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Almanya ile Lehistan ara
sında on sene müddetli bir 
anlaşma ve ademi tecavüz 
misakı imzaladılar. • 

Tel ı { Müdilrı M.ll&. Yam ltl•-rl mGdiriı UJ lir. 
fclare Te MatbL'\ t J.4310. 

Silahlı Almanya z s Teahhu an . Misakının --Silihıızlanma hakkmda Almanya ta- \ •. 

• 
1 

•~fın.dan Fr,.naız teklifine karıı muka- ____________ .;.. ____ .:.,~--------------~~~----~--------------------------":"'"------..;;;... _____ _ 

~::[ı!:~~:d~:E:~~r~~;~;i:;~~;~ Balkan misakının imzası ı,.qay~imübadillere l 
·~ Y•klaf!•ran bir adon değildir. Ma- Y b 
:~~~ur ~·. b'!, Almanyanın ikinci tek- e • · k 1 ? :enJ On O 
d kır. Bırıncı telılif kô.nunuevvelin on gerıye mı a ıyor 
o uzuı.da Y•P•lmııtı. Franıa bu AI - • B. u defakı0 tevzı0atın cekıı· ~a~ teklifine lıarfı bir teklif yaptı. Şim- V 

~ıkı Alınan teklifi de Franaız teklifine y ) B ) • İ J d k degv iştirilecek 
ar,, yapılınıı mukabil bir tekliftir. ugos avyanın, u garıs an o ma 1 ça, 

Fransa ile Almanya bu §ekilde doğ- k J • k 
:i"daıı doğruya müzakereye giriımez - misa 1 imza ayamıyacagv ı rıvayeti çı tı 
fı •n evvel ıilô.hsızlanma meselesi etra-
~'!a temerküz eden ihtilaf §U yolda 

hulaaa edilebilirdi: Almanyaya Mac 
~~nald teklifile 200 bin asker tahıis e
dılıyordu. Almanya bunu az buluy~~· 
Arttrrılmaaını istiyordu. Almanya mu• 
dafaa ıilô.hları namı altında diğer dev
letlere terkedilen ıilablarla dtthal mü
<thhez olmak iıtiyor. Fransa bunu ka· 
but •tnıiyordu. Fransa ile Almanya ara
~ında teati edilen üç notadan ıonra. aşat Yukarı ayni ihtilaflar dev~ ~<!_iyor. 
1ı .. ".. teklif ile tebarüz eden ihtilaflan 
ulaıa edelim: 

r, 1 - Almanya 300 bin asker i!tiyor. 
ansa 200 bin askerde ısrar eclıyor. 

l8Jı 2 - Almanya derhal müdafaa ıi-
16 !arına yani 15 santimlik top~ar!' ve 
I' lonJuk tanklara aalıip olmak ıatıyor. 

••naa buııu kabul etmiyor. 

Cörüı.. '-' ihtilaf eıki halinde de-•aın . uyor ıu • • 
ı edıp gidiyor. Franaanın ~yetı· 
,: A~.nyanm ıilô.h müsavatı bır ar~
lib &•~rıleıniyor. Çünkü Almanyaya ıı· 
ı.;~ ~~~avatı veriline Franaanm em• 
,,,~ •Lı~ı • 

Yet .. . ~...;.. edecek. Fransaya emnı· 
•ııtnıı erilirse Almanyanm ailah miiaa • 
"'" "' .. 

1•nınnuyacak. Fransa Almanya
.. llın 11•ııvatını tanıyor. Almanya Fran• 
liın ~"'niyet noktasındaki hakkım tes· 
lfay•dıyor. Fakat bu ikiıi bir türlü bir 

11 ıetirilerniyor. 
llıtiJar 
"~ bu §ekilde devam ederken de 

Bulgaristanın misakı imzalamıyacağını 
dün sarahatle ifade eden 

Bul11ar Baıoekili M. Muıanof 

, 

1 Bonolara firarilerin emlaki 
: karşılık gösterilecek 
·Gayrimübadiller cemiyeti namına 

Halil l'asa ile H;•-nü ve Şahap Bey • 
)erden murekkep 
heyet, Hüsnü Be • 
yin bazı. itlerinin 
intacını müteakıp 
bir iki güne kadar 
Ankaraya hareket 
edecektir. Aldığı • 
mız mevsuk maJU .. 
mata göre, heyet, 
Maliye vekaletinin 
buku bulan daveti 
Üzerine Ankaraya 
gitmektedir. Veka 
let, cayrimübadil
leri, iatihkaklanna 
mahıuben yeniden 

. HALiL PAŞA bono tevziatrna ka 
rar vermiıtir. Bu 

bonolara lstanbuldaki firari emlaki • 
nin kartılık tutulacağı gayrimübadil

(Devaını 6 mcı sahifede) 

Otobüsler 
Muay,ene ediliyor 

Virajlardaki ağaçların ke
silmesine lüzum görüldü! 

Dün hava şehitlerinin 
hatıraları tabcil edildi 

A.ı..,_/a •İlô.hlanıyor. Daha do.ğnııu 
tii" Y•nın döğüıme kabiliyeti her 
A.lın.. artıyor. Evvela asker noktasından 
dır. y"Yıının hazırlandığı aleni bir sır
detıi ;.~lailleı muahedeıinin uzun müd
dır ı.; 11~ lıin Reichswehr aıkerleri var• 
ı...;; ..::'?l•ııdiğine göre Almanlar, bun· 
Yolu.,11 lı tarını 165 bine ibliğ etmenin 
liın ve l ıılı_ııııılardır. Sonra askeri la· 
vetli c1· ~~1Ye ile yclitmiı ve çok kuv· 

ATINA, 27 (Milliyet) - Bu
radaki Fransız sefiri M. Ve
nizeloıu ziyaret etmiftir. Tahmin
lere nazaran bu mülakatta Balkan 
misakı mevzuu bahsolımqtur. 

Maılak ıoıesindeki aon otobüs f.,.. 
ciasrndan ıonra belediye, latanbulda• 
ki bütün ctobüıleri, dünden itibaren 

Abide önünde ordu, Tayyare cemiyeti 
ve halk namına nutuklar söylendi 

. N:lıne tabi polis teıkilatı var • 
geqçlil fırkasının hücum kıtaatı, 
ınuıeııij,"eb.'Por. teıkila~ları A!ma~y.ayı 

ır nullet halıne ııetırmııtır. 
Sitaı, b .. k .. 

"1-tl llıe eleıinc gelince; ugun u 
bir ll ...... altında •İliJılan ııizlemenin yüz 
Jca.ın-Ü u "ll'dır. Almanya gibi ıınai .. te .. 
takJı• b~0ktn11ndan dünyanın en mute
llıal 1 ır ıncmlcketinin top ve silah İ· 

•lıneıi itlen bile •değildir. 
tali 'ticaret tayyarelerinin kolayca harp 
Yenrllreıine tııdil edilebileceği teknisi

er tarafından söyleniyor. 
1111 • ~ ")'L 1 •İn. vaz.ıyette ıı AJ1St2 anma mesele-

~"' hüJi.s:uı ıudur: Almanya her 
ın.te ~ilahlanıyor. Fakat bu sililıİan • 
\ı tırndiki cibi gizli olarak mı de .. 
,lltn etmeli? Yoksa aleni mi olmalı? Ve 

1ılabianmak Almanya için bir gaye mi 
Yokaa gayeye varmak için bir vasıta 
bu? E vvelil birinci ıuale cevap vere
lim: Alman yanın ıilô.blanmasına mani 
o~~ mümkün olmadığına ıröre, ıim
dıki hal y,..ine beynelmilel mürakabe 
-'tında ıiliıblanmaıı ıulh ve müsalemet 
~ d!'ha faydalı görünüyor. Sonra 
vaın:., l•zli ıilahlanma faaliyetinin de
clı,. lidal ehemmiyetli bir mahzur var• 

• ıt or Al . . . • .. 
ıavaı1 tenı. ınan mılletıne ıila!ı mu· 
de bu g'ul'.nd etnıeği vadetıniştir. Belki 
·' '•nrizr •ıyasj nıu\'affllk 'Ye Y!P•lıyor, Fakat 

Yor. 'Y•I gibi gösterilemi • 

DııJıili Politik 
faaliyet· • . a noktaımdan artık bu 

•n ı:itli kal · h · ıd olahi!i maması zarureti a-
r. O :tama d.. 1 

nın nıuk 1 n unya, A manya-
ave e ve nı h d 

•l~nen ·ı ·hl ua e elere rağmen 
il a anına., 'b" b" §ıaındll k I b't· gı • ır vaziyet kar· 

d aaıır B "•b I • bir irı· f • u •ti arla her ha • 
• a " vannaı. la d s·., ZDn ır. 

'"'hlanlDllnı b' .. lllıı_ n •r gaye mi yoksa 
.ı\J.,.._lnıı olduğu meselesine gelince. 

._,ar ·ı·h ' 
hll)ı" • aı a müsavatının bir milli 

'Yet da ld • ..._t j i vaaı o ugunu ve bir mak-
i._ ç n kullanmak niyetinde olmadık 
-· IÖ ı· -ııaı. Y ıyorlar. Diğer taraftan F -.r ıilAJ. ran-
dıığı,n . .Almanya için bir va11ta ol
)•' U ıddıa ediyorlar. Bir d-·l ti' 
"'hız ·ıaı ~· e n 

.... 
11 

"" ı bulunmak için ıi)Ah) 
.,.._Yıit an .. 
lııek 

1 

1 •ınekte olduğuna ihtimal ver • 
11,0 ıi)~derunl_uk olur. ~ncak Almanya. 
ka ın aha •ahıp olmak ıatemesinde ba!
"-tka ~leketlerin silihlanmalarından 
lııeını ~ır ınana aramak ta abestir. Her 
.\lın • et ne için ıilaJılanmak isterse 
liyo;nya da o makıatla ıilô.hlanmak is: 

İ4te~~~ !U iddia edilebilir: F ransanm 
ll;na'&ı ıimdiki halin muhafazasıdır. 
tin k~eyh silahlannı da o maksat i • 
'•dit• . nacaJıtır. Almanyanın da is • 
Sı1 ;

0 
!llndiki vaziyeti değiştirmektir. 

l t0 •n"~~. d.~ o mlll<sat için kullanabilir. 
dır. ll uyuk tehlike de bu noktada • 
l~•~ı Unuıı İçindir ki ailô.hlanma ve si-
'h anına 
ı ·tiJarta meacleaile beraber siyasi 

•ııı da halledilmeıi Jİlzmıdır. 

Ahmet ŞUKRO 

Gelen son haberlere göre, ge
rek Bulgaristanın misaka ittirak • 
ten imtinaı, gerek İtalyanın böyle 
misaka taraftar olmayışı timdiye 
kadar devam edegelen müzakere• 
leri durdurmut gibidi~·. Bu husus• 
ta dün Sofyadan 9öyle bir haber 
gelmiştir: 

Bulgar hükumeti Balkan misa-

Dolandırıcılıklar nihayet 
kabineyi devirdi 

Fransız Başvekili kabinenin istifasını 
verdi. M. Herriot'nun gelmesi muhtemel 

Dün istilaname&inl veren Başvekil 

PARIS, 27 (A.A.) - Kabine sa 
at 16,15 te İstifa etmiştir. 

p ARiS, 27. A.A. - Sosyalist 
grupu mümessilleri M. Chautemps' 
ı ziyaret ederek adliye nazırı Ray
naldy'nin istifa etmesi için israr 
eylemişlerdir. Saat 18,40 da mec
lis kulvarlarında M. Chautemps ak 
tam üzeri M. Lebrun'a kabinenin 
mü,terek istifasını vereceğini söy
lemittir. Saat 18,45 te Raynaldy 
nin istifastııı verdiği bildirilmiştir. 

P ARiS, 27. A.A. - Adliye na
zırı M. Raynalty, bu sabah M. 
Chautemps'a mektup yazarak isti
fasını vermittir. Bu mektubu alır 
almaz, ba,vekil rüfekasım öğle· 
den sonra saat IS te içtima davet 
etmittir. 

P ARiS, 27. A.A. - Son daki
kada anlatılmakta olduğuna göre, 
halen, banker (Sakazan) hakkın
da adli takibatı mucip olan ve gün 
lerden beri sag cenah ve sosyalist 
gazetelerinin hücümlerine maruz 
kalan ticari bi,. müessesenin vak
~i~le. i~are heyetinde bulunduğu 
ıçın ıstıfası istenilen adliye nazırı 
M. Roynaldy, bugün, hareketinde 
serbest kalmağı isteyecektir. 

Bu takdirde, onun yerine bir bat 
ka nazır getirilmekten ise, M. 
Chautemps, rüfekasına müçtemian 

kabine arkadaşları ile bir arada ... 

istifa teklifini tercih ederek ve ken 
d!s! Y~ni ka.bin;yi tetkilden, ağle
bı ıhtımal, ımtına eyliyeceği ci
hetle, M. Lebrun'un ba,vekalete 
Y~ f1· .Herriot'yu yahut M. Dala
dıye yı davet etmesi muhtemeldir. 

Şiddetli bir talep 
PARIS, 27. A.A. - Fransız köy 

lü ve çiftçi fırkası bir umumi içti
ma yapmıtbr. Fırka tam ve nisbet 
dahilinde temsil edilmesini, bugün 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hoca Hayrullah Efendinin muhahemc. 
sine dün bahıldı. 

- Yazısı mahkeme haberlerinde ·-

yeniden muayeneye baıla~ıştır: Dün, 
belediye bina11 karı111ndaki meydan • 
da ilk olarak bet otobüs muayene e • 
dilmiıtir. Muayenede muvafık görü • 
)enlerin ruhsatiyeleri tecdit edilecek· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İnhisarların 
Yeni sene bütçesi 
Sigara paketlerinin içine 

ikramiye kartları konulacak 

Vekil Beyin beyanatı 
ANKARA, 27 (A.A.) - Gümrük 

ve lnhiıarlar vekili Ali Rana Bey Ja
tanbuldan gelmiftir. Vekil Bey, ııazete
ler için muhtelif meseleler hakkında 
atideki izahatı vermişlerdir: 

- lnhisarlarm 1934 bütçelerini 
hazırladım. Şubatın birinde Maliye 
vekaletine diğer kısımlanna ait bütçe 
!erle birlikte takdim edeceğiz. Yari • 
dat kısmı Maliye vekaletinin yapaca
iı tetkikat neticeainde B. M. Meclisi
ne takdim edilecek şekli alacaktır. 
Masraf kısmına gelince, tuttuğumuz 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Takas meseleleri --Ticaret müdürlüğüne ve 
odaya tebligat yapıldı 
Takastan istifade ederek ihraç edilen 

kereıtelerin hakikaten memleketten ~·
kıp, çıkmadığı , çıktı ise dö.vizini~ g~lip 
gelmediği hakkındaki tahkikata unut e
dildiğine ııöre ay batında batlanacak • 
br. • b 

Tahkikatı idare edecek heyebn u • 
günlerde tehrimize geleceği haber ve
rilmiıtir. 

Aldığımız malümata nazaran tahki
kat tamamen gümrükte yapılacaktır. 

Maamafih tahkikatm seyrine göre la· 
kas komisyonu ticaret müdüriyeti ve o
da kayıtlarından istifade edilecektir. 

Dün lktısat vekaletinden ticaret mü
dürlüğüne bu tahkikat hakkında bir it • 
ar yapılmıştır. Bunda muhtelit müfet• 
tiıler heyetinin bugünlerde tahkikata 
baılıyacağı, bu tahkikatın kolaylaıtı
rılması ve süratle intacı için ticaret 
müdürlüğü ve ticaret odasının yar
dım etme•İ lazım geldiği bildirilmek
tedir. 

