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Muallimler mesken bedel
lerini almak için teşebbüste 
bulundular. Asistanlar için 
Hasekide apartman yapılacak 

--=---
FIA Ti 5 KUR USTUR 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUTı 

8 inci sene No. 287 4 CUMA 9ŞUBAT1934 

Avusturya başvekili M.Doll 
fuss Peşteye geldi. Japonlar 
bir Asya ittihadı kongresi 
toplamak isteyorlar. 

Tel: ( Müdür: 24318, Ya21 itleri müdürü: 2'1319, 
ldare 'YCI Matbaa : 24310. 

Fransada Teşkilatı Esasiye Kanunu Tadil Ediliyor 
kabineye eski Başvekillerden M. Herri;t, M. T ardieu ve M. Barthou girecekler 

~arist~fi Fransız parlamentosunun feshi değil, 
...:~r~;.: .... :~:. ·"·'"' fakat uzun müddet tatili düşünülüyor 
teı~jr geliyor. Paria muhabirimizin 
terı; ~n •. Franaız payıtahtmm haf~ M. 
lli.n !'1 ~~r ıhtil&I geçirdiğini, altmıı kıt•· • 
taJ 0 d~ğünü ve bet yüz kişinin de ya· 

Doumergue Milli ittihat kabinesi yapıyor 

Yeniden kanlı nümayişler oldu. Üç kişinin daha öldüğü 
ve bir çok kimselerin yaralandığı bildiriliyor 

de "ôdıgı~ı bildiriyor. Bu gürült~ için· 
laı 1 aladıer kahineıi de istifa etti. An· 
tı ' 'Yor !'i Staviıky iıkandalının efka· 
ean"ii::nııyede buıule getirdiği heye· 
•iik. kabineyi devirdikten aonra da 

Unet bulınuı değildir. 

~-- Clıautenıpı kabinesi, müstemlekat 
-.ırı Daı· · •· l' R llald , . hnıer ın ve Ad ıye nazırı ay-
tin Y ıun tüphe altında kalmaları üze
tın e. ~~'arlanıp gitmigti. Her iki na~ı
/\.n ••.....,dal ile alakaları ıörülmemiıti. r.:::- . Dalinıier'in ıahte aenetleri ıi 
llıekt tırketlerine aatmak için tavaiye 
lll' . U~ları yazdığı anlatıldığından na
llııı~ljfa etmek mecburiyetinde kal
"•p RaynalJy de bazı ithamlara ce· 
cı. "•rınek için kabineyi terkedince 

•Utenıps iotifa etti. 
c1ı. . • . . lif .. tine .. utemps kabıneıırun ıs ası uze· 

tın İ 01ıınlıur reisi M. Lebrun fırkala
hine ~vkinde bir büyük ıahıiyetler ka· 
nlt h•ı teıkil ledecek Ba,vekil :ıradı. Bu· 
· ulıun k b. '-'li ' f •ın.i 0 ~Yinca, a ıne tr.1au "Vazı e· 

ilk lı aladıer'e tevdi etti. Dalddier de 
ttın,,~ınlede bir buhran l<ahine•i teıkil 
l:tıerJ• çalııtı. Yani Lehrun'un Dou· 
llaıad~ Yaptmnak istediği kombinezonu 
nun · '~r ~endisi yapmsğa çalııtr. Bu • 
ı. de1ijndir ki ilk önce aiyaıi gruplar• 
1- teı,, ' doğnıdao doğruya p.hıalar
>ınc,. aaa. gİrdi. Ancak bunu yapama· 
ni ıeşı;;_jki uıule avdet ederek kabinesi• 

•bneğe çalııtı. 

Lir t."b~k Dalac!ier'in böyle fevkalade 
11ıp oldn~ teıkile çalıgma11 keneli men· 
)et;l\İ lıugu fırka arasında bile vazi· 
kit;., k ayl.i zayıflattı. Sonra Bagve
dı. <>r':'"'"tzonu hiç te aağlam değil
~lt iÇİn ;,"ilah zümreleri memnun et-

• Efaıbıı .•Lry'yi Harbiye nazırı yap• 
)."•celcJen ki hunlar Daladier'e yardım 
~ •aç ttlil Yerdo; bu nazırı frrkalanndan 
~ tayi ~·d Pıetri'nin Maliye nazırlı· 
~tııııun ~ e ~ cenah zümreleri 
~•tt'in kue nıedı. Diğer taraftan Dala
lı, lo • VVet almak için sağa dönrne
•rıaıe:,alıstJeri hiddetlendirdi. Bina • 
Sok "8 fDal~dier hükUnıeıi aiyaaeten 
'-dı. ['. hır teıekkül olarak İşe baı
'•ıl d •ıı rneınnun değil, aol küskün, 
hi, ~.~Yandığı Radikal fırkaımın mühim 
ltokt:n'reai gücengin. Velhasıl politika 
L~ı,~~~~an aon derecede zayıf bir 

n·-
~ ~· tar:ıftıuı yeni hükUırıet efki.
tika k 'hY.eyı de tatmin etmedi. Poli
tedj .. 0 1!' ınezonlanndan kaçuımak ia
l'J.e ~. nııbette bu kombinezonlann içi
l' :""l§lr. Soayaliatleri kazanmak için 
fe~ polis müdürü M. Cbiappe'i va.zi
~'nd~n a~arak Fas umumi valiliği
l~~Yın ettı. Bu polis müdürü, doğru
~ "• dürüatlüğü ile buıınmı§ ve ef. 
lı. <\ "ıııuıniyenin itimadını kazanını§· 
01d~l:1' aağ tarafa doğru temayülleri 
~1d11111 ~e F aıiat, hatta kral taraftan 
nıı.,; ::Yltncliğinden Soayaliıtler tara• 
Soıı 'tııo.t edilmiyordu. 

~a .teırlciJ ~arda çıkan karıııldıklar· 
,_ Yitııeı .... 1 tn kral taraftarlarına mü • 
"'tın L •O•terd·ı<.: • • 1 k il İiıL.. .. 1•• ıçın ıo cenah fır a· 
ıı:;:uı:ı İçi ~~n ~Üphelerini celbetrniıti. 

Stlıı; n ır ki Cbiappe'i iıten el çek-
lııe0 l'tnez k b · d • •up :ı.. • a •ne e orta cenaha 
''lif ""' nazır M p· · . a •!tiler • ıetrı ile M. Zaby 
181.ıtı L l · Bundan •onra sokak kav
tııij!Iİ 81 adı Kral ta af ti,. •Uer d . · r tarlarile ko • 

e lı'Qırd ~ına böyle aokak arbedele
tıı..ı;,leki tr ~·. Kabinedeki buhran, 
lltaııııd &:urültü ve aokaktak' k 
kiı~ a ııibayet Dal . ı avg;ı 

~...,k ftıe b . aclier kabineıi çe· 
Soıı lı c urıyetinde kalmıştır. 

l:ıouıı:ı~ &herler, eıki ciiınhur .• 
hild:~ ıruk •'in lcahineyi teşkil ede ~.11• 
•:. ~ t d' cegını 
"'' et.:'- • ır. Chautempa kabin .. 
~ u..l(lcn -=~L cıı ıı-

. n lttııe ıonra ~ ....... ur reiıi Leb-
h,, ıı.._ • Doumergue'in reiılig" i alt d ki•· --cuı: h . rn a <İlli •

1 
. fa aıyetler bükiimetinin t 

l:ıou.ııı 1 ti.ıarn etmişti. Ancak 0 zaınaeı
ti e~u h • n • \r ~i e. u vazıfeyi kabul etmen:ıiş-
1•••iihe/elın "abimleımeai üzerine bu 
~Liney~ Fransız devlet adamı nihayet 
. •ni ka~· teıkile muvafakat elmittir. 
1

1
1tilıadı '?enin aağ cenaha meyyal bir 
'l' DıılJi hük. Ot. F umeti olacağı anlaır-

'-•da t•hr~nıa dainıa buhranlı zanıan-
lıı ~Jıh·· 
·ı.'Ylede 1111n ıevkile ıağa doğru 
1 i lı r. St · k .. iilı,~- . av11 Y iıkandalı Fransada 
lU.ın ~uetı de · . . 
t. U.llü h. vınnış, denn ve çok 
•r .. tr hub · · li '. rtanaad .. ~~n meydana getinnış-
lıınde hö al uçuncü cümhuriyetin ta-

l>ıiiıt ·· >' e İskand il k ·· ··1 . U.r. F a ar ço goru • 
''l>eı 4 ransızl . • 
ı •ı, içtima· ar •çın bu i&kandallar 
;'1

11"'••i ;.; hı. ve mali hayatın temiz
•..., d :r n ır ve 'I 
~n ~Uardan 

10 

11 e ~eıkil .. etrni~ ve 
ı._ ~inde nra daıına cumhunyet 

ıı-.,.,,ln-, ve daha sıhhi bir hayata 

Ahmet ŞÜKRÜ 

PARIS 8 (Mil- "Altı senedir Kartel hükfunet-
liyet - hususi leri tarafından oynanan dram, ni-
muhabirimizden hayet dünkü kanlı neticeyi verdi." 
- Telefonla) - "Hırsızlar ba,ba,a!" diye bağı. 
Yeni kabinenin ranlar tevkif edildiği halde, dolan 
tetkili vazifesini dırıcılar serbest geziyorlar. Devle-
üzerine alan M. tin emniyetini ayaklanan halk de-
Doumergue'in ya ğil, memleketten ziyade fırkalan-
pacağı hükume- nı dütünenler bozuyoryar. itte do-
tin karakteri an- landıncılık cürmünden isyan kanı 
latılmıt gibidir· da döküldü. Aklı selimin hakimi-
Fırkalann ifti- yeti lazımdır •. Franıanın harici ve 
raki ile bir milli dahili emniyeti meselesi var. Hit-
ittihat kabinesi ler kabusu Damoklasın kılıcı gibi 
yapmak istiyor. Fransanın ba!ı ucunda asılı duru· 
Yeni Başvekil so yor. 
rulan bir ıüale M. Daladier yalnız Meclisi dil· 
karşı, fU cevabı tündü, halbuki sokaktakilerin se· 
vermiştir: si galip geldi. Şimdi otoriteyi vah-
"- Rejime ya- tetle karıtlıranların, vatandatları 

pılan taarruzlar dü,man gibi öldürenlerin intikamı 
karşısında Cüm- Halk bir gazete köşkünü yakıyor ve yıkıyor mevzuubahistir. 

huriyetı;iler birlefmelidirler." ne kartı efki.rı umum.iyede aksüla- Paris sanki ihtilal günleri yatı· 
Meclisin feshi değil, fakat sü. meller hatladı. Herkes otoriteye yor. 

kiinetin iadesine imkan vermek malik, fakat kontrola tabi bir hü- M. Daladier çe=l~~i, fakat ölenler 
ı',.in uzun müddet tatili dü<ünu··1. kum" et ı'ıtı'yor 
,. T • • • • PARIS, 8 (Milliyet) - Eski Bat· 

mektedir. M T d d gı b b • ar ıen yaz ı ır atma· vekil M. Daladier'yi telefonla ara • 
Komünist ve fatist hareketleri- kalesinde diyor ki: (Devamı 6 mcı sahifede) 

·i~hi~~;İ~;d~···ç~i~Ş~~-;;~·····N~fi;··v~'kiiiiği ... 
murıarın tekau•• tıu·· g"" u•• İbrahim Tali B. önümüzde ki 

Layiha meclisten çıkınca tatbikata 
geçilecek, Tekaütlük nasıl yapılacak? 

nispetinde tekaüdiye kesileceği yazrl
mrştr. 

lnhisarla1' ve Gümrükler Umum 
müdürü Ali Rana Bey 

inhisarlar memurları için bir tekaüt 
kanunu hazırlandığı ve marttan itiba
ren memurların aylıklarından yüzde üç 

Taranuh eden malumata göre, yeni 
kanun layihaaı, Büyük Millet Mecliıi
nin mart içtima devresinde müzakere 
edilecekt_!r. Henüz layiha, proje halinde 
bulundugundan inhisarlar memurlarının 
~art .ay!ıklarından tekaüdiye keailece
ğıne ihtımal verilmemektedir, Memur
lardan layi.~a. keıbi kanuniyet ettikten 
sonra tekaudıye keoilmeğe batlanacak
trr. 

Şimdiye kadar aadece ecir vaziye
tinde bulunan ve istikbal endişesinden 
bittabi kurtulamıyan inhiıarlar memur
ları üzerinde kendilerine tekaüt hak
kı hahıedilmeıi derin bir memnuniyet
le karırlandrğı görülmektedir. 

Bu hakkın memurlara verilmesi, on• 
larrn vazifelerine daha İyi •anlmalan• 
ru mucip olacağı ve dolayısile inhisar
lar iılerinin daha iyi görü1meıini temin 
edeceği muhakkak addedilmektedir 

Eskiden devlet memurluklarında 
0

15 • 
20 sene bulunmuı olan inhisarlar me • 

ımurJarının ' tekaüde sevklerinde dev
et memurları tekaüt kanunu ahkimın-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Sıhhiye vekili dün Avrupadan geldi 

Relik Bey ııapurdan çıktıktan 
Tedavi ve · ı· h • · . . ıs ıra at ıçın Avrupaya 

gıtmıı 0 !":n Sıhhat ve içtimai Muave
n!t Vekılı D!. Refik Bey dün ıabah 
Prreden tebrımize ırelmit ve Tokatli
yan oteline inmiştir. Vekil Bey dün 0 • 

telde istirahat etrniı ve bazı zevatın 

sorıra Tophane Rıhtımında ... 

ziyaretlerini kabul etmittir. Vekil B. 
iki gün ıehrimizde kaldıktan sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Dr. Refik Bey dün bir müddet Ia
tanbul Sıhhiye müdürlüğünde de me 
gul olmuıtur. § 

hafta işe başlayacak 

\ 
' 

lbrahim Tali Bey 

'ANKARA 8 (Telefonla· Milli
yet) - Nafia Vekaletine tayini 
kararlaşan lstanbul Meb'u•u lbra
him Tali Bey önümüzdeki halta 
işe başlıyacaktır. 

İktısat vekili 
Bu akşam gidiyor --Dün de bazı müesseseleri 
ziyaret ederek izahat aldı 

lktraat vekili Celal Bey dün de felı· 
rimizdeki tetkiklerine devam etmiştir, 
Cel&I Bey dün öğleden evvel ıaat 11 
de uyuıturucu maddeler inhisar idare· 
sinin dördüncü V alof hanındaki mer-
kezini ziyaret etmiı, ve inhiaarda bir 
aaatten fazla kalarak inhiıann faaliyeti, 
Kartel murahhaslarile yaprlan "°" mii
zakerat, Yugoslav anlaımaır, dünya 
piyasasındaki mevkiimiz hakkında mü
dür Ali Sami Beye bir çok sualler sor
muılar ve uzun uzadıya izahat alıruş:ar
dır. 

Vekil Bey bundan sonra modern bir 
§ekilde olan inhisar bürolarım tetkik 
etmişlerdir. 

Iktrsat Vekili Bey, uyuşturucu mad
deler inhisarından ıonra yanlarına Ali 
Sami Beyi de alarak Beyoğlunda Ruı 
konsolosluk binasındaki Rus ticareti ha
riciye sergisini ziyaret etmiıtir. Vekil 
Bey aergiyi büyük bir dikkatle tetkik et
miş, uzun boylu İzahat almıttrr. 

Vekil Bey dün tayyare piyango mü
düriyeti binasına da gitmit ve müdür 
Fikri Beyden izahat almıştır. 

Vel<ll Bey akşam Ateş ve Güneı klü
hünde verilen konferans ve çayda da 
hazır bulunmuşlardır. 

Celil Bey bu akıam Ankaraya dö • 
oeccklerdir. 

Büyük Reisimizin Ankaraya avdet/erinin kıymetli bir intibaı 

Gazi Hz. Heyeti Vekile içti 
maına riyaset buyurdular 
İçtimada Balkan misakı etrafında müza 
kere cereyan ettiği tahmin edilmektedir 

Türkiye lehinde tezahürat 
'ANKARA, 8 (Milliyet, Telefon

la) - I cra V ekiJleri Heye ti bu ah
fant Reisicümhur Hazretlerinin ri
yasetlerinde toplanmıştır. Bu top· 
lantıda bugünlerde Atinada imza
lanacak olan Balkan misakı etra
fında müzakere cereyan ettiği tah 
min olunmaktadır· 
M. Çaldarisin Tevlifı Rü,tü Beye 

ziyafeti 
ATINA, 8 (A.A.) -Anadolu Ajan 

amın Balkan huıuıi muhabiri bildiri
yor: Tevfik Rüştü Bey şerefine bu • 

gün Bqvekil M. Çaldariı tarafından 
e.-indc h\lsuıl bir öğle yemeği verilmiş 
tir. Bu ycmclıte Yunan Hariciye nazı
rı, Maxi.mos, ve refikaıı bulunmu,ture 
Hariciye vekilimiz ıaat 3,10 da M. Çal 
daris'in evinden çıf,i:ılar ve Riya.seti
cümhur sarayına giderek deftere iaim 
lerini yazdılar. Reiıicümhur M. Zai -
miı, Tevfik Rüıtü Beyi yarın öğle • 
den sonra kabul ederek kendiıiyle nııi 
lakatta bulunacaktır. 

Türkiyenin 11ulh siyaseti 
ATINA, 8 (A.A.) - Anadolu A. 

(Devamı 2 inci sahiicdc) 

Küçük vapurlar satılıp 
yerine yenileri alınacak 

Dün vapurcular gürültülü bir toplantı 
yaptılar, şirket sermayesini artırdılar 

Vapurcular ıirketi heyeti umumi • 
yesi dün tirketin Liman hanındaki 
merkezinde yapıldı. Gürültü içinde ge 
çen bu hararetli toplantının hareket
leri dahil dün sabahtan baılamııtı. 

it Banka11nda lkt11at vekili Celi.! 
Beye, Sirkeciden çekilen bir telgraf • 
ta Sadık zadeler, hariç diğer firma • 
lar mümeısillerinin ıirketio vaziyeti 
hakkında mühim mevzular üzerinde 
görütmek Üzere kabul edilmelerini 
rica ediyorlardı. Diğer taraftan Tic&· 
ret müdürlüğüne de bir istida verile
rek kanunen bu içtimaın yapılamıya ... 
cağı, binaenaleyh tehiri isteniyordu. 
Bunun sebebi de, ıirketin cemiyetler 
kanunu mucibince on bet gÜn evvel 
pl&nçoıunu hissedarlara vernıesi li. • 
2ımgelirken bunun yapılmamıı olma· 
aı idi. 

Dediokduları daha ıabahtan batla· 
yan fevkalade heyeti umumiye niha. • 
yet ıaat 14,5 da açıldı. . . 

Jçtima Sadık zade Ruşe?" Beyın rı· 
yaaetinde yapılmııtrr. lçtı~ad!' 5~0 
bin liralık sermayeden 498 bın lıralıgı 
temıil edilmekte id_i. Okunan me~liıi 
· dare raporunda, bılhaııa bazı hıııed rların ıirket menafiini ihlal edecek 
,:kilde hareke~ ettikleri ve ıirke! a .~ 
lcyhine ıirketın muamele yaptrgı mu
esaeaeler nezdinde propagandalarda 
bulundukları zikrediliyordu. Şirketin 
denizyollarile yaptığı mukavelename. 
den sonra bir buçuk ay içinde 15 bin 

Taııil zade Hafız Hüseyin Be)' 
liralık muamele yapıldığından ve 3 
bin. lira kar temin edildiğinden bah • 
aedılmekte idi. Mecliıi idare bazı his
aedarların menfi hareketlerinden bat· 
ka tirket için bir engel görmüyordu. 
Son olarak Meclisi idare sermayenin 
tezyidini temenni ediyordu. Şirket mıi 
rakıbı da rapor muhteviyatını tasdik 

.(Devamı 2 inci sahifede) 

.Vapurcular Şiıkeli heyeti umu~ıiyesi içtima halinde .. 
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Milliyet'in tefrikası: 9 

Hayatı ve ölQmU 

M. Herriot Fırka grupunda ne demişti?. - Hapishanede 
bir müvacehe. Belediye Bankası müdürü ne diyor?. -
Stavisky sahte bonoları nasd sürüyordu?. Hapishane 
locasında bir mebus! 

Bu takririn kabulünü müteakip ı 
kongre dağılıyor, içtima salonu 
boşalıyor, Mösyö (Herriot) riyaset 
kürsüıünden inerken etrafını saran 
gazetecilerden biri soruyor: 

Dün grupun içtimaında azadan 
biri size fırkanızın Stavisky' den 
beş milyon frank alıp almadığını 
sormuf, bu doğru mu? 

Mösyö (Hrr;ot) cevap veriyor: 
- Evet böyle bir tey ıorulmuştu. 

Ben de şu cevabı vermittim: Ha
yır! Ayni cevabı 'imdi aize de, tek· 
rar ediyorum. Değil Stavisky, hat
ta fırkamızın en samimi dostları 
pile ona bet milyon vermemi,ler• 
dir-., 

Yukariki izahattan anlll!ılıyor 
lıi fırka, bu çıbanı detmek arzusun 
ıladır. 

Hapishanede bir müvacehe 
Kanunusaninin 10 cu günü. Müs 

tantik Mösyö (Uhbat), bir müd
det sonra kendisine iltihak eden 
maznunların avukatlarile birlikte 
(Bayonne) hapishanesine gidiyor 
ve meb'us Gariet ile (Bayonne) 
belediye bankası müdürü (Tissier) 
i müvacehe ediyor. Bu müvacehe 
tam L'ç saat sürmüttür. 

Mahpusların ziyaret günlerinde 
misafir kabul ettikleri kül rengi 
badanalı bir oda, ortada gene o 
renkte bir çoha örtülü uzun bir ma
sa, bu masada kartılıklı iki mev
kuf oturuyor. 

Maznun banka müdürüne soru
yorlar: 

- Sahte bono ihracı meselesi 
hakkındaki müzakerata tabii va
kıf sınız. Bu hareketin cezası mü
ebbet kalabentlik olduğunu bile bi 
le yaptınız? Sizin vaziyetinizde bu. 
lunan şeriki cürmünüz Mösyö 
(Garat) bu mücrimane teşebbüs 
neticesinde her ikinizin kazanaca
ğınız paradan size bahsetmedi mi? 

- Ben on para almadım. İtten 
menfaat temin edenler Staviıky ve 
Garat'tır. Ben daima bu itin temiz 
olduğunu zannetmiştim-

- Temiz mi? Sahte bono ile 
idare edilen bu iş temiz olur mu? 

- Ben bu bonoların karşılığı 
olduğunu zannediyordum. Esasen 
her şey Pariste Stavisky ile Garat 
tarafından yapılıyordu. 

- Mösyö (Garat) Stavisky'yi 
nerede tanıdı? Kendisi bu dolandı
rıcıya kimler takdim etti? Diyorlar 
ki Bayonne belediye reisi, Stavis
lf.y'yi Biaritz gazinosunda tanımıt
tır, halbuki o bu hususta bir şey 
.öylemiyor, bu ciheti hatırlamadı
ğını iddia ediyor. 

