazarlık auretile ihale erülecek
tir, 

2 - Şartnamede bir değişiklik yoktur. 
3 - ihale 24 Şubat 193 4 Cumartesi gÜnü saat t 5 te 

Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlüğü münakasa 
komisyonunda icra edilecektir. 

4 -Talipler her gün Ankara'da Emniyet işleri U-
mum Müdürlüğünde münakasa komisyonuna ve Ia
tanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (596) 

' 

-. 
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1 Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
Asabiye Hastanesi Baş Tabipliğinden: 
Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde olbapta

ki keşifname ve şartname mucibince yapılacak "9413" lira 
bedeli keşifli kalorifer tesisatı 17 / 2/ 934 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 16 da ihale edilmek üzere yinni gÜn müd
detle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya çıkarılmıştır. 
Taliplerin münakasaya İştirak etmek için Manisa Sıhhat Mü
düriyetindeki Komisyonu Mahsusuna ve şeraiti öğrenmek 
İçin Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Haatanesi Baş Taba-
betine müracaat eylemeleri ilan olunur. (537) 

741 

--------~----------------------------__.. .. inhisarlar U. Müdürlüğünden 
Beheri beş bin litre hacminde iki adet Rala inbiği ale

ni münakasa sure tile yaptırıla ~aktır. Taliplerin re.im ve şart
nameyi gördükten sonra münakasaya iştirak etmek üzere 
yüzde 7,5 teminatlariyle beraber 12-2-934 pazartesi gÜnÜ 
saat 14 te Gala tada Alon, S~m Komisyonuna müra~tlan. 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 7 ŞUBAT 1934 

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 

-
______ ...;;-;.;;-'-=~--=--------__;(;...540_,:);....__ r: Cildiy

11
e
0

\'eh znbreYiye 
te assısı Bir borçtan dolayi paraya çevrilmeıine 

latanbul 5 nci icra memurluğundan : l 
.--• Dr. Nuri Fehmi ,.._ 

Göz Hekimi 
Türkiye İş Bankası Istanbul Şubesind~n: ~·D•erki. NURbastane~; ovescil~dı~ye ıefı' karartarihın' veerilm' :_: pa~::_plliyüllDOnu'' -1-~~-91342 

Mülga itibari Mill~ E;:.ukasının Müslim Efendi naınına - uaauu _ -

yllzılı 315957/~15~0·1. No. lu aslı senetleri zayi edilerek cyotlu Elhımrı ıpırtımını J üncll kat den 13 kadar Takcim me danında 

Cağaloğlu Snreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

ikinci nüshaları verileceğinden asıllarının hükmü olmadıgıv No. 8 Telefon: 42885• (12271) çe Y 
657 l paraya çevrileceği ilin olunur. (13028) 

ilan olunur. 
E __; ___ ~--- ---- --- -- _,- --- -

s 
Fabrikamızın ~ekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müıteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beti sipariıle peıinen ve mütebaki yüzde yetmiı beti ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere sipariıler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin. tamamım gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

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

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

ST E 
ket· 

• 

633 

üenizyoJtarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübal1 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdaf'%1'd• 
Han Tel. 22740 

TRABZON 
sür'at yolu 

CUMHURiYET vapuru 8 

Şubat PERŞEMBE 20 de G~· 
lata rıhtımından kalkacak. Gı· 
ditte lnebolu, Samsun, Ord~· 
Giresun, Trabzon, Rize, Hopll' 
ya. Dönütte bunlara ilaveten P•· 
zar, Of, Pulataneye uğrayacalı· 
tır. (583) 782__.... 

~rsin sür'at yolıt 
ÇANAKKALE vapuru 9 Şii' 
bat CUMA 10 da Sirkeci rıh· 
tımından kalkacak- Giditte Jı· 
mir, Antalya, Mersin, Payas'll• 
Dönü,te bunlara ilaveten Alşll" 
ya, Küllük, Çanak~aleye uır-· 
yacaktır. ( 611) 

Ayvalık yol11 
BANDIRMA vapuru s Şıı· 
bat PERŞEMBE 19 da Sir· 
kecsi rıhtımından kalkacaktır• 

(6~ 
~---~----

Bartın yolu 
M E RS l N vapuru s Ş11· 
bat PERŞEMBE 19 da Sir
kecsi rıhbmından kalkacaktır·) 

(610 
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E 

Mevsim soıııı 

mOnaHbetil• 

KÜR1' 
Mantolarımıı~ 
% 30 tenııJJ' 
•• 8 ay . •• dl 
ile kefalesl• oll" 
rak mağuaıoı' 
da nblmaktaıfıl' 

J. BEYK~ 
Mebmutp•t' 
Korkçll tt•7°1 (1293 
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iş ağrılarına. 
omatizmay11 
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l/açtll\ 

2 
6ve 

12 kaşefik 
«utufarı isteyiniz 
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Umumi Nefl"İyat ve Yazı ı,ııfl 
Müdürü ETEM iZZET ; 

Gazetecilik ve Matbaacılık f .. ~· 

L R 

Fabrika nuzCla çıkarılmağa başlanan yeni aene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olm°!"ak U.zere ller isteyene aablmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s landıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru3tor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon bqma bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yinnisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon aipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başma bet 
lira tenzilattan istifade ederler. ! 

Adres: lstanbul'da B~çekapıda DördUncU Valal Han. No. 40-30. Telgraf adresi: latanbul, Şeker . Telefon No. 24470. 645 

~· ---~ 