Tayyare §ehilleri ihıifali, dün ıa· 
at 11 de Fatih Tayyare parkında ya
pılmıttır. Kıtaat, halk ve mektepli • 
ler, sabahın saat 9 undan itibaren Fa 
tih parkı etrafında toplanmağa ba,la
mıştı. Saat on bire doğru kolol'du ku 
mandanı Şükrü Naili Paşa, vali ve be· 
ledire reisi Muhittin, fırkn vilayet i -
dare heyeti -reisi Cevdet Kerim, Emni 
yet müdürü Fehmi, Halke\'İ rcizi Ali 
Rıza, belediye reis amuavini Hô.mit B. 
lerle Şehir meclisi aza11 ve bu meyan 
da Nakiye ve Latife Bekir Hanımla'.-, 
kaza kaymakamları, fırkanın ka~a ı· 

· · ' f .. dur ve dare heyeti reıslerı, Maarı mu . 
müfelti§leri ve diğer birçok ze~a~ ıa· 
ket alay ve ıilindir §apkalan labıs ı,I 
duklan halde kısa· fasılalarla Fatih 
parkına gelmişlerdir. Tam saat 1 l de 
Beyazıt, Selimiye ve Yıldızdan atılan 
toplarla mer•aime başlanmış ve meı a
ıim kumandanı olan Merkez kuman· 
danı Fehmi Pata Tayyare ô.bidesis önü 
ne giderek merasimi açmıt ve hazır 
bulunaDları aziz ıahitlerin hitıralan-

1 
r 

na hürmeten bir dakika aüküta davet 
etmİftİr. Müteakıben borizen Ti! iıa 
reti çalmı~ kıtalar, mektepliler .;eliım 
vaziyeti almı§ ve siviller ıapkalanru 
çıkauruılardır. Bu ıırada parkta, Be· 
yazıt ve Galata kulelcrile resmi de -
vair ve müe.sezelerdcki bayraklar ya 
vaf yavaş yarıya indiriliyor, fabrika 
vo limandaki vapurlar düdük çalıyı.r 
lar ve blitün nakil vaaıtalcı.rı ve h 
bir dakika bulundukları yerlerd te .. 
vakkuf fediyorlardı. Bir dakika ıon
ra b:ıyraklar tekrar çekilmi§, düdük
ler susmuıtur. 

Ordu namına 
. Bunu ınüteakıp ordu namına. birin 

cı l\l.YVare rnGlô:r:imlerinden Suat B~y 
tarafından fu hitabe irat edilmitlir• 

'
1Asil yurttaılanm, · 
Mem~eketi kurtarmak için haytını 

• t'hkar eden Türk ölmez.. Ölıe de 11 1 B h' .. 
e ·n·ı ya•atır. una ta ıt mı ıster~ 

gay 11 ' .. •• d t "bi h . . 1 te yer yuzun e arı n ,,,.. 
aıruz ... şd harikalar yaratan ulu Turk 
devreun e ahif d ) 

(Devamı 6 ıncı ' e e 

STAVİSK 
,, 

illiy~ıı,, 
hadisenin iç yüzünü 

Hayatı ve ölümü 
dünyanın her tarafında me
rak ve alaka uyandıran bu 
bütün tafsilatile neşrediyor 

Zaınaruınızın en 
höyük rezaletle • 
rinden birini teş
kil eden Staviski 
hadisesi, meşhur 
dolandırıcının Ö· 
lümile kapanmış 
değildir. Bilakis 
her gün yeni bir 
yaprağı altın ~ 
dan yeni bir sahı 
fe, her karıttır • 
mada turadan bu 
radan yeni bir re• 
zalet ocağı çıkı • 
yor. Parlamento 
mahafili, matbu • 
at, it alimleri, hat 
ta hakimler ve ni 
hayet nazırlar bu 
rezaeltin içinden 
yer yer görünü • 
yorlar. Yakın vak 
te kadar hiç bir 
hadise bu derece 
merak uyandırmanııf, "dünyanın 1 uygunluğu noktasından en muva
nazarları yakın vakte kada~ b~. de fık bulduğumuzu (Milliyet) sü • 
rece dikkatle bir meselenın uze- tunlarında okuyucularımıza tak • 
rinde durmamıftı. dim edeceğiz. Eserin kendisinde 

Bu merale o dereceyi bulmuştur mevcut güzelliğini nakilde de mu
ki hadiseye ait kitapalr bile .Y~zıl-
mağa başlamıştır. Bunlar ıçınde hafaza etmek bu işi kudreti kale-
gerek muhteviyatı, gerek r~man miyesine ~tim~t ettiğimiz bir arka 
tarzı yazılışı ve nihayet hakıkate data tevdı ettık. 

PEK YAKINDA BAŞLIYORUZ 



2 

Tarihi tefrikamn;: 12 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yazan: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSIN 

Bomba vaktinden evvel patlıyor 
eitmek nezaketini göıtermitti. için yorgunluğun tesiri ile nihayet 

bir koltuk üzerinde uyuya kalmıt
tı. 

Bonapart, arasua ziyaretine 
geldiği ve kendisile İtalyanca ko

Jozefin, Bonapartı uyandıra.- nutmaktan lezzet aldığı Grassini· 
rak: yi küçük bir evde kilit altında tu-

·- Azizim, geç kalacağız, de- tuyordu. 
mitti. Fakat 9i9man vücudiyle pence-

- Ah! Jozefin, bu akt"m Üpe- reden kaçıp gidemiyen Gra·aini 
raya gitmekten pek güzel vazgeçe zayıf delikanlann duvarı aprak 
bilirim. içeriye girmesine muhalefet etmi-

Saraym havlusunda atlı suvari yordu. 
]er Bonapartı bekliyorlar. Araba Bonapart vaziyetten haberdar 
da h~nr, mermer merdiven önün- olunca kadınla alakayı kesti. 
de duruyor. Altı hayvanın idaresi Kadının bu hiyaneti Bonapar
kendisine emniyt: "dilen arabacı, tın neteıini bozmut ve bunun ne
bu alqam adetinden fazla içmit- ticesinden de asıl Jozefin müteea
ti. Kamçısını mütemadiyen çatla- air olmuttu. O uralarda doıt:arın 
hyor ve bu kadar mühim bir vazi- dan birisine yazdığı bir mektup
f eyi eline alan bir adamın, pra- ta: 
hın ca-zibesine tahammül edemedi "Pek betbahbm, azizim, Bona.
gi herkesin hayretini mucip olu- r parl, hiç ıebebiyel vennediğ 'm 
yordu. · halde, her gün lüzumsuz yere hid 

Bona"ar-t, etrafmda dönen f&Jİ del ediyor. Bu ya.,.mak dei(il, bir 
alara rağmen : cenehhem azabı oluyor... Esbabı-

- Hazır mısın? Güzel Jozefin, ru öiirenmeğe çalı,tım ve anladım 
diyordu. ki, Grauini bir haftadanberi Pa-

- Şa'ımı alayım, hazırım. riste imif. Rivayet edildiğine göre 
Bu tetli kabartma itleıneli "'1 kocamın gayri tabii vaziveti bu ka 

lstanbuldan gönderi'mitti. Jozefi- dınm yüzünden ileri geliyormuş. 
nin bıvaleti esnasında bir çok rİ· Nerede otur'lu~u öğrenmeğe 
cal kadmlıuı hazır bulunuyordu. çal ? ,, 

ı•.ır ll"Uın ••• 
Şalını koymağa giden Jozefin Jnzefin binnci defa aldatılmıt 

bir türlü a.vdet edemeyince. Bona- olmak acısını duyuyordu. 
part: lptidalan pek meyus olmutlu. 

- Daha hazır değil misin? Di- Acep Napolyonun hayat ve kalbi 
ye bağırdı. üzerindeki hakimiyetini kaybet-

- s;mdi, dostum! mit mi bulunuyordu? Bir zaman-
- Hazır değilıen, ıöyle; artık lar düşünmeden tatbik ettiği haki 

bekliyemem, ben gidiyorum... miyetini muhafaza için ,imdi kuv 
- Rica ederim, Napolyon, da- vel sarfetmek mecburiyetinde mi 

ha bir kaç dakika müaaade et... kalacaktı? Napolyonun bu hareke 
Jozefinin refakat;nde bulunan tinde, bir za1"1\anlar yatadığı vefa 

kadınlardan birisi, Ceneralin git- ıız ve avare hayatının cezası mı 
mek üzere olduğunu, iıtical etme- mündemiç bulunuyordu? •• 
si lüzumunu tavsiye ediyordu. Bu enditelerden ruhen ve mad 

Jozefin, sarayın kapısına geldi deten muztarip olmağa ba,tamııı
ği zaman, birinci konsülün araba· tı. Büyük bir adam, imtiyazından 
ıı kırbaç gürültüleri ve hayvan İstifade ederek bu gibi me~eleleri 
nallarının kaldırımlara çarpara:k her zaman kolaylıkla halledebilir 
çıkardıkları kıvılcımlar arasında eli. Naployon günün birinde her 
hareket etmit bulunuyordu. hanm bir kadına aşık olsa derhal 

Jozefinin arabası aaray meyda .,. l<arısı ile rabıtasını kesebilir ve o 
nından çıkarken birinci konaülün kadını metres olarak olabilirdi. 
arabası Sen Mikez sokağına sap- Es"sen Jozef:nle aktettiği izd;vaç 
ıruftı. Birdenbire arabanın önün- ı\h 
de müthit bir infilak oldu. On yalnız me.teni bir nikA a istinat 

edivorclu Binaenaleyh bu birleşme 
bef, yirmi kiti ağır uırette mec- çabuk kınln:ı,..~a mevlll. gayri mu
ruh dütti:i. Sen Mikez sokağında avven, muvakkat telakki edilebi
kırk ev hasara uğradı. 

lir.ti. 
Suikastcılar tarafından konu- Fakat Jozefinin teessiirü 1 ı .. un bir 

lan bir bomba, vaktinden evvel zaman devam etmemi~ti. Kocası-
patlarnqtı. Bonapart, Jozefinin Nn k,.ndis;ne bai(lı kaldıi?mt da 
ıaxııs!fıde bu ıuikastten kurbıl- hissediyordu. Bir narmak oksayı
m oluyordu.Bir kadının teahhuru aınm, bir bav<>ın b"kıfın, bir buse 
hu adamın hayatını kurtarını•b. kudretinin hala hakim olduğunu 

Bonapartm arabaaı, büyük bir görüy~rdu. 
sü•atle facia mahallini geçerek Esasen ona kanı ınüsaadekii.r 
Operaya gelmitti· Ar~da'! ine- davranmak mı. yoksa ıerzenitte 
rek doğruca locasına gırm!f ve bulunmak mı lii.zımgeleceğini, U• 
konser derhal başlamıfb. . zun zamanlar dütünmü~ ve niha-

Jozefin, b:raz sonra müthit bir Y 
yet birinci ınkkın tatbikine karar 

helecan içinde ve cam parçalan- vermisti. Umumi nizamata tevfi-
nm çan>~mdan yaralanan kolu · • • k 

b 
kan muhakeme edilmesı ım an 

mendille ağlı olan Hartense'in k • ..::1---k haricin.te bulunan ve pe ,.~ 
refakat;nde gelmifti. bir mevki sahibi olan kocasına kar 

Halle arasında suikast haberi ,. daima müteyakkız davranmak 
k_ulak~ kulağa yayılıyordu.. Mu- tartile biraz göz yumar gibi bir va
:zı ka bmlen durdu. Derhal bır al- ; t lmak elbet daha muvafık o
kış tufanı ı..tadı. Bütün nazarlar h:~a 
Bonaparb. lıeovecciih ebnİf bu.'-ma 1 Matmazel Ceorge 
yordu. 'Herkeoı alkı!& 4tirak edi-
yor "ve hunun sonu l(f'lmiyorda. 

lfurranrıive Cr-mi 
Bona~,.rt 1796 da Milanda ka 

zandığı ilk ??.ferleri eınaamda mu 
ganniye ı:ıu.ııhur Grassiniyi tanı
n• ıs ve bu ka~ın, o -zaınan genç 
!..ahrama""'" t"''"Tl\th!:ı harekAh ile 
__ tıpla biT ltalvan S<"hri gibi -
kendi~inin t1e -zaotedilmesine mu
halefet etmiyeceğini anlatmak Q.. 
teınitti. 

FaWıt o zaman Bonapart J.,,.e 
fine o derece atıktı ki, bu telı:'ifi 
nazikane bir surette reddetmifti. 
O vakit 'J:I Yll'ında esasen titman 
olan bu bdın 5İmdi bir fıçıya ben 
:zemi,ti. Kıvırcık koyu ıiyah sacla 
rı. bıyık ıteklindeki kqlarile daha 
z:yade bir erkek kafaımı andırı
yordu. 

Fakat Bonapart bu defa ken• 
dirini daha müsaadekAr bir yazİ· 
yetle kaqılamı,tı. iyi yemek yap
masını Te bilhassa emsali bulun. 
ma.z bir nırctte makarna pitirme
sini bilen Grauini'nin me,hur 
hir sesi vardL Bu cüsseli ka_!lının 
bu derece asil ve ahenktar bir se-
ıe malik olutu Napolyonu meclup 
etmisti. Nihayet tertip edilen ma• 
lı:arn~ ziyafetini kabul etti. Bu da 
vcte üçün<'Ü ııalus Napolyonun sa
dık bende1erhden birisi ittirak et 
mi• ve y~ğin orlasmda çel..;lip 

Bir ak~ Tuilerieı sarasymda 
... t geceyarısmı on iki darbesile 
haber verdiği halde birinci Comül' 
ün yatağına yattığını Jozefin'e ha
ber veren olmamıftı ••• O sırada Ma
dam Remurat ile beraber oturan 
Jozefin, masanın üzerine piyano 
çalar gibi hafif hafif vurarak: 

- Acap nerededir? •• Ne yapı· 
? d • • yor • •• emı,tı. 

- Sabrediniz; 
kalını, olabilir .•• 
leyiniz .••• 

i,lerinden g~ 
Biraz daha bek-

Saat yanmı, biraz sonra da sa.
babın birini çalmıftı. 

- Artık sabredemiyorum. 
Mutlaka Matmazel Georee 

(Bitmedi) 

Evkaf umum müdürlü
ğünde tayinler 

ANKARA, 27 A.A. - E~kaf umwa 
müdürlüğü idare encümeni Te tevcih 
heyeti aul·ğma mülhak vakıflar müdür· 
lü~ün Jiiyile açılrt& kaıan ŞeC"ık ve a
çık bulunan Bursa mücliirlüğiine de 
Rahmi Beyler tayin edilmitlerdir. 

· Taltif 
ispanya sefareti katiplerinden Möı· 

yÖ Yuan Steriotty 20 senelik hizmeti
ne miikafaten lıpanya hükumeti tara· 
fından ıövalya saJü> NfllM ile taltif e
dilmiJtir. 
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Değişiklik 
Zahiri imiş --Japon harbiye naz1nnın 

çekilmesi etrafırd 1 

lzvestia'da bir m< kale 
MOSKOVA, 27 (A.A.) - Tasa· 

jansı bildiriyor: 
Japon batvekili M. Hirotanm nul· 

ku hakk-nda tehiratta bulunan lzveıti· 
ya gazetesi diyor ki: 

"M. Hirola Sovyet • Japon münase
batındaki gerginliği, ıon umanlar.\& 
Sovvet Rusyanın vaziyetindeki bazı do
ğiıikliklerle izaha tema~! eden iddia • 
tarda bulunmaktadır. M. Hirota, Uzak 
Şark vazivetinin nhimleım"8indeki Ja
pon meıuliyetini hafifletırek iıtiyor. 

Sovyet Ruıyıı., bir ademi teeavüz 
misakı imza11nı teklif etmek, bir Sov • 
yet • Japon hudut komisyonu ihdasına 
ve Çin şark ıimendiferini satmağa mu
vafakat eylemek ıuretile uzak şarkta 
ıulhun devamım temin arzuıunu isbat 
eylemiştir. 

Japonyada ıergÜzeşt ve i'hak t - af. 
tarlarrnın hazırlatrakla olduklan !nar • 
ruz planlan durdurulduğu müddetçe de 
de~iııirilıniyecektir. Maalesef, ~erek M. 
Hirotarun nutku ve gerek hariciye na• 
zın ieneral An.kinin jeneral Hayıki i
le değiştirilmesi, Japon askeri ma'-afili 
ıiyuetinin ihdas ettiği ger~nliği hiç bir 
ıuretle izale ed..:ek mahiyette değildir. 