- O zamanlar Staviıky'nin et
rafında siyasi mahafile, baroya, 
yüksek memurin ı;mıfma mensup 
insanlar o kadar çok dolaşırdı ki .. 

- Mesela kimler? 
- Bu hususta ketum oJmağı hay 

siyetime daha müvafık bulduğum 
için hiç bir iıim söyliyemem. 

- Halbuki buna lüzum vardır. 
Bu son sualleri avukat sonnuf, 

müstantik te tasdik etmifti. Maz-
n~~un &:~~atı ~iç ses çıkarmıyor, 
muvekkılinın vıcdanındaki müca
deleye ııuktan fahit oluyordu. 

- Öteden Staviaky, polis müdi
riyeti wnumiyesi ile teklifsiz oldu
ğunu ıöyledi fakat ben ikisini bir 
arada görmedim· 

Dedi. 
Müvacehe burada hitam buldu •• 
Bu hadiseden bahseden (Hwna-

nite) gazetesi "Meb'ua Garat polis 
müdiriyeti umumiyesini ele veriyor" 
serlevhalı bir yızısında bu mesele
yi hikaye ettikten sonra iti Mali
ye Nazırı Mösyö (Bonnet)e inti
kal ettirerek diyor ki: 

"Siyasi bir rovelver kurtile ken
di cezasını kendisi verdi. Bu, tam 
yerinde atılmıt ve yerini bulmllf 
bir kurtundu. Şimdi bunun zararı 
tahfif edilmeğe çalıtılıyor, bu su
retle dolandırıcının mahafili aliye
deki ferik mücrimleri unutturul
mak isteniliyor. 

Bununla beraber hük\imet san
dalyelerinde bir endite dolaşmak
tadır. itin içine öyle büyük eller 
kantmıttır ki hakikatin top gibi 
patlamasını menetmek mümkün o
lamıyacaktır. 

En bllfta Maliye Nazırı Mösyö 
Bonnet geliyor· Anlaşıldığına gö
re bu zat Stavisky meselesinde bi
rinci derecede bir rol oynamıştır. 

Staviıky Macar bonoları itini 
hazırlarken o aralık Mösyö Bonnet 
nin riyaseti altında Stresa konfe
ran11na giden heyet meyanında 
bir de Gribaud - Ribaud isminde 
biri bulunuyordu. Bu adam Maliye 
nezaretinden heyete memur edilen
ler arasında bir vazifei mahıusa ile 
tavzif olunmu' ve bu vazifede do
kuz ay kalmıttı. 

Bu Ribaud'nun Maliye nezareti 
binasında seyyar bir dairesi vardı 
ve orada kabul ederdi. 

Bu Ribaud kimdi? Bu adam Sta
visky'nin 15000 frank aylıklı bir 
aletinden bııtka bir fey değildi. 
Klaritz otelinde Stavisky'yi, Ha
yotte'yi, Garad'yı görmeğe o gider
di ve orada hep birlikte meşveret 
kurarlardı. 

Maliye Nazırı. ne Stavisky'yi ne 
de bu Ribaud'yı tanımadığım söy· 
Jiyor. Haydi buna peki diyelim, fa. 
kat Steresa konferansında meb'us 
Bonnaure'yi flÖnnediğini de iddia 
edebilir mi? Bir gün Stresa' da bir 
öğle yemeği masası etrafında Sta
visky, Bonnaure ve bilahare Mali
ye nezareti muamelatı nakdiye miı
~ürlüğüne tayin edilen Boisanyer 
ıle toplandığnu inkar edebilir mi? 

.Mösyö (Bonnet) hiç bir vakit 
Rıartz otelinde Stavisky ile bir tek 
öğle yemeği yemediğini söyliyebi
lir mi? 

Bütün bu mütkül sualler Mösyö 
Bonnet tarafında cevapsız bırakı
lıyor. Halbuki o, gerek dolandırıcı 
ile gerek onun dostlarile münase
betleri hakkında izahat vermeğe 
mecburdur.,, 

Humanite gazetesi makaleye fU 
suretle bitanı veriyor; 

" Mösyö Bonnet bu Stavisky i•in 
de ta gırtlağa kadar babnıftı· O. 
nun bu meseledeki vaziyeti, teklen 
ayn olmakla beraber, esas itibari
le Dalamier'nin vaziyetine benzer. 
Halbuki o bala iktidar mevkiinde
dir.,, 

Maznun (Garat) sorulan suale 
c~vap vennernekte ısrar ediyordu. 
Bır aralık yüksek sesle: ________________ _;.(Bitmedi) 

Küçük vapurlar·satılacak yenisi alınacak 
d' J81,. 1 inci ıahifede) Tavil zadelerin tirketinde Saadet ve 

e •Ye;:: ~ Pb-"n okunmaaı biter bit Selamet, Ali Fuat Beyin Bartın ve Ali 
~ez ır •~un .'""'~arlar harekete geç Rzıa Beyin Uğur ve Kocaeli vapurları 
tıler ve tırketın ahengini bozduğu • k t k d d b'ld' ·· ı hi darl d ıır e a rosıuna a ı ır. 
ıoy enen sse ar an mediai idare T ·ı d H"fı H" • B k 
Je aza olanların derhal çekil 1 • • . • avı . z~ e a z uaeyın ey en 
atediler.. Halbuki bir tara~'": d.~1: e ~o\iıfen mubarririmize §un lan 

bu teklife lüzum kalmadan meclisi 50Y,!""'at_\: .. • . • • 
idarede temail edilen Tavil zade, Ko- . - Bız, 0 !eden .berı f!rketin ıun • 
caeli ve Bartın vapuru aahibi Fuat 8. dıye kad~ Tıcare~ ~ahriyede çalıt • 
çekilmiılerdi. Bu çekilme üzerine mec ':,"; annatorlerle bırlıkte ~alı!_maaı ta 
lisi idarenin harekatına bu tekilde mu ~ tar;ı old?k• Mahdut bır zumrenin 
halif olanlar derhal içtimaı terkettiler. ;-=~ate~mse!"e~ ia~ed!ğini bissedı-
Bu istifalar kabul edilerek yerlerine yorduk y· vazıyktin mkip.fmı ~.klı-
yedekler geçti. Bu çekiliti müteakıp cü madd~~et anunu~un ~73 :':'~. • 
. . . •. • d" M'' -•- b' d •ne.nazaran, tırketin butua ıçtımaa bıraz ıukunet gel ı. ur ...... ıp ıaae arlanna heyet" um · d 
r· Lim • k · k • • Az" B bet ·· ' umıye en on ıge an fır etı omıaen ız e- CUn evvel hesaplarını tm · 
yin seçilme.ini müteakıp yapılan da- planço, müralup raporlan avrze eı~" 
hT ı· · · · H t' "d e mec ısi ı ı ta. ıma!""tmed~ketkik. ~dıld~. eye ı ı1 are rap°";'nu ha.:ırlayarak isteyen • 
umumıyerun as ı ettıgı talımatna • ere vermeaı ve ıu suretle m ·· kkill • 
me ile iıletme müdürlüğü kaldrnla • ne kal'§ı bir vekilin bütün h~:a_ 1 en 

k · "d'" ·· • 1 • 1• ·~, P arını ra yerme mu uru umumi muavinliği ırae ey emeSJ azım hu. Halbuki bu • 
ihdas aediliyordu. Bu arada Meclisi lar, Heyeti umumiyeden birgün evv':.. 
idarenin bir talebi daha kabul edile- line kadar ihzar edilmedi ve herke • 
rek yerine yeni vapur alınması ıarti.- ıin alma11na §U suretle imkan bırakıl-
le küçük vapurlann tasfiyeye tabi tu- madı. 
tulmama11 ve ııatılmaaı kararlaştırıl- Nihayet dün (evvelki gün) mecli-
dı. Bunların yerine yeni vapurlar alı- ai idare heyeti tarafından bu raporlar 
n?c.akhr. Serm~yenin 200 bin lira tez müzakere için meclisi idareye verildı. 
y~dt hakktndakı talep le k~bul edil - Tabii bu, muhaHfi kanundu. itiraz et-
dt ve toplantı bu suretle nıhayet bul- tik; kabul ettiler. Ticaret müdiriyeti. 
du. . • . . . ne mesbuk müracaatımız da nedense 