"Jeneral Arakinin g!tmeal n jene
ral Hayaakinin tavirini Japon harici si
yasetinde bir deği-iklik alameti o'ar•k 
~abu! İçin hiç bir ıebep yokt•n-. Bilakis 
ıeneral H•vıkini.n tayini müıbet olmak· 
tan menfidir • 

ltalyaya göre 
PARlS, 27 (A.A.) - Pek yalrn· 

da , hal"an matbuat·nd~ çıkan bör ma• 
~1e, art k akvam cemiyetind•n çekil • 
mıı bulunan Japonyanm gerek harp ve 
gerek ıulh huıuaunda tan-amile ser..,,.•t 
kal~~ıru ve bu yüzden bir harp tehli
kesırun mevcut bulunduğunu k>ydedi • 
yordu. 

M. Mu11olininin kalemind•n çıkınıı 
olmakla ehemmiyete değer bulunan bu 
melnle. g~,..e ltalyan m"tbuatmda, ba
zen çok şıddetli bi• lisanla ayni noktai 
nazarı tcvıi eden müteaddit yazılara Ör· 
nek olmuştur. 

Bu fikir, ayni zamanda reıml bir ve
sikada: Ayan meelialne arzolunan bah· 
riye bütçesi mazbataımda da aerdolun· 
mu,tur. 

Demek oluyor ki, ltalya, ATI"Upa• 

Almanya ve 
Lehistan arasında 

On sene müddetli bir 
anlaşma 

beyannamesi imzalandı 
BERLlN, 27 (A.A.) - Volf ajan. 

11ndan: Hariciye nazın ile Polonya ıe
firi Berlinıle Kellog miıakı dahilinde. 
Avrupanın sulhunu 10 ıene için takvi
ye huıuıunn bildiren bir beyanat imza. 
lamı, tardır. 

Almanya ile Polonya aralannda çı· 
kabilecek ihti "iifları doğrud•n doğruya 
anhşmalarla halletmcği taahhüt etmek· 
tedirler. 

VARŞOVA, 27 (A.A.) - Pat ajan. 
smdanı 

Dün, Polonyanm Bertin ıefiri ile 
Almanya hariciye ll&Z1l1 Von N curath 
Polonya • Almanya edemi tecavüz mi • 
sakını imzalam•şlard..-. 

BERLlN, 27 (A.A.) - Volf ajan
sı bildiriyor: Gazete'er, Lehi.tan ile Al
manya Praaında yapılan mukaveleyi ha· 
raretli bir surette rllaıl,.,,.akta, bu mu
kavelenin başvrkil M. Hi'l-rin teşebbü
sü eıeri olduğunu, M. Hitlerin bu ıu • 
retle ıulh dava,ına değer bieilmez bir 
hizmetb bulunduğunu eheı:nmiyetle kay
detmektedir. 

Sovyet Rusya komünist 
fırkası kongresi 

MOSKOVA. 27. A.A. - Tu ajan11 
bildiriyor : Sovvet Rusya komüniıt fır. 
kaırnın 17 inci kongresi bütün Ruıvayı 
temıi( eden 20'10 murahh~n• İftira.kiyle 
Kremli., sarayında açılmııtır. 

M. Stalin'in lr"jrsüve ç•lrtı bütün ha
zırunun ıürekli alkııl-riyle ka'"fılanmııtır 

M. Molotof k-s" bir nutukla kono:reyİ 
ecmlfltr. KoogTe biiroıuna M Stali ... 
Molotof, Kaıı:Rnov;ç, ve Voro,ilof, Or. 
conikze. Kalinie, Kirof ve döiter zevatm 
intihabmdan ıonra M. Stal;n merkezi 
koınitenin raporunu okumu•tur. Beı 
saat ıüren bu ranor hararetli ,.nrılar• 
la müteaddit defalar inkitaa uğ,anuıtır. -da Jap0n empPryalizmine mnhalif olan 
harekete Önayak olmak üzer..ıir. H•I • 
buki kendöıi bu mPı·lede baıka devlet
lerden daha nz alikeılardır. Bu tarz • 
daki lıarek•fle, ltalvM matbuatı san 
telılike heyij'aı·nı bilha•n Avruo~ d·v
letlerinin teşriki meıaialni ı•klaşMmaya 
v~ı"'.!'a olarak kullanmak iıtiyor gibi ııö
runuyor. 

Son kasalar da açıldı 
Bir çok kasalardaki paralar da, evrak 

ta ta~men yanmış .• 
Adliye yangını esnaa.ında a et içiıı. I 

de l.aJ~ kaMl..ann m~.eviyab hale· 
kında yur.ıtWen tahmiruer dun niha· 
yet bulmuştur. Dün Adliyede yeni • 
den bırJ<aç kasa açılmıt ve bunların 
da mub_eviyatı meydana çıkanlnuı • 
tır. Kas~lar hafriyata memur müddei 
umumi muavini Salim Beyle belediye 
ma.l<İne ıubeıi müdürü Şefik Beyin hu 
zorunda ve olduğu vaziyet bozulma• 
yarak açılmıfbr. 

Oçüncü hukukun kasası 
llk açılan kua üçüncü Hukuk 

mah.<eme.inin kasası o.ınuıtur. Bu ka 
ıada mevcut 123 lira para ile bütün 
evrak ve vesaik tamamen kurtulmut· 
tur. Kasa derununda kurtarılan bu 
evrak ve vesaikin hemen hepsi ıenet
tir ve bu ıure:le üçüncü hukukta ve
sikalan mahfuz hiue aahiplerinin 
haklan ziyaa uğram•mıt demektir. 

Mahakim. veznui ktıB<1Sı 
Bundan sonra açılan kaaa maha· 

kim veZ11eıinin kaaaaı olmuıtur. Mu • 
hakim vezneıin.in kasaaında ne var 
hepsi yanmıı, kömür haline gelmiıtir. 
Bu v02nede vezne defteri, paralar ve 
ıair yanmaya miiatait ne Taraa hiç bi
ri kurtulmamııtır. Y alıuz bu kasada 
bu'unan ve emanet olarak muhafaza 
eıiil-n bir kııım giimüı, br0n2:, nikel 
ve s•ire gibi madeni paralarla gene 
giimüı ve altm mücevherat. gümiif 
sofra takanları tamir edilmek veya 
&!inmek suretile kahili iıtifade bir 
h-lde, yani erimemiı olarak :ı;uhur et 
mi•tir. Yanan k&ğrt paraların üzerin
deki numaralar, yazılar ve rakamlar 
oln•nabilmektedir. Ancak bunl"nn 
pek itinalı muhafazası icap etm~kte
dir. Çünkü kiil veya ırülce köm;\r he
linde oldul'undan çabucak da1i-!mak· 
tad<r. Bö··le kömür v:va külçe haline 
velm"t o'an paralar Cümhurivet Mer 
kez Pa.,ka•ına teslim edileO"ktir. Ma 
,.,..af'h bı•nl•nn ve.-ine banka tara • 
fmılan yen!le-i YeriJjp verilmiyece:;i 
maliim ifej;ifrllr. ~ 

Birinci Ticaretin kasaları 
Birinci Ticaret muhakemesinin üç 

kasası da dün açılmııtır. Bu kasalar • 
dan biri-i kaaa olınayıp demir dolap
b" Bu drm'r do'abm muhteviyatmm 
k •mi1en kömür haline ıııeldiği görül· 
mÜflÜı". Evrak ve aenedatm mahfuz 
bulund.,ifu kaıanm da muhteviyab ta 
mamen kö-n\;r haline inkılap etmiı o
larak b11lı•nmuatur. Bu kaJtada p111ra 
bul'"n"'a"·~ a,.l,.s•lmıstır. Birinci Ti
C?t'•t ""';lhk .. m•g;nde J>"-r&lllf'nu van· 
ırın• kr•ı vao·lm .. bulunan v .. rıh .. in 
m•~k11lı kasada muhafaza ettiği anla
fılm••tır. 

Bir külah Amenkan fıstığı 
Bu kasanın açılması hayli mütkiil 

olmuştur. Od kattan zemine yüzü 
koyıın yani kapağı altta kalmak üze
re tlü•en bu kasa arkasından ve ıaç 
1 vh•lan kaldmlmak auretile açılını•· 
tır. Ilı. sac; k"ınk acıldılı zaman l O 
ı:ıntim kaimi ğında bir kum tabaka11 

zuhur etmiıtir. Bu kum tabakaaının 
ka....a mllıhı.t:viyacınm a-.eıin teaır.1naen 
matıfuz il.ala~ğı kanaatını vernuı,ır,. 
fa~.,t kum ar çıkanlıp ikinci aaç lev· 
h• kol..ı..-ılcıığı zaman k&aa mull-..:vi -
yabnın tamamen kömür haline inkı • 
li.p et.iğ., gwnüıe ait ciıimlerin eridi
ğ , mücveh,rattaki taıların kıs.men 
kararnuı bir hale geldiği göriilmüıtür. 
Bu kaıada ilk göze çarpan feY bir kiı 
li.h Amerikan f11tığı o'muıtur. Bu fıa
tkln kasanın en üat gözünde ve ilk 
eVYel meydana çıkmııtır. Bundan son 
ra ka•anm üat gözünde gene yarunıı 
ve köm: ... haline gelmit evrak ve a<ıne 
dal zuhur etmi§tir. 
Kasada muhall:IZ4 edilen servet 

l\.aıan•n orta gö.zunae mahkeme • 
ye tevai edıımiı olan ve Lıman tirk.,. 
tine aıt bulunan defterler zuhuc et • 
miı..ir. Bu defterler gayet kıymetli ve 
hea..bata ait kayıtları muhtevi bulun· 
duiu için bu kuada hıfzt;dilmit! f.a· 
kat bunlar da kömür haline ır:efmıştı.r. 
Kaaanm alt cöziinde ..,üc-evherat ve 
paralar zuhur etnuftır. ~.,.~ıt ,IJcıru.ıJ 
üç b-n lira kadardır ve bwılar Y e§oa 
Efendi isminde bir tiicura ait aa!Jt 
bedelidir. Tıun.aınen kömür haline İn· 
kılap e:ınit bulunmaktadır. Bronz ve 
sair madeni paraların renkleri bile 
değiımittir. Mücevherlerin taşlan ka 
rar 119 ır. Bu kasadan çıkan müccv • 
herlerin kıymeti bin lirayı mütecaviz· 
d.r. ,.ümrüt ol~uğu ta.bmin edilen bir 
de yüzük zuhur elmittir. Bu mücev • 
herle .·Ge;ı kendi mahfaza11 içinde bu
lunanlara hiç b:r f"Y o'.mllDl.lfltr. Mey 
danda olanların madenleri yanmış, !il§ 

ları kararmıı, incileri tamamen bozul 
muı~ur. 

ikinci Ticaret kcuan 
En aonra açılan ikinci Ticaret 

mahkeınea'niıı ka..uı olmuıtur. Buka 
sa da kumlu kasadır. Bu da miifkülat 
la açılmtf ve içindeki evrakın hiç bir 
fey olmadığı görülmüıtür. Kasa deru 
nunda bulunan mücevheratın giimÜt· 
leri trmamen erimiş, taılar ıiyahlan· 
mq olduğu halde kağıtlara hiç bir ıey 
olmamıt. paralar çok gevrek bir hale 
geldi!>i hal-'e renklerinde en küçük 
bir t•haVTiil husule gelmemittir. Bu 
suretle ikinci ticarette senetleri para 
);-n •e müc.e:•berleri emanet edilmit 
olan hak sah"plerindeıi de hiç biriıi· 
nin haklan ziyaa uğramamı,tır. 
Ktısa tüccarl~ın ile bankaların 

alakaları 
Yangında açılan kasalarda banci 

marklann muhte..-iyatmın yanmamıf 
ve hangi markaların muhteviyatınm 
yanmıı olduğu kasa fahrikalan acen• 
talan ile bankalar arasında büyük a• 
laka uyandmmfbr. Emlik ve Eytıun 
banka11 içindeki paralar yanmayan 
k•aalarm markalarım tesbit etmişler• 
dir. Acentabr da bittabi bu itle ken• 
di tema;ı ettikl•ri markaların rekla • 
m·ru yapmak için alakadar olm•kta• 
dırlıır. · . 

• 
Bulgar kralı Hz. sefirimiz. 
le uzun müddet görüştüler 
Kral Hz. Gazi Hz. ne dostluk hissiya
tının bildirilmesi ricasında bulundular 

BOKREŞ, 21. A.A. - Anadolu Ajansının Balkan hususi mu
habiri bildiriyor : 

Bulgar Kralı Hazretleri, dün gece Sinayada Romanya Kralı ta
rafından şereflerine verilen büyük suvarede sefirimiz Hamdullah 
Suphi Beye bilha.ssa iltifat ederek, Reüicümhurwnuz Cazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin sihhatleri ha klanda maliimat istemİf ve kendile
rine dostluk hissiyatlarının bildirilmesi ricasında bulunmuflardır. 

Kral Hazretleri, aynca Başu ekil lsmet·PaJa Hazretlerinin Sof. 
yada kendi aralannda bırakmıf olduklan çok kuvvetli hatıradan 
muhabbetle bahsederek bunu unu tmıyacaklannı söylemİfler ve Bat
vekil Hazretlerine de selamlannın bildirilmuini ilave etmiflerdir. 

Kral Hazretlen, bu beyanatl arıan mun=m olarak : 
"Dostum Tevfik Rü1tü Bey<> selamlanmı yazmanızı de ayrıca 

ı-ica ederim. " demi1lerdir. 

Hariciye vekili Bükreşten geçecek, 
M. Titulecu ile Belgrada gidecektir 

BOKREŞ, 21. A.A. - Anadolu Ajansının Balkan husıui mııha
biri bildiriyor : 

Mevsuluuı haber aldığıma göre Hariciye Vekili Tevfik Rü,. 
tü Bey/endi, ayın ikisinde Belgrat ta bulunmak üzere Köstence ve Bük 
ref tarihikini ihtiyar edeceklerdir. 

Mü,arünileyh, Bükreşten geç erken Romen hariciye nazırı M. 
Titüluco ile bulUftJcaklar ile her iki hariciye vekili, buradan Reltmı
da birlikte hareket edeceklerdir. 

Hava yolcuları için 
'.AN KARA, 27. A.A. - Ayn ca bir nizamname yapılıncaya ka

dar hava yollan ve yolcularma dev let demir yollarında tatbik edilen 
inzibati ve cezai hükümlere göre muamele ifası dahiliye uekaletince 
latminı edilmiştir. 

Mensucat fabrikalarının projeleri 
tamamen lıazırlandı 

MOSKOV A, 27. A.A. - Tas ajansı bildiriyor. T urutroi direktö 
rü M. Zolotaref ile ba, mühendis M. Zigline, mensucat fabrikalarının 
temamen hazırlanmıf olan projelerini, Kayseri fabrikan projesinin 
ihzari mesaisine iptirak için Mask ooaya gelmiş olan türk mühendisle-

rinden Şeuket Turgut ve Hüsnü beylere tevdi eylenıiflerdir, 

Ankara Halkevine hediye 
'ANKARA, 27 (Telelonla)-Belediyeler Bankım idare mecliıi 

azasından Sami Bey ve re/ikası yıllardan beri topladıklan uki eserler 
kolleksiyonlarını Ankara Halkevine hediye etmiflerdir. 

Madenlerimizin işletilmesi için 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Hükumet ifletmeğe değer görülen 

madenlerimizi altın ve petrol için olduğu gibi devlet idareleri tesiı et
mek suretile veya milli sermayelerle işlettirmek kararındadır. Kurul • 
ması mukarrer Jeoloji enıtitüsli 3 pubeyi ihtiva edecektir. Enstitünün 
bir kimyahanesi ve bir de kiitiıpha ıe:;i bulunacaktır. Enstitünün hazır• 
layacağı ekipler T ürkiyenin belli baflı maden sahalarını gezip tetki • 
kat yapacaklardır. Enstitü için bir bina yaptırılacaktır. Binada kollek
ıiyonların konacağı salonlar bulunııcaktır. Ilga edilmif bulunan Zon • 
guldak maden mektebinden kalanalat ve edevat bu müessesenin ih • 
tiyaçalrtnt kısmen temin etmif ola xıkhr. 

--·· 

Kaza kongreleri 
Fatih kazası kongresi de yapıldı 
Cümhuriyet Halk F ırkaaı Fatih ka

za kongreıi evvelki akıam kazanın Le
tafet apar!ımıımndaki merkezinin büyük 
salonunda yapılmıfbr. 

Kongreye kartı, mümessillerden ve 
alakadar zevattan batka bütün fırka a
zası büyük bir alaka göıtermiıtir. 

Kongrede fırka vil.iyet idare heyeti 1 
reisi Cevdet Kerim Bey •e ,.w;yet i • 
dare heyetinin bütün azası, civar kaza. 
lar idare heyeti azaları, Şehir Mccli.<:i a· 
zaları, nahiye idare heyetlf'rİ vs semt 
ocağı, kaza kaymakamı ve nahiye mü • 
diirleri ve reieleri hazır buh•nuyordu. 

Saat 20,5 ta kooıı-reyi Fatih kaza he
yeti reisi doktor H\kınel Be\' açtı. B~ 
"Çlft müteakip kongre birinci riyaseh· 
.,. Şehir Meelisi aza•.n<laıt doktor HÜ• 
luıi Ertuğrul . ikinci riyasete Cetal Fey
yaz ve katipliklere Naci ve Remzi Bey· 
ıer seçilmişlerdir. 

Müteı.kiben kaz.' r--iıi dt-ktor Hik
ınet Bey raporu!"ld~ Fetih ka7all dahi
linde bir ıenelik fırka faaliyetini en in
ce noktalarma kadar tahlil etti, raporda, 
geçen sene a.enıt ocağı v~ nahive heyet• 
!erinin faaliyeti yegiln, yegan gözden 
geçirilmekte fırka au mevcudunun yük
seltilmeıi ve faydalı, ıuurlu arkadaılann 
fırka azast araıuıa iltihakı İçin önümüz. 
deki sene her fırka azaımın iki yeni 
aza kaydettirmesi teklif edilmekte idi • 

Kaza heyetinin bu teklifi allnılarla 
taıYİp edildi. ~ dahilinde bir sene
de belediyenin , zabıtanın aarfettiği me
saiye de derin bir vukufla ve takip edici 
bir ıekilde temas ediliyor ve ııelecek se
ne için daha büyük qler ümidi izhar o
lunuyordu. Maarifin kaza dahilinde gÖı· 
terdiii mesai büyük bir tükranla kay
dedilmelrte idi. 

Mmtakada mevcut bütün teşekkül. 
)erin mesaisini :zikreden rapor, ekalli • 
yetler efradmm vaziyetlerine temas et· 
tikten sonra bundan sonraki yola aydın. 
latan bir ifade ile nihayet buluyordu. 

Haaene Hanım. Neeati Bey, MüneYTer 
Hanım, Meliha Hanım, doktor Orlıaıı, 
Teyfik, Nafiz ve Hasan Basri Beyler 
söz söylemiılerdir. Söz alan zevat muh
telif mevzulara muhitin ve memleketia 
ihtiyaçlarına, iıteklere, fırkadan bekle-
nilen bazı hareketlere derin bir vukuf· 
la temas ediyorlardı • 

Ezcümle Hasene hanım muallimle
rin fn-ka ile teıriki mesaileri hakkında, 
Hamdi Bey ka-.a raporunun bazı nok· 
~ v! yapdan iılerin fırka için ta· 
bu oldugundan CetaJ Feyyaz Bey iktao 
sadi,. adli ve ~bati bazı dileklerden, 
Tevfik Bey fırka bayrağında mevcut al
tı okun iıaret ettiği umdeler hakktndlı 
uzun beyanatta bulundu. 
I . Orhan Bey milli cereyanlann ve hls
erın daha ziyade tahkiminden bahsetti. 
Muallim hanımlardan Meliha H. aile 
aıhhatinden bahsederek evlerimizde bi
li görülen kafeılere işaret etti. 

Fırkada mevcut azamn azlığından 
bahseden Hasan Baıri Beye cevap ve
ren Haıene Hanım yetiııirilen neılin 
bunu telifi edeceğini beyan etti. Bunclas 
sonra söz alan vil.iyet idare heyeti reİ• 
ıi Cevdet Kerim Bey kongrede gördü
ğü kemal dereceıi önünde bir (Fırka 
Mektebi ve muallimleri) karı11mda bu• 
lunduğunu hi11ettiğini kongrede söyle
nenlere ilive edecek bir ııeY bulamadı• 
ğım ıöyledi. Cevdet Kerim Bey bilhas
sa ciimhuriyet halk fırkasmtn bir siya
si fırka olduğu kadar bir içtimai teıek• 
kül de olduğunu ileri sürerek Hallı Frr
ka11 ordusunUA Ciimhuriyet orduail• 
daima ayni safta yürüdüğünü ve yiirii
yeceğini ifade etti. 

Bundan sonra idare heyeti intihabol" 
geçilmit ve doktor Hikmet F eridu., 
Cemalettin Fazıl, doktor Ihsan Arif, 
lsmail Sıtla, Orhan, Vaırı, Rıfkı Beyler 
aıil Te doktor Galip Hakla, doktor Sa• 
lim Ahmet, dit tabihi Kemal, Mak1>4; 
hanım, Ihsan , Bekir Vefa ve Yunus • 
ler yeddı: azalıklıı.ra inli.bap ediJnıitlel'" 
dir. 

Son ıöz olarak doktor Huluei ~f: 
rul Bey Türk: inkılap "e istiklili ın"' .J 
muazzam bir lıildiae,-i baptan, m 
harekete cetiren Ga~iyi minnetle yaıt--

Rapor kaza dahilinde hüyiik bir bera· 
bertik bulunduğunu göıteriyordu. Ra • 
porun okunmasını müteakip rapor hak· 
landa Ye serbest mevzular üzmncle söz 
söylemek iıtiyenlere söı: veYildi. Biihaa· 
aa, Alunt Hamdi, Celili Feyyaz Berter, . derek kongTeJe eihayet verdi 



Eczacılar toplanmışlar 
ve görüşmüşler 

Ne ala! Herkeı toplanıyor ve gö -
~tüyor. Gorütmeli ve anlaşmalı ki; 
•tl~r yolunda ıitsin 1 Eczacılann da, 
d~ek itleri artık İyi gidecek. Bey -
oglu eczacılan bu görüımelerinde ba 
~· .t~ylcre karar vermitler .• Bunlardan 
•k_•:• bizi ali.kadar eder: Birisi: Bey
og u tarafındaki ecza depolarmm hal 
ka perakende ve ucuz satış yapma -
maları d·· · d ) ! ıgerı e Beyoğlunda eczacı-
arın fıyat birliği teoiı etmeleri .•• 

I Bunun için de aralannda müfetti§ 
er ayıracalı:larnut.. Onlara soraraa -

iliz ~u anlatma halkın aleyhinde de
f~ldır. derler. Lakin soranm ıize, han r· eınaf fiyatları ucuzlatmak için ar .... 

1 
armda IÖrÜfüp anlatır?. Böyle ıey o
ur mu? .• Malı:aat ucuz veren eczaha

neleri Pahalı satanlara karı• rekabet
ten "1enetmek. Buna bizim dilde dü -
Pedijz •endika derler.. Zaten eczacı
)~ atfedilen lı:uıurlardan biri de ili.ç 
;•Yatlarındaki tefavüt değil miydi • 
fle ona çare buluyorlar ..• Ucuzlukta 

müaavat yapamazlana, pahalılıkta 
da Yapamazlar mı? .. 

Depolardan alıı veriti de bi~ avu
k~t tutup vekalete ıiıo<i.yet e~ııler ••• 
l&t aramızda hastaların paraoıle ıe
Çİnen bir ticaret aahabı kadar halktan 
"'Üftlkün mertebe fazla para almayı 
diıt.ınene az teıadüf edilir. İtin fe • 
hıı.gı eczahaneler bir nevi gediktirler 
de ... 

. Naırettin Hocanın hikayeaini bi • 
lı~•İni:.. Dıganda kavga edildiğini iıit 
h>iı, çıkıp bakmak iıtemit• J!u:a ıo • 
iıık, Hoca da tırıl bir halde ımıf. Ar
~ttna yorganı alıp çılmııt·· Bakmıt 
kı; birkaç kiti döğüıüyorlar. Araları
ha ririp ayırtnıf• Fakat; patırdı ara
llhda Hocanın yorganını aomnıtlar. 
Döııiip te eve ıeldiği zaman kanaı .......... ,: 

- Kavga ne imit! .• 

- Bizim yorganın batına imif .• Ce-
h•bını venniı. Hep mesele yorganın 
&ottıadır. 

Rahat etmenin yolu! .• 
tı ş., doktorlann içinde çok tuhafla
fiı.~" eflencelileri vardır. Ortaya bir 
' il' atarlar herkeı ciddi aaııır bir 
"•lltl- • b. d .• f'lt· "iledir gider... Sonra tr ıger 
Ilı •ti., evvelkini bozarlar, bir hengir 

"de 1::. o zaman olur .• 
""•iden doktorlar derlerdi: 

hİ&"! An.an yumurta yiyiniz, et yiyi
ııı,t ~ada, lahnada, soğanda, do
ııı...,.~le ııda yoktur •• Herkea ete, yu-

B• Ya :Vapqtı ..• 
ita,. lanra dediler: 

a.."; ""'"" eti, yumurtayı bırakın! 
bıu ar :tehirdir. Bir domatea, bet JU
ıne~l'a lıedeldlr. Hele hiyarın kıy • 

}f •Payan yok! •• 

k°'ı:~di baatalar domateae, hiyara 
"' r .•• 

11ı.,"~tii,, de cazetelerde yeni bir nağ. 
lldıun, 

tın ~tıh lktuadi buhran ölüm Talıala
bı, 1 

•&a1tmq. Çünkil • dikkat edin -

lı &ıılaır buhrao münaaebetile az ve ••it · E-'-'d • lı. l'•Yormuı. • _, en ıae tatlı tuzlu 
• ';"sok Yemeklen tıka baaa yedikleri 
•sııı ·dı ·b ı h. 1'li e en ozu uyor, vücutleri ze• 

ill'lel1iyor ve çabuk ölüyorlannıı. 
Ş~ halde buhran dünya halkına. ayni 
hinıet oldu .• Böyle devam edene ha
)at hem ucuzlayacak, beın de u.z.aya. ... 
cak7.. Ne mutlu! Yalru:ıı; bir nokta 
var .• Vaktile Naarettin Hoca da bir ik 
t11ad! ~ubrana uğramq; masrafı kıa
mak ıçın eıeğinin arpasını Önce yan • 
r~· tonra bir çeyreğe, daha sonra ıe
ı.'!:.!ire indinnit ve günün birinde 
ca ı.,. " k«mit, eıek te ölmü1 •• Ho-

v .. ı..•ay .. • 1 
'" t<>kilde· a nıuteeasır o mUf amma 
-v ... h· 

ceği •rr•dav~ 1 denıiı. Tam rahat ede 
• Otnı-ii 

Buhranın T· vefa etmedi .• 
nı IÖyJiYen ° um vüalannı azalttığı 
h11tırlatır doktorlara bu hikayeyi un. 

1-- FELEK 

RORSA 1 

12..06 Prai 
663 Viyana 

7,51 25 Madrit 
9.01,98 Berlin 
3.<0.54 Belcrad 

83.21 Zloti 
2.44,375 p.~te 

1.18 02! Bükret 
67,25 J Moakn•a 

N U K U T (Satıı) 
Kuru, 

167 
663 
131 
2•R 
113 
24 

818 
24 

118 
&3 

1 SiUe. A•. 
1 Pe:ıela 
1 M111rk 
l Zeloli 

20 Ley 
20 Din•r 

1 Çerno'fİÇ 
l Altın 
1 Mecidiye 

B n•not 

-.-
17.75 
53.40 
<CS.50 
44.50 

12 
2UiO 

11.70 
17.70 

1,60 
l .Pı; 
2.85 

15.96 
4.22 
4.24 

1,99.60 
34.75 

4.2083 
3.65 

79,75 
10.87.SO 

24 
16 
50 

24,-
20 

4&.-
-.-

9.28 
0.34 
2.35 
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Ş E·H 1 R HABERLERi 

Ekonomi 

Tütün depoları 
Talimatnameye göre depo 

yapmak imkanı yokmuş 
Yeni belediye zabıtası projesi üze

rinde görut~ üzere dÜn tütÜn de
po.an ıalıipleri ticaret oduında bir 
içtima yapmıtl!ll'dır. Öğleden evvel 
yapılan bu içtima ıaatlerce aünnüt ve 
pek hararetli olmuıtur. Bu içtimad~ 
talimatanmenin depolar hakkındakı 
rraddel ri okunmut ve tetkik edilmit 
tir. Ne:icede projenin tarif ettiği te -
k.ilde bir depo bulmak imkiru bulun
mad:fı anlaı:lmııtır. Bu vaziyet kartı 
sı>ıda lstanbu1da Tütün ticaretinden 
vazgeçmek laznngelmektedir. 

Eı tiatı neden yükseliyor? 

Et fiyatları son günlerde gene yiik 
aelmittir. Karaman ve dağlıç etleri 
kiloau 60 - 70 aığır eti 40 kuruta ka
dar yük•elmi,tir. Alakadarlar bu yük 
aelmeğe •ebep olarak mevsimin tabii 
icapk.rmı ileri aürmektedirler. Fakat 
piyuada bunun kilodan okkaya ge • 
çerken bir fiyat oyunu olduğu da 
ileri sürülmektedir. 

Seyyar bir sergi geliyor 

• T?."!21u~n yirmi yediainde arjan • 
tin hükume,ı tarafından Gelria isimli 
14 bin tonluk bir Hollanda vapurun
da tertip edilen bir sergi gemiai !ima 
rumıza gelecektir. Bu gemi fzmire de 
uğrayacaktır. Geminin geleceği vilaye 
te bildirilmittir. 

Kömürden benzin 
Ticaret odaaına lstanbulda kömür 

den benzin istihsali için Almanyadan 
bir müracaat yapılmıttır. Oda bu mü 
racaat etrafında tetkikat yapmakta -
d1r. 

Sanayi birliğinin hazırladığı proje 
Sanayi birliğinde, lktısat vekili 

Celal Beyin §ehrimizde iken iatediği 
mevaddı iptidaiye ve gümrük tarifesi. 
ne ait projenin haztrlıklan hayli iler
lemittir. Projenin bu ay nihayetinde 
bitirileceği üm:t edilmektedir. Proje • 
yi hazırlamak için her gün muhtelif 
ıanayi &rupları toplanmaktadır. 

Cam sanayii 
Ticaret odaaı 1atanbulda cam ıa· 

nay:inin kurulması etrafında tetkikat 
yapmağa batlamııtır. Ayni zamanda 
Türkiyede aenede ne kadar cam ıar· 
fedild:ği ve elde mevcut ıtoklar da 
tetkik edilmektedir. 

be) nelmitel ticaret odasının 
Türkiye komitesi 

Beynelmilel ticaret oda~nm timdi 
ye kadar Türkiye ajanlığım latanbul 
Ticaret oda11 yapmakta idi. Beyne) • 
milel Ticaret odaamın Türkiye komi
teainin tetekkülü için timdiye kadar 
ihzarı mahiyette çalıtan lcomiayon 
meıaiaini ilı:mal etmit ve artık fili te
ıebbiis1erde bulunacak k.omite •eçil.e
rek dünde" itibaren faaliyete geçmtt· 
tir. Komite oda ve borsa azalarından 
mürekkeptir. . 

Bin !eylik evrakı nakdıye 
Romanyada bin leylik evrakı n~di 

yenin tebdil tarihi bu ayın nihayetın 
den 1 mart 934 tarihine kadar tem -
dit edi!miıt:r. 

Aya.r~ı~. ölçU kalmıyacak 
• Y enı olçu~~in damgalanması ve 
ayarlanmaaı •çın verilen müddet çar· 
ıamba akıamı nihayet bulmaktadır. 
Perıem~e _!IÜD:inden itibaren ayarlan 
mamıt olçu ve tartı aletleri ku.lanıla
mıyacaktır. 1 Şubat aabahından itiba 
ren. b.~~ latanbulda tara:::a teklinde 
yenı olçu ve tartı aletlerinin kontrolü 
yaplacak ve ayarlanmamıı ölçüler 
kimde bulunursa ceza alınacaktır. 1 
Şubattan İtibaren bütün elektrik, au 
ve hava gazı aaatleri de kontrol edi
l•cek ve yeniden mühür!enecektir. 
Eczahanel.rde ellerindeki trezi ve öl
çü aletlerinin bir liateaini çartamba 

lrs-mr'll kadar ölt::ü ve ayarlar bat
:.üf•tf şliğine vermek mecburiyetin -
dedHer. 