Oıger taraftan ıçtımaı terk ve 11 • nazarı dikkate alınmadı Bu ş k'ld 
kat edilen üç meclisi idare azası, he· bunlartn kanunen bugÜnku·· heyeet! e 
~~~- kanuni mercilere müracaat teşeh munıiycde müzakereaine imlcin ;0~: 
busunde buluıunuşlardır. Bunlardan tu, fakat müzakere ettiler. Bu vazi • 
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HARİCİ HABERLER 
DAKi 

.M. Dollfuss 
Peştede 

Bazı naziler aleyhinde te· 
zahuratta bulnndular 
BUDAPEŞTE, 8 (A.A.) - Avus

turya Başvekili M. Oellfuss dün iki sa
atten fazla M. Geomboes ile, sonra da 
Hariciye nazrn iJe görüımüftür. 

Mülakat Macar nazırlar< ile umumi 
bir görüşme teklinde olmuştur. 

M. Dellfu11 ıerefine dün aktam ve
rilen ziyafette gayet samimi niıtuklar 
IÖylenmiıtir. 

M. De]fusı, Macar siyasilerinin nu• 
tuklarma cevaben iki memleketin dost
luğunun her hangi misak veya muahe
deyi icap etLirmiyecek kndar sıkı oldu
ğunu sövlecli ve dedi ki: 

"- Siyaıi ve iktıaadi tetriki mesai 
hususundaki kati idaremiz bütün misak 
!ardan daha kıymetlidir.'' 

Gece, her iki hükiıınet reisi, radyo 
ile nesredil~" nutuklar söylemiılerd'r. 

BUDAPEŞTE, 8 (A.A.) - Polis, 
M. Oellfuss geçerken bağıran b: ~ çok 
genç Nazileri tevkif etmiştir. 

lngilterenin hava 
müdafaası 

LONDRA, 8 (A.A.) - Avam ka
marasında. muhafazakarlardan Blar
ry'nin lngiltere ile lngiltere İmpera • 
torluğunun bir hücuma karşı fena 
bir tekilde almıt olduğu müdafaa ıis 
temine nazan dikkati celbeden tak
ririnin müzakereai esnasında, M. Bald 
vin, lngilterenin Milletler cemiyetine 
sadık olduğunu tekrar ettikten sonra 
ezcümle demiştir ki: 

"Eğer silahlan bırakma hakkında 
anlatma teıebbüaü muvaffakıyetsizlik 
le karıılaşıraa, hükUnıetin vazifesi 
evvela lnıı:ilterenin menfaati ile uğ -
raımak olacaktır. M. Baldvin'in arzu• 
su üzerine M. Clarry'nin takriri reye 
konmuıtur. 

Amerika madeni bir 
dirijabl yapıyor 

VAŞINKTON, 8 (A.A.) - Ticaret 
ve bahriye nezaretleri tamamen made
ni bir dirijabl intası İçin mutabık kal
mıılardır. 

Bu dirijabl cenubi Amerika ve bel
ki de Kap iÇin lrullarulacaktır. 

Avrupa ve ıark için bir hat tesisi 
maksadile bir ba;ka dirijabl de yapı
lacaktır. 

1 np.at masrafı nafiaca temin edile
cektir. 

Bir Asya ittihadı 
kongresi mi? 

LONDRA, 8 (A.A.) - Daily Ex
preu gazeteıi, cumartesi günü Dairen 
de bir Japon heyetinin, bir Aıya itti
hadı kongresi toplamak üzere hazır
lıklar yapmak için toplanacağını yazı
yor. 

Gazete Hint milliyetperver rüesa -
11nrn bu teıebbüsü ne kadar heyecanla 
karııladıklarıru kaydettikten sonra hu 
teşebbüsün Japonyaya kartı muhtelif 
devletlerin müıkülat cıkarmalarnu da
vet edebileceği fikrinde bulunuyor. 

Bir köpek 34 koyun 
öldürdü 

KIRN - RHENANIE vilayeti , (A. 
A.) - Bir köpek geçen gece bir koyun 
sürüsüne hücum etmiı, 34 koyun öldür
müı, yirmi yedisiı:.i yar~mııtır. Bu ya
ralananlan da kesmek icap etmiıtir. 

Çok eski üç lahit bulundu 
BENVENTO, 8 (A.A.) - Şehrin 

tiyatro binaıırun tevsii ameliyab esna
sında ılört lahit mevdana çıkanlmıt
tır. Bunlann miladı laadan üç aırr ev
velide ait olduğu anlaıılınrıtır. 

Gayet iyi muhafaza edilmit bir hal
de bulunan bu lahitler orada Yuna11lı
lara veya diğer bir kavme ait tahtelarz 
bir mezaristan mevcut olduğunu farzet 
tinnektedir, 

Almanya fazla münevver 
istemiyor 

BERLIN, 8 (A.A.) - Dün Univer
aite ve yüksek mektepler talebesinin 
muhtariyetini büyük mikyaata lahdi! 
eden bir yeni kanun neıredilmittir. Di 
ier taraftan, Pruıya Maarif nazırı 
yüksek mekteplerde talebe fazlalığı
na mini olmak için yapılan kanun 
mucibince Univeraiteye girecek baka
lorea vermİf talebe miktanru 10.734 
olarak tahdit etmiıtir. 

yet karımnda, biz, bütün hukukumu
zu mahdut bir zümrenin bir ıirketi 
istismar etmesine imkin verdinniye • 
cek tekilde kanuni yollardan İstimale 
karar verdik. lktrsat vel<iiletine ve 
mahkemeye müracaat ediyoruz. icap 
ederse büabütün tirketten de çekilece
ğiz. Ticareti bahriyeyi idare kabiliye 
ti me1;cut o]an ve vapurları en mun • 
lazam bulunan arkadatlarmuzın bir 
kıunı dahi maatteessüf tirket haricin 
de kalmıılardır. Şu halde bizimle bu 
tirket haricinde kalanlar, armatörle
rin ek~riyeti azime11ini tetkil ediyo
r'!z. Bılmem, mahdut bir zümrenin in 
hısar kanunundan i•tifade etmeai mu 
vafrk olur mu? Memleketin ticareti 
bahriyesi böyle mahdut bir zümre
ye tahsis •edilebilir mi? Hükümetin 
herhalde müdahale ederek bu vaziye. 
te nihayet vereceğine kaniiz. Mecliıi 
idare zabıtlarının tetkiki, biz.im ne 
d• receye kadar haklı olduğumuzu gös 
terccektir " 

Surye komiseri 
Fransaya gitti 

Surye mebuslarının maaş· 
lan yarıya indirildi 

ADANA, 7 (A.A.) - Beyrufdan 
bildirildiğine göre Suriye ve Lübnan
daki Fransız fevkalada komiseri Kont 
de Mart el Beyrut' dan F ransaya hareket 
etmiıtir. 

Orada Hariciye nezaretinden la~on 
gelen talimatı alarak Martım ortalarına 
doğru Beyrut'a dönecektir. Mumaileyh 
Suriye Meclisinin toplanma tarihi olan 
15 Martta Fransadan dönmediği tak
dirde Mecliain, Reisicümhurun bir ka
rarnamesiyle toplanma tarihinin bir 
müddet geriye b:rakılması muhtemel· 
dir. 

Vezirler arasında devam etmekte o
lan ihtilaf ve gerginlik timdilik zail ol 
mut gibidir. • 

Fevkalade komiser Fransaya hareke
tinden evnl Mecli• reisi Supbi Bereka 
tm senelik ev tahıiaabru lllğvetmiı ve 
mebuslann maaşlarmı yüz liradan elli 
liraya indirmiıtir. 

Japon ticaret nazırı 
istifa etti 

TOKIO, 8 (A.A.) -Ticaret nazın 
M. Nakajiına, bir mecmuada yazmıı 
olduğu bir makaleden dolayı diyette 
kendisine kartı yapılan hücumlar Üze 
rine i~ifa11nı vermittir• Ayandan M. 
Mauwnoto kendisine halef olacaktır. 
Bu istifanın ıiyasi vaziyet Üzerinde 
bir te.U icra etmesi ihtimali pek az -
dır. 

Gazi Hz.nin arzuları üzerine Yozgat 
valisi "Baran,, adını aldı 

'ANKARA, 8 (Telefonla) - Gazi Hazretleri son seyahatleri es· 
nasında Yozgatta misafir kaldıkları zaman Yozgat valisi Bekir Sami 
Beyin vilô.yetteki verimli çalışmaaı ndan ve gördüğü büyük İflerden mü· 
tehaasis olmuşlar ve kendisine bir teveccüh ve iltifat eseri olarak bir 
mektup yazmışlardır. Büyük Şef bu mektuplarında Bekir Sami Beyin 
adını değiştirerek Baran adını takınması aı·zusunu izhar buyurmuşlar· 
dir. Baran bütün o havalinin öztürklerince şahika demektir. Vali Be· 
yin _mazhar olduğu bu yüksek iltifattan sonra Yozgat mebusu Avni B. 
de Gazi Hazretlerinden kendisine öz türkçe bir ad takılmasını rica et· 
miştir. Reisicümhur Hazretleri Avni Beye de Sungur adını münasip 
görmüş!erdir. Yozgat valisi ve mebusu yeni adlarının tescili için mah • 
kemeye müracaat etmişlerdir. 

Tarihi eserlerin muhafazasına dair 
Baş vekaletin mühim bir tamimi 

ANKARA, 8 ( A.A.) - Başvekô.let bir tamim yaparak bunda hü• 
kumetçe maddi ledakô.rlıklar ihtiyar edilerek memleket içinde milli 
ve tarihi eserlerin tamirine ve hatt ii çok eski medeniyetlere ait uerle· 
rin de toprak altından çıkarılması.na çalı,ıldığı bir sırada sarih ve mü• 
kerrer tebliğlere rağmen bazı memurların bunları yıktırmakta oldukla• 
rı görüldüğünden ba~edilmekte ve misal olarak da Mimar Sinanın 
kıymetli uerlerinden Osküdardaki Mehrimah imaretile, Edirnedeki iki 
kapılı hanın bu akıbete uğratddık ları zikrolunmaktadır. 

Tamimde bundan böyle bu kabil mühim eserlerin hüsnü suretle ida• 
melerine itina olunması ve Maarif Vekaletinin müsaadui alınmadatı 
hiç bir bahane ile yıkhnlmaması aksi halde müsebbipler hakkında fid 
detti takibat yapılacağı da tasrih olunmu,tur. 

37 Kaçakçı daha yakalandı 
'ANKARA, 8 (A.A.) - Aldığımız malUmata göre, bu ayın birinci 

A hafta:ı içinde cenup hududunda yedisi müsademeli 34 kaçakçı vaka• 
Leh • iman misakı sı olmuştur. Bu vahalardan biri ölü 37 kaçakçı ile biri yaralı 12 ka • 
VARŞOVA, 8 (A.A.) - Pat Ajan çakçı hayvanı ve 1300 kilo inhisar kaçağı ve 350 kilo gümrük kaça• 

11ndan• Ayan hariciye komisyonu dün ğı, 192 kaaaplık hayvan yakalanmıştır. 
M. Beck' in huzuru ile, hariciye nazı- •'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!! 
n tarafından geçen pazartesi vaziyet _ 

hakkında verilen izahatı tetkik etmiı- T.. k. . 1 Çankırı - Ankara ara• 
ıir. ur ıyenın d k 

Ayandan ve hükümet blokundan sın a ÖprÜ 
lavenherz Alınan - Polonya misakının s }h • t• ÇAN Al 
hiç bir kim11e aleyhine matuf olmadığı U Styase l KiRi, 8 (A.A.) - Çankm • 
ru kaydetmi,tir. Bazı memleketlerde ·r d ) kara yolunun Çankırıdaki iltisak nok• 

(Ba"' 1 inci sahi • e ela ima takarr'" d b"'--''" Ve Dl"tek•-, Franııada , mı"sakm uyan- • h · hab'r· b " ı tasın yapı 11 ur e en uy .... -·· jansmın Balkan ususı mu ı ı ı • 
dırmıt olduğu endiıeler yerıizdir. köprünün inıaab müteahhidine ihale • diriyor: . 

Muhalif sosyalistlerden Madam Matbuat Balkan mısakı ve Türki- dilmittir· 
Kluszynska Almanya i'e misakn• pren yenin ıulh siyaseti bakkmdaki tak -
sip itibariyle fayanı temenni olduğu • dirkar neıriyatına devam ediyorlar. 
nu, fakat bu misakın Hitlerle yapıl • Bu neıriyatın halkm hiuiyatına sa 
mıı olmasmm bir mahzur tefkil etti • mimi makea solduğu her gün Atinada 
ğini aöylemiıtir. göze çarpan muhtelif tezahürlerinden 

Avustnryada araştır· 
malar, tevkifler 

VIY ANA, 8 (A.A.) - Avusturya 
sosyal demokrat fırka merkezinde ya· 
pılan araıtınnalar neticesinde bazı kim
ıelerin tevkifine lüzum görülmüıtür. 
Bina tamamile zabıtanın i1&ali altın
dadır. 

Neıredilen bir tebliğde, mülga sos
yal - demokrat C:utzbund memurlann
dan bazılarının, zabıtaca, Viyana ci
vannda ahiren müsadere edilen silah, 
cephane ve patlayıcı maddeleri evvel
ce satm almıı olduklanrun ıubut bul· 
duğu bildiriliyor. 

---o-
Leh hariciye nazırı 
Moskovaya gidecek 
VARŞOVA, 8 (A.A.) - Pat ajan-

sından: 
Sovyet hükumetinin duetine cevap 

olarak hariciye nazm M. Beck, ayın 
12 ıinde M<-skovaya giderek vaktile 
Çiçerin yoldaıın yapnuı olduğu ziya· 
reli iade edecektir. 

---o-
Hindenburg'un ziyafeti 

BERLIN, 8 (A.A.) - Reisicümhur 
maretal Hindenburg, dün ıefirl!'r he
yeti fe1'9fİne bir ziyafet venruf ve 
bunda büyük ve orta elçilerle maslahat
güzarlar hazır bulurunuıtur. 

Avusturya· Macaristan 
PEŞTE, 8 (A.A.) - Korbureau bil

diriyorı 
A vuaturya ve Macar vekilleri ara· 

smdaki mülakat bitmiıtir. Bu milli.kat 
hakkında neırolunan reami tebliğde de
niliyor ki: 

"iki devleti alaka&.- eden bütün 
meselelerde mutabakati efkar mevcut 
olduğu görülmüıtür. 

Bundan böyle de ıİya.aİ ve ikbsadi 
aahada yalnız iki devletin İstifadesini 
temin etmekle kalmayıp ayni zamanda 
Avrupa ıulhuna da hadim olan ıimdilô 
mütekabil yardım ve teıriki mesai si
yasetine devam oluoma11 takarrür et
mittir.,, 

Bulgar • Yunan ticareti 
SOFY A, 8 (Milliyet) - Bulgaris

tanla Y unaniıtan arasındaki ticaret mu 
ahedeleri, Yunani.._. - iiDSİM 
tecdit edı1ecektir. Yunanistan. iktısadl 
meselelerin tanzim ve tasfiye edilmesi
nin her iki memleket İçin de fayda!ı ola 
cağını ileri ıürmüıtür. 

Stromboli parladı, söndü 
MESINA 8 (A.A.) - Ginostradan 

gelen habere~e göre, Stroıpboli yanar 
dağı yeniden şiddetle indifaa başlanut· 
sa da bu indifa bir kaç dakika devam 
etmiş ve hasar ika eylemem:şıir. 

-o-

Danimarka hükümdar
ları Berlinde 

BERLIN, 8 (A.A.) - Danimarka 
kral ve kraliçesi Canneı ıehrine git
mek üzere dün Berline vaaıl olmuşlar
dır. 

Kral, Hindenburgu ziyaret etmit • 
h• 

de anlaıılagelmektedir. Bütün ıehir, 
Yunan ve Türk bayraklariyle donan
mıştır. 

Halkın tezahürü 
Hariciye vekilimizin misafir oldu ... 

ğu otelin karşısı kendisini görmek için 
saatlerce bekleyen daimi bir kalaba
lık ile doludur. Halkın alaka11 o de
recededir ki, öğleden sonra havanın 
güzelliğinden istifade ederek tehirde 
yaya bir gezinti yapmak isteyen Tev 
fik Rüttü Bey derhal halk kütlesi ta
rafından çevrilerek alkıtlanmıt ve bu 
nun üzerine bir dükkana gitmiş ve 
dükkô.ndan çıkbktan. sonra bir tak~i
ye binerek gene otehne avdet etmıt
tir .. 

Bu canlı alakalar iki memleket •· 
rasındaki ınünaaebabn ne kadar bat .. 
kın malı olduğuna en yeni miaailer -
dir. 
Yugoslauya ve Romanya Hariciye 

nazırları Atinada 
ATINA, 8 (A.A.) - Atina Ajan11 

bildiriygr: 
Yugoslavya Hariciye nazın M. Y ev

tiç ile Romanya Hariciye nazm M. Ti
tül~sko, bugün ıa:ıt 12 ye çeyrek kala 
~tinaya gelınitler, M. Çafaris, M. Malı: 
sunos, Tevfik Rüıtü Beyefendi ve baş
ka birçok yükıek ıahsiyetler tarafından 
coıkun bir halkın samimi alkıı!an ara
sında karşılıuınuşlardır. 

Atina fehri dört milletin bayraklari
le donatılmıftır. 

Ayni zamanda bir çok Balkan gazete
cileri de gelmiılerdir. Bunlar, matbuat 
müdürlüğünün ve Atinadaki meılek ar 
kadaılarının misafiri olacaklardır. Bal
kan gazetecilerinin ıerefine eski Phale
rle - limanında samimi ve huıusi bir öğ
le ziyafeti verilmitlir. 

M. Mu,anofun beyanatı 
SOFYA, 8 (A.A.) - Bulgar Ajan• 

11 bildiriyor: 
B"\,vekil M. Mufallof," matbuat mÜ· 

meHillerine beyanatta bulunarak diğer 
Balkan devletlerinin Bulgariıtanın bir 
ademi tecavüz misakı hakkındaki tekli
fini tetkik ettiklerini ve fakat Balkan 
misakmı Balkanlann emnüselimetiı.i 
daha iyi bir surette temin edecek mahi
yette gördüklerini beyandan sonra ıu 
sözleri ilive ctmiıtir: 

"Bununla beraber dört Balkan devle 
ti, bizim teklif ebnit olduğumuz ademi 
tecavüz misakını aktetmeğe hazırdır. 
lar.0 

M. Muıanof, Bulgaristanın sulha o
lan bajhlığmı iabat etmek arzıuunda 
ofdufnna hıll9ı etmit ": 

"Muahedeletle tespit edilmiı olan 
hudutlan lnnrvette müracut etmelt 1,.. 

retiyle deği,lirmeyi Bulgaristan hiç bir 
zaman düşünmemiştir." 

Bulgaristanın vaziyeti 
Bundan sonra aözü Bulgariıtanın 

Balkan misakı karş11mdaki battı hare
ketine nakleden 11<1. Muıanof, bu misa
kı. f~ydasız addetmekte olduğunu söyle 
rruıtır. 

Baıvekil sözlerine ıu suretle nihayet 
vermiştir: 

"Balkan misakının arifesinde Millet
ler Cemiyeti misakına İmzalarını koy
mu• olan devletlere noktai nazarımızı 
bildirdik ve yeni misakı İmza etmek 
isteyiıimizin Balkanlarda ıulhü mubafa 
za etmek arzusundan ve Milletler Cemi 
yeli misakının tanuruı olduğu hukuk
tan feragat etmek imkanuzhğından 
mülhem olduğunu ilan ettik." 

Turgutlu suya kavu~tu 
MANiSA, 8 (A.A.) - Turgut!~ 

belediyesince 16000 liraya ihale edilıD" 
olan ıu tesiaab ikmal edilmiı ve dÜO 
kabulü muvakkati yapılmııtır. 

Kasaba dahilinde ıimdilik 12 wııu· 
mi çeımeden ıu akıyor. Bugünden İ • 
tibaren huıuıi teıisata ela baılanınıt 
br. 

Ölümü istenen katil kadın 
ADANA, 7 (A.A.) - Yanllll'lnda 

çalııtığı hanımım ve küçü~ çocu~~u 
öldürdüğünden dolayı evvelce ıeh,.;nııı 
Aiırceza mahkemesince ölüm cezasın• 
mahkilm edilmiı iken hakkındaki bii• 
kilin bazı sebeplerden dolayı bozuJıııUt 
olan karsantili Anenin bugiinkü durUI 
masmda iddia makamı eaas bakkınd• 
mütaleanamesini yapmq ve Ayfl'nin Ö

lüm cezasına çarpılmaunı iıtemiıtir. 
Muhakeme müdafaa yapılmak üzer' 

talik edilmiıtir. 

Balya madeninde ça· 
hşan amele 

BALIKESiR. 8 (A.A.) - Balı' 
madeni ıirketi ile amelesi araunda ~ 
lenin ber gün çalıımılmadığı için ~ ' 
htbiı günlere ait ücret yekuıılarıoı' 
aylık maiıeUerini temin edememeJılf 
olduğu iddiaamclan ileri gelen ihtiJ;/ 
üzerine amelenin C. H. F ırka11 .,;ı;. 
yet teıkili.b ve yiJi.yete yapbğı müt"' 
caatlan tetkik olunmuıtur , 

Amelenin kendi aralannda seçtiJıl~ 
ri murahhaslar ile Balya madeni ınil' 
dürü vilayete davet edilerek ibtiJilı" 
halline tavassut olunmuıtur. Bir lılf ı 
''d . 1"' ırun enberi tamamen durmuı o aıı {fi 

ya madeni yarından itibareıı tekrar' 
liyete geçecektir. 

Vataniler kongresi ııil 
ADANA, 8 (A.A.) - BeruttaJI · 

dirildiğine göre, vataniler k~ 
Humusla toplaruruıtır. Kongre hali 
vam etmektedir. ~ 

Konuıulan meseleler timdilik of' 
tutulmaktadır, Kongre bittikten tD 

bir beyanname ile bildirilecektir• 

Yusuf Vehbi Paşı:..
KAHIJlE, • (AA,l - fAli' . . • 

lıil Yusuf Vllllıi Pata wı.t ~ti/ 

Ateşgüneş kulübürıd~ ii' 
kl '"b"" Yeni açılan Ateş ve Günef u k~ 

Sıraservilerdeki binasında dün "~ 
üniversite rektörü doktor Nete! ~ 
Bey tarafından milli kültürünıÜ%" 
bir konferans verilmi~tir. ptl' 

K nl b. k ·· · erıite ,_, o eransla ır ço unıv bıJ.f.,-

fesörleri, şehrimizde bulunan ın<gii~;cfl 
klüp erkanı, davetli sporcular, 
bir halk hazır bulunmuıtur. ..,111al' 

Konlerans bir saat kadar ~utl"'. 
ve sürekli alkıılarla nihayet bu lı ç•f 
Konferanstan sonra yapılan drıİere 111' 
samimi bir hava içinde geç va 1 

dar sürmüıtür. oı' ... . 
Ateı ve Günet klübü aza~arı ,,tf"· 

davetlilerine cidden istifadeh "e 
mi bir ıı;ün daha aeı;irtmiştir, 



fft:LE~ 
Bir yiyip bin şükür 

etmeli? .• 
Nasrettin Hoca merhum bir ge

ce bahçede bir ses işitmiş. Pence
reden bakmıt, bir karaltı var. He
ınen okunu çekmiş ve karaltıya at
ını,.. Karaltı yere düşmüş. Hoca 
heınen bahçeye çıkarak yere dü 
'en karaltıyı araştırmış ve bunun 
':_Pte asılı olan kendi cübbesi oldu
rnu görmüş, hemen elini açıp 
d aındetmeye başlamıt.. Hocanın 
uasını gören karısı sormuş: 

- Efendi, neye hamdediyor -
•un?. 

d 
- Aman karı ya cübbenin için

e olsaydım!.. 
Ben de Pariste vukubulan karı

,ı~ıkları ve ufak çaptaki ihtilali 
R'ordükçe Nasrettin Hoca gibi el 
açıp dua ediyorum: Ya ben de o
rada olsaydım!. 

• Latife bertaraf .. fransadaki ha
dııeler bir milletin memleket için
d~ gördüğü pislikl~rden iğrenerek 
gokremesinin misalidir. Demok
rasinin kaYltsızlıkla ve kayıtsız 
tat~ikı sırasında yapılan mali ve 
adlı rezaletler o kadar büyük olu
Yor, o kadar pervaııızlıkla yapılı • 
~or Ve bu rezaletlerde millet o ka-

ar başsız kalıyor ki; artık işin ha
fa düştüğünü an1ıyor .. 

l Dünyada sık sık böyle hadise -
er, rezaletler ve karışıklıklar ol -

~tıkça bin yiyip bin tükretmemiz 

k~zııngeldiğini dütünüyorum .. Çün 

ü ba,ımızda durutile böyle aykı
rılıklar ihtimallerini mahveden ve 

lakin vatandaşlara kuvvetli hima

Yeıile Yiirek ve vicdan istirahati 

"eren bir nur vardır. 
8Unda biraz tevatür var ya! 

Bir Yahudi, bir Yörüğe (Sul -

İanhanım • Keloğlan) hikayesini 

~~atıyormu,. Hikayenin orta yer

d ınde Sultanhanımın mahpus ol

.... u~ Yükıek kuleye Keloğlanı çek 
<&qeaı i · çl 
L Çın pencereden sa arını sar 
"'lttı· 
tııı &ı Ve oğlanın da Sultanhanı -

çık~ ~çlanııa tutunarak kuleye 

da ~~~ı anlatır .. Hikayenin sonun 
0
tilie sorar: 

IJ:ıi? E: ne dersin ağa! Güzel değil 
• 

- c.·· 1 tevatür uze güzel ya, bunda biraz 
M VllJ',., Cevabını alır .•. 

z aslak kazası münasebetile ga
etelere beyanatta bulunan umumi 

~liı azasından Avni Beyefendi 

h~' tehrinin (bilmem neden her 
.~dııede Parisi misal alırız?) aey

~lefer bütçe.inin 50 ınilyon Türk 

ll"aıı olduğunu ıöyleınif •• Bu pa _ 

:.
1
bugünkü piyasa üzerinden 600 

1 
Yon fr•nk eder .. Bir teY demi

r?rum. yalnız yukarıya yazdığım 
lllkaye aklıma ııeldi. 

FELEK 

Gayrimübadiller heyeti 
Ankaraya gidiyor 

l>U ~i mübadiller cemiyeti reisi Hüs
~~ • ~ci reiı Halil Pap ve kitibi
d;"1i> 1 ~ıhat Beyden müteşekkil heyet 

ıı.,..: . ekili Fuat Beyle Gayri müba
.4.bd~lh~~l•ıini görü,mek ve eski Vekil 
•attıı Ilı ik Beyle mutabık kalman husu 
l'e bu .ı.: eı.ı.; icraya vaz'mı istemek üze t ': ~k;:';gi:~errur. 1 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

İsviçre ile 
'i' eni itilaf 

--o-

lsviçre sefaretinin alaka
darlara bir tebliği 

Türkiye ile lsviçre arasında akt~di
len yeni ticaret ve takas itilafnamesı .ıı 
ıubatta mer'iyet mevkiine girı:cek_tır. 

Bu husuıta İsviçre sefareti alaka
darlara ıu tebliği ne§relmektedir: 

1 - Serbest A ve B listesinde ve i
tilifnamenin kontenjana ait olan C lis
tesinde mevcut müsaadelerden maa
da, ithalat tüccan umumi kontenjana ait 
olan kararname alıkiimından M liste
ıi mucibince lsviçreye bahıedilen mik
tarın Ü~ misline iblağından istifade 
edeceklerdir. 

2 - Türk ithalat tüccan, lsviçre ih
racat tüccanna karıı olan taahhüdabnı 
evvelce olduğu gibi doğrudan doğruya 
döviz almak suretile değil, Cümburiyet 
merkez bankasına tevdi edecekleri Türk 
lirasile tesviye edeceklerdir. Cümburi
yet Merkez Bankası Zürihte milli ls
viçre bankasına tediyatta bulunacak -
tır. 

Diğer taraftan menıei Türkiye olan 
eıyayı ithal eden lsviçre tüccan da Cüm 
huriyet Merkez Bankuma tesviye edil
mek üzere milli lsviçre bankasına tedi
yatta bulunacaklardır. 

Mütemmim maliimat istiyenler Sıra
servide lıviçre Orta elçiliğine müra -
caat etmelidirler. 

Afyon mubayaa ediliyor 
Uyuıturucu maddeler inhisarı _ •?n 

cünlerde lzmir ve lstanbuldan m~ 
miktarda afyon mübayaa etmektedır. 

Bu mübayaatlar ıark satı§larım kar
ıılamaktadır. 

Bir nokta tetkik ediliyor 
Fenlindiya ile memleketim.iz ara -

ımdaki ticaret anlaıınaıı mucibince men 
te ıahadetnamelerinin konsolosluk!!"' 
tarafından tasdiki li.zım gelmektedır. 

Şimdiye kadar menıe ~ahad~tname
leri ticaret odalarınca tertıp edilmekte 
ve konıolosluklar tasdik etmekte idi. 
Bu teklin doğru olup olmadığı tetkik 
edilmektedir. 

Viyana sergisi 
Viyana ıerı:isi bu oene martın 11 

inde açılacak ve 15 ine kadar açık ka
lacaktır. Sergiye iştirakimiz için tica
ret odauna müracaat edilmiıtir. 

lzmirde uzum satışı 
lzmir ticaret odasının yaptığı tet

kike nazaran lzmirden mevsim batlan
ırıcından beri 37,319,300 kilo üzüm sa
tılmıttır. Geçen haftanın satıt mikta
rı bir evvelki haftadan 4092 çuval faz
ladır. 

Ege ımntakaaının stok üzüm mik • 
tan 90 bin çuvaldır. 

Mevaim İptidaıından beri 1 zmirden 
incir ihracatı 25,073,808 kilodur. lzmi
rin incir otoku 2000 - 2500 çuval tah
min edilmektedir. 

Yumurtacılar toplandı 
lstanbul yumurtacıları dün sabah ta 

ihracat ofisinde bir toplantı yapmıt • 
lardır. 

Bu toplantıda lktısat yekAleti namı· 
na Samsun yumurta kongresine iıtirak 
ecL;cek olan Halük Bey bulunmuıtur. 
l~tnnada kongre etrafında görüşülmüı