Bir Amerikıı.h mııtehassıs 
vefat etti 

Memlekebınizde yapılacak iktıaadi 
tetkikat, bundan evvel Ame~ıka :kt~
aat mutehusı&larından M. Hıneıı n ı· 
dareai altında bulunan ve Amerık:ılı
lardan mürekkep bir h•yete tevdı .e
d ·ı . t. M Hinea geçen sene ıehrı • 1

• mı; '·1 ·k Ankaraya gitmit ve İktı m-ze ge ere d 
aat ve:<aleti ile temaa!arda bulun ~ 
tan sonra bazı tetkikat ;.ap~tlır: l 
zamandan beri M. Hineı ın ıdareaı a 
tında çalıtmakta olan müt<;haası•lar 
mesailerine devam etmektedır • • 

Bu meaainin neticesi Türkiye ıktı
aadiyatma verilmeai li.zım gelen veç
heyi tetkil edecektir. Fakat !'"~.n 
habere göre M. Hinea bundan bır m~d 
det evvel Amerikada vefat ebnı§ttr. 

Bu sebeple memleketimizde yapılmak 
la olan tetkikat gene Amerika müte 
hasa,.larından Borr 'a tevdi edilmiıtir. 
M. Borr'un bugün ıehrimi:ıe gelmeai 
belr.'ennıelr.tec!ir. 

E'elçikadan gelecek heyet 

yarın bekleniyor 
Memleketimizde iktısadi tetkikat 

ta bul.unınak Üzere Belçika tüccar ve 
ıanayı erbabından mürekekp bir he
yetin 4ebr.imize geleceğini yazmııtık. 
Bu h~yet Belçilcq Hariciye nazınrun 
himaye•i altında bulunmaktadır ve 
Belr.i1<a Ticret odaları birliği Eederas 
yonu tarafından teşkil edilmiıtir. He 

Maarifte 

Fakültelerde 
Yeni teşkilat 

Beledlyada 

Umumi Meclis 
Toplanıyor 

--- ·--o--
Maarif vekili daha on gün Bütçe müzakerelerinin ha-

şehrimizde kalacak rarctli olacağı anlaşılıyor 
Maarif vekili Hikmet Bey dün aa- lıtanbul umumi meclisi perıembe 

hah refakatinde veki.let müdürleri ol günü dördüncü içtima devresi ıubat top 
dui;u halde Haydarpa,aya giderek lantılanna baıh:ıtacaktır. 
eak.i !ıp fakülteai binasını gezmiıtir. Perıembe &iinkü ruznamede 23 mad-
Bu bınada önümüzdeki aene leyli bir de vardır. Görüıülecek mühim meaele-
l~ae ~~ılacaktır. Vekil Bey Kadılcöy ler meyanında yeni ıene bütçesi var -
lıaeaıru orta mektebini de &'ezmi,tir. dır. Bütçe müzakeratının epice hararet-

H:kmet Bey öğleden sonra Oniver li olacağı tahmin edilmektedir. 
siteye gelerek ecnebi profeaöreırin zi Mimarlar Biri igvinden de bir 
yaretlerini k11bul etıni§tir. Vekil Bey 
M. Mal-he ile de uzun uzadıya gö • aza alınacak 
rüımüştür. 

Ma•rif vekili Hikmet Bey tehri -
mizdeki ikametini temdit etmiştir. Hik 
met Bey daha on l!'Ün kadar •ehriıniz
de kalacak ve tetkikatına devam ede 
cektir. Velr.il Bey ıehrimizdeki diğer 
liseleri de gezecektir. 

Dün Maarif vekili Hikmet Bey bü 
tün Oniveraite fakültelerine mühim 
bir tamim göndenniıtir. Bu tamimde 
bütün fakültelerde derhal birer ko -
misyon !etkili bildirilmektedir. Gön
derilen tamimde. yalanda, fakülteler -
de teıkilatm geniıletileceği beyan e
dilmekte, bu vaziyette ne gibi ihtiyaç 
,,_ ... rJrln,fıJ ıtoru'mRktadır. Fakülteler 
de komisyonlar önümmdeki ay ba.,_ 
l· ·'•~ •-~·men teşekkül .,tın;, ola -
caktır. İngiliz mektebi müdürü Moahr 
Riç dün Maarif vekili Hikm;,t S..vi zi 
yaret ederek li•an tedrisatı meselesi
ne dair görü,müatür. 

Bir konferans 

Tıp fakülteai bakteri ordinarvöoü 
Profeaör Bravn dün akıam aaat ı7 de 
Oniver,.itede umuma mahıuı bi.r kan
ferans vernıi,t'r. Bu konferanaında 
profesöt". Amerikadalı:I eslr.i Alman 
müsteml•kelerinde neler gördüğünü 
anlatmııtır. 

Muaııimler hakkında iki tamim 

Aldığımız malumata göre latanbul 
tehir planı için toplanan jüri heyetine 
Türk Mimarlar Birliğinden de bir aza 
alınına11 takarrür etıniıtir. Belediye bu
günlerde birliğe bir davetiye göndere
cektir. 

Radyodan harç alınacak 
Belediye daimi encümeni radyo sa

hiplerinden harç almağa karar vermiı -
tir. Encümen bu teklifini, mecliae arze
decektir. Meclia kabul ettiği takdirde 
radyo resmi iımile bir harç alınmağa 
batlıyacakhr. 

Yangm merdiveni geç mi 

kuruldu? 

Şiılide Halaakir Gazi caddesinde Çan 
kaya apartnnanının üst katından çıkan 
yangın meselesile belediye meşgul ol -
mağa baılanuştır. 

1 tfaiyenin yangın merdivenini geç 
kurduğu iddiası tahkik edilmektedir. 

içtimai yardım şubesinin balosu 

Halkevi içtimai yardım ıubeıi men: 
faatine verilecek bale heyeti tertibiye11 
dün akf'Ull ilk içtimaını fırka reisi Cev
det Kerim Beyin riyasetinde Beyoğlu 
Halkevinde yapmııtır. Balonun mükem
mel olması için ha:zırlıklar yapılmakta· 
dır. --o--

Muallimlerin hususi hayatlarında Türk pamukçuluğu 
da ciddi, tedris ' terbiye i§lerinde d b 
talebe ile münasebetlerinin daha mun lktısatçılar Cemiyeti tarafın an u 
lazam olmaaı hakkındaki tamim Vi- aktam Halkevinde aylık konferan• ve-

rilecektir. Bu konferan11n mevzuu 
layete bildirilmi§tir. Bundan haıka Türk pamukçuluğudur. 
muallimler, bulundukları mekteple\" -
de talebeye huausi derı veremiyecck- bunu da beyanname ile bildirmek mec 
!erdir. Hariçte huıuai ders verirlerse buriye!indedirler. 

--~~~~~~~ 

Mahkemelerde 

Hem döğmüş, hem 
tahkir etmiş! 

Bir kadın 3 gün hapse ve para 
cezasına mahkum edildi 

Dün Sultanahmet ikinci ıulh ce
za mahkemesinde fAY&ru dikkat bir 
hakaret ve darp davası rüyet edil -
mittir. 

Davacı Hayri Efendi iaminde kun
dura mağazaaı sahibi olan bir zat, 
maznun da Pravent kızı Sürpik ha
nım isminde 24 yatında bir tazedir. 
Mu11yene raporlarına, zabıt varaka-
11na ve tab"tlcre nazaran Sürpik Ha
nım bu Hayri efendiden bir çift pa
tik alını§, sonra da getirmiş bunu i
a ..le etmek istemi~, Eak..t Hayri efen
di bunu geri olmayınca Hayri efen
diye lıem küfür etmiı, hem de- dayak 
atn1r•trr. 

Yanılan muhakeme neticesinde 
Sün-ik Ha.,ım"'!I Havri ef,.n.livi diiv· 
r'"il'ii tqJ.•k"uk ,.tm:•tir. Hakim Sa
la'-attin B .. v .-vvela Havri efendive 
ha,..ıl'Tlm k,..ndi~:ne t,._rzive vermel';ni 
ve h•1 •rre'I• cl,.,•·.Arlan VAZJ!"f'l ... m-.:•İni, 
ı\01h r1m,.s"'T t"~):ı ,.tmis. 1'1tvrİ e
f. ... nd~ b11 t,.J,r] ;fi Jrabnl ,.tın,,.~:·tir. 

P11n·•n ü .... e-:,.. ... hAkt,.,, ~!lll)i.hattin 
n .. v lra-,_r.,, t~fı..:.., etm:"t;r: 

~·~- -:• .. 1...An"""" l,:ıı'lc-•r.-tt,..n 3 1"\n 
lıap•.- 1--·,.. lir" ,. X.rr Dl\ra c.-,."""'a ,ı ... ""l> 

'"" ?E: ı:r"' ,.. ~ para cezasına mah
kô"11 ol...,n"h'r. 

Bir ay hapsedilecek 

Gedikpll§ada bir evden halı çal
mak letebbüsünde bulunan Ahmet 
iıminde bir ıabtkalı dün Sultanah -
met ikinci ıulh ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmit, cürmü aabit ol
duğundan bir ay hapsine karar veril
miıtir. 

Vaiz Ef.nin muhakemesi 

Ramazanda Beyazıt camiinde va
az verirken adliye binasının içinde
ki cami kapatıldığı için yandığını 
söylediği iddiaaile mahkemeye nri -
len hoca Hayrullah efendinin muba
keme!İ dün ağır ceza mahkemesinde 
yapılmıttır. 

Hoca efendi kendisine İ&11at edi
len auçu külliyen inkir etmittir. Din
lenen ,ahitlerin hepsi hoca efendinin 
Iehi,,de aöylemiılerdir. Bunlardan bir 
kıamı Hayrullah efendinin yerli malı 

yetin reisi Anvers ticaret odası ikinci 
reisi M. Alfred Mirtouyin'dir. Bel~i
ka tüccrr ve sanayi erbabının yarın 
gelmesi beklenmektedir. Heyet Türki 
ye ile Belçika arasındaki ticari müna 
aebatın arttırılması İçin tetkikattn bu 
lunl\~ak, bura.dan Anknraya gideceği -
gibi lzmir gibi bı\Zı ticaret merkezle
rini de zjyaret edecektir. 

kullanılmaauu tavsiye ettiğini söyle
mi• ve reiain: 

- Kanuniden, Kanuni devrinden 
bahsetti m> aualine: 

- Hayır itilmedik demitlerdir. 
Difer bir kıamı iae: 
- Filvaki Kanuni devrinden bah

setti fakat bu devirde Türklerin aa.
nat 'ilim ve marifete kıymet verdikle
rin;', çalıştıklannı, taaarru.f. ve iktı -
ıatıan ayrılmadık.lannı, bılahara ta
aarnıf ve iktı!ada riayet ebnemek, 
Avrupa emtiasma rağbet göatermek, 
aanat ilim ve marifete kıymet ver
meTTJ~k: vü-ü-:ıden o~manlr devletinin 
in"itat etti(;.ini !Övledi. cümhuriyet 
"-e,,.i ... in f~viz),..Tinden bir;"inin de 
y;:r1·ün , 8 nat, ilim ve mari'et kahi1i
y,..•lerin;. tp.prnıf ve iktuıada miiteaı .. 
Jik me.,+·etl•rni m"v<t~1ta cıkanlın1ş 
olll"a"'ı old11~U'1:U P.öv1edi d.amil'lf'rdir. 

'llAuh .. k.-1""'• f"""lmiv .. n di~•r bazı 
•• ı.;tl~r·n celbi için batka güne bıra• 
kılmı,tır. 

Sabri Ef. avukat isteyor 
Haber gazeteainin neırettiği taı... 

rikinıiz mektubu yazmaktan ıuçlu 

Sabri bey:.n ve Haber ıazeteıi netri
yat müdürü Haaan Rasim beyin mu
hakemeleri yarın öğleden ıonra de
vam edecektir. 

Sabri bey düo tevkifhaneden bir 
istida ile ikinci ceza mahkemeaine 
müracaatla vekil tutacak kudreti ol
madığ·nı bildi~ ve müzahereti ·~
!iye suretile kendiaine bir vekil tayın 
edilme•ini talep etnıiııir. 

1 
d ne 

Mahkeme bu talebi kabu e e b 
·· d ek ve Sa • istidayı baroya gon erecd"I •. ı·s 

• B b. k•I tayin e ı meaını • n eye ır ve ı 

tiyecektir. 

Adliye binasında kurşun 
hırsızları 1 

Adliye dairesi her gün h~r çeıit 
• · · ktıg" ı bir yerd1r. maanın gır.p çı 

Bunun için bu dairede ara aıra. 
ufak tefek zabıta vakalarına teaadüf 
e:!ilmektedir. 

Ara 11ra yankeaici, hıraız gibi ""'" 
bıkalı e,haııın adliye daireaine men
sup pofüler tarafından yakalandığı 
vakidir. Yanan adliye binasında da 
bir kaç kere kurıun hıraızlığı olmuş, 
apti!anelerin muslukları ve kurıun 
boruları sökülmüştü. 

Bu kurşun hırırzlan ~imdi de ye
ni adl'.ye binasına musallat olmus -
larcfır. Yan'J'mda.n sonra istintak da
irel•ri ,.e •ulh ce:ra mahkl'meleri ta
rd:~da" i~<:al ~d:ıen kadınlar tevkif
hane•in:n musbkhrının ve kursun bo 

lnhl••rlard• 

Kibrit fiatları 
Prensip itibarile şirketle 

ihtilaf yok 
Kibrit fiyatlarının indirilmesi hak

kında Anlr.arada Maliye vekaleti ile 
ıirket müdU..!eri araaında batlanmıı 
olan müzakerata devam editn>ektedir, 
Ankarada bulunmakta olan §İrket mü 
dür muavini Hamdi Bey dün bazı hu
ausat hakkında malUnıat almak üzere 
latanbula gelmittir. Hamdi Bey bugün 
Ankaraya gidecektir. Aldığnnız habe 
re göre Maliye vekaleti ile tirlr.et ara 
11nda kibrit fiyatlarında tenzilat yap 
malı: için kaJ>ulü laznngelen esaa ve 
uauller etrafında bir noktai nazar 
farkı vardır. Müzakerat bu nokta et 
rafında cereyan etmektedir. Fiyatları 
nın ind~rTJmesi hakkında prensip itiba 
ri'e hüki'ımetle tirket araamda ihtilaf 
yoktur. 

Yangın raporu 
Adliye binasının tamamı 

niçin yanmış? 
Münhaaıran yangın tahkikatile 

meıgua oımc1.k uzerç Jstanbula gon .. 
der1ı1~n ve kend .. ıme muatanuk aa,i. -
hıyeci ve..-.. leıı lSearı beyte mudaeıu -
mumi muavini salabiyeu ile gelen A· 
rir .beyin yaptıktan adli tahk.ıkat aon 
safhasına gelmit bulunmaktad1r. Dün 
alqam geç vak.it müstantik Bedri-, müd 
deıumumi muavini Arif, itfaiye müdü 
rü Ihsan, belediye mübendiai Nuaret 
Beylerin buzurile yangın aahaaında 
bir elr.t;f yapımıttır. Bu keıifte bina -
nın naaıl yandığı tetkik edilmiıtir. 

JtEaiye müdürü İhsan Beyin bir 
muharririmize anlattığına nazaran 
yangın binanın Ayaıofyaya naz1r o -
lan sağ tarafından çıkıruttır. Fakat 
itfaiye geldiği zaman ağır cezanın bu 
lunduğu kıamm yanmakta olduğunu 
görmüştür. Derhal sol taraftan tedbir 
almıı ve yangını olduğu yerde dur -
dunnutlur. Yangın ağır ceza salonu -
nun olduğu kıaımda tamamen tevkif e 
dilmit, bu esnada da sol kıamm eua
l&rJ boıaltılmaya baglamııtır. Bu kıaım 
da bir •aatten fazla eıya kurtarma a· 
meliyesi yapılmııtır. Ancak baronun 
içtima aalonunun bulund11ğu yerden 
11çramak auretile ikinci bir yangın zu 
bur etmit ve bu alet le ağır ceza sa
lonuna doğru ilerilemeye bll§lamıt -
tır. Adliye binasının tamamı bu auret 
le yarunııtır. Y okaa bu ikinci yangm 
zuhur etmemi§ olıaymıf, binanm ya
n•ı kurtulmuı olacakmıf. İtfaiye mü
dürlüğü keyfiyeti raporunda da bu 
ınretle izah ebDİ§ bulunmaktadır. 
Dün yapılan ke§fin neticeoi henüz ma 
IUın değildir. Yang•nda yanan odacs-

d• de henüz bulunamamıtlır. 
nın ceıe ı • 

Adliyenin nalılı . 
Adliye bina11nm poatahaneye naldı 

hazırlıktan ile dün de meıııul olun • 
mu•tu1". Mü.fdeiumumilik baıki.tibi 
Emin Pev .ıı;n de postaı. .. neye gitmiı 
ve inta edilmekte o1an bölmelere ne -
z•r"t etm:., icap eden yerle,tinne ter 
tipl,.rini alm•tlır. Po•la idareıi binayı 
peyderpey botaltmaktadır. 

""' ... 
Otomobil kl'zaları 

Takaimde Ayaapatada Uya kar • 
de•le~ apartıınanında oturan Kader -
yan Efendiye ait huauai otomobil Me
c'diye köyü civarmdan geçerken bir 
ağaca çarpmıttır. Çarpıtma neticesin 
de otomobilin makine kıımı tam.amile 
parçalanmıştır. Otomoba sahibi kaza 
yı ınüteakıp .zabıtaya haber verme -
den otomobili bırakıp &'itmiıtir. 

Şoför Aziz Efendi otomobil ile 
Maçka caddeainden geı;:erken kar•• ta 
raftan gelmekte olan ıoför Fevzi ef. 
nin otO"Dobi'ile ç•rpı"'1!ıtır. Çarpıt • 
m'da iki otomobilin de ~n kııımları 
parçalanmıf, nüfusça zayıat oJmamıt-

tır. • 
Kalp sektesı 

Taksimde Mis sokağında Küçük -

t f ~ apartmıanında oturan e-mua a apa~ p b 
lektrikçi 55 yafl~r~nda f eryhe ota 
. · d ki •ahıa lngılız ae aret ane • 
n:mın e ~ . • kt . 
· d elektriklen tamrı etme e ı • 

aın e . • 
k n ölmÜf, yapılan muayene11 aekteı 
k:lp:en öldüğü anlaıılmııtır. 

Radyo taşınıyor 
lstanbul radyosu dünden itibaren 

Beyoğlundaki yeni binaaına tatınınağa 
baılanmıttır. Radyonun taıınmaaı bir 
kaç gün devam edecektir. 

rulannm hıraızlar tarafından sökül
düğ:i görülmüıtür. 

Ceza dosyaları hazırlanıyor 
Ticaret ve hukuk mahkemeleri"'" 

de yanan doayalarm teaisi için teıek
kül eden bürolar faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Bürolar müracaatlar fazla oldu. -
. . · ür aya kadar bıtefundan meaaısırun .,.. . 

•. tahmin edilmektedır. 
cegı d .. d 

Ceza doayaları tesis bürosu a mu 
. "l"kte faaliyete başlamı§ bu· 

de:wnumı ı ""dd . • 
)unmaktadır. Bu büro mu eıumumı 

. 1 "nden Feridun, Ahmet Muh 
muavın erı .. . 
Jis ve Remzi Beylerden muteıekkıl -
dir. Mevkuflu ve derdesti rüyet dava 
lara ait doayaların tesisi ikmal edil .. 
mi~tir. ~imdi fıkrai hükmiyelerle mev 
kuflu chnlara ait dosyalar hazırlan
ma~<tadır. 
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Yeni çıkarılacak sigaralar 

dolayı sile 
Makulatı kabul c~ek bir fa

zilet şıarıdır. Tütün ve sigara fiat
lerinin pahalılığı hakkındaki net
riya.tın nazan itibare alımırak ~
birliler için 8 kurutluk bir nevi si
garanın piyasaya ihracı karan, 
bu noktadan te~ekküre ve takC:ire 
layıktır. Bir çok itlerde pek ma
kul olarak cezri hareket edildiği 
halde devlet varidatına tealluk e
den meselelerde azami ihtiraz gö• 
termek, umumi a.hvalimizin ıarih 
tena.kuzıa.nnda.ndır. Devlet va.rida· 
tı, - öyle zannediyoruz ki - te
mas töyle dursun yanına. yıtkıa ,ıl
ması bile tehlikeli ola.n bir bom
badır. Bu, çok ha.talı dütüncedir. 
Devlet varidatının eksilmesi mese
leai afaki mütalealarla. t,.•r-a • .-di
lecek feylerden değil, bilakis mü· 
esııirlerinin sebep ve illetleri İnce
den İnceye tahlili icap ettiren en 
belli ba,lı vazifelerimizden biri ol. 
malıdır. 

Tütün ve sigara fiatlerinin pa.ba. 

lılığı çok söylendi, çok yazıldı; 
fakat aliikada.r müessese, bidayet

te devlet varid'atının eksilmesi en

diteıile bu iti tetkika pek yanata
ma.dı. O bu hareketinde hadisatı 

kanunun muayyen ve dar çcrçive

ıi dahilinde tetkik ettiği için resmi 

vazifesini ifa. etmekle iktifa elti; 

li.kin it, hakikatte hiç te böyle de
ğildi. Ticari muesseseleri, kanun• 

larm mukayyet çerçeveleri içinde 

yürütmeğe kalkışmanın, hakikatte 
çalak bir Arap kısrağına kibrit 
kutusu içinde manej yaptırmak
tan farkı yoktu. 

Şükredelim ki İnhisar idaresi ni. 

hayet bu hakikati idri.k ederek 

bazula.rı sıvadı ve kendisine ait va.· 
rida.h noksanlaştıran sebepleri tah
lile tetebbüs etti. 

Şehirliler için yeni tip ucuz siga• 

ra çıkarmak karan itte bu tetebbü· 

sün neticesidir. Yalnız bu kararın 
sa.dece sigaraya. hasredilmiyerek 

tütüne de te,mili pek ziyade arzu

ya f&Yandır. 

Yeni tip sigara ihracı mesele
sinde inhisar idaresinden yegane 
temennimiz, bu madde müıtehliki· 
nin doğrudan doğruya. fakir halkı
mız olduğunun nazarı itiba.re alı
narak kalitesine itina edilmesi ve 
ucuz sigara ünvanı altında tozdan 
ve molozdan ibaret berbat bir ba
lite vücuda getirirmemeıidir. Dev· 
Jetin en karlı inhisar maddelerin 
den birisinin tütün olduğu nazarı 
itibı.re alınırsa yeni aigaranm ka

litesi itibarile ha.lk lehine yapı~a
cak fedakıirlıli:, d\:vlete bir bar ol
mak ti)yle dunun, hatta bir küi
fet olmaktan bile çok uzakbr. ..' 

Salıihattin EN IS 

Fuhuş 
Nizamnamesi 

Tatbikatta yanlışlığa 
meydan verilmeyecek 
Dahiliye veki.leli yeni fubut nizam. 

namesinin tatbikatında aon derecede 
itina gösterilmesini, yanlıılığa meydan 
verilmemesini bildirmiştir. 

Nizamnamenin tatbikatı dolayısile 
zabıtai ahlakiye t<!Jkilatı da kısmen tev• 
ai edilmektedir. 

Efganlılar hakkında 
Efganistandan ve gerek ecnebi mem·ı 

leketlerde oturup ta her hangi bir mak
aatla Türkiyeye gelecek olan Efganlı -
lann isimlerinin veya oanatlannın bun
dan böyle Dahiliye vekaleti ile beraber 
Hariciye vekaletine de bildirilmesi vi -
liyete tebliğ olunmuıtur. 

Memur imtihanı 
lstanbul maliye teıkilitına yemden 

alınacak memurların imtiharu dün be 
lediyede umumi meclis aalonunda yapıl
mııtır. 

Vatandaşlıktan ıskat 
Jk.i yüz otuz kiti milli aavaıa katıl 

madıklarından ve memleketimize dô~ 
memit olduklanndan icra vekilleri h• 
yetince ve kanunlarına tevfikan va • 
tandatlıktan is kat edilmi~lerdir. Bu 
adamların Türk hukukundan iatifa -
delerine ve mil'i hudutll\nmız içerile 
rine ıtirmelerine meydan verilmemesi 
Dahiliye vekaletinden, iaimleril bir· 
likte, vilayete bildirilmiıtir. Bunların 
ekserisini Ermeni ve bir kısmını Mu .. 
ıeviler teıkil etmektedir. 

--o--

Şubat aylığı 
Şubat umumi aylığı perıembe gü

nü verilecektir. 

Bulgar sı::firi 
Şehrimize gelmiş olan Bulg~r se.fm 

Mösyö Antonoff tekrar Ankaraya gıt • 
m.ic.t1r. 
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Gökyüzünün radyasonları 
G eçen gün " Barometre yükselir ve al• 

çal.rken .. ., adlı yazımda, söz arasında 
çevre yanımızı türlü türlü radyasonlar 
sarmış, onlann içinde yüzer gibiyiz. de
..- i~tim. Mektepli bir hanım kızımızdan 
bir mektup aldım. Bu radyaıonlara 
m erak ettiğini. bunların nereden ve nasıl 
çkıp geldiklerini öğrenmek iıtediğini 
ıöylüyor. 
Hanımkızımızm yazılarıma kar,ı ali.

ka göstermesi hoıuma gitti. Lakin sor· 
gusu biraz beni düşündürdü. Çünkü o 
yazımda da söylediğim ıibi ben . "nasıl,, 
ve "niçin,, lerden korkarım. Sonra yeni 
fiziğin, daha doğrusu astro • fizik'in bu 
bahsindeki bilgim kıttır. Hele başlı baı ı· 
na bir makaleyi dolduracak kadar zen· 
gin değildir .• Ne de olsa, madem ki isti
yor dağınık bilgilerimi bir araya toplıya
rak iste sunuyorum. 

Gökyüzünün bu esrarlı radyasonları
nı 1910 da Gokel buldu, ortaya çıkardı. 
Yirmi yıldan beri bunların üzerinde ÇB· 

lı~ıldı. Neticeleri birib;rini tutrnıyan bu 
çalışmalar bir araya toplanırsa kos koca· 
man bir ki tap fihristi ortaya çıkar. Hep· 
sinde nazariyeler bol, lakin hiç birisinin 
müspet bir görgüye dayandığı yoktur. 

Bugün en büyük fizik bilgiçlerinden 
Milikan bu çıkmazın içinden çıktı. .. . . 

Milikan bu feza inşialarmm ehemmi
yeti üzerine hcrkeıin dikkatini çekmek· 
le ite başlad ı. Çünkü ona gelinciye ka
der b unlar bilinmiyordu. Çünkü bunları 
bilmek. anlamak için ince aletlere ihtiyaç 
vardı. Öyle sanılıy ordu ki bu aletler dün· 
yalar arasında t ürlü türlü ıekillerde do
laşan inşiaların ancak pek ehemmiyetsiz 
bir miktarını gözlere gösteriyor. Feza 
insialar:nın naklett i ği ener ji korkunçtur. 
Bi~im güneşin &Öz kama§tırıcı I§ıklan 
ile sarılı seyyare dünyamıza feza ıuala
rrrın taşrd;.klan ener ji, hararet ve ıtık 
şekillerinde dolaşanın, en az, onda biri 
kadard,,-. &izim nebülöz galaktik te bu 
hesaba katıl:rsa o enerji diğer bütün in· 
şio.!armkinden, yüksek olmasa da, her 
h::ıld<' onlara müsavidir. 

( Milikan) ın tecrübelerinden §U neti· 
ccl•r ç:kmış tır. 

Feza inşialarının e trafa ıaçılmalan 
seyandrr, deği~mez . Yalnız barometre ile 
uvgun olarak hafif ~eğiş~k~er _göste- 1 

r iyor. Barometre yukselırse ınşıalar ek· 
siliyor, dUıerse artıyor. 

Kuvvetli bir mıknatıs sahasrndan geç· 
t:kleri ha~de yollarını sapıtınamalanna 
göre bunların - ışık gibi - fotonlardan 
ya..'ıu t ışığınkine yakın bir hızla savrul
mu1 elektronlardan mütetekkil oldukları 
a.,laşılıyor. 

Milik~n'ın gördüklerinin birisi de ıu: 
B u uta göre feza İn§ İ alan ayrı ayn inıi
alarda.-ı yapılmııtır. Bunlan yayarak a
y•rabilecek bir tayfbin aleti olsaydı bu 
ıunlarm tayfları biribir inden aynlmış, 
htır biri ihtizazların ın frekansı ve yeni 
b ila i dilince folonlar1n1n ener;i .. ile mut· 
tasıf tcrit biç:minde hir tayf gösterirler· 
di. 

.. * * 
feza inş 'a 'arı nereden çıkıyor? Yerde 

bu çeş:t fUalnr peyda edecek sebep yok. 

nazariye taıavvur etmiı olmayız~ 
lıin en yaman ciheti kainatın elektrik 

sahasının çevresini muntazam ıurette 

sarımı olmasını kabul etmek mecburiye. 
tidir. Çünkü o saha her istikametten ken• 
disine gelen feza ıualarına ayni enerji 
darnga11nı vuruyor. Milikan buna baka
rak arzın, kainatın merkezi olduğu dü
tünceıine dönmek liznngeleceğini ıöylü· 
yor. Eskiler bu kanaatte idiler. 1500 yıl
dan beri bu dütiince bir tarafa atılmıttı. 
Şimdi onu yeniden canlandırmak ne ka· 
dar güçtür!. 

ikinci nazariye; feza ıuaları fotonla
nn beyaz idrojen atom çekirdeklerinin 
fotona inkılap etmesile hasıl olmaktadır. 
Maddenin böyle enerjiye münkalip olma
sı Aynştayn'ın formüllerine de uygun 
geliyor. Anglo . Sakaon astro • fizik bil· 
giçleri atomlann henüz takdir edilemi
yen şartlar içinde, kibrit gibi yanarak 
artlarında bir enerji duman> bıraktıkları· 
ru kabul etmekte güçlük görmüyorlar. 

Uçüncü nazariye eskidir; arada bir ta· 
zelenir. Bununla beraber kıyınetini kay· 
betınemİftir. Bu nazariye feza 2ualarını 
yıldızlar arasında bazı atomlar tesekkül 
ederken açıkta kalan enerjiye isthtat e. 
der. 