tur. 

H~lük Bey dün akıam Cümburiyet 
vapunle Sam~una hareket etmiıtir. 

L:man tarifesi 
• Liman .. t~':. _komisyonu dün Deniz 

T!caret ~udu_rlugünde içtima ederek 
Lunan .Ş~ketı .tarifesinin tetkikine de

vam ebruftir. Tarifenin pazar gün" ele t t 
kikine devam edilecektir, u e 

Şehir meclisi 
Bakırköyünün su ihtiyacı 

için ne beklenecek? 
lıtanbul umumi meclisi dün öğle -

den sonra saat 15 te toplandı. Sabık zabıt 
okunup kabul edildikten sonra ruzna
me mucibince müzakerata geçildi. 

Muhtelif dairelerden gelen zabıtlar 
ait oldukları encümenlere havale edil
di. Bu meyanda Galip Bahtiyar Beyin 
Ba.kırköyündeki susuzluğa kartı verdi
ği takririn bir an evvel mecliste müza
kereıi istenildi. Su mütehassıslarının 
ve heyeti fenniye müdürünün Avrupa
da tetkik seyahatinde olduğu söylenil
di. Galip Bahtiyar Bey bu ıu iJinin bir 
an evvel halledilmesi lazım geldiğini, tet 
kik •eyahatinin çok uzun olduğunu, bir 
haftaya kadar heyetin döneceğini söyle
di. 

Galip Bahtiyar Beyin takriri bütçe 
encümenine havale edildi. Bundan son
ra Karaköy köprüsünün Şeyh Mehmet 
Keylani mahalleıine raptı hakkındaki 
müzekkere mülkiye encümenine havale 
edildi. Radyo antenlerinden belediye 
reırni ahnmasına dair daimi encümen 
mazbatası reddedildi, 

Bundan sonra on dakika teneffüs için 
mecliı tatil edildi. 

ikinci celsede 1931 senesi hesabı 
kat'i raporunun müzakeresine geçildi. 
Rapor madde madde okunarak müza
kere olundu. Bazı maddeler hakkmda 
aza İzahat iıtcdi. Makam izahat ver -
di. Raporun müzakereıine devam edil ... 
mck üzere meclisin pazartesi günü top
lanması kararlaıtınldı ve toplantıya ni· 
hayet verildi. 

Pellste 

7900 kaçak 
Çakmak taşı 

Zabıta bir şebeke daha 
ele geçirdi 

Zabıta memurları evvelki gün bir 
kaçakçı ıebekeaini meydana çıkar
mı§lardır. 

Piyasaya bir çok çakmak taıının 
çıkarıldığını ve gizli gizli &atıldığını 
haber alan Emniyet müdürüyeti ikin
cü §Ube müdürlüğü kaçakçılık büro
ıu faaliyete geçmiı ve bu kaçak çak
makların kimler tarafından &atılığa 
çıkarıldığını araıtınnağa baılamııtır. 
Neticede Osküdarda Hacı Ali Ye fe
riki Süleyman ve Tahtakalede Ma
latyalı Gegork Efendilerin bu iti yap 
tıldannı anlamıılardır. 

Ve bu çakın.aklar tqradan üzüm 
u.ndıkları arasında getirilmektedir. 

Hacı Ali Efendinin ve Süleyman 
Efendilerin Usküdardaki evlerinde 
zabıta memurları tarafından bir ara
ma yapılmıt ve arama neticesinde 
7900 adet kaçak çakmak taıı bul~ 
muıtur. 

Çakmak taşları u&ıılen mü.sadere 
edilm.iı ve Süleyman, Hacı Ali, ve Ke 
gork efendiler de evrakla birlikte 
ihtisas mahkemesine verilmiıtir. 

Kalp sektesınden 
Haydarpaşada Y eldeğirmeninde 

Talat Bey sokağında 10 nwnarab ev
de oturan Devletdemiryollannda me
mur Ahmet Efendi evvelki gün sokak
ta düşerek vefat etmiıtir. Yapılan mu 
ayenesinde kalp sektesinden vefat et 
tiği anlaıılmııtır. 

Tavuk hırsızı 
Y edikule Ermeni hastahane bek

çisi Nazaret ağanın iki tavuğunu ça .. 
lan Bakırköylü Osman zabıtaca yaka 
lanmııtır. 

Tutuşan kurumlar 
Fatihte F erhatağa mahalleıinde 

mektep sokağında 13 numaralı Nec
ıniye Hannn1n evindeki soba bacaa .. 
nın kurumları tutuımuı ise de görüle 
rek aöndürülınüft\ir. 

Çocuğun arkasından pıçak atmış 
Fenerde Atik Mustafapllfll mahal 

lesinde Hamam sokağında 3 numara· 
lı evde oturan Avni ismindeki çocuk 
Balatta l..eblebicilerde 47 numaralı 
dükkanda kaaap Neıimin dükkinm
dan ciğer çalarken bunu gören Ne
ıim o sırada kaçan A vninin arkasın • 
dan bir bıçak abru§ ve yaraladıfı 
cihetten yakalanmııtır. 

Mahkemelerde 
• 

Belediyede 

Adaları 
Güzelleştirme 

--o--
Cemiyetin bu sene için 

bazı teşebbüsleri var 
Adalan güzelle§tirme cemiyetinin 

teıebbüsleri hakkın~a .. Türki~': Tu -
ring ve otomobil klubu heyetı ıdare
aine verilen malUmata nazaran, ada
larda güzel manzaralı yerlere s?'~~· 
patikalara yolların istikametlerını gos 
teren levhalar konulacaktır. Oteller 
fiyatlarını tesbit ederek bir cetvel ya 
pacaklar ve bunu belediyeye tasdik 
ettireceklerdir. Otel sahipleri tesbit 
edilen fiyattan fazla fiyat alamıya -
caklardır. Gelecek 5 temmuzdan 15 
eyhile kadar adalard~ altı e~lenc:e 
tertip edilecektir. Bu eglencele~ artis 
tik bir komisyon idare edecektir. Bun 
dan maada bir de yelken yarııı yapı
lacaktır. Yürükali plajı tanzim o;dile
cek.tir. Adalarda kiralık evlenn ve 
kötklerin fiyatlarını, odalannın ade
dini ve mevkilerini gösteren bir liste 
yapılmı§tır. Bu liste bıuıılarak icap 
edenlere dağıtılacaktır. Bu listede ev 
ve köık kiralan bir mevsim için 100 
liradan 1000 liraya kadar teshit edil· 
mittir. Adalarda bir de halka kolay
lık göstermek ve ıikayetleri dinle -
mek için bir büro açılmasına karar 
verilmitşir. Bu büro her oene adalarda 
kö,k tutmak isteyenlere kolaylık göa
terecektir. 

Adalara her mevsimde seyyah cel
bi için lazım gelen rekliiınları Türki
ye Turing ve otomobil klübü yapacak 
Ye ilanlar hazırlayarak neıredilmek 
üzere Avnıpaya gönderecektir. 

Memur kadroları 
1934 Belediye bütçeıi bir haftaya 

kadar Şehir meclisinde müzakereye 
bqlanacaktır. 

Belediye memurin kadrom tesbit 
edilerek bütçesile birlikte azaya teV· 
di edilmiıtir. Bu oene bir milyon lira 
taaarruf yapıhnaaıan rağmen kadro
da eaıuılı hiç bir değişiklik yoktur. 
Yalnız bazı nakiller yapılmııtır· 

Reisicümhur Hz. nin 
fotoğrafilcri 

Cümhuriyet bayramının onuncu 
J'll dönümü münasebetiyle Reiıicüın
hur Hazretlerinin Cümhuriyet Halk 
Fırka11 latanbul vilayet merkezine 
hediye buyurdukları fotoğraf yann 
merıuıimi mahıuaa ile talik edilecek
tir. Fotoğraf için güzel bir çerçeve 
yaptırılmııtır. Talik merasimi saat 
16 da yapılacaktır. 

işe çıkmayan amele 
Fatihte tanzifat amelesini işe çıkma
mağa teşvik edenler mahkemeye verildi 

Bir kaç gün evvel Fatih belediyesi 
tanzifat amelesi maaılanndan ikiıer li
ra keıildiği için itlerini terkederek ko
ğuılanndan çıkmamıılardır. Tanzifat ida 
resi bunu grev addederek polise haber 
vermiı, bunun üzerine derhal amele i .. 
ıe baılamııtır. Yapılan tahkikat netice
sinde ameleyi çabımamaya ıevketmek
ten suçlu olarak Ali, İbrahim, Mehmet, 
Şaban, Hamit, ~~· .Bekir, Şevket, 
Ziya, Yusuf, Emın ısmuıde 11 kiti bu
lunmuş ve bunlar dün yedinci istintak 
hi.kimine sevkedilmiılerdir. 

lıtintak bakimi &uçluların isticvabı
nı ilmıal etmiş ve cürümlerini grev ma
hiyetinde addetmemİf, haklarındaki tah
kikatın gayri mevkuf olarak icrasına 
karar vererek ser be ot bırakımı tır. Hadi
senin aslı ıudur: 

Fatih belediyeıi 57 amelenin vazi
fesine nihayet vermek mecburiyetinde 
kalmııtır. Fakat tanzifat idaresi bu a
~elenin itlerinden çıkarılarak ekmek
"~. kalmaına~arı için bir çare dütün • 
muı ve 20 lıra olan amele ücretini 18 
liraya indirmiştir. Ameleler 18 lira üc
ret almağa razı olmanuıiar ve koğuı • 
lanndan çı~ılarclır. Ameleyi böy
le hareket etmege bu 11 kitinin teıvik 
ettiği anlatılmıştır. 

ikamet tezkeresinde tahrifat 
Dün asliye ikinci ceza mahkemesin

de Pavl isminde bir adam ikamet tez
keresinde tahrifat yapmaktan ıuçlu o
larak muhakeme edilmi•tir. 

Evraka nazaran Pavl ~pasaportunda 
yazılı olan 1878 doğum tarihini 1858 
olarak tahrif etmekten suçludur. Fakat 
kendisi mahkemede: 

- Bu tahrifatı ben yapmadım. Be
nimle arası açık olan oğlum yapmıı 
olacak. ikamet tezkeremdeki rakamın 
tahrif edildiğini görünce tashihi için he
men polise müracaat ettim, fakat polis 
tutup benim aleyhimde takibata baş
ladı. Demi~tir. 

Yapılan tetkikat neticesinde Pavl e
fendinin ıöyledilderinin doğru olduğu 
ve bu tahrifattan da bir fayda hasıl ol
mıyacağı anlaıılmıı, beraetine karar ve
rilmiştir. 

Kaçak sigara 
Şirketi Hayriyede ateıçilik etmekte 

olan Abdülkadirin üzerinde bir çok si
gara kağıdı ve asker ıigası çılmuıtır. 
S!garal~r. '?üsadere edilmiş, Abdülka
dı~ ~c ıkıncı ceza mahkemesine veril • 
mıttir. 

Davaya ait resmi bir tezkere 
Ragıp luııinde bir bahçivan evinde 

kaçak tütün ve tütün laymağa malııuı 
alat ve edevat bulundurmaktan ıuçlu 
olarak ikinci ceza mahkemesinde mu
hakeme edi~-:ıiıtir. 

Muhakeme fahit celbedilmek üzere 
baJka güne bırakılırken lnhiaarlar ve
kili Hüsnü Nuri Bey bu davaya ait bir 
resmi tezkereyi mahkemeye takdim et-

mittir. • b" 
Mahkeme reisi davaya ait resmı ır 

varakanın nasıl olup ta avukat çan. 
tasında bulunduğunu sorunca, Hüınü 
Nuri bey bu lıi.ğıdm kendisine inhisar 
idareai tarafından tevdi edilruğini söy
lemi§, fakat reiı kağıdı mahkemeye ver
meyip yanında taııdığı için kendiıini 
müahaze etmiıtir. 

Sulh mahkemalerinin kasaları 
Adliye yangın yerindeki sulh mah

kemelerinin kasalannın açılmasına cu
martesi günü başlanacaktır. 

Y anl'ın tahkikatının icap ettirruği 
hafriyatın da bu hafta zarfında yapıl
ması muhtemeldir. 

Eski bir polis memuru 
mahkemede 

Dün ikinci ceza mahkemesinde Şe
rafettin efendi iıminde eski bir poliı 
memuru muhakeme erulmiıtir. Şera· 

fettin efenru vazife esnasında sarhOJ ol
maktan, iimirine ve arkadaılanna haka
ret etmekten, karakolda Yani iıminde 
biriıini dövmekten suçludur. 

Evraka nazaran Yani ve Yano is • 
minde iki Rum bir l'ece arkadaılarile 
sokakta kasap havasını söyliyerek gi
derlerken Şerafetİin efendi kendileri
ni görmüş ve karakola götürmü,, sonra 

da dövmüştür. 
Fakat Şerafettin efenru bunu inkar 

etmekte, ne dayak attığını, ne sarhoı 
olduğunu, ne de hakaret suçunu işlediği 
ni söylemektedir. 

Şahit sıfatile dinlenen Yani efendi 
de: 

- Ben dayak yemerum amma, arka· 
daıım Yanoyu dövdü demiıtir. 

Muhakeme Y anonun celbi ve gel -
miycn şahitlerin getirilmesi için baıka 
güne bıralulmıştır. 

TUrk - Yunan mahkemesinde 
Muhtelit Türk - Yunan mahkeme -

sinde dün on davaya bakılmış ve bun
lardan bir kıorru talik, bir k11m.ı d:ı ~
liıhivct harici ı:örülerek reddedilmıstır. 

Maarifte 

Muallimlerin 
Mesken bedeli 

Muallimler birliğinin teklifi 
münakaşa edilecek 

llk mektep muallim~erinin mesken 
bedelleri 1931 senesinden aonra kal • 
dınlmııtı .. Yalnız bu aon seneye ait 
mesken bedelleri verilmem.işti. Mual· 
limler birliği Maarif müdürlüğüne ve 
idarei. buausiyeye müracaatla bu son 
aenyee ait mesken bedellerinin mual· 
!imlere verilmesini iıtemİ§tİr. Mesken 
bedeli ayda 8 liradan bir ınuallime 75 
lira verilecektir. Yekün itibarile bu 
para 165 bin lira kadar tutmaktadır. 
Yapılan müracaatta, bu paranın bir 
senede verilemediği takdirde 55 er 
bin liradan üç senede takıitle öden -
mesi teklif edilmiıtir. Belediye mec -
liai bütçeyi müzakere ederken bo me 
oeleyi de görü~ecektir. 

Asistanlar için apartıman 
Maarif vekaleti Hıuıeki hastahane 

sinde çalııan asistanların ikametine 
mahsus olmak Ü.Zere bir apartıman yap 
!ırmağa karar vermiıtir. lll§aata ya -
kmda baflanacaktır. Apartımandan 
baıka, hastahane bahçesine bir de o
topsi binaaı inp edilecektir. 

Dahiliye kliniğindeki anfinin in -
§&" bitmit ve talebe burada tedrisa
ta baılamııtır. 

Muallimler birliğinde konferans 
MualliJDler Birliği bir oeri konfe

rans tertip etmiıtir. Konferaıular ge· 
lecek haftadan itibaren baılayacak
tır. Muallimler Birliği bina11 mahke -
meler iıgal ettiği için, birlik timdil'ik 
Halkevinde çalıpcaktır. 

Mektep mUdUrleri toplandılar 
Hususi mektep ınüdÜrleri dün öğ

leden sonra Maarif müdürü Haydar 
Beyin riyasetinde toplanarak mektep 
binalarında yangın tehlikelerine kar· 
11 alınan tedbirleri görüımüılerdir. 

ilk mekteplerde diş ·muayenesi 
Amerika ve Avrupada uzun seneler

denberi çocuk dişleri bakınuna huıuıi 
bir ehemmiyet verilmektedir. Gelecek 
neıli teıkil edecek olan çocuğa bu iti
nanın verilmesi elbette ki çok li.zmı ve 
yerindedir. 

Bu lüzumu nazarı dikkatte bulun
duran (birinci ilıni ruş tababeti kurul
tayı) geçen oeneki müzakerelenıı,'e bu 
mevzu ile hususi bir surette mctgul ol
muıtur. Bu ıuretle Türk dit tababeti 
Balkanlarda birinci defa olarak bu mü
hiın ve hayati itle uğraımıt bulunu -
yor. 

Bu müzakereler neticesinde ilmi ku
rultay ruğer bir çok temennileri ara -
sında Amerika ve Avrupada olduğu 
iibi ilk mektep çoculd~ ağı": v! ,dit 
!erinin teftitine müıaade edilmeıı ıçın 
makamatı aidesi nezrunde teıebbüsler 
yapılmaoma karar vermiıti. Maarif ve
kaletinden alınan mezuniyet üzerine 
bütün lıtanbul ve civarı ilk mektep ço
cuklarının elitleri muayene ve teftit e
dilecektir. Bu çocukların yekünu kırk 
bet bine baliğ olmaktadır. lıtanbuJ te
hir mecliıi cemiyete bu hususta\ tah
ıiıat vermiıtir. 

VllAyett~ 

İzzettin Bey 

Üsküdar kaymakamı niçin 
vekalet emrine alındı? 

Oaküdar kaymakamı izzettin Beyin 
vekalet emrine almdığı ve evvelce ve· 
kalet emrine alınmıı olan Beykoz kay
makamı Ihsan Beyin de memuriyetine 
iade edildiği emri dün sabah Dahiliye 
veki.Jetinden vilayete bildirilmittir. 

Vilayet bu emri İzzettin Beye teb
liğ etmiıtir. izzettin Bey, Oıküdarda 
yol açtırırken iskele civarında evk~a. 
ait eski bir İmareti bütün muameleaı bıt 
meden J'lktırımş olmasından dolayı Ye
l.alet emrine alınmııtır. 

Ihsan Bey dün sabahtan itibaren 
ite baslamııtır. 

Mekteplerde yangın tertibatı 
Resmi hususi bütün mek~eplerde de 

ma kar•• koruyucu tertibat alın -
yang , bl'"' .. . 'f 
masr, viliyetin te ıgı. uzerdı~1e .~arı ten 
bütün mekteplere tamım e ı mıttir . 

ı<oçuk sanatlar hakkında 
Yabancı memleketlerden Türkiyeye 

gerek yabancı pasaportla ve cerek ka
çak olarak iltica eden Türk ırk ve har
ama mensup kimselerin 2007 numara
lı kanunla köy kanununun 88 inci mad
desine istinaden küçüle aanatlarla iıti
gallerine ve köyde oturup çalışmalarına 
müsaade eruldiği hakkındaki heyeti ve
kile karan vilayete bildirilıniıtir. 

iskan temizlendi 
1 skan idaresinde bütün dosyalar tas

nif edilmit ve bu suretle iskan iıleri 
temizlenmiştir. 

lstanbul - Edirne yo'u 
Türkiye Turing ve Otomobil klübü

nün dün idare heyeti içtimamda lı· 
tanbu) _ Edirne yolunun inıası mesele
ıi nlevzuu bahsolmut. ve bu 1:0.lun la .. 
tanbula ait kısmının ınş~ ettırilmekte 

ld ğu ve mevcut 15 kilometrelık aı
~alt kısma ilaveten 30 kilometrelik as
falt yolun inıaoma başlanmak üzere ol
duğu anla~ılmıştır. 

Bu yolun lstanbul vilayetine ait 
olan kısmı Silivriye kadardır . lierisi 
de Nafia vekaleti tarafından tamir e -
dilecek tir. 

• 

Otobüs, Vapur 
Akşamcı refikimiz geçen gün lstanbu

lun ehemmiyetli bir derdine temas etti. 
Boğaziçinden, Boğaz vapurlar:ndan ve 
Maslak yolu üzerinde Bo!;aza işliyen o
tobüslerden b:ıhsetti. 

Mesele binlerce halkı alakadar ettiği 
İçin ciddi ve umumidir. Arkadaşımız 
Boğaz vapurlarının az sefer yaptıkların
dan ve otobü.Jerin Şihketihayriye için 
mühim bir rakip o!amıyacağından bah· 
ıettikten sonra Boğazın rağbetten düş
mesine bu alakaıızLğın da sebep olduğu
nu ililve ediyordu. 

Bana kalırsa rekabet, bilhassa iktısadi 
vaziyetlerin daraldrğı sıralarda l..üçük le 
olsa teoiri büyük olur. Otobüs rekabetin• 
den yalnız Şirketihariye değil, tramvay, 
Haliç, Şark demiryo:ları ıirkotleri de 
mütcessirdirler. Arkasında mühim bir ec• 
nebi bankası olan Haliç şirketi bir kaç 
yıldır belediyeye olan taahhütlerini bu 
yüzden yapamadığını iddia ediyor. Tram• 
vay fİrketi kendi servisi istikametler:n
de rakip otobüs seferleri yapılmasına 
fırsat vermediği gibi bilhaısa beled:ye 
kendi malı olan Usküdar tramvayını hi
maye için o mmtakada otobüs aervisi 
yapılmasına müsaade etmiyor. Zaten 
ıehrin muayyen bir mıntakaı : na bütün 
nakil vasrtalannı teksif etmek ruğer kı
sımların aleyhinedir. 

Şirketihayriye bile Bebeğe kadar 
tramvay oradan yukarı11 için otobüs re
kabeti ile mücadele ediyor. Yanın a>ır 
evvel dağ ve ormandan ibaret olan Bo
ğaz aalıillerini ateı kayığı dcıı'.len ilk 
buharlı vapurlannı iıleterek mamureye 
çeviren Şirketihayriye küs dblemiş İyi 
gün görmüş bir emektar gibi hiıll vozi
fes.ine devam ediyor, tramvay ve otobüs 
rekabetine mukavemet ediyor, fakat bu 
mukavemetin ne zamana kadar devam e
deceğini kestirmek müşküldür 

Harpten evvel Viyanada tramvay be-
lediye elinde ve otobüı hususi bir tirkette 

iken rekabet yüzünden iki taraf ta biri
birini ezıneğe baılayınca 1918 de beledi
ye otobüs imtiyazını da Üz"rine rı•mı ~ ,.e 
servisleri ayrı istikametlere dağıtmak 
ıuretile hem rekabeti kaldırmış em de 
ıehrin diğer kısımlarmı bu vasıtadan da 
istifade eltİrmİ§tİr. 

Oyle zannediyorum ki bugÜn Şirketi
hayriyenin taşıdığı yolcu miktan harp
ten evvelkinin yanıma inmiıtir. Bunun 
bir çok içtimai, ve hatta ıiyasi oebcpl<ri 
de var olmakla beraber otobüa seferleri
nin de dahli olduğunu kimıe inkar ede
mez. O otobüsler ki mmtakaya iıle
meğe baJladıklan gündenberi hemen heı 
mevsim bir kaç vatandaım canına oku
maktadırlar. 

Bu mütbit canlı cenaze araba.lan yalnız 
Yatandq canına kıymakla kalmıyor, ya· 
rım aıır Boğazı mamur eden, bir çok gc· 
milerini harpte ıehit veren ve hal5 da 
Boğaziçi halkını memnun etmek için uğ• 
raşan emektar ve halis Türk Şirkelihay
riyenin de istim borusunu tıkamağa kal
kıyor, 

Habnmda kaldığına göre hükümet le 
latanbul belediyesine otobüı imtiynzı 
vermeği düşünürken bilhaıaa bu nolıfa 
da durmu,, mevcut tirketleri rekabetle 
mutazarrır etmemek kaydını ilk tart o
larak öne sürmüıtür. 

Makul olan da budur sanımn. Otobüs 
seferlerini daha ziyade tebrin vapur, 
tramvay ohmyan ınıntakalarına tevcih 
etmek hem iktisadi, hem içtimai nokta
lardan faydalıdır. Nitekim tram•ay kum· 
panyall d~ kendi ~tobüıleri için. Betil<
la!l Beyogluı;ıa. baglıyacak tekilde l.ir 
bat tesis etmııtır. 

Mevcudü biribirine ezdirmek!e~ ~ya
de onlardan tehir namına azamı ısü!ade 
yi temin etmeliyiz. 

Burhan CAHİT 

Üç aylıklar 
Mütekaidin, Eytam ve Arami'in 

Mart, Nisan ve Mayıs üç aylıkla.~ı 
malmüdürlüklerince 6 Martta tevzn· 
ne baılanacaktır. 

Yoklamalar May11ta yapılacaktır. 
Emlak ve Eytam bankumdan iatjk. 
ra.z yapnuyan mütekaidin, Eytam ve 
aramilin maaf cüzdanları §İmdiden 
değiıtirilmektedir. Bankadan istikar;ı: 
yapan)ann cüzdanları ise esasen de -
ğiıtirilmiıtir. 

Emlak ve Eytam bankası da 7 
marttan itibaren Mütekaidin, Eytam 
ve Eramile haziran, temmuz, ve a • 
ğuıtos aylıkları mukabilinde ikraz 
muamelatına ba§hyacaktır. Bunun i· 
çin 7 Marttan itibaren müracaat ede 
cek esbaba maaşa bir gün tayin edile 
cek ve bu muayyen günlerde vaki o
lacak ikinci müracaatlarında parala· 
rı verilecektir. 

Müracaat eden lohosa 
çok, yatak az 

Haseki Hastahanesinin doğum 
pavyonunda, bir yatakta iki lohosa 
kadmın yatırıldığı yolunda vaki olan 
neıriyat üzerine viliyet sıhhiye mü
dürü Arif Beyle görüıtük. Ali Riza 
Bey, bu gibilerin doğum anlan gel. 
mit olanlar değil, doğum günleri bek 
)iyen kadınlar olduğunu söylemi§lİr. 

Diğer taraftan yaptığımız tahki
kata nazaran, hastahanenin doğum 
pavyonuna yatak adedinden fazla 
mürcaat vaki olmu§lur. Bu doğum 
pavyonu, şehrin hemen biricik resmi 
doğum haıtahaneıidir. 

Müracaat edenlerin ekserisini far 
kirler teşkil etmektedir. Bunlann mü 
e11eseye kabul edilmemesi imkiinsı:ı:· 
dır. Hepsi kabul edildikleri zamu 
da, yatak mevcudu kifayet etmemek -
tedir. Bu hal karııaındR doğum günle 
ri henüz gelmemİf olanların müease· 
sede İyi kötü barındırmalarına azami 
surette çalııılmakta ve eobabı istira· 
halleri temin edilmektedir. Bundnn 
dolayı hastahane idaresini tenkitten 
ziyade takdir elmek te isabet o!acağ ı 
temin olunmaktadır. 
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1 Haftalık Siyasi İcmal ) KU r. .A.& 

Dünya'nın karışık: hali 
Dünyanın büyük bir siyasi buhran 

içinde bulunduğu anla,ılıyor. Rusya 
Uzak Şark'ta Japonya'run taaITuza geç
mek üzere bulunduğunu Harbiye Komi
seri Voroşilof gibi sa13.hiyettar bir zatın 
ağzı ile ilan ediyor. Almanya Avuıtur
yanın istiklalini tehdit etmekte. Fransa 
dahili ıiyasi kararsızlık içinde bulunu
yor. Amerikada Roosevelt'in iktnadi 

Ancak bu rivayetleri hakikat olarak 
kabul etmek kolay değildir. Almanya ile 
Lehistan ara11nda hu kadar geniı bir 
maksadı hedef ittihaz eden bir anlaıma 
yapılması akla yakın gelmiyor. Yapılsa 
da bunun tatbiki kolay değildir • Bina· 
enaleyh ıimdilik bul)iarı dedikodudan 
ibaret telakki etmek lazımdır. Bunun· 
la beraber, bu dedikoduların çıkması bi· 
le Avruparun kararsızlığına bir delildir. 

buhran ile mücadelesi devam ediyor .. 
Lehiıtanla Almanya arasında imzalanan 
misak Avrupa'daki muvazeneyi alt üst 
etti. Bu misakın Almanya ile Lehistan 
arasında Ruaya'ya karşı bir tecavüz ~
sakı olduğunu söyliyenler vardır. lngil
tere ve llalya Alınanya'nın silah nokta
ınndan müsavatını tanımıtlardır. Siyasi 
vaziyetini takviye eden Almanyanın si .. 
lah!andıktan sonra kabına büsbütün 11ğ· 
mıyacağından endite edenler her gün ço
ğal.yor. Velhasıl dünya büyük ka • 
rars..zlık içindedir. Bir harpten ısrarla 
bahsediliyor. Filhakika 1934 çok fena 
bir senedir.. 19 uncu asırla yirminci asır 
arasında bir mükayeıe yapılırsa, siyasi 
hadiseler noktasından iki a~r arasında 
bazı benzerlikler olduğu görwür. Viya
=' da 1815 senesinde yapılan sulh ile 
1919 senes;nde Veraailes'cla yapılan 
sulh çok defa biribirine benzetilmiıtir. 
1815 sulhünün tespit ettiği vaziyet tam 
on bet ıene devam etti. 1830 senesinde 
Belçika F elemenk'ten ayrılmak sureti le 
Viyana' da kurulan sis lem ilk defa ola
rak bozuldu. Bu sene de Versailles aul
bünün tam on beşinci yılındayız. Eğer 
yirminci aınn sulh muahedeleri 19 un .. 
cu alJ'Tn muahedelerine benzer bir te
hilde tadil edilecekse, bu, 1934 senesin· 
do yapılac3k demektir. Ancak tunu ha· 
r.1rlamalıdır ki bu benzerlikler ekseriya 
•ldatıcıdır ve tahakkuk ta etmez. 

* * 
Rusya - Japonya: 

Haftanın beynelmilel münasebetler 
noktasından en ehemmiyetli hadisesi 
Sovyet Harbiye Komiseri Voroıilof'un 
Japon tehlikesini tebarüz ettiren nut
kudur. Sovyet Rusya ile Japonya ara