Atomlar, unsurların, evvela bir elekt0 

ronun protonla imtizaç etmeıile idroje-
nin; ıonra dört protonun o kadar elek .. 
tronla birleşerek mütezayiden ve tedri
cen tekl süf etmesile teşekkül ediyorlar. 
Arton bu türlü türlü atomların birleı· 
mesile ıerbeıt kalan enerjiyi hesap et
mit. ldrojen sarfile helium teşekkül et
mek için 25 milyon volt foton serbest . 
kalmak lazımgeliyor. j 

f eza şualarını doğuran bu sentezler ! 
nerede oluyor? Her halde yıldızlar ve : 
nebülözler gibi mütekasif ortalarda de- 1 
ğil. . • lntialar, önceleri ''büyük boşluk,, l 
denilen yıldızlar arasındaki ulu sahada 1 
peyda olmaktadır. Bu saha dağınık mad· 
delerle doludur. Atomlar o kadar küçük l 
ve saha o kadar geniştir ki kendilerini ı 
iyonize edecek bir dalgaya bir elektrona 
yahut birletecek bir başka maddenin a
tomuna tesadüf etınek için aylarla ve tı· 
zun mesafeleri dolaşması icap eder. Bu 
İş ancak yıldızlar arasındaki bu genit 
yerin sükunu İçinde olabiliyor. Yıldızla
rm ve nebülözlerin gürültülü patırtılı 
ıinel.erinde olamaz. Heliyüm, ~kıijen ve 
demır atomları yıldızlar arasındaki bu 
g'.:?İ' meydanda doğuyor ve her doğum 
kamala feza •tıklan, foton kozmiklerle 
bildiriliyor. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

f,_~~~~A-•_k_•_r_•_•_•_b_ıı_A_••_r~~-' 
Usküdar askerl ik ıubesinden: 
Üsküdar Malmüdürlüğünden maat 

almakta bulunan şehit zabitan ve efrat 
yetimlerinin 934 senesi tütün ikramiye
lerinin kaydına 1 tubat 934 te başlana· 
cak ve 28 ci günü bitirileceğinden ali.
kadaranın maaı resmi senet ve cüzdan
larile ıubeye müracaatlar. 

lSTAN.-BUL BEL_E_D_1_Y_E_S1-
,. ,. ~ 

feza elektronlarla dopdoludur. Arzın 
civanm 25 milyon voltluk bir elektrik 
s"!'~" kaplamı, ~ulunu>:or. Zaten küre- İ 
mızın etrnfındo.ki eleklnk sahasını bili- ı 
y oruz. Bir milyon volta yakındır. Bu 1 

k3dar voltluk bir elektrik sahası etrafın
daki elektronlarını çekmek için kafi ol· ! 
madığı gib; elektronları çekeceği yerde 1 
dffetmeıi Jhrm~elir. Fezada bizim küçÜ• 
cük seyyaremizin ötesinde miktarca ve 
çekmek itib..rile müsait bir elektrik la• 

hası olduğunu kabul edersek esaslı bir 

Tiyatrosu 
Bu ak,am 

Saat 20 de 

OVEYBABA 
'azan Amald ve Bach 

Nakleden H. Kemal 
Komedi 3 perde 

Halk gecesi 

Arzuyu umumi üzerine salı gü. 
nünden itibaren Lüküs Hayat o
peretine ba,lanacaktır. 

ve 
--- -·-

Sigortalarınızı Galatada •• Onyon Hanında Kain 

O N Y O N SlGORT ASINA yapbrmız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 

[ Bir kadının 24 saat/ık hayatı ]' 
Yazan Stelan Zweig Tercüme eden: lsmaü MUŞTAK 

18 
eski enditeli eda yoktu. Y okus yu. 
karı zahmetle brmanan bir a;aba 
tepeye geldikten sonra aşağı doğ
ru nasıl çevik bir süratle inerse •im 
di İngiliz kadınının anlatı,, da öy
le olmuftu. ifadesinde sanki kanat
lanmış gibi bir hafiflik vardı. 

Devam etti: 
- Oradan çıkar çıkmaz kota ko

ta otelime gittim. Geceki fırtına 
gökyüzünün bütün bulutlarını da
ğıtmıştı. Sokaklar sabahın beyaz 
aydınlığı ile parlıyordu. O dakika 
ben de sabahın bu haline b~nziyor
dum. Benim de yüreğimde artık 
ıstıraptan eser kalmamıştı. 

Bir kaç defa tekrar etmistim: 
Kocamın ölümünden sonra h~yat
la her türlü rabıtam kesilmi~ti. Ço
cuklarımın b'1na ihtiyaçları yoktu. 
Hiç bir şey hatta kendi nefsim bi. 
le beni ala k adar etmiyordu. Ha
yata muayyen bir hedefi olmıyan 
insanlar için yaşamak bir kusur, 
bi r h "ltıidrr. Ben de böyle bir in
san olmu~tum. B 4 nim de hayatta 
hedefim kalmamı;;tı. Bu vaziyet 

içinde ilk defa olarak ansızın bir 
hedef, bir vazife ile kartdatıyor
dum: Bir adamı kurtarmıf, bütün 
kuvvetimi kullanarak genç bir ba
yatın yıkılmasına mani olmuştum. 
Bundan sonra iktiham edilecek u
fak bir mütkül daha vardı, bunu 
da atlatırsam vazifem muvaffakı· 
yetle nihayete ermit bulunacaktı. 

d
• Bu dütünceler içinde otele gel
ım ve b .. tü u n geceyi dıtarıda geçi-

rerek otele dönütümden ha ti 
d

.. k yre e-
re uşe_n apıcınm bakı,ına hiç 
ehemınıyet vermeden odama çık
tım. Artık bende eski utanma ve 
sıkılma hislerinden eser kalmamıt· 
tı. Damarlarımda coşkun bir sıcak
lıkla dolaşan yeni bir kan bende 
yeniden hayata avdet arzusunu U• 

yandırmrş, batkalarma faydalı ol
mak ihtiyacı taze bir his halinde 
içimde canlanmıftı. 

Odama girer girmez elbisemi de
ğiştirdim ve o vakte kadar arkam-
da tatıdsğrm matem kıyafetimi 
t~rk~dt'rek açık renk bir esvap 
gıydım. Bu kıyafet tebdil düfüne-
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HİKAYE 
• 

bu akıam T Ü R K s.nemasında 
Tam nat 21 de bllytık ııala müsameresi 

HENRY GARAT ve LİSETTE LANVIN 

DÜŞMAN! Gonül Tuzağı 
Hanife Hanım sobanın batında küçük 

Vedada babasının eskilerinden bir palto 
dikiyordu. Aktam olmuştu. Karanlık 
görünmez bir duman gibi odaya yavaı 
yavaı doluyor; kadın gölgeler içinde bir 
hayale dönüyordu. Sobadan çıkan alev• 
ler yüzünde, elerinde kımıldıyor, elleri j 
kumaı üzerinde hareket ediyordu. Artık 
gözleri iğnenin koyu renkli kum8§ın ne· 
resine battığını seçemiyordu. 

Yorgun baııru kaldırdı. Pencereden 
dııanya bakb. Sisler içinde kargalar U· 

çuşuyor, kırlar denize doğru bir hüzün 
gibi uzanıyordu. Bu akşam garipliği onu 
dü,ünceye daldırdı: 

Koca!lnın Düzce • Hendek boğazında 
Abaza Çerkeoler baııru yedikten sonra 
dünya onun için kasvet dünyası olmuı; 
yaıamak, mihnet yükü haline gelıni~ti. 
Uç çocukla Ankaradan Kayseriye gelin
ciye kadu eıkıyalardan korunmak için 
neler çekmit lerdi. Hele Diıi kilitli de
nilen bir eıkıya takibinden kurtulmak 
için Asıyozgat dağında o zaman iki ya
tındaki Vedada iki saatlik yol yürütıne
si bir harika idi. Bu, biraz da Anadolu· 
nun düşmanlardan kurtulması, ölmüt bir 
adamın dirilmesi gibi bir mucizeye ben· 
ziyordu .. 

Kocası gibi aslanlar ölmüı, kağnılar 
cephane taıımıı, kendi gibi ıehit famil
yalan hanlarda yatınıılar, sefalet ve acı 
görmüıler, kan dökülmüt, toplar patla
mıt, Anadolu düımandan kurtulmuı, 
Türkü esirlikten kurtarmııtı. 

Hanife Hanrm üç çocuğu ile Anadolu
da çok cefa çekmiş ti. Sırası geldikçe ba
tını yükseğe kaldırarak gözleri dolu do
lu: ''Bil· gün kurtun yağmuru altında 
kaldık. Kurtulduk. Allah bizi öldürme· 
di. Çocuklarımı beslemek için gece sa• 
bahlara kadar tanesi altınıı paraya dikit ı 
dikerdim!., diye dert yanardı. 

Harbiyeden çıkan genç zahltle evlenir
ken ne emelleri vardı. Çocuklan olacak, 
onları ciddi tahsil ettirecek, mürüvvet
lerini görecekti. Talih ona küsmüştü. Bü· 
yük kızı Hadiyenin namusunu korumak 
için yollarda onu erkek kıyafetine bile 
sokmuttu. lstanbula gelince maaılarını 
bağlatmıt, babaannelerinin ölürken Em· 
niyet Sandığına çocukları için yatırdığı 
para ile Bostancıda ıu küçük evi alıp baş 
!arını sokmuşlardı. 

Buna da çok şükür .•• 
Büyük kızı yetitmiı, evlenmek çağına 

gelmişti. 
Ortanca kızı bir terzihanede çalışıyor, 

küçük Vedat ta mektebe gidiyordu. 
Şimdi yegane emeli çocuklarını mes'ut 

ırörmekti. Bu yakınlarda Hadiyenin kıs
meti çıkmııtı. Şimendifer kumpanyasın· 
da bir genç memurla nitanlanmıılardı. 
ilkbahara düğünleri olacaktı. EYe damat 
gelince kendisi de rahat edecekti. Erkek, 
bir aile için büyük bir kuvvetti. Çocuk
larının baıında timdi hem baba hem ana 
idi. Her ıeyi o düıünüyor, çok yorulu
yordu. 
Akşamlan kapı çalınıp bir erJ<ek elin· 

den evin nafaka11 olan çıkınlj\M almak .•• 
Arkasından kızının sesini duydu: 
- Anne karanlıkta mı oturuyorsun .. 

Lambayı yakaynn .• 
O kadar karanlıkla aydınlığın farkın

da bile değildL 
• • • 

Geceyan11 kapı gıcırtıslle Hanife Ha
nun yatağından doğruldu. Dııanda bir 
ses vardı. Hırsız mıydı, düıman mıydı? 
O böyle feylerdr.n hiç korkmazdı . Ana
doluda bin bir tehlike atlatan bu kadın 
c:--:re~ kazanmıı, düıman için amansız 
b~ ın!~cı olınuıtu. Dııarıda, evin i
çınde bır tıkırdı olsa kocasrndan yadi
gar kalan bir tüfeği eline alır, düıman 
arardı. 

Uykunun verdiği sersemliği gidermek 
için gözlerini uğuıturdu. Dinledi. Dı§&rı• 
da biri geziniyordu. Şüphe yok, bu, düt· ı' 
mandı. Hemen yatağından fırladı. Du· 
varda atılı duran tüfeği aldı, D11&r1 çık-

1 
tı: • 

- Sen kimsin alçak. • Evimden çabuk 
dııarı çık.. 

Evin altrndan kesik bir ses: 
- Sus. • ıus benim. • 
- Sen misin?. Kimsin sen?_ 
Mutfağa doğru yürüdü. Herifin teh

likeyi sezip oraya doğru kaçtığını gör
mÜ§tÜ. 

rek ve istiyerek olmut bir .. y de
ğildi; matem elbisesinin yerine a
çık renkli bir tuvalet giyerken ne
yaptığımı ben de bilmiyordum, bu
nun sonradan farkına varmıttım. 
Bunu müteakip otelden çıktım, 
bankaya uğrayarak bir miktar pa
ra aldı~; oradan istasyona gittim, 
tr.enlerın hareket saatlerini öğren· 
dım. Hatta benim de hayretimi 
mucip olan bir soğuk kanlı azim 
ile bir kaç hususi itimi gördüm 
bir kaç randevu saatini tanzi~ 
ettim. Şim~ kaderin bana tevdi 
ettiği bu delikanlıyı son bir tahlis 
ameliyesile kurtararak memleke
tine göndermekten batka yapıla
cak bir 9ey kalmamıştı. 

Doğrusunu söylemek lazrınge
H:se bana öyle geliyordu ki olup 
bitenlerden sonra tekrar ona yak
!a~bilmek, onunla temasa gelmt'k 
ı~ın oldukça eı:erji sahibi olmak 
lazrm?ı:Çünkü_ d~n her fey bir zül 
met gıbr geçmıştı; suların cereyanı 
na kapılmıt iki tat parçası bir ana
for~.n ortasında nasıl çarpıfırsa biz 
de oyle olmuftuk. Biribirimizin 
J'.Üzünü de adam akallı görememit
tık. Hatta timdi beni gazino önün
de görünce tanıyıp tanıyanıryaca
ğından emin değildim. 

Evet, dün her 9ey bir tesadüf, 
bir sarhoşluk, yolunu faşıranlara 

Şüphe yok evi soyulmuıtu. Hırsız k.a- ( Une femme au Yolant ) 
çıyordu. ihtimal ki genç kızlarına bır 
fenalık yapılmııtı. filminde ıeyircilerin gönlüull tuzağa dtışürecekler en kıvrak ıarlul.r 

Mutfak kapısının önünde durdu. Tek- cazibe ve neşelerile herkesi teahir edec~klerdir. 
rar bağırdı: 

- Teslim ol.. yoksa seni öldürürüm. Bu film yalnız ( Hanry Garat ) nııı en gllzel filmi değil, bu mev-
Karanlıkta ıaıkın, telaılı kısık bir ses 1 simin en büyük muvaffakiyeti11i kazanan bir şıhe•er~ir. f 1 ?6fi7J 

cevap verdi: ·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ - Yabancı değil. • yabancı değil .• 
suı .• ıuı.. , 
Düıman onu gafil avlayıp tuzağa dü

ıürmek istiyordu. ihtimal ki yabancı ol· 
mıyan bu herif sonra kendisini ele verir 
korkusu ile yavaş yavaı yanına yaklaııp 
iıini bitirecekti. Şimıek gibi zihninde 
ıu fikir çaktı: 

- Evlatlarım anasız dıı kalacak. O 
beni öldürmeden ben onu öldüreyim .• 

Senenin en 

büyük kahkaha 
muvaffakiyeti 

Bu filmde göleceğiniz 
kadar hiç bir vakit 

gülmedlaiı 

ALAYIN HOROZU 
Ve tüfeği üst üste bir kaç defa boıalt- ••••••••••••••••••••••••• •••il tL Bu çelik sesleri arasında: 

1 
f 1766? ] 

- Ah anam .• diye hazin bir iniltiyi ı ...... ••••••• Yarın matinelerden itibaren ••••••• 
dinledi. r 

Y ukandan çocuklar uyandı. Lambayı 
getirip ölen dütmana baktılar. Hanife 
Hanım sanc:aı tuttuğundan ilaç almak 
için aşağı inip korkudan meramını anla
tamıyaıı ;<dinlik kızı Hadiyeyi öldürmüı 
tü! 

• • • 
Ertesi gün lçerenköy mezarlığına gi-

1PEKF1LM STUDYOSUNDA TÜRKÇELEŞTİRİLIY.İŞ 

Lüks Vapur Yolcuları 
TAMAMILE TÜRKÇE SÖZLÜ 

den yolda gözleri ya~lı köylülerin omuz- Eıı tık tuvaletlerle, hariku'lde meraklı ve he7ecınlı 
larındaki tabutun yanında saçları darına ıengın, en 
dağınık, gözleri büyümüı, ayakl- çıp- mevzuu ile Amerikan kibar hayatının içyüzllnll 
lak bir kadın yürüyor: f" b. fi 

- Kızım Ankaraya gelin gidivor! di- göstereıı ne ıs ır ı m. 
ye havk>rıyor, ağlıyor, sonra kahkahalar- ---- 1 P E K S 1 N E M A S 1 N D A --• (1'2668) --iil 
la gülüyordu. -~-~~..:.:...:..::.:..~..:....;..~~~~~-~~~~~~....:.~~...:_-~-

CemMt, kızına son vazifesini yapan 
bu zavallı mecnun anaya iliımiyordu. 

. O. N. 

Bugünkü Pro~am 
1 S T A N B U L 1639 m. 

17,30 Gramofon. 
18,30 Orkıeatra •• Bedriye hanımın iı tira

kile Tango tilrkçe. 
19,30 Kemani Reıat B e y ve arkadaılan. 

21 ,30 Anadolu Ajanaı, Boraa haberi, Saat 
ayarı. 

ANKARA: 
12,30 Gramofon. 
18 V iyolonsel konser i 

d a n). 
18,40 Alaturka saz. 
20 Ajana haberleri. 