sındaki münasebetlerin normal olmadığı 
malüm bir keyfiyetli. GeÇenlerde Sta
);"' d~ Sovyetlerin kongresinde söylediği 
bir nutukta Japonya ile Rusya araıında
ki gerginliğe işaret etmiıti. Ancak mÜ· 
nasebetlerin bu derece aykırı olduğu bi
linmiyordu. Voroıilof Japonya'yı taar
ruz emeli beslemekle itham etmektedir. 
Sonra "gelirlerse görecekleri de vardır,. 
tarzında bir meydan okuyuf geliyor. 
Voroşilof Sovyet Rusya'nın Uzak Şark'
taki hazırl.klarını uzun uzadıya izah et
ti ve Japon taarruzundan aıla korkma· 
dığını bildirdi. Harbiye Komiserinin bu 
nutku Japonya' da derin bir tesir husule 
getirmiştir. Bu, Sovyet Rusya'mn §İm
diye kadar konu,madığı bir lisandır. 
Japonlar, uysal bir siyaset takip eden 
Rusy:\'nın ansızın lisanı değişti-mesinin 
sebeplerini araıtırıyorlar ve bu1"u Rus
ya'nın ıiyaıe .. en ve askeri noktadan ha· 
zırlanmı, olmasında buluyorlar. 

• • • 
A!manya - Lehistan - Rusya: 

Filhakika !?usya son sene içinde siya
sctcn ve a<keri noktadan hazırlanmıt bu
lunuyor. Uzak Şark'ın müdafaasını te
min için bütün hazırlıklar ikmal edifmiı
tir. Uzak Şark bir silah deposu halini 
aldı. Siyasi noktadan da Amerika, Fran
sa ve Lehistan ile anla,mak suretile va
ziyetini takviye etmiıtir. Ancak buna 
mukabil Almanya ile ara11 bozulmuı· 
tur. Sonra Rusya nazarından daha 
fenası, Lehistan ile Almanya da 
anlaınuştır. Lehistan ile Almanya ara· 
sındaki misakın hedefleri Avrupa siya. 
&etinin bir muamması halini aldı. Bu mi .. 
aakınr Rusya' ya karşı bir tecavüz siya
"'ti takip etm':k için imzalandığı oöyl"" 
niyor. Rivayet edildjğine göre, Lehistan 
Baltık memleketlerini ilhak edecek. 
Rusya'yı parçalamış olmak için Ukran
ya'nın iıtikJiiini temin edecek. Buna 
mukabil koridorun bir kısmını ve Silez. 
ya'yı Almanyaya verecek. Yani Rusya'
n!n parçalanmas~ ve prki Avrupa'da 
b!r. ~ima'.' - L~hutan hekemonya11 tesi-
11 ıçı~ Hıtler ile Pilsudski'nin anlaıtık
lan aoylenmektedir. Filhakia bu, Hu
genberg'in Londra cihan iktısat konfe
r~n.sına tevdi ettiği maruf projenin tat
bıkınden ba,ka bir fey değildir. Bu riva
y~tleri doğru olarak kabul edenler 
Pılsudski'nin büyük bir Alman dost~ 
olduğunu da hatırlatmaktadırlar. -

• * • 
Avusturya • Almanya: 

Alınanya ile Lehistan arasındaki itila· 
fın hedefi, belki de Hitlere 'Avusturya 
ile meşgul olmak için fırsat hazırlamak
tan ibarettir. Filhakika bu misak imza 
edileli Almanya Avusturya ile meıgul 

olmağa batlamı,tır. Dahilden Nazi'lerin 
tahrikatile hariçten propaganda ıle Doll
fuas Hükümetini devirmeğe çalıımakta• 
dır. Çünkü eğer Dollfuas Hükilmeli ia
kat edilip te yerine Milli Sosyalist Fır
ka11 geçecek oluna, Avusturya ile Al
manya arasındaki birlik filen tahakkuk 
etmiı olacaktır. 

Avusturya, gerek Almanyaya gerek 
diğer devletlere bu tahrikittan ıikayet 
eden bir nota tevdi etmiıti ve kanaat 
verici cevap verilmediği takdirde mesele
yi MiUetler Cemiyetine havale edeceği
ni bildirmiıti. Almanya bu notaya bat
tan aavma bir cevap vermi,tir. Halli 
diğer devletlere ıikayet ettiğinden dola
yı Avuıturyaya adeta çıkışıyor. Sonun
da da bir tehdit vardır: Milletler Ce· 
miyetine tiki.yet etmen.in bütün meı'u .. 
liyeti Avusturya HükUmetine aittir, 
deniliyor. Avusturya bu cevabı kafi 
görmediğinden Mi11etler Cemiyetine mü
racaat etmeğe karar vermiıtir. Dollfuss 
Macaristanı ziyaret ediyor. Bugün ya· 
rın, Viyana'ya avdet eder etmez, Alman .. 
yayı tiki.yet edeceği bildiriliyor. 

Ancak büyük devletler böyle bir ha
reketten Avusturya'yı vazgeçirmeğe ça
bııyorlar. Çiinkü Milletler Cemiyeti ma
nen çok zayıflamıt bir haldedir. Şunu da 
hatırlamak lizrmdır ki A vuıturya'nın 
Almanyaya ilhakı meselesi yalnız bir 
Alman - Avusturya meselesi değildir. 
Avrupa meselet'idir. Buna Almanyanın 
dostu ltalya da dahil olduğu halde bütün 
devletler muarızdırlar. 

* • • 
Silahsızlanma ihtüôlı: 

Silahsızlanma hakkındaki İngiliz ve 
ltalya notaları neıredildi. Aylardan be
ri Fransa ile Almanya arasında bu me .. 
sele etrafında muhabere cereyan etmek
te idi. Muhaberelerin cereyanını uzak .. 
tan seyreden lngiltere ile ltalya nihayet 
iki noktai nazan telif etmek maksadile 
tavassut etmektedirler. Almanya ile 
Fransa arasında tebarüz eden ihtilafın 
hülasası ıu idi: 

1 - Almanya 300 bin asker istiyordu. 
Fransa 200 bin askerde ısrar ediyordu. 

2 - Almanya müdafaa silahı olarak 
diğer devletlere terkedilecek ıilahlara 
derhal sahip olmak istiyordu. Fransa 
Almanyarun ancak bir "tecrübe" devre
sinden sonra bu silahlara sahip olmasını 
kabul ediyordu. 

İngiltere ile ltalya notalrı Almanya'
run müsavatıru kabul ediyor. ltalya Al
manyanın 300 bin askere sahip olmasını 
muvafık buluyor. lngiltere 200 bin ile 
300 bin arasında mutavassıt bir rakam 
kabul edilebileceğini bildiriyor. Ancak 
rakam ne olursa olsun, Almanya ile 
Fransa müsavi olacaklarından mesele 
o kadar ehemmiyetli değildir. 

ltaiya ile Fransanın ikinci ihtiliıf nok-
tası hakkındaki kararlan daha ehemmiyet 

lidir. Çünkü Alınanyanm silihsızlanma 
konferansından ve Milletler Cemiyetin
den çekilmesine sebep bu meıele idi: 
Artık tecrübe devresi mevzuubahis de
ğildir. Almanya 200 bin olsun, 300 bin 
bin olsun her ne olursa olsuıl sahip ola
cağı asker miktarı taayyün edince, der
hal müdafaa silahlarına da sahip olacak
hr. Yalnız İngiliz teklifi tayyareyi is
tisna ediyor. iki seneye kadar harp tay
yarelerinin ilga11 için bir itilafa vanla
mazaa. Almanyanın ancak o zaman tay
yarelere sahip olabileceğini bildiriyor. 
Yani Almanya iki sene tayyareye sahip 
omıyacak. Diğerlerinin de tayyarelerin 
ilgası için aralarında anlaımalanm bek
liyecek. Bir itilBfa varamazlarsa ancak 
o zaman Almanya da tayyare inıa ede
cek. 

lngiliz ve ltalya teklifi silahsızlanma 
ihtilafını hal yolunda bir adımdır. Yani 

Mi-r.A.ri•i 
Fırça ve kalem ... 

Resimden anlıyan bir arkadaşım 
dan dinledim: 

- Elif Nacinin "D,, grupu ser
gisinde teşhir ettiği tablolardan 
ikisi, evet bir değil iki tablosu 
satıldı. Ben, bu inanılmaz hadiseyi, 
resim tarihimizde bir dönüm nok
tası gibi kabul ediyorum. 

- Acaip, diye sordum, neden 
bu? 

Tasrih etti: 
- Sebebini anlatmazdan evvel, 

sana fU kadarını söyliyeyim ki, E
lif Nacinin tablolarına karşı hay
ranlık duyanların başında ben va
rım! 

Sordum: 
- O halde, neden iki tablosu

nun satılmasını mühim bir hadise 
diye kartılıyorsun? 

Güldü: 
- Şimdiye kadar hiç bir tablo

da fırçanın ikinci plana düttüğü 
görülmemişti. 

- Anlamadım! 
- Bunda anlaşılmıyacak bir 

fey yok. Muharrir Elif Naci olma
saydr. ressam Elif Naci de olmaz
dı. Bana resim tarihinde, tablola
rını, kaleminin kuvvetile satan bat
ka bir sanatkar gösterebilir misin? 

M. SALA.HATTIN 

L~A.llYfl 
~ 

Bugünkü program 
12,30 Plak n"§riyatı. 
18,00 Plak neıriyatı 
19,00 Anadolu Ajansı haberleri ve 

muhtelif netriyat. 
19,30 Hanımlar heyeti tarafından a

laturka musiki neıriyab (Eliza, inci, 
Olkü, Sevim) Hanımlann ittirakile. 

21,20 Anadolu Ajansı ve Borsa ha· 
beri eri. 

21,30 Necip Y akup Bey idaresinde 
Orkestra.. 

ANKARA: 
12.30 Gramofon., 
18 Keman konseri : 

tarafından). 

18,40 Farnan:ca dera, 

19,15 Gramofon. 
20 Ajana haberleri. 

VARŞOVA 

(Ekrem Zeki Bey 

1412 m. 
8,40 konaer, 13,05 Mandolin orkestrası ta

rafından konser, .13,35 Mandolin orke.-traıı· 
nın. de•amı, 16,40 Pli.k ile Karnaval haTaları, 

17,55 Solist konseri taıann.ili, 18,50 Müaaha· 
be, 19,20 Polonya musikisinden mürekkep 

kon•eT, 20 Müıahabe, 21,0Ş Muıkiye dair 
konferans, 21,15 Var,o•a filbarmonik takımı 
tarafından Senfonik konser, 23,40 Dana nıu
ıikiıi, Muıaahbe., Danı muaikiı4. 

B 0 O A P E Ş T E 550 m.: 
JS,30 Pli.k, 18 Stenowrafi derıi, 19,30 Salon 

ve caz takımları lHaftndan konıer Fejea ta

kımı, 20,15 Spor 20,30 Müıahabe, 21 Taaan· 
nil operet muaikiai, 22,40 Haberler, mütea· 
kiben Siıan muaikiai . 

V 1 Y A N A 507 m.: 
13 HaberJer, p)ik, haberler, plik, 18 R.d. 

yo orkeatraaı, 19 Haberler, 19,15 R•dyo or
keatraar .. 20 Üni•ersite dersleri, 20,20 Pl&k 
20,45 Konferana, 21 Senfoni.le kon•er Filhar· 
monik, takım trafından l'Atlıene sa1onununda 
verilecek lconser nakil, 22 Mütalea , 22,15 
Senfonik konserin devamı, 22,45 Haberler. 

B 0 K R E Ş 364 "'" 
18,10 Koro konseri, 18,SS Seyyahlara mah· 

IU• rıetrlyat, 19,10 Spor, 19..ZS Baden. sporu, 
19,35 insanlar arasında mücadele, 20 iki hi· 
ki.ye, 20,25 Saat ayarı, YS. 20,35 Tebetir çen 
beri, Kreidekreis, isimli temsil, 23 Son haber
ler, 23,20 Aktam konseri. 

B R E S L A U 316 m.: 
17 Hafif musikJ, mlisahahe, 19,10 Müsaba

be, 20 Milli musik.i, 21,10 Opera ... ıarlu1ar .. 
23,35 Hafif musiki. 

Almanyayı da sili.hlıyor. Fakat silahsız
lanmayı temin etmiyor. Fransa silih is
tiyordu. Silahlı kalacak. Almanya müsa
vat istiyordu. Müsavatı temin ediyor. Bu 
badirede silah11zlanma istiyenler açıkta 
kalıyor. 

Ahmet ŞOKRO 

( Yıkılan Bir Ralp J 
Bir anda verdiği bir karar ile kı 

zının oda kapısını tekmelemek, bu 
kapıyı bir hamlede kırarak içeri a
tılmak, onu yumrukları altına alıp 
gebertinceye kadar dövmek istedi. 
Fakat geni' ve titman gövdesini 
taşıyan bacaklarında derman yok
tu, adrmlan sendeliyordu. Bin müt 
külat ile kendi odasının önüne ka 
dar gidebildi, kapının tokmağını 
çevirdi, içeri girdi, sürüklene sü -
rüklene yatağına geldi ve boğazla
nan bir hayvan gibi kendini, taş -
kın bir halde, yatağın içine fırlat
tı attı. 

Yazan: 

Stelan ZWEIG 

2 
değil, böyle bir şey olamaz, keıı • 1 
disi mutlaka aldanmıttır, yanlıs 
görmüştür. Eğer hakikaten yaban
cı bir erkeğin odasına giren o ise 
bunu neden yapmıftı? Neden, evet 
neden? ihtiyar Salamon bu sualin 
cevabını zihninde arattırmak iste 
medi ve fena bir hayvan kovuyor • 
muşçasına o da kafasının içinden 
o dü,ünceyi çıkardı. Fakat ne yap
sa demin firar eden hayalet gözü 
önünden ayrılmıyordu. Sanki bu 
kadın hayali şakaklarına yapışmıf 
gibi idi: Bundan kendini kurtara
mıyor, onun tesirinden bir türlü 
sıyrılamıyordu. 

O dakikadan itibaren kararını 
verdi: Hakikati öğrenmeli idi. Dur 
duğu yerden ayrıldı, koridorun dı 
varı boyunca bir baştan öbür bata 
kadar soluk soluğa yürüdü, kızı • 
nın odasına kadar geldi. 
Gördüğü manzaranın dehtetin -

den tüyleri ürperdi: Demin o ya
bancı odadan çıkan kadın kendi kı 
zı idi, artık buna şüphesi kalma -

Tercüme eden: 

lımail MOŞT AK 

mışt; koridorun iki tarafındaki o
dalardan yalnız kızının odası ay -
dınlıktı, yalnız bu odanın perva • 
zından ince ve titrek bir ziya geli
yordu. ihtiyar Yahudi eğilip anah
tar deliğinden baktı: içeride be • 
yaz bir cismin dolattığını gördü. 

Sabahın dördünde kızının oda
sında hala aydınlık vardı. Çok geç 
meden bir elektrik düğmesinin çev 
rildiği~i .. duydu_. kapının pervazın
dan gorunen tıtrek ve beyaz ziya 
söndü, ortalık gene kapkaranlık 
oldu ... 

Hayır hayır, hayale kapılmağa 
mahal yok: Gördüğü bir hakikat -
ti ve demin yabancı bir erkeğin o
dasından çıkıp kendi odasına gi -
den kadın bizzat Erna idi, kendi
sinin kızı idi. 

ihtiyar Yahudi dehşetten titri -
yordu. Vücudü buz kesilmiş, adeta 
bütün azası donmuftU. Ayni za -
manda tepeden tırnağına kadar 
her tarafını bir ter bastı, bütün 
mesamatını su kaplamış gibiydi. 

Salamon yatağa uzanm19, tıpkı 
bir ölü gibi, hareketsiz duruyordu. 
Gözleri odanın karanlığı içinde 
ıahit bir noktaya dikilmifti. Yanı
haşındaki karyolada karısı rahat 
rahat nefes alıyor, kayıtsız bir uy 
ku içinde uyuyordu. 

Salamon ilk önce karısını uyan 
dırmağı dütündü. Evet onu hızlı 
hızlı sarsarak uyandıracak, demin 
koridorda vakıf olduğu feci haki -
kati ona anlatacak, kalbini taşıran 
gazabın bütün kuduzluğile yüzü -
ne haykıracaktı. 

Fakat yapamadı; bu korkunç 
hakikati yüksek sesle, nasıl anla -
tabilirdi? Hayır hunu ifade edebi
lecek kelimeler, mümkün değil du 
daklarından çıkamazdı. O halde ne 

1 ......... Buaün 

ŞÜPHE 
Makbule Hanım kocası Nezihi Beye 

dedi ki: h I ...• 
- Bugün sende başka bir a goru-

yorum. Neyin var Allah aşkına 1 
Nezihi Bey kafasını gazetey': sok· 

muıtu, halli doğrulmadan kısa bır ce
vap verdi: 

-Neyim olacak ki? 
Makbule Hanım sofranın üzerindeki 

ekmek kırıntılarını mini mini tepeler ha
linde topluyar, gözleri dütünceli, k:ıfa11 
baıka yerde, yemekten sonra hazırlıy~
cağı kahve için hiç le istical gösternu
yordu. 

- Ne bileyim? Dedi, acaba iılerin 
mi iyi gitmiyor da, benden saklıyorsun. 

Nezihi Bey kafası gene gazetenin i
çinde: 

- Olabilir, dedi, bu buhran zamanın
da akla gelmedik neler olmaz ki .• 

Makbule gözucu ile kocasına baktı. 
Nezihi Bey hiç te kendisi ile me1ıul de
ğildi. Bir aralık Makbule Hanım: 

- Bir erkeğin can 11kıntı11 olur da 
karıaına söylemez mi? Dedi. 

Bazı kocalar vardU" ki, bilhassa karıla
rına izahat vermekten hiç ho~lanmazlar. 
Nezihi Bey de onlardan birisi idi. Nite
kim ani bir hiddetle birden bire doğruldu. 
Elindeki gazeteyi buruıturarak sofra• 
nın üzerine attı: 

- lllaJlah sizlerden.. dedi. Allah aı· 
kına bana sual sorma.. 

Ve hızla ıapkasını başına geçirerek so
kağa çıktı. Makbule Hannn büsbütün 
ıaıırdı. Fakat enditeıi de arttı: 

- Acaba ne oluyor? Nesi Yar? Nezihi 
nin bu kadar sinirli olduğu yoktu. 

Sonra da kendi kendine karar verdi: 
_ Yok, hayır, bu böyle devam ede

mez. 
Kirpiklerinde toplanan bir damlayı 

sildi. Yüzünde gizli bir ıstırabın hazin 
ifadesi okunuyordu. Gözleri masanın ü
zerine buruıturarak atılan gazelJeve iliş .. 
ti. Sanki bir cinayet olmu' ta, luti! hn
lı bıçağını oraya abvermiı gibi titrodi. 
Y avaıça kolu gazeteye uzandı. Aldı ve 
açtı: 

- Acaba neresini okuvordu? Okur
ken sapsarı olduğnnu, hatti titrediğini 
vii•-lüm. Muhakkak bir feyler var. Fakat 
aö )emiyor. 

Ve gazetede bu "bir ,eylerni arayan 
gözleri büsbütün doldu batı sofranın ü
zerine düştü, ağladı, ağladı. 

* • * 
Biribirlerini ıevmivor değillerdi. Ne

zihi Bey çalışkan adamdı. Gerçi istedi
ği kadar para kazanını, ve servet yap· 
mı' değildi. Fakat mü~terek hay,tların· 
da sabır ve cesaret denilen ikı güzel va .. 
sıf vardı. Senelerden beri kocas•ndan 
biran olsun ,üphelenmemişti. Şimdi ne
den icini bir korku almı~tı? Bazı manevi 
hastahklar vardır ki vücudü tehdit eden 
al~lade hastalıklardan korkunçturlar ve 
daha çok fazla ıstırap verirler. 

* * * 
5f'kiz gün geçti. Karı ve kocan~n vazi .. 

yetlerinde bir değişiklik olmamı<b. Mak
bule Hanım soruyor, tarassut ediyor ve 
dütünüyordu. Nezihi Bey de her gün si
nirli idi. Hatli tahammül edilmez bir a
dam olup gidiyordu. Bütün bunların 
sebebi de, ne onun, ne bunun biribirle
rine söylemek istemedikleri, fakat arala
rında mevcuti olduğu pek &tikar duyulan 
bir ''tey,,di. 

Makbule Hannnın a.ıl korktuğu ıey, 
kocasının bir başka kadını dücünmesi 
ve onunla meşgul olma11 ihtimali idi. 
'Her gün yeni yeni §eyler buluyordu: 

- Vay, niçin bıyıklarını kestin? 
- Zaten bıyıklarun ima idi. Bir ta· 

raftan da ağarmağa batlamııtı, iyisi mi 
keseyim dedim. Hem böyle daha genç 
görünüyorum. 

Ertesi gün: 
- O kadar kravatların var. Neye bu 

yeni kravatı aldın? 
- Bu beyaz benekli lô.civert kravat 

hoş ta ondan .• 
Makbule Hanım koeasrndaki bu tehav

vülün itlerinin iyi gitınemesinden ileri 
gelebileceğini de düıündü. 

Makbule Hanon bir şeye daha dik
kat etmi,ti: 

- Artık gazete de okumuyor -
sun. 

- Gazeteler canımı sıkıyor. 

yapmalı? Evet ne yapmalı? 
Vaziyeti düşünüp muhakeme et

meğe çalıştı, fakat muhakemec.ine 
bir türlü intizam veremiyor, kafa
sının içinde kör birer yarasa gibi 
uçuşan dütünceler hep biribirine 
karışıyordu. 

- ismine tesadüf etmekten mi 
korkuyorsun? Yoksa sen de mi suüı .. 
timal yaptın? lhtilisın mı var, zimme
tinde para mı kaldı? Muhakkak , mu
hakkak böyle bir şey var .. 

- Makbule, sen şaıırdın mı, böyle 
bir ıeye nasıl inanabiliyorsun. 

- Muhakkak bir şey var ve ben· 
den saklıyorsun. Namusumuzun iki 
paralık olacağından ~orkuyorsun.. N~ .. 
file yemin ebne, benım sana emmyetım 
kalmadı. Ben artık burada seninle ya
tayamam. Seni gözümün önünde tev .. 
kile gelirlerse , ben ölürüm. 

- Makbule, sen sahi çıldırmıısm. 
Nezihi Bey kolunu uzattı. Makbule 

ıiddetle itti: 
- Bu evde daha bir dakika fazla 

kalamam. Ben anneme gideceğim. Bere· 
ket versin, beni kabul edecek bir ai • 
lem var. 

Nezihi Makbuleyi tutmak iç.in aya
ğa kalkmıştı. Fakat tekrar koltuğa 
düştü. Kadının hemen giyinerek , ıid
detle kapıyı kapadığını duydu, mer -
divenlerden ayaklarının uzaklaıan se • 
sini dinledi.. 

- Allah allah, dedi, karım ihtilas 
yapacağıma inanıyor demek.. inanıyor 
ve beni terkederek kaçıyor. 

Oç defa kalkmak istedi ve her de -
fa11nda bir isyan hareketile tekrar o -
turdu. 

- Mademki benim böyle bir cürüm 
iıleyebileceğime inanıyor, varsın git .. 
sin. 

- Halbuki bütün bu facianın orta
da hiç bir sebebi yoktu. Sadece Mak • 
bulenin kafasında bir şüphe ha11l ol • 
muıtu. Bütün sebep bundan ibaretti. 
Nezihi Bey de bu şüpheyi izale edeme
miıti. Belki de İstememişti. Mademki 
karısı, o kabiliyette görüyordu, artık 
onu sevemezdi, geriye çağıramazdı. Bir .. 
den bire hayat gözlerine bir boıluk gi
bi göründü. Artık yaıamağı bir hiç ad
dediyordu. Elleri konsolun gözüne dal· 
dı ve bir tabanca çıkardı. Şakağına da
yadı, çekti. 

* * .. 
Makbule Hanım koca11nın ölümü • 

nü haber alınca: 
_ Adliye tahkika!'nı. ~ur~~~ 

için böyle Y:"Pmı~tır. Ta ki curmunu ~n 
öğrenmiyeyım dıye... Sonra ne kalpsız 
adamıruı. Benim için iki satır bile ya • 
zıp bırakmamış. 

SEM 

Himayeietfal Üsküdar 
kongresi 

Himayeietfal Cemiyeti Üsküdar fU• 
besi senelik kongresini ıubatın 9 un -
cu cuma günü Üsküdar Halk Fırkası 
binasında yapnca!rtır. 

H•lkavlnda 

Halk ders' eri şubesinde 
Halkevinin halk dershaneleri ve 

kursları §Uhesinin komite intihabı bu .. 
gün saat (17) de Cağaloğlu merke
zinde yapılacaktır. 

• 
1934 ' Matbuat Almanağı 

Matbuat Cemiyeti tarafından ter
tip edilmiıtir. 

933 senesinde gerek memleketin i
çinde ve gerek hariçte husule gelen 
miihim vak'alar ve hadiseler, Vekil
ler Heyeti, mebuslarımız, vilayet tef
kilatı, gazeteler ve gazeteciler Alma
nağın başlıca münderecatını teıkil e
der. T anınmıı muharrirlerimizin gün 
lük mevzulanna dair kıymetli maka· 
lelerini de ihtiva eder. Kıymetli ve 
nadide resimlerini muhtevi olan bu 
eıerin tab'ına da son derece itina e· 
dilmittir. 

Fiatı 100 kuruştur. 
Satıt Yeri Kanaat Kütüphanesi 

1415 
.. ........... ıcm ...... 

çocuk gibi seslendiğini ititmitti. 
Evet dün baba kız birlikte çarşıya 
gitmişlerdi. Dükkanlar~n ön~~den 
geçerlerken bir camekanın ıçınde 
mavi ve sarılı bir süveter görnıüt
lerdi. Erna bu parlak renklerin im
tizacma hayran olmuf, ellerini yal 
varan bir vaziyetle kavutturarak, 
neşeli bir kahkaha içinde, arzusu
na mukavemet edilemiyeceğini bil 
mekten mütevellit bir emniyetle: 
"Babacığım, hana bunu alır mı • 
sın?" demitti. Halbuki gene bu 
kız bugün, bu gece yarısı anasının 
bahasını yanıhatındaki odadan çı
karak yabancı bir odaya gitmiş, 
yabancı bir yatakta yabancı bir ec 
keğin koynuı:ıa çırçıplak girmitti. 

O ne korkunç hakikatti Y arah
bi ! Kızı Erna, bu sevimli, bu te • 
fakatli, bu terbiyeli, bu tatlı hakıt 
lı çocuk ••.• O hala bir çocuk değil 
miydi? Akşamları işinden evine 
dönüp te onu bir mektep kitabı -
nın üstüne eğilmiş, mini mini par 
mağiyle takip ettiği iri harfli satır 
ları okumağa uğratırken gördüğü 
zamanlar o kadar uzak mıydı? .•• 
Hala dün olmut gibi hatırlıyordu: 
O bazan tatil saatlerinde mektebin 
kapısına gider, arkasında solgun 
mavi kuma4an kısa elbisesile çı -
kan kızını alır yakındaki pastacı
ya götürür, on~ pasta alıp yedirir, 
çocuk bu hediyeden duyduğu se • 
vinç ile babasının boynuna sarıla 
rak şekerli ağzile onun yüzünü gö
zünü öperdi. Bu daha dün olmut 
değil miydi? 

Zavallı ihtiyar içini çekerek söy 
lenmeğe batladı: 

- Allahım, Allahım ! Bu ne ayıp 
şey! Benim yavrum, benim o kadar 
nazlı büyüttüğüm kızım bir erke
ğin odasına, bir erkeğin koynuna 
girsin, hu ne hacalet ! Fakat hu er
kek kimdir acaba?. Evet bu erkek 
kim olabilir?. Biz buraya geleli 
daha üç ·gün oldu. Burada buldu
ğumuz üç erkeğin hiç birini üç 
gün evveline kadar tanımıyordu. 
Ne o dar ve uzun suratlı Kont 
Ubaldi, ne onun yanındaki İtalya~ 
zaiti, ne de Meklemburglu delı
kanlı, hayır bayır, Erna hunları 

Hayır hayır dün olmuş değildi, 
hunun üzerinden birçok seneler 
geçmİ•tİ. Kızı artık o cocuk de~il
di; fakat şurası muhakkak ki daha 
dün, daha bundan yirmi dört taat 
evvel bir camekanın önünde bir 

iPEK Sinemasında 
Düayanııı en büyük t'noru 
"SERSERİ KRAL., 111 unu· 

tulmaz mübdii 

DENNIS KING 
Dilber THEMA TODD 

ve canc'ğu komikler 

LAUREL • HARDY 
tarafından temsil edilen 

ŞEYTAN 
KARDEŞ 
(Fradiavolo] 

Metro Goldwyn Mayer'in Fran 
sızca sözlü ve pek iillünçlü bir 

f&heser. Bagün aaet 11 de 

1 

ucuz matine (13147) ·----l:lugün - .. --.. 

MELEK 
Sinemasında 

Sevimli artiıt 

MARIE GLORY 
nin ıimdlye kadar yaptığı 

en gllzel ueri 

ÇAREVİÇ 
FRANZ LEHAR'ıa meıhur 
opereti zenıin mizansenli büyük 
film. İflveten: Paramount hali· 
hazır havadisleri. Buglln 11 de 

ucuz matine. (13146) 

iş ve işçi J 
Milliyet bu wütunda İf ,,. iıçi UIİ'. 
;yenlere tavauut ediyor. lı ıı• ~ 
i.tiyerıJer bir meletupla lı biit' 
mu~ müracaat etme/iclirler. 

iş aranıyor 
iki genciz, motordan anlarız .• 1"•1' 

raya dahi gideriz. Fatih: Macar l<.ot: 
dqler caddesi No. 37 Kazım, BaJıt' 

Amelelik yaparım, Şimendifer ~l· 
lannda tamiratta ve istaayonlaiJ~ 
makasçılıkta istihdam edilmitim. 'f• 
mil ve tahliye hanıma! itlerinde bil ' 
lundum. 

Adres: Kasmıpaşada Atik cadd~ 
15 numarada kunduracı Rifat vasıl'' 
sile Ali 
~~~~~~~~~~~-,./ 
1ST ANBUL BELEntyf:Sl 
Şehir Tiyatrosu 

Saat 14 te yalruz cuma günleri 
Gündüz temsP: ·-.. -..ı •. 

Bu akıam 
saat 19.30 da 

LUKUS HAYAT 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Asrın umdesi "MiLLiYET" ~· 
~~~~~~~~~-~~ ... ~ 

ABONE ÜCRETLERİ 1 

Türki,.e için Hari' i, 
L. JC. L. 1'-

3 a71ıiı 4- 8,,.,., 
8 M 7 50 14 _... 

12 ti 14 - 28 /. 

Gelen e•rak •eri yeri1me:s..- Müdd~ 
ıeçen nü.balar ıo kuruıtur.- Guet• a• 
matbaa7a ait lıler için müdiriyet• 0:

11
• 

racaat edilir. Gazetemiz ilinların 111e• 
liretini kabul etmez. • 

•ı ............. ...-~ 
~ 

~f· 
ilk defa· olarak burada görıJJ1~ı bunlarla üç gün evvel bu ote ri 
tanıtnııftı. Hatta otele geldilc:leı' 
gün değil, ondan bir gün sonrıı. ·~i 
londa dansederlerken biribirletıil( 
tanımıtlardı. Nasıl oldu da b~fll'i 
erkeğin birisi o tanıtmayı ."f ıı.t' 
dört saat içinde bir yatak ınuıı ııır 
beti haline getirebildi? Hayrr Je' 
na imkan yoktu; onlar buradıı. JI' 
ğil, muhakkak başka yerele "e~. 
ha evvel tanıtmıtlardır. V, e ııl'ıl 
koca sersem, müseccel deh, ·btiıı" 
görememiştim, öğrenemetn1' 0j• 
'üphe etmemi.tim. Fakat na•11c:ı.ı'~ 
renebilirdim? Esasen bu ana rıııt! 
hayatları hakkında ne biliY0 Jı* 
ki? ••. Bir zamanlar onlara P~~:ıı ' 
zanmak için, elimde e?ya "!'u eJıİ' 
nelerile dolu bir çanta, şehır ~dı;rl 
dolaşırdım. Şimdi de günde 0 '(Ut9' 
saat, gene onlar için çalıp~?, f1 
Para kazanmaktan batka 1 pıı.r' 
düşündüğüm yok... Para, ıetl'!. 
hep para, onlara güzel tu"1:rı.Jı 1 

almak, onları zengin yaP çıı.Iı'' 
çin para... Bu kadar çalışıp ot~~ 
ladıktan sonra akşamlard·~diirı,, 
hitap, kırık dökük, eve 0 ııı.t• ' 

• d drr • zaman onlar ya tıyatro d bur'~ 
balodadırlar, yahut şura ··a)er• ıJ., 
da ziyaretlerle meşgualdur e gi~ 
tün ı:rün ne ypıyorlar, ne7;it,,.,~ 
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_!!11ft11nın fllml•rl 

:;~istik: Karabiber 
I kmra: Gaip Ruhlar Adası 

voı:) : Şeytan Kardef (Fradia • 

Melek· ç · 
S • arevıç 

aray· K T .. k • azanova 
(Clı '" 1 : Be, Kocalı Kadın 
A ar emgne) 

l'tlatıı.: -....::.:: 

Kara biber 
0 

( Fransızca ) 
ıııon~nLYanlar: Lupep Velez, Al· 

B ove. 
doğ: filın nıaruf Amerikan daha 
Vete~~.u Me~-,ikalı artist tirin Lupe 
canı b!1 çevırdiği hareketli, heye
hı;. 1 ır eserdir. Bir içki kaçakçı· 
~· eıag .. . l 

llıev 1 uzerıne kurulmuf o an 
Yite;~ canlandırılmıttır. Film ae • 
llıakt Jekınekte ve alaka uyandır
'laffa ak ır · Artistler tabii ve mu • 

lırlar. 

~llll\ra 

Gaip-ruhlar adası 
0 (Türkçe) 

lau;haYanlar: Richard Arlen, 
.,, ton. 
lllJ f"\ İpek . 1 ın bundan biraz evvel 

ıuıı 11,'.'eınasmda geçmittir. Mev -
'lıı.ntllıutefennin bir delinin hay • 

ar, b' . ·1 . h r Retir • . ır nevı atı e ınsan a ıne 
de i llıesı ve bunların günün birin 
d. 'Yan d k h "f" ··1d·· · ır, e ere erı ı o urmesı • 

lııeı.: -...... 
Şeytan kardeş 

0 
( F ransızı.:a ) 

la11;~ayanlar: Ali ver Hardy, Stan 
.,, e' I>ennisking Thelma Todd ou f1 , 

A.ıııerk·ın, ıneşhur iki ayrılmaz 
Stan lalı koınik Aliver Hardy ile 
haf b; aurel'in çevirdikleri çok tu 
lııı ik:t,eserdir. Eserin başlıca rolü 

1 liO "k ta. Ve ını tarafından yapılmak 
tolun:VVelce (Serseriler Kralı) 
de filrnı1 Ya\ltnıl olan Dennisking 
E'İi!iiııç/ " e 0Ynamaktadır. Film çok 
ltatya<l 

11 
Ve el!lencelidir. Mevzuu 

~lıtluk a on sekizinci asırda hay • 
ııi etınit F o· 1 . . d ., il.danı ta ıavo o umın e-
Rııı Ya 1~ hayatında bu iki komi
te dellıgı tuhaflıklardır. Film sey 
"" ~er. 

eıeı.: 
-........:.:_ 

Çareviç 
0 ( Fransızca ) 

tue;nıı.yanlar: Marie Glory, Nu. 
o. 

~d~ilın emsaline çok defa tesadüf 
'la.len İatenmiyen bir izdivacm,llfk 
dı• etin kalp itlerinde tesirsiz kal 
)'~ lıllkkında bir eserdir. Daha zi
~' 'en ve eğlencelidir. Bilhassa 
fııı~~ Ve erkek güzel artistler tara 
ka bi: 0Ynanmıt olması filme bq 
811~ .. ;~vnak vermektedir. 
~ 

Kazan ova 
0 ( Fransızca ) 

Jee.ıı:::r~nlar: lvan Mojokin, 
k Bu fi!;•let, Marguerite Moreno 
l e.baz !( ınaruf zendost ve hok • 
eriııj &.zanovanın atk aergüzett 

la. Ve on b • • L 
tın1 .. eşıncı ui ile temas-

lı[, fi!~:~terir eğlenceli, entrikalı 
z,ı kad ır • Seyirciyi celbeder. Gü 
Ya. •nları ·· 1 d k l Ilı dikk ' guze e orları ve fa 

l il.tı Ve b at sahneleri, hafif tarkı-
<ı.• azı gu··z l h . • • ı 'l>ard e arıcı manzara-
'tıı ır. 

1'1( 1 

~ 
~eş kocalı kadın 
0 ( Fransızca ) 

. 8~7anlar: Raimu, Mary Glory 
fılıtıid·' ın çok eğlenceli bir fantezi 
~oltti ''.r· Bilhas~a methur Fransız 
"ttlj ı:ı :aiınu bu filmin en kuv • 

a·'a Sİ.Yetidir. Mesele şudur: 
b- ır Zen . 
•t ad ı:ın yatile gezerken hali 

~a.t ir·'Yda dütüyor. Eğer mürette • 
ıı· .ın e k d" Ş 1 ı ~k l en ıne arlmany ılka 

lı'.le k:;n1t olan birisi olmasa aç 
lıı İı;ece ~~~lar • Onların yiyeceği
ediy0r. ~~"1• hep bu adam tedarik 
~Otlar akın ona nankörlük edi -
•1' ' o da d d 'in ed· a a a kendini Kral 
lii h 'Yor. Bu esn d k ··1·· •a n 1 a a ço gu unç 
den ı:üt. er olmaktadır. Film cid • 

unecek bir feydir. 

MiLLiYET CUMA 9 ŞUBAT 1934 

Sinemalarda bazı müşahedeler 
Bu İf belediyenin işidir. Onun işi 
de başından atmıf. Hangi birine 
baksın! •• 

• • • 

Be, Kocalı Kadın /ilminden 

Şimdi yeni bir para sızdırma u
sulü çıktı. Eskiden salonda size 
yer gösterenler bir de program ve
rirdi. Bu program nihayet size bet 
kurufa patlardı. ister alır, ister al· 
mazdınız. Hatta bazı sinemacılar 
bir ara bu programı bedava da da
ğıttılardı. Sonradan vazgeçtiler .Bu 
programl11rın bir maliyet fiati var
dır. llan mahiyetinde olduğu için 
ilan pulu da vardı. Sinemacılar, 
bunları, mütteriye elektrik feneri
le yol gösteren kadınlara sattırmak 
ta idi. Onlar da bet kuruta veri
yorlardı. Şimdi uıul deği9ti.. Bu 
programlar kalktı. Her sinemada 
bir çefİt iıimle bir ıinema gazete
si intitar ediyor. Ama ne gazete!. 
sormayın. Bunun sinemacıya naza
ran iki faydaaı var: birisi ilan pu
lu yok! ikincisi, on kuruta satılı
yor. Eğer kazara bet kurut verir
aıeniz size gazeteyi veren, hiç yüzü 
kızarmadan bet kurut daha istiyor. 
Çünkü, ırazete ! Ama ne gazete! 

Sinemalar, saat 23 le kapanını. 
ya batladı batlıyah gösterdikleri 
filmlerin kıymetleri göze batacak 
kadar düşmüttür. Hafta oluyor ki 
Beyoğlunun yeni film ııösteren bet 
sinemasında bir tek iyi film bul
mak kabil olmuyor. Belki müfteri 
gelmediği için fU sırada eldeki hıı.
fif şeyleri çıkarmak maksadile ih
tiyar olunan bu har_eket maattees
süf halkı sinemadan büsbütün so
ğutmaktadır. Bunun sinemacılar i
çin bir kar olmadığını söylemiye 
hacet görmeyiz. Eğer maksat bu 
fena mevsimi ucuz filmlerle geçir
mek ise hiç olmazsa bet sinema. 
dan ikisi nöbetle9e iyi film işlese 
de mşterilerin sinema ile alakala· 
rını idame ettirse fena olmaz. 

* * * 
Dikkat ettiniz mi? Beyoğlunda 

hiç bir sinema saat 23 Ü bir dakl· 
ka bile geçirmiyor. içlerinde 23 e 
bet kala, hatta on kala biteni bil• 
oluyor. 21 de başlıyacak diye ilin 
edilen gece seansları da daima çey 
rek geçe veya yirmi geçe başlıyor 
ve gelecek filmlere ait bir sürü par
çalar, başağrısı ilaçları ilanları ..,. 
manasız kordela kesikleri ile ya.
rım saat geçiyor. Sonra ıruya aad 
film batlıyor. Şimdiki filmlerin de 
baş tarafları mutlaka bir kaç daki
ka ~üren artistlerin tetrifatı, isim· 
leri, resimlerile dolu. Böylece pror 
ramın göbeğini tetkil etmesi li.zım 
gelen asıl filme bir saat ya kalıyor, 
ya kalmıyor. Dakikada 16 metre
den bir saatte de ancak 1000 mel;. 
relik bir film gösterilebilir. Buna 
nazaran 23 kaydından beri göste
rilen filmlerin hepsini 1000, niha
yet 1200 metre olarak kabul etmek 
li.zım gelecek.. Halbuki timdi ya· 
P~lan ~ilmler bu kadar kısa değil· 
dır. Sınemacılar haydi filmlerine 
acı~ı>:or ve kesiyorlar. Bari mÜf· 
terıle~ıne kıymasınlar da filmler
den bır fey anlıyabilemelerine im
kan bıraksınlar. 

• • • 
Sinemalarda sigara içenlerin a

dedi arttı. Bu tezayüt belki inhisar 
idaresinin hotuna gider. Lakin bu-

gün içinde tütün kokusu almadan 
oturulacak bir salon kalmadı. Va
kıa gerek ekran ve gerek duvar
larda "belediyenin emri mucibin
ce sigara içilmesi memnu,, olduğu 
ilin edilmektedir. Lakin kim din
ler. Şimdiye kadar bir tek adam 
da sinemada ıiııara içtiği için ce
zalanmı9 deitildir. Hele localarda
ki müfteriler bu kayıttan tamamen 

Bu, görülmilt teY değildir. Bu, 
bahtit ise çok, gaezte bedeli ise ge
ne çoktur. Lakin sinemacılar buna 
aldırmazlar. Çünkü elinde elektrik 
fenerile bu iti yapan kızlara aylık 
verme11ler... Böyle biribirine ke-

Çareviç lilmintlen bir sahne 
mü~t~ı~adır. Sanki oraaı kanun net olmuf bir takım ufak tefek 
harıcı ımit gibi. menfaat ditlileri arasında mü9teri 

Sıhhate muzır olan bu laübali- yuvarlanır durur ve ilk bahanede 
liğe bir nihayet vermek lazımdır. - ıaat 23 meselesi olduğu gibi -
Her yerde ve her devirde sıkılmaz çoktan bezdiiti bu itten vazgeçer •• 
adamlara leıadüf edilir. Halkın Bu ufacık sebepleri ihmal etmek 
sıhhatini ve istirahatini kendi bir sinemacılar için yanlıt bir hareket-
dakikalık zevkine feda eden den- tir. Ama kime dinletirsiniz ! 
sizlerin haddini bildirmek icap e
der. Bu vazifeyi kim yapacak? 
Program dağıtan kızlar mı? Yoksa 
şu sırada ıalona bir kitinin fazla 
girmesini bekli yen ıinenıacılar ıaıı? 

, 

Ne çabuk? 
Daha ıreçen tetrinievvelde evle~en 

Lupe Velez yeni kocası Johnny Weıs• 
muller'den ayrılmak istiyormuı. Diyor 
ki: 

- Zaten biz daha evlendiğimiz gün
den itibaren kavıraya baılamıttık. Bu 
iıte ne kocamın, ne de benim kabahati. 
miz yoktur. Kabahat Hollywood'un .•• 
Şu halde Metro Goldvin Mayer Jobn· 

ny Weiımuller ile Joan Harlow'a bir a· 
rada film çevirtebilecektir. Çünkü damar 
lannda lspanyol kam kayruyan Lupe Ve 
lez buna itiraz ediyordu. 

Şimdi Hollywood'da iki kalp daha bo
taldı. Bakalım kimler kiralıyacak? 

Hollvvod'dun en şık gezen 
on artisti 

'.Adolphe Menjou Hollywood' da ııklı
ğın sade bir timsali değil, ayni zamanda 
Allahıdır. Geçenlerde sinema payitahb· 
mn en iyi ciyinmeıini bilen on kiti in
tihap ve ilin etmiıtir. Onlar da ıunlar
clır: 
Douırlaı Fairbanks Junior, Clive Brcook, 
William Powell, Owen Moore, Frank 
Eliot, Sam Goldwyn, Sidney Franklin, 
Cedric Gihbonı, Georges Fitzmaurice. 

Jean Harlov'un en son resmi 

lpeklilm stüdyolarında itina Üe çevrilmekte olan ve bazı sahneleri 
matbuat huzurunda çekilen zengin (leblebici Horhor Ağa) /ilmin

den bir sahne .• 

Şu Bu \ 1 sınama haber-liri 1 
Amerikanın e: güzel yıldızların ı-. ·F•r-an-ıa•d·~·s-i.ne•ma-•••e•n•di•k•a•aı•o•d•a-no· 

dan Jeanne Harlow haftada 1500 isi M. Charles Delac ıu beyanatta bulun· 
dolar almakta idi. Bunu az gördü- muıtur: 

g"ü için stüdyoya ıritınekten imtina - 1932 de sinema 900 milyondan faz. 
k d 1 la hasılat yaptı. Bunun 359 milyonu Parl 

etınitti. Nihayet onturatı ta i e- sin, gerisi viliyetlerindir. 
dildi ve haftalığı 3500 dolara çıka- * Almanyada iki defa sanıürden ıeçen 
rıldı. Şimdi bu küçük ücretle ça- "Beyaz hemıire,, filminin bir çok yerleri 
l f keıildikten sonra Eliaberth ve Deli iımi4 
''ıyor • * • • le ırösterilmesine müsaade edilmiıtir. 

Lilian Harvey de ayni suretle ha 
reket etmek istedi. Hele kendi 
filmlerinin fransızca ve almanca 
dublajını kendisine yaptırmalarına 
içerledi. Fakat stüdyo aldırmadı. 
Nihayet teılim olmıya ve kendi fi. 
limlerine ses vermiye mecbur ol
du. Bundan batka bir büyük film
deki rolü de elinden alındı. Şimdi 
çalı9tığı F ox firmasile arası pek bo 
zuktur. Avrupaya avdet edeceğin
den bahsetmektedir. 

* • • 
Havadis filmi çeviren bir İngiliz 

firması yılbD.fında İngiltere Ba,ve
kili M. Mac Donald'a müracaat e
derek İngilizlere sözlü film vası
tasile temenniler yapılmasını rica 
etıniştir. BD.fvekil bu ricayı kabul 
etmitse de timdiye kadar yapılan 
rilmlerde resminin pek ihtiyar çık
tığını gördüğü, bunun da halka 
memleketin çok ihtiyar bir adam 
tarafından idare edildiği zannını 
vereceğini düşündüğü için buna 
bir çare bulunmasını istemit ve ni
hayet başvekil efendiye makiyaj 
yani çehre tuvaleti yapıldıktan son 
ra film çevrilmittir. Acaba doğru 
mu? Biz bir Fransız mecmuasın
dan naklediyoruz. 

-o--

Colette Dırfinel tevkif edildi 
Pariate vukua gelen nümayiılerde po

lis önüne geleni yakaladı ve karakola 
bktı. Bu sırada Fransız: yddızlanndan 
Colette Derfenil ile kocası da, o civardan 
geçmek ırafetinde bulunduldanndan ya
kalanınıtlar ve içeriye tıkılmıılardır. 

Hüviyetleri anlaıılıp nümayiıle ala
kalan olmaclıfı anlaıılıncıya kadar, ka· 
uko:da mevkuf kalmıılardır, 

Olga T schekıwa, Anne Marcart, 
Harry Pyl "maskesiz dünya,. isminde bir 
film çeviriyorlar. 

* 1933 da Berlindeki 387 sinemaya 
dört buçuk milyon seyirci ginnittir. 

* Aleschdre Gorda' nın filmi olan 
"yedinci Hanri,, filmi 1 n(İlterede timdi
ye kadar yetıniı hin lngiliz lirası hasılat 
temin etmiıtir. 

* "Şen dul,, Amerikada tekrar filme 
alınmaktadır. Maruf beıtekir F ranz Le
har bu sebeple Amerikaya gitıniıtir. Bu 
filmde Maurice Chevalier ya Jenantte 
Macdonald ile, yahutta Joan Crawford 
ile oynayacaktır. 

lngiliz filmleri, Amerikan filimleri
ne karı• ciddi bir relcabete baılanuılar· 
dır. 

• Meksikadaki Alman sefaretinin te
tebbüsü Üzerine, Meksika hükıimeti "E· 
ıaret,, iımindeki filmi menetmiıtir. 

• Bu sene Lehiıtana ancak iki yüz el
li ecnebi film ithal edilebilecektir. 

* Romanyada geçenlerde katledilen 
Başvekil Mösyö Dukanın hayatı ve fikir 
leri hakkında bir film çevrilmiıtir. 

* Çeko!lovakyada geçen sene 162 film 
menedilmiıtir. Bunlardan sekseni Alman 
yirmi altısı Franıız filmidir. 

* 1 ngiliz sanıörü, "Aricine" iıminde. 
ki modern bir genç kızı tasvir eden filmi 
tasvir eden filmi döt defa reddettikten 
•0nı:a ~ayet gösterilmesine müsaade 
etmııtir. 

.* dHarol~ b1;-llfilo.yd "Bir kedi ayağı" iı· 
mın e yem ır m çevirecektir 

* Hollywood artistleri, Reiıicümhu 
Roosevelt'in doğumunun yıldönüm~ 
münaaebetile bir ziyafet venniılerdir. zı 
yafete Marie Dreuler riyaset etıniıtir. 

* N ankin Hükumeti, bazı Amerikan 
filmlerinde Çinlilerin vatanperverane 
hislerini inciten tarkılardan dolayı pro
testoda bulunmak üzere, Hollywood'da· 
ki konsolosunu memur etmiıtir • 

* Hindistanda sonsör "Yedinci Han· 
ri'nin hususi hayatı,, hakkındaki filıni 
ırayriahliki bulduğu için rnenetmiıtir. 

• Bernard Shaw'ın bir piyesi Hol
lywood'da filme almmaktadır. Hal· 
buki Shaw piyeslerinden hiç birinin 
filme almmaaına katiyen müsaade et 
miyeceiini aöylemiıti. 

Şeytan Kardeı filminden bir sahne 
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Tarihi tefrikamız : 25 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yazarı: PAUL REBAUX. Tercümeeılen:H.TAHSlN 

FENA BİR HAV ADIS 
11 t1evzun kollarını uzatarak ba· 
Yap •t Yana . dü~müt, teessürden 
Ya,i n::' bır heykel gibi gözleri 

a olu devam ediyordu: 
ğiın-:akat bütün kalbimle sevdi 
ll'ıek a amı ayni zamanda kaybet
edehiİ B~ fed..karlık tahammül 
dir ecegım kuvvetin fevkinde· .... 
laınNapolyon tekrar yürümeğe bat 

ı~tı. Sert ve homurdanarak: 
lun- Sana böyle bir teklifte bu· 

mas · · z h' bir .. 1 ~~·n aptiye nazırına ıç 
Sz. "oylemiş değilim. .. • 

tı J ekız. gün sonra Zaptiye nazı· 
fik . 0~efıne, tifafhen bildirdiği 
ed'rını uzun bir mektupla tekrar 

1Yordu. 
Jo f' Sar ze ın bu mektubu alınca 

ne. ay başrnabevincisi olan M. de 
"' mu • · Yin . &<ıt yı davet etti. B~mabe· 
&örcı, .d~rhal gidip imparatoru 
hu feıını söy'edi. Aldığı mektu· 
YacakPa.ratora gösterek, ona oku· 
&ih· ve. onun emri olmadıkça bu 
ki 

1

1 1.:ı_~•ı.ye•eri bir hinayet teli.k· 
e lıg·n .. 1· k . . N ı soy ıycce ·tı. 

lırlaapo)yon yatağına girmeğe ha· 
de n~Yordu. Oda kapısının bir· 
ce ~ hıre açılıp imparatoriçenin i· 
. tıye . h . t• B; . !!ır:neaine ayret etmış ı. 

·•az rni.i::ehzi: 
tı 'd liangi rüzgar seni buraya at· 

· em i•ti. 
N Okuyunuz haşmetmeap ! 

tuh apo:yon bir göz atınca mek· 
~n muhteviyatını anlamıştı. 

lapf Anlıyorum. . Gene bu mahut 
e<lil:ee n~zın. . Artık tahammül 
tııı•t ~ bır vaziyet almıya batla-

Y it ı <' J f' b nı.ı h· · •••Yor musun oze ın U• 

teıı:ı; ır güzel tekdir edeyim? Seni 
tur ·n etmek için baska çare yok· 

. z:Ji Ca) k • . b' • 
ııni <;a; ara yaverlcrınden ırı-
dır ... · &ınııış ve şu tezkereyi yaz· 

~oıya b l 
1'..,·ı . a, amı~tır: 
"M .. erıe:, 5 ikinci te~rin 1801 

~ti b0
'Yö Fuche, bir kaç günden f in:z; h\deliliklere te~bbüs etti· 

ara Tıih a er a' ıyorum. Artık bun· 
ruda11 daYf:t vermeniz ve size doğ. 
b· o' I it a)fı.k gruya v"ya dolayısile hiç 
enizj 1· a.aı 01rnıyan itlere müdaha

tıı.ır .esn:eniz lüzumu b"yan olu· ... 
ca ~:Pdolyon bu tezkereyi yazdırın· 

r U: 

ğe k• ~ıı tezkere seni tatmin etme-
Na 1 rn!dir? 

tın apoJ:ıron Jozefine kartı kolla. 
til: U-ıatnı,,, Jo.>zefin de gözyatla· 
1 Otay d.. k •ı« • • ar h. a u~ere ııu ··ının göz Yat-

ı\kribirine .karısmıttı. 
•ahit at Za?,lı7e Nazuı fikrinde 
du. ' ınevk.ını muhafaza ediyor-

}' eniden ba,lıyan bir Qfk 
k Jozefin, ikinci kanun 1808 de 
.ı 11Casmın aksam saat dokuzda bir· 
\i~~ bire Tuilleries sarayına avde-
~ menınuniyet!e ~örmüştü. 

h~ııı .\zizem J ozefin, sana sene· 
•il,,\l kutlulamak için büyük bir 
ka.ı.ı,~ Yol almak mecburiyetinde 
l:efiy0~te ltalyadan bunun için 

~:ır'dii~h ~l\smetmeap, böyle bir 
eıı tııiit llduifünden dolayı ha.kika· 
J0'Zef~tekkirim. 

ı:" ın b tıı~ıterelid 0~nnıa tehlikesi bat-
Hi. 1( en beri tamamile değiş

•eııe evvo(a•ından korkuyordu. Üç 
~~tı bire zabaşına ızeçirilen tacın 

lırııaı man baka bulacağına 
~er' · ver,.miyo d K h' •1cı he . . r u. ocasının 
~t ehe ve~lerını, sadakate büyük 

dı. A• ıtunıyet vermedi.. . bil' 
ııı •1a.p0 ) , gını ır· 

a·e~li oııı!~n_un ona ka ... ı eski 
1 ırıbirini ı~mı da hissediyordu. 
ter, eğlen tak-p. ed.en muharebe-
evlit celer, ıktıdar ıne k" · r 1 etı;•· km v unın 
:tt Ocla gı sı tılar onun mü~te-
~·~ o•rn:an bllJlı"ı çevirme•ini mu. 
ttı •eıı .•tu. Fakat Napolyon on 
~ötii11 .. elık bir evliliğe ve ha • t 
t Uae - rıc 
"ceaind.e r8:1!'me'..' ka!ıamı atk de-

lıı:ı bır alaka ıle seviyordu. 
h!re ~:~aloru?' ~ugünlerde birden. 
bır Çok ~t ~dıtı saray İçerisinde 
"erlllişt. edıkodulara ıebebiyet 
de erııi:·L Napolyon, kapısı önün. 

..._ ueklıyenlere: 
S"k Yern ... 
L U •al egı ımparatoriçenin kü. 
ıı.. onuna. t' · , y b' d "''a. y ge ırs:n.er. e ıl-
e kirıı arın sabaha kadar ikimizi 

r Joze;fn ~iz etmesin. demitti. 
a.ıı bak • ocasına hayran bay. 

..._ N •Yor ve: 
Qj,, o.sı) bu . b . 1 'Otken N geceyı enım e ..• 

..._ O apolyon · 
ııı n ik' . 
'il arıı 1~ 1ı· 1 

: cneden beri evli ol-

t ~ ın n ·
1

1
r ~devç gibi hareket etme-

eıı rnı i ? u · ~ l:eliyoru r · . zu_n bır seyahat-
\> arnaıılard rn

1
. Şımdı seninle eski 

er a odu' 'b' "tPk ak ı:u gı ı bas basa 
şanı Yemeğ· ni yiycce-

ğiz. Ah, Jozefin hissediyorum ki 
senden ayrılmak benim için imkan 
haricindedir, mukabelesinde bwu· 
nuyordu. 

Duvarla örülmü1 kapı 
Napolyon 1809 senesi ıonbaha

rında Fransaya avdet etmezden 
evvel Münih'ten gönderdiği bir e· 
mirnamede tekmil saray erkam· 
nın F ontainebleau' da İçtima etme
si lüzumundan bahsetmişti. 

27 nci birinci tetrin günü akta· 
mı avdet edeceğini bildirdiği hal
de, ayın 26 sında sabah saat dokuz 
da sarayın bahçesinde bulunuyor· 
du. Sarayda bekçilerden batka 
hiç kim e yoktu. Saray erkanının 
derhal şatoya gelmesini emretmit
ti. 

Bu müddet zarfında kütüphane
de çalıtırken bir araba gürütlüsü· 
nün ititilmesi üzerine: 

- lmparaloriçe mi geldi? de. 
mitti. 

- Hayır batmetmeap, maiyet 
kadınlarından bir kaçı gelmif, im
paratoriçe hazretleri nihayet bir 
çeyrek saate kadar bu~ ada buluna.. 
bilecektir. 

Jozefin endite içinde idi. Bu son 
zamanlar imparatorun ona gön
derdiği mektuplar pek soğuk bir 
lisan'a yazılmıştı. Acep timdi o
nu muhabbetle kartılıyacak mıv· 
dı? Acep nihayet o müthit kararı 
vermit mi bulunacaktı? .. 

Saraya gelince: 
- imparator nerededir? demit

ti. 
- H~metmeap kütüphanede

dir. 
Derhal kütüphaneye girdi. Eli 

dayanacak bir nokta arar gibi 
kapının kenarından ayrılamıyor• 
du. 

İmparator Jozefinin geldiğini 
görünce: 

- Ah, buyurun madam. Geldi
ğinize iyi ettiniz. Çünkü ben der· 
hal Tuil!eries sarayına gidiyorum. 

- H~metmeap, bugün geldiği
nizi haber alınca hiç durmadan 
bur,.v~ kotup geldim.. 

Bonapart vazıh bir dargınlık e
seri göstererek: 

- Uzun münakaşa etmiyelim. 
Daima olduğu gibi, ortada gene 
haksız benim. 

Jozefin mütfik, ahenktar sada· 
sile: 

- Napolyon nasıl oluyor da bu 
kadar uzun bir seyahatten sonra 
bana hiç iltifat etmek istemiyor· 
aun? 

Bu sözleri söylerken Jozefinin 
bütün cazip ııüzelliği üzerinde idi. 

Napolyon tahammül edememif 
ve: . 

- J'!akkın var, Jozefin, demit 
vb~ ~y~ga ~allkadrak iki karı koca gi. 

ı oputmut er i. 
AkfalD Jozefin büyük' b' 't' •1 .. I . . ır ı ına 

ı e suı enm19tı. Herkesin takdiri· 
ne mazhar oluyordu. 

Yemekten sonra imparatorla ka,. 
~ t 1 • 
gı oynamış.ar ve ımparatoriçe mü. 
temadiyen kazanmıth. 

Oyundan sonra her ikisi de apar 
tımanlarına çekildiler. Jozefin o
dasına girerken Napolyon'un da
ima olduğu gibi, uzun bir yolcu. 
luktan geldikten sonra. bu geceyi 
onunla beraber geçirmek üzere a. 
partımanma gelip gelmiyeceğini 
kendi kendisine sormuştu. 

Acep bu defa kendisi kocasının 
odasına gitse daha muvafık hare
ket etmit olmaz mıydı? 

Jozefin bu son fikrinin tatbiki· 
ne karar vermitti. Kendi apartıma
nı ile imparatorun apartımanı ara· 
aındaki koridoru takibe batlamıt
b. Fakat evvelleri bir kapının bu. 
lunduğu yere gelince, henüz tuğ· 
laları meydanda olan bir duvarın 
çekilmit bulunduğunu gördü. 

(Bitmedi) 

Boğazdan geçen vapur
ların seyir yolları 

. Yeni 1 ıtanbul limanı nizamnameıi· 
~·n ~oğaziçinde vapurların takip et• 
~i!'t:;':. hat seyrini değiıtiren maddesi 
la

u u, dünden itibaren tatbika bat • 
nmııtır. 

Buna na:zaranı büyük posta ve yük 
;;a:.,urları boğazın Anadolu sahilini t ... 

1 
• n Karadenize çıkıp Rumeli sahilini 

tar!be
1
• ~ lim;ana gelirlerken arbk Rumeli 

sa 1 ~ ~nı takıben girecek ve Anadolu 
ıahılınden zeleceklerdir. 

. Şamber Maritim, bu hususta Deniz 
T!caret müdürlüğünden tafsilat iste -
mış ve kendilerine l:izrm gelen izahat 
,·erilmiş Lir. 

Şirketi Hay.-iye vapurları, iıli:elelerİ· 
ne göre oeyredebileceklerdir. 
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Hergün bir gazı ı 

Eski Türk manileri 
r -, 1 Dünyada neler oluyor I 

Beraet eden üç Bulgar 
Bunlar birçok hususiyetleri meydana 

çıkarmış oluyorlar 
Reichstag yangını davasında beraet 
eden Bulgarlar niçin salıverilmeyorlar 

Şuradan buradan kulağımıza 
çarpan eski Türk manilerini parça 
parça toplayıp büyük bir kitap ha· 
!inde netretmek mümkün olsa, es
ki Türk hayalının bugün bilinmİ· 
yen bir çok hususiyetleri meyda· 
na konulmu9 olurdu· 

Bu manilerin aşk ba9lıca mevzu· 
udur. Denilebilir ki, aşk olmasa 
mani söylemek te kimsenin hatırı· 
na gelmezdi. Kafes arkasında ö
mür çürüten Türk kızları maniden 
en büyük teselliyi buldu. At sır
tında, sevgilinin hayalile dağı tatı 
dolaşan Türk delidanlısı, maniyi 
kendine yolda!} bildi. Meseli., din· 
leyin fU r liyi: 

Elin elimde değü, 
Kılıç belimde değil, 
Yare gitmek isterim 
Hüküm elimde değil! 
Çapkınlığı dillerde gezen eski 

bir hovardayı tu mani ne güzel ta
rif eder: 

Iraktaki sinüer, 
El ourdukça iniler .. 
Köyde bir yeğit varılır, 
Haftaıla yar yeniler! 
Derken sitemler batlıyor~ 
Bir çift lahur ,aı aldım, 
Dağlar basında kaldım, 
inkisar eyİemem ben, 
Seni Mevlaya saldım! 
Evli bir kadına gönül veren er· 

kek ağzından: 
Bügün ayın onudur, 
Yüküm buğday unudur, 
Evliye. gönül verme, 
Eve gıder unutur! 
Eskiler, meğerse nasıl undan 

tutulurlarmıt: 

Çayıla kumlar kaynap.r, 
Suıla balık oyna,ır, 
Sokakta sesin duysam 
Evde dilim ıl ola,ır ! 
Yüregi yanık, erkek maninin 

ağzile gizli gizli soruyor: 
Mavi çepken ılar mıdır, 
Cebindeki nar mıılır, 
Gece günılüz yanarım, 
Hiç haberin var mıdır? 
Yalvarıp yakarmalar tesirsiz ka-

lınca, çok nazdan usanan 8fık, ar· 
tık omuz silkmeğe kendini al19tın· 
yor: 

Yarım yar ise gelsin, 
Dağlar kar ise gelsin, 
Bana yar mı bulunmaz:, 
Aklı var İse gelsin! 
Hatta pitmanlık devreıi batlı· 

yor: 
Yeşil mumu yamlırdun, 
Pencereye kondurılum, 
Eloğlu neyim idi 
Gül benzimi soldurdum! 

.. Köyün meydanında davul güm
gu°! ~~~rken, askere yazılan Meh
met çıgın elinde çevresi, uzaktan 
Kezbana bakıp ıöyleniyor• 

Ayvalar çiçeklendi 
Gözlerim gölgelendi, 
Vur davulcu davulu, 
Ayrılık gerçeklendi!. 
Gurbet eline düfünce, biribirine 

kutun kanadile haberler uçurulur· 
du: 

Ey bülbülüm zar getir, 
Yardan bir haber getir, 
Yar sana mektup versin. 
Kanadına sar getir! 
Türk köylüsünün memleket * 

~~ı,. kadın atkma nasıl tercih et· 
t!gını gene kendisinden dinliyo
lım: 

Bahçelerde badılcan 
Ben askere yazdcan: 
Ben askerden gelince 
Gerılan benli kız alc~ı 

~.an!.le~ içind~ , dinlerken gözümü. 
zµn onunde bır tablo gibi canlanan 
lan vardır: 

Güvercin havadaılır, 
Bir efİ yuvaılaılır, 
Bir elim yar koynundtt, 
Bir elim ıluadadır! 
Kızın kıymeti ne kadar da yijk. 

sekmit: 
Gemiden kum atarlar, 
}(ığı bala katarlar, 
Ergen kız, nedir bilmem 
Dirhem ile satarlar! • 
Ama bazan da it aksi olur, er-

kek kıymetlenirmiş: 
Kaleden inişelim , 
Atlara bini~elim, 
Altı kıza bir oğlan 
Hangimiz üleşe/im} 
Uzaktan uzağa nispet verip es. 

ki dostu hasedinden çatlatmak is
tiyenler de olurmuş: 
Şu bunarı boş buldum, 
Yüzüğüne taş buldum, 
Sen orada yan tutu:<, 
Ben burada eş buldum! 
Bazan da ate,li ateşli gönlün • 

deki derdi açanlar: 
Siyah çorap, giysene, 

Yarim bize gelsene, 
Seni çok seviyormn, 
Gözlerimılen bilsene! 
Buldukça bunayan sevdalt, aza 

bir türlü kanaat edemez: 
Su bitmez akmak ile, 
Dereyi yıkmak ile, 
Yar yarılan nasıl ıloysun, 
fraktan bakmak ile! 
Kıskançlığın azabile tU söylenİf· 

!er ne giizel: 
Su gibi akma yarim, 
yatlara bakma yarim, 
Kaderim beni yakm111 

Bari sen yakma yarim! 

Ey benim bahtı yarim , 
Gönüller tahtı yarim, 
Yüzünde göz izleri, 
Sana kim baktı yarim? 
Atık, sevgiliyi görebilmek üm;. 

dile her çareye baş vuruyor: 
Dama çıkasım gelıli, 
Att?J yal-.-uım gelıli, 
Att?f ıleğil, mürtulım, 
Sana bakamn geldi! 
Fakat bütün bu, yanıp tutuşma· 

!arın sonu çok ~ derin bir Ü· 
mitsizliğe dütmekle neticelenirdi 
Esaıen mani denilen şey de kuru 
bir teaelliden ibaret değil mi idi? 

Mani maniyi ekler, 
Maniye gelin beyler 
Mani yari getirmez, 
Mani bir gönül eğler! 

M. SALA.HATTIN 

' 3 üncü kolordu iliinlan=] 

Haydarpaşa ve Gümüşıuyu 
hastaneleri ihtiyacı için 30,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmu§tur. İhalesi 
14-2-934 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de '! 
gün ve vaktinde teklif ve temı· 
nat mektuplariyle Fındıklıda 
Kolordu Satmalına Komisyo
nuna müracatları. ( 604) 

(374) 680 
••• 

' 

Reichstag yangınında beraet eılen üç Bulgar: Solılan sağa; 
Dimitroll, Popoll, Tanell 

"Timeı,, gazetesi, Reichstag yan 1 
gını davamda beraet edip te elan 
tabliye edilmiyen ve Leipzig hapi· 
sanesinden başka bir hapisaneye 
nakledilen Bulgarlar hakkında 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Reichstag yangınında methal· 
dar olmak töhmetile muhakemeleri 
icra edilen ve fakat bir ay kadar 
evvel beraet eden Dimitroff'un ve 
diğer iki Bulgarın tahliyelerinde 
gösterilen teahhür çok !ena bir t~ 
sir uyandırmaktadır. Bılhassa Dı· 
mitroff'un anası tarafından Alman 
Dahiliye Nezaretine vukubulan 
müracaata mezkur nezaretin, mer· 
kumun ve arkadaşlarının muayyen 
olmıyan bir zaman için mevkuf tu· 
tulmalan muhtemel olduğu yolun
da cevap vermesi bu teıiri artlır
mıthr. Bu, fevkalade bir muhake
menin fevkalade bir neticeıidir. 
Dimitroff ve arkadatları on bir ay 
evvel vukubulan Reichstag yangı· 
nından dolaj'I tevkif edildikleri 
va.kit aleyhlerindeki delillerin tam 
ve kafi olduğu söylenmiştir. Buna 
rağmen muhakemelerine ancak ye· 
di ay sonra başlan 'ı, ve o va.kit te 
delillerin azlığından dolayı bizzat 
müddeiumumi beraetlerini istemiş· 
ti. 

dini zaptedemiyerek yaptığı hü· 
cumlardır ki, Almanyanın hariçte
ki haysiyet ve şöhretini bir bayii 
tenezzüle uğratmıftı. 

Yalnız üç Bulgar hakkında de
ğil, müddeiumumi tarafından ida· 
ma mahkiimiyeti talep olunan Al
man komünistleri lideri Torgler İ· 
çin de, beraet karan vermekle si· 
yasi tazyiklerden azade olduğunu 
ispat eden mahkemenin kararı bu 
zaran büyük mikdarda tamir et· 
mit bulunuyor. 

Nazi Almanyasında, hatti. ikti· 
dar mevkiinde olan fırkanın siya• 
si muhaliflerini ali.kadar eden me
selelerde bile hakimlerin mevcut 
delillere istinaden hüküm verebi
leceklerini görmekle ecnebi efki.rı 
umumiyesi müsterih olmuf, ve ye· 
ni rejimin iptida.da bıraktığı gayri 
müsait intibaları tashihe karşı bir 
temayül uyanmı'tı. Ancak beraet 
eden mahpusların tahliyesinden 
imtina edildiğinden dolayı bu te
mayül bir tezelzüle uğramıftır, ve 
eğer tahliyeleri gayri muayyen bir 
zaman için gecikirse büsbütün de 
zail olacakbr. K. O. ve Fırka kıt'alan için 

kapalı zarfla 320,000 kilo Un 
alınacaktır. İhalesi 14-2-934 
çarşamba günü saat 15 tedir. 
Taliplerin nümune ve şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakaıay iştirak için de o 
gün ve vaktinde teklif ve temi· 
natlariyle Fındıklıda Kolordu 
Satmalına Komiıyonuna mü-

37 gün süren muhakeme kat'i- Muhakemenin hailevi bir safha· 
yetle bunların masumiyetlerini İs· sında Ceneral Goering, Dimitroff'a 
Pat etti. 23 birinci kanun.da bera· 

ak h k tiddetli bir hücumda bulunmut ve et karan verildiği v ıt er es 
d kal cak Reichstag'ı kendisinin yaktıg"ını vo bunların Almanya a amıya • 

!arı için hududa kadar salimen i· yerinin darağacı olduğunu aöyliyeo. 
zamları temin edilir edilmez der• rek "hapisten çıktıktan sonra eli· 
hal tahliye edileceklerini ümit et· me geçersen pifman olursUIJy rezil 
mişti. adam," diye bağırınıtb. Ceneral 

Fakat bu adamlar, elan hapiste Goering Prüıya Batvekili ve AJ. 
racatları. _(603) (375) oldukları gibi, gayri muayyen bir d d ı d 

zaman için mevkuf kalabilecekleri maıayayı idare e en b a am dar an 
de ima ediliyor. biridir. Almanyamn ütün oıtla. 

681 

Konya Asliye Hukuk Mahkeme· Almanyanın hariçteki töhretinin rının unutmak istediği böyle bu 
sinden: Konyada Gazi Alemtah m... vikayesi için bu haberin teeyyüt hadiseyi hali hazırdaki terait al• 
halleainden Katarcı Hau.n Ef. oğlu etmemeaı· ve üç Bulgann mümkün · ı,• k 
Nuri Ef zevcesi ve Cemal kızı Ruhıar tında hatırlamamağa ım an yo • 

H arafı d olan ıüratle tahliye edilmeleri te-namr diieri Duda anun t n an tur.,, 
mezklir mahallede mukim Konya Zi· menni olunur. Dimitroff'un tabii. -------=--------
raat sabık baflllüdürü Hamdi Bey a· yeıi hakkında derpif edilen mah· 
leyhine ikame olunan 400 lira alacak zur, merkumun Almanyadan çık· 
;: t':b1iğmi.:~.::ıi:;h"~a~n~':."~: bktan sonra Nasyonal • Sosyalist 
len davetiye ... arakası mumaıleyhin on Hükfimeti aleyhine propagandaya 
bet gÜn en-el Konyadan lzmire gitti. giriteceğidir. Bu, kanun ve adale
ği ve ikametgahı meçhul olduğu ıneı- tin en basit mefhumlarına kartı 
ruhatıyla mübaıir tarafından bilateb • sadece garip bir alikaa:ızlığı gös
liğ iade edilmeai üzerine da.-.J.cr tara. termekle kalmıyor; tatbik edilen 
fından göaterilen adrese tevfikan iz- muamelenin çok kısa görütlü bir 
mirde Karantina Selçuk aokağr 43 nu D' · 
maralı Orhanbey haneainde aahık Zi· siyaset olduğunu gösteriyor. ımıt· 
raat batmüdürü Hamdi Bey namına roff ne kadar ehliyetli bir iğtifat
gönderilen dantiyeye dahi mumai- çı olursa olsun, Nasyonal • Soıya· 
leyhin mezkıir haneyi tahliye ettiği lizme kartı hissiyatı ne bulunursa 
ve halen nerede ikamet eylediği meç• k b'l d "'! Al yanın 
hul bulunduğu beyaniyle kezalik bila bulunsun, a 1 egı m~ .. 
tebliğ iade lnlmmasına mebni bitta • bu tarzda hareketile kendı fOhre
lep ilanen tebligat icrasına ve muha.- tine iras ettiği zarar kadar zarar 
keme gününün 28-2-934 tarihine mü • yapamazdı. Muhakemeden evvel 
aadif ÇaJ'fADıba giinü saat 9 a tayini· ve muhakeme esna:ında bir sürü 
ne mahkemece karar verilmiı oldu- hadise olmu,tur. 
ğundan mumaileby Mamdi Beyin Bunların baflıcası Ceneral Goe-
mezkıir gün Ye Mat zarfında Konya 

İnhisarlarda 
Çalışan memurlar 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
dan iıtifacle edecekleri de aöylemnek • 
tedir. 

Devlet hizmetlerinde bulunmay .. 
inhisarlar memurlanna gelin~: Bunla· 
nn alacaktan tekaüt mu.ılan, dnlet 
mütekaitlerinin tekaüt maatlan niı • 
petlerinden 'lfl" hükümlere tabi tutu• 
lacajtı anlaı.tnaktadrr. 

Bunun için bir formül konulmuı • 
tur. Bu formüle ıöre, meteia indiaar • 
lar idaresinde 30 aene hizmet etmit :rilıı 
lira aylıklr bir memura tabıiı eclile • 
cek tekaüt maap SO - 60 lira kadar 
tutacakbr, 

Tekaüt halda, muayyen bir müdde
te hasredilmiıtir. Bu müddetten evvel ' 
vazifeden aynlacak olanlar için de ay• 
n Cıkam konulduğu söylenmektedir. Aaliye Hukuk mahkemeaine ya biz· rin~'in muhakeme esnasında ken. 

zat gelmesi veya tarafmdan musad· 11!!1••••••• -••••••••••••••••••••• 
dak bir aenetle bir vekil göndermesi E b" l k l ahi 
lüzumu tebliğ m•k•mma kaim olmak ene ı mem e et ere giden tüccar ve ıeyy ara 

.,::e ilan olunur, (
13156

) Banka Komeı-çiyale İtalyana 
Mevsim sonu Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 
münaubetile 

•• Travellers (Seyyahin çekleri) satar KURK 1 Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank ~!arak. satılan 
1 bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemalı emn.ıyetle ta. 

Mantolarımızda l tır ve her zaman isteneniz dünyanın he! tarafı.ı_ı~~· •eh~rde ~t~l-
lerde vapurlarda, trenlerde bu çeklerı .e.n ~-çuk tedıyat ıçın 

% 30 tenzilat ı na.kit makamında kolayılıkla isti~al ed?bılıraınız. Travellers çek. 
ve 8 ay vade !eri hakiki sahibinden bat~a kı.msenın. ~I:ı-namayacağı bir 
ile kefaleslz ola· şekilde tertıp ve ıhtas edılmıttır. (5999) 

rak mağazamız· '-•••••••m••••••-•••-•••--••640•.-I 
da satı'maktadır. 

J. BEYKO 
Mahn:utpafa 
"ürkçü Han 

{12937) 
805 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnameleri veçhile 934 senesine ait laymet 

li evrak tab'ı ile iane kutusu İmal ettirileceğinden taliplerin 
10-2-934 Cumartesi günü ıaat 15 te Komisyona müracaat • 
ları. (626) 821 
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ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

• 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler Z9 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andık\a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurnstur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye l\İttir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes ahına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını pe11in ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

Oenizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kanköy Köprübaıı 
Tel 42362 - Sirkeci Miibiirclarzada 

Han Tel. 22740 

1\1ersin sür'at yolu 
ÇANAKKALE vapuru 9 Şu
bat CUMA 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak· Gidişte iz
mir, Antalya, Mersin, Payu'a. 
Dönüşte bunlara ilaveten ~an
ya, Küllük, Çanakkaleye ugra
yacaktır. (611) 800 
~~~~~~"""':"'"---

Mersin yolu 
ANT AL y A vapuru ı ı Şu -

bat p AZAR on da Sirkeci rıhtı 
mından kalkacak. Giditte Ça -
nakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, An
talya, Alanya, Mersin' e. Dönüş
te bunlara ilaveten Taşucu, A -
namur, Kuşadaınna uğrayacak
tır. (650) 

ISTANBUL 

İdrofil Pamuk 
F ABRIKASI TORK 

ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
25 Şubat 934 tarihine müsadif Pa 

ııar günü, hisaedarlar umumi heyeti· 
nin adi surette içtimaa daYeti karar· 
la§tırılmıf oldufundan eaaa mukaYe· 
lenamenin 52 inci maddesi mucibin.- ı 
ce laakl 25 hisseye aahip olan hiue· 
daramn yevmi mezkUrda aaat 10,3~ I 
da tirketin Galat•.da, Om.eT Abıt ı 
Han 3 üncü kat No. 4 teki merkezi
ne teırifleri ve jçtima tarihlne takad
düm eden 17 Şubat 934 Cumarteıi 

~ünü akıamrna kadar malik oldukta
n hiaae aenetlerini ıirkel merkezine 
tevdi ile dühuliye varaka11 almaları 
rica olunur. 

Hiuedaranm malik oldukları his
ıe senetlerini her hangi bir bankaya 
teslim ile alacakları makbuzların ıir 
ket veznesine yukarda yazılı tarihe 
kadar tevdileri de caizdir. 

RUZNAMEl MOZAKERAT: 
1 - 1933 aenesi muanıelat ve he· 

aabatı hakkında idare Meclisi ıre Mu
rakip raporlarnun okunmuı, 

2 - 1933 ıeneaine ait bilanço, kir 
.. e zarar hesaplarının tıudik ve i<a· 
bulü idare Meclisi azalanrun ibruı. 

4 - Temettüün ıureti tevzii hak
kında idare Meclisinin teklifi, 

5 - Kur'a iaabet eden (2) iki ida· 
re Meclisi azahğma yeniden (2) aza 
intihabı. (13128) 

ittihat Değirmencilik 
TÜRK ANONiM ŞIRKETlNDEN: 
Ticaret kanununun 361 ve 370 nci 

maddeleri ahkamrna tevfikan lTIIHAT 
DECIRMENCILIK TÜRK ANONiM 
ŞIRKETl hiaaedaran heyeti umumiyeti 
1934 seneai Marnrun 11 nci Pazar gÜ· 
nü, saat on buçukta Galata'da Ömer 
Ahit Hanında 11-15 nuınanı)1 yazıhane
de adiyen içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu, kıraat ve 

kabulü 
2 - Murakıp raporu, kıraat ve kabu-

Jli 
3 - 31 Kanunevvel 1933 bilançosu

nun tasdikile temettüün ıureti tevzii ve 

ltbu devrei muamelat için Meclisi idare 
azalarının zimmetlerinin ibrası, 

4 - Mecliıi idare azasından müdde
ti hitam bulan hir azanın intihabı , 

MUHTIRA ; Şirketi mezkıire nizam· 
namei dahiliıinin 33 ncü maddesi hük
müne tevfikan asaleten veya ve· 
kaleten laakal 10 bine sene
dine malik olan hissedaran Meclisi 
mezkur içtimaında hazır bulunabilmek 
üzre yevmi içtimaa takaddüm eden on 
gün zarfmda hamil olduklan hine se
nedatını şirketin veznesine tevdi ey]e .. 
mel eri ]i.zımdır. Müesseıatı maliyeden 
aenedat mukabilinde verilecek vesaik 
hisse senedah makanunda kabul olunur. 

Meclisi idare 
(13034) 808 

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

Kumbara Sahipleri! 

., _·.. .. ."ıı .... 

1 

2 

3 
4 
5 

Beyoğlunda Kuloğlu, 
nın 1 No. lı Dairesi 

Ağahamamı , Üçüncü vakıf ha 

Beyoğlunda Kuloğlu, ağahamamı, üçüncü vakıf ha· 
nın 9 No. lı dairesi ve daracada bir oda. 
Beyoğlu, Hüseyin ağa, Y enişehirde 5 No. lı hane 
Beyoğlu, Şahkulu, yüksek kaldırım 458 No. lı dükkaıı 
Galata, Kemankeş çömlekci sokağında 10 No. lı dük· 
kan. 

6 Şişli, Mecidiye köyünde9 - 11 No. lı Garaj 
7 Dolmabahçe, Ömer Avni, 221 No. 1ı dükkan 

8 " " ,, " 223 " " 
9 -Tophane, Süheyil Bey 481 No. lı dükkan 

10 ,, Çavuşbaşı topcular 384 No. lı dükkan. 

11 " " " 388" " 
12 Kasnnpaşa, Seyit Ali çelebi, camii ittisalinde 41 No 

-

dükkan. 
Ali Paşa hanında ardiye üstünde Galatada Mehmet 

25 No. lı oda 
Kızıltoprak, Zühtü paşa, Bağdat caddesi 32 No, lı 

dükkan 

u 

u 

" 

" 
" 

'' ,, 

,, '' '' '' 34 '' ,, 
,, " ,, ,, 43 " ,, 

" " " " 45 " ,, 

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

Bahçe kapıda dördüncü 
,, ,, Tahta köpril 53 ,, ,, 
vakıf hanın dördüncü katında 

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

ka~ar J?raya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
Taliplerm 19-2-934 pazartesi günü saat on beşe kadar E\'• 
kaf Müdürlüğünde vakıf akaı-lar kalemine müracaatları. 

(415) 670 

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

5000 Lira ükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

Motosiklet aranıyor 
Ar. kullanılmıt bir motoıiklet arıyorum. 

Ariel veya Triumph markalılar tercih e
dilir. Fazla kullanılımı olmamak §art· 

tır. lıtanbul Posta kutusu: 189 Mazhar. 

HALiÇ VAPURLARI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Hissedarların önümüzdeki 24 Mart 
1934 tarihine müsa:dif Cumartesi gü
nü aaat on be§te Galata'da Kara Mus 
tafa P14a caddesinde 149 numaralı 
Ovagimyan Hanında 4 üncü katta 
Soçiyeta Komerçiyale d'Oriente ida>
rehanesinde vukubulacak içtimaı adi
de hazır bulunma1arı rica olunur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 
1 - Meclisi idare raporunun o

kunması, 
2 - Mürakıp raporunun okuruna-

"• 3 - 31 Kanunuevvel 1933 tarihi-
ne ait bilançonun kıraati ve bu bap 
ta müzakerat icrasile mezkıir bilan
çonun tasdiki ve Meclisi idare azala
rmın ibraaı, 

4 - Yeniden Meclisi idareye aza 
intihabı ve hakkı huzurlannın tayini. 

5 - Yeniden mürakip intihabı ve 
tahsisatının tayini. 

6 - Şirket itlerinin tedvirine sure 
ti mahsusada memur edileceklerin 
Ücretini tespit için Meclisi idareye ae
lahiyet itaaaı. 

7 - Ticaret Kanunun 323 üncü 
jaddeai mucibince Meclisi idare aza
armı!" gerek kendi ve gerekse e§ha

s~ salı.se !"amlarına bizzat ve bilvaaıta 
şırketle ıcrayı muameleye mezun kı
lmmasr. 

Gerek asaleten ve gerekae vek"' I 
h t

. . a e 
ten eye ı umumıyeye iştirak edeb · ı. 
mek için hiuedarlann en az yüz h;a.
seye malik olmaları ve hisse seneda
tını nihayet 22 Mart 1934 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat on altı
ya kadar §irketin Ayvansaraydaki 
idare merkezine ve yahut Soçieta Ko
merçiale D'Oriente idarehanesine tev
di etmeleri lazımdır. Tevdi edilen his 
se ıenedatına mukabil adedi hisse ve 
reyi natık olmak üzere ashabına bi .. 
rer dühuliye varakası verilecektir. 

Mecl~i idare 
(1313i) 

IST ANBUL ve TRAKYA 

Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

Hali tasfiyede lstanbul Türk Anonim 

su ŞİRKETİNDEN: 
Hali Tasfiyede olan İstanbul Türk Anonim Su Şirketi eshamı hamili erin" 

12 Şubat 1934 tarihinden ~tibaren ~~ !edi~e. e~ilmit ıennayenin iadeaine ma1ısır 
ben 500 franklık beher ıehım ıenedi ıçın bınncı tevzi olarak 30 frank veri)ecd' 
ilin ohınur. 

Hiuedarlar sehimlerini Galata'da Oımanlı Banka11 vezneaine ibraz ve bal1 ' 
ka dahi beher Türk lirası on iki frank altı aantim hesabile sehimlerine isabet eJfl 
mebali~i tediye eyliyecektir. 

Hıaaedarlara bu suretle yapılacak tediyat ibraz edilecek aehlınlere bir daıı'' 
ga vazetmek suretile gösterilecektir. Bu sehimlere numaralarını mübeyyin ti 
bordro raptedilecektir. ileride lcra edilecek tevziat için hissedarlar damgalanmıt' 
lan senetlerini muhafaza edeceklerdir. · 

.. Memaliki ecnebiyede ikamet eden hi11edarların tediye için hangi müeueıe1' 
muracaat edecekleri bilahara ilan edilecektir. 
(13136) Tasfiye He)'•~ 

Satılık Saç 

idare Meclisimizin, 3 Şubat 934 tarihli içtimamda tirk~timiz 
hisaedaran heyeti umumiyesinin 26 Şubat 934 tarihine nıüsa~ıf_ Pa 
zartesi günü ıureti adiye içtimaım akdeylemek üzere nıucıbınce 
laakal yüz hisseye malik hissedararun yevmi mezkiirda Saat 15 te 
Şirketin Bahçekapı' da Dördüne ü Vakıf Hanınrnm dördüncü ka • 
bndaki merkezini tetrifleri ve içtimaa takaddüm eden bir hafta 
zarfında malik oldukları hiııe senedatınr şirket merkezine tevdi 
ile duhuliye varakası almaları rica olunur. Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 

Hisse senedatınm it ve Ziraat Bankaları Merkez ve tuabatı - mürekkep fıçıları satılıktır. fsteyenJet 
na teslim edilerek alınacak makbuzların tirket veznesine tevdii 
de caizdir. idare müdürümüze müracaatları. 

Ruzname: --
1 - 933 senesi muamelat ve hesabatı hakkında Meclisi idare 683 

ve Murakıpler raporlarının okunması L• } Al S ---K----------d-~' 
2-933 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının taıdil( ve ıse e_ r ım atım omisyonun all· .•. 

Meclisi idarenin ibrası. K b J>e• 
3- 933 senesi hisse temettü ünün zaman ve sureti tevzii hak- omısyonurnuza mer ut Kız Muallim mektebi tale J• 

kında karar ittihazı. İç~ (600) metre elbiselik "yünlü kumaşa ihtiyaç görülmiit 
0 ı 

4 - Kıdem itibarile teceddüt edecek Meclisi idare azalarının dugun~an 7 • ~ • 934 tarihine müsadif Çarşamba günü .-;o 
yerine yeniden aza intihabı ve Meclisi idare azalarının 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaYI" ~ 
hakkı huzurlarının takdiri. nulmuştur. Taliplerin kumaş .nümunesile şartnameyi görıfle e 

5 - Mürakıplerin intihap ve ücretlerinin tesbiti, ·· 1 t b l E k k L. • d ki K · k l · .; uzere s an u r e ısesın e omısyon a emıne , 
6- Meclisi idare azasile müessislerin firketle her nevi muame münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gi.\nü teminatı ııı"t, 

lab ticariyede bulunabilmelerine ve mümasil şirket ve mü kk kb .. ş$ 
essesatta vazife deruhte veya bunlara ittirak edebilmeleri- la ate ma uzlariyle beraber Komisyonumuza mura(c63o) 
ne me?univet ita~ı. (1313R) arı. ~ 

•y .A k ~ı 
DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 enJ Il ara Lokanta ve Birah~~:J' 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan hırdavat, e • 

lektrik, demir, süpürge ve kömür küfesi gibi 45 kalem muh
telif eşyanın 14-2-934 çarşamba günü saat 11 de pazarlığı 
yapılacaktır. isteyenlerin mezkiir saatte mağazaya müracaat
la tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı lis
tede (x) İşaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümune 
siz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (645) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET, 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

---------•••••• Sirkeci şimendifer istasyonu ittı
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inhisarlar U. Müdürlüğündell 
Pazarlıkla 25 ton mazot satın alınacaktır. ~ . tirııl> 
Taliplerin,_şartnameyi ~ördük.ten ~o~ra pazarlıga :!ııı~': 

etmek üzere yuzde 7 ,5 temmatlarıle bırlıkte 17-2-934 ıfli.I 
tesi gilnü saat 14 de Galatada Alım, Satırn komisyonun(514J 
racaatları. 