VAR ŞOVA 

(Edip Bey tarafın-

14ı2 m.: 
16,20 CaCz orkeıtraaının k on•eri, 17 Ço .. 

cuk ne,riyab. 17,30 Meıbur artis tler in p li.kla· 
n~ 17,45 Şiirler, 18 Müıahabe, 18,15 PoJon.-
7• musikisi Popüler, 19 Müsabab•, 19,40 Ta 
• a nni Pi7ano refakati.le, 20 Muhte1if sözler, 
20,50 Unutulmuı Karna•al i ıi.mli orkeıtra 

muı iki parçaları, 21,50 Haberler, konferan•, 
22 Konferan•, 22,15 Lember11'ten neı'eli. net• 
riyat, 23,15 Spor haberleri, 23~ Dan• mu• 

aikiıi, müaababe, dan11n devamL 
B U D A P E Ş T E 550 m.: 

16,50 Zs.ica R&cz Slcan takımı, 17,30 kon.
feran•, 18,30 Ke:r.a, 19 Stefan Bertba Salo• 
takunı, 20,30 Stüdyodan bir temail, 22,20 Ha 
berler, 22.30 Şandor Bura Siıan takımı, 24 
Sonatlar lmre Stefaniai •• E. Kerpely tara

fından. 

V 1 Y A N A 507 m.: 
18,25 Oda Kartel musiki•İ, 19,30 Mü•ah.a

be, 20,30 Sa.at ayan •eh.İre, 20,25 Be7nelmi· 
\el •por bafta.ıoa a!t haberler, 20,35 Gök 
maTİsine benzeyen uman İ•imli Oskar Straıqa 
un taıannlll temsili, 23,0S Soıı. haberler, 
23,25 Orkestra konserl 

B0KREŞ 364 m.: 
11,30 Ruhi: netriyat, 11,45 Ruht mualld, 

12 Senfoaik plik muıilcisi, 13 Plak konaerl, 
14 Haberler, 14,15 Hafif musiki pfi.lr, 18 Chio.• 
da cu talaau dana muaiki•I, 19 tlaberler, 
İ9,1S Dana muaikiıinin de•amı, 20 Oni•er•İ· 
te radyo•u., 20,20 Plak, 20,45 IC.onferana, 
21,10 Piatra din casl iaimU FlecJ,.termaclıer'iD 
mu.ıikini lem•ili., 23 Müsahabe, 2,15 Miho 
Direktor İ•İmli musikili temail. 

B R E S L A U 3ı6 ın. ı 
17 Yohaim Strau•• •• Joıef Straus•'un .,. 

aerlerind•n mürekkep konıer, 19 Müaahabe, 
19.20 Neı'ell mu.siki, 20 Müsahabe, 20,25 zı .. 
rai mü•alaabe, 21 Mozart'ın Fipronun Dü .. 

mahsus feytani bir delilik eseri İ· 
di; halbuki bugün ona açık hüvi
yetimle yanatmak mecburiyetinde 
idim. Dün geceki tehvani şahsiye
time bedel timdi gündüzün mer
hametaiz aydınlığı içinde insani 
varlığımla, asıl hakiki simamla o • 
na görünecektim. 
Meğer bütün bu endişeler lü-

zumsuz imit; meğer bu i' hiçte 
zannettiğim kadar güç değilmif. 
Muayyen saatte gazinonun önüne 
gelince tahta kanapelerden birin
de oturan bir adam kalkarak kofa 
koşa bana doğru yürüdü. 

Dikkat ettim: Beni görünce bir
den fatırmışlı. Onun bu şaşırma· 
arnda öyle saf ve masum, o 
kadar memnun ve mes'ut bir eda 
vardı ki bunu bütün hareketlerin
de açıkça okumak mümkündü. 
Gözlerinde minnett~r ve ayni za· 
manda hürmetkar bir sevincin a
tctleri parlıyordu, nazarlarıınız 
karfılatbğı zaman benim telaşımı 
görünce gözlerini tevazula yerine 
indirdi. Bir erkeğin duyduğu min
nettarlık hissini yüzünde okuırak 
o kadar nadir tesadüf olunan bir 
şeydir ki ••• Kalplerinde en yüksek 
minnettarlık lafıyan erkekler bile 
bunu gösterecek ifadeyi sima.ları· 
na vert'mezler; tafırıp kalırlar, a
ğızlarını açıp bir kelime__ söyliye-

------
sünü. operaaı, 23,25 Spor, 23,45 Haberler, 24 
Danı mus ikiai "Ye neı'eli havalar. 

29 ikinci kAnun pazartesi 
1 S T A N B U L 1639 m . 

17,30 C ramofon. 
18 ranaızca der• (llerlemiı olaalara.) 

18,30 Stüdyo heyeti. 
19.30 Bedayii MuL.ki heyeti. 

21 Gramofon ı 
21,30 Anadolu Ajan11, Boraa haberi, Saat 

a7arı. 

30 ikinci kanun salı 
1 

İPEK .:> 1 N .t. ••ı A :S 1 
Seneniıı eıı güzel Türkçe 

sözlil ve ıarkılı 

MiL YON AVCILARI 
Filminin son günlldilr. 

Geç kalanlar bu IOD gllndeıı 
istifade ehinler. 

-
ELHAMRA'da: VALS MUHA-

RE qESİ FERNAND GRAVEY 

. arafından (12669) 
1 s T A N B U L 1639 m. 

17,30 Gramofon, 
·-

18.30 Orkestra. 
19.30 Eftalya Sadi Hanım ve arkadaıları, 

21 Gramofon : 
21,30 Anadolu Ajanıı, Bor sa h aberi, Saat 

ayarı. 

31 ikinci kanun çarşamba 
1 S T A N B U L 1639 m. 

17,30 Gramofon.. 
17,30 Franatzca derı (ılerlemiı olanlara). 
15 Şehir Tiyatrosu artiatleri tarafından 

temsil 
19 Gramofon. 
19,30 Bedayii Muıiki heyeti. 
21 Gramofon ı 

21,30 Anadolu Ajansı, Bor•a habert, Saat 

ayarı. 

1 şubat perşembe 
1 5 T A N B U L ı639 m. 

21 Gramofon ı 

18.30 Orkealra. 
19.30 Kemal Niyazi Be7 •e arkada,ları. 

21 Gramofon : 
Zl,30 Anadolu Ajansr, Boraa haberi, Saat 

ayarı. 

2 şubat cuma 
I S T A N B U L 1639 m. 

lZ,30 Türkçe plik neıriyatı, 
17,30 Crarnofon. 

19,30 Kemal Niyazi. Be7 'Y• arkadaı1an. 
21 Cramofon ı 

21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat 
ayarı. 

3 şubat cumartesi 
1 S T A N B U L ı639 m. 

17,30 Gramofon. 
IS Franaızca ders (Müptediler mah•uı). 
18.30 Belkiı hanım. 
19,30 T anburi Refik Be7 T• arbd&flan. 

17,30 Gramofon. 
21,30 Anadolu Ajanıı, Bora& haberi, Saat 

ayarı. 

mezler; utanırlar ve hakiki hisle· 
rini saklamak için sıkılıyor gibi gö
rünürler. Halbuki bu genç adam 
hiç te onlara benzemiyordu. Allah 
ona öyle bir kabiliyet vermiş, mi
marı tabiat gizli bir kudretle onun 
vücudunu öyle yaratmıştı ki bütün 
hisleri en atikar, en güzel ve en 
musavver bir tarzda ifade edilebi
liyor, minnettarlık hissi bütün vü
cudundan parlryarak inti9ar eJi
yordu. 

Elimi tuttu ve bir çocuk başını 
andıran kafasını dindarane bir 
hürmetle eğerek dudaklarını bir 
Jakika kadar parmaklarımın üs
tünde bıraktı. Bu, bir öpÜf değil, 
dudakların hafif bir teması idi. 
Sonra gt'ri çekildi, hatırımı sordu, 
rikkat ve muhabbetle yüzüme bak. 
tı. Ağzından çıkan her sözde öy. 
b bir terbiye ve nezaket eseri var
dı ki bir kaç dakika sonra bende 
eııdi~eden zerre kalmamıştı. 

Ruhumun sükun ve rahati sanki 
•abiate aksetmit gibi bütün mana. 
zır geni~ bir huzur içinde parlı 
yordu: Dünkü gazaplı denizde şim 
di öyle sakin, o kadar şeffaf bir 
durgunluk vardı ki bulunduğumuz 
yerden dalgalar altındaki beyaz 
çakıl ta~lan birer birer gorunu
yordu. Gazino, bu cehennemi uçu
rum, Arap tarzı .mimarisine göre 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu aütunda İf ve İffİ uti-
yenlere tavcusut ediyor. lı ve İfp 
utiyenJer bir mektupla ı, büro-
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
19 yaıında eoki yeni türkçe okur ya· 

zar, büyük bakkaliyelerde tezgahtarlık 
yapını§ biri it arıyor. Odacılık, kapıcı· 
lık yapar ıeraiti ehven. Aksaray Namık 
Kemal cad. No. ıs kahveci Satılınrt ef, 
vasıtasile Malatyalı M. Ali 

İşçi aranıyor 
Tahsilim ali derecede her hangi bir 

müessesede katiplik yapar, yaıım 39 ıe-
rait ehven. 

fener Sultan Seliın Fıstık dibi 
Hamdi Paşa konağı No. 36 

Şükrü 
• • • 

Ay~ıc;1lar Cemiyetinden 100 il· 
ra ~efaletli bır tahsildar aranmaktadır. 
Talıp olanların Çarııkapıda cemiyet mer 
kezine müracaatlan • , 
ıJlilliyct 

... 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye içia Hariç lçt. 

L. K. L K. 
3 aylıiı 4- ·-6 

" 1 50 14 -
ız • 14- zs-
Gelen e•rak a•ri Teriime&.- Milddetl 

aeç•a nüıhal..r 10 kuruıtur.- Cazet• .... 
matbaaya ait itler içiıı müdiriyete mÜ• 
racaat edilir. Gazetemia ili..nlann meı'u• 
' · kabul etmex. ' --• 

yapılmıt muazzam gövdesini bu· 
lutlardan temizlenen ıemaya yük· 
ııeltiyordu. Dün gece yağmurdal1 
kurtulmak için saçağı altına sığ111· 
drğrmız kötkte 'imdi açık renkli 
bluzile bir çiçekçi kız çalı~vordtı· 
Dükkanın içi beyaz, kırmı~ı, yetil, 
rengarenk çiçekler ve yapraklarla 
dolu idi. 

Genç ada~ öğle yemeğine da· 
vet ettim. Birlikte ufak bir loka11· 
taya gittik. Orada bana basınd"l1 
geçen ( eci macerayı anlattı. Btı 
hikaye tam benim tahminime IJJtı~a 
fıktı.Onun asabiyetten titriyen el· 
!erini ye•il rulet masası üstü11de 
ilk gördüğüm dakika kendisi hak· 
kında ne dü9ündümse bunda ta• 
mamile isabet etmiştim. 

Anlattıkları fU idi: • 
Kendisi Lehlidir, eski ve asil bıt 

aileye mensuptur. Diploması ıııef' 
leğine hevesi olduğu için Viya11~· 
da bu gayeye göre bir tahsil takı~ 

. . B d b" 1 "11ltı· etmıştı. un an ır ay evve ı • 
han vermit ve bu imtihanı fe!k~. 
iade muvaffakryetle geçirmi~tı; 
vusturya Büyük Erkanı harb1>'~, 
sinde yüksek bir zabit olan aIJJcıı-:. 
yeğeninin bu mızvaffakıyetin 'et a· 
fine onu o gün (Prater) de at {r;. 
rrşlarına götürmüştü. Esasel1 tıl' 
yanada amcasının evinde ya 
kalkardı. 

• 
t 
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Meşhur zenginler 
Rockfeller fakir bir köylü çocuğu idi, 
fa~a~ bir milyardan fazla para kazandı 
J hŞımdı seksen bet yaşında olan 

• 
0 n Rockfeler Nevyork hükfune

tı dahilinde fak' b" k"" l"" .. c - . . ır ır oy unun ço 
ugu ıdı. O zamanlar günde 25 

sent para alıyordu. 

f kŞinıdi ihtiyarlıyan o zamanki 
a ır çocuğun dört yüz mil. 

kon doları var. Fakat bu para, 
ochfellerin hayatında kazandığı 

karanın üçte biridir. Şu var ki, 
b OC~efller zengin olmakla bera • 
k er hıç te hasis değildir. Şimdiye 
f:d!";. nıuhtelif hayır işJerine aar-
~hgı para 750 milyon dolar tah

~11,1 edilmektedir. Belki siz de işit 
tını~, a9ağı yukarı her memleket
de hır Rockfeller müessesesi var • 
ır. 

H Rochfelerin garip bir adeti var. 
oşuna gidecek bir söz söyliyenle 
~ lO aent para verir. Amerikada 

0 
Ochfelierin bu adetini bilenler, 

e~lln "Verdiği on senti uğur telakki 
•a.ktrler "Ve bir saadet tılısımı gibi 

arlar. 

ıo llockfellerin verdigi 10 senti, 
dolara bile değişmezler. 

"k lioover Amerika Cümburreisi 
1

• en bir çok defalar Rockfelleri 
:ı:ıyar 
ald , et etmiı. Milyarderden 30 sent 
•öy;ı:ını herkese kemali iftiharle 
ka.lıler · İstatistiği çok seven ameri 
:ı:i'ia.dr, Rockfellerin yanında en 
bir 

8 
e muvaffak olan bir adamın 

Filva~~eteci olduğunu söylerler. 
muhil. 1 bu gazeteci yarım saatlik 
ona.r 'tereaj esnasında on iki tane 

li •entlik para almıf .. 

ı>ara, ~il.tında bir milyardan fazla 
zaına.ıı iQil.nan bu adam kime, ne 
lıhını "e ne kadar para vermek 
ki de &eldiğini çok iyi bilirdi. Bel 

:ı:engj 1 "h' k raıneti b n o UfJtnun sı ır ve e-
ınet edil llta~adır: insaniyete hiz
rini "Ve ~eıı için servetin üçte bi
kiaind r'{:1t "Ve medeniyetin terak
aınil 0~ u Yardımı ile büyük bir 

il nıuttur. 

kiyet°hkfellerin servet ve muvaffa 
Fordu a.~ında fikirleri methur 

n fıL• 1 • • "! ak • nedir. F l{tr erının tamamı e sı 

"Veril «>rd kimseye on para borç 
Rock;1eıne3i fikrindedir. Halbuki 
lerj eller para kazanmak istiyen 
ikr n Dıuktedir olduğu kadar para 
ler.~ etm~~i lazım geldiğini aöy
gij angısı haklı? Tayin etmek 
li. Ç., Fakat ikisine de hak vermek 

Zıın geliyor. Çünkü borç para 
"errniyen Fort da bir milyar ka-z . 
f anm19tır, para ikraz eden Roch· 
eller de bir milyar kazanmıttır. 

l> 
tr"·•tt~:~ kazanması da tö>:le ol-

1. Daha &en I""' 
ıana iıın· ç ıgınde Norman Wil 

l ınde b' .. 
ıtıyordu. B ırının yanında ça-

bin dolar e u zamanda kendisine 
fel!er bir ınanet edilmiıti. Rock -
tahmin etpt~!~ol damarı olduğunu 

ıgı b' k 
•atın al ır ıaım arsaların 

ınınası i · 
a çalıtınıtt F çın Patronunu ikna 
Pek alak ı. akat bu gibi itlerle 
y aaı olmıya w· . ette ald n ıllıans bida 
ghnçe Rach ıfrıltl ~tıneınit, nihayet 

u e erın ısr .. . arsal d arı uzerıne 
ın ar an b. la 

lftır A ır •mını satın al· 
tının a. it raa sahiplerinin toprakla 
ı ında b"" ı ı dıırd • oy e bir servet sak-

RocRreıteı. 

en büyük petrol tirketlerinden bi 
rini kurmuftur. Fakat petrolu sar
fetmek te lazım .. 

Bundan kırk sene evvel Çinde 
petrolun ne olduğunu bilen yok
muf. Rockfeller bir petrol lam~a
sı fabrikası satın almıf ve Çıne 
binlerce petrol lambası göndermit 
tir. Bu lambaları da halka beda
va dağıtmıştır. Rivar-ete nazaran, 
Ginde dağıtılan petrol lambaları
nın miktarı iki milyonu geçmittir. 
Bir kaç sene sonra Rockfeller Ame
rikadan Çine mütemadiyen pet
rol tatımışhr. Fakat tabii bu defa 
petrolu para ile satarak ... 

Otuz sene bir gün dinlenmedi
ğini söyliyorlar. Fakat şimdi tam 
manasile istirahat ediyor. Ve mü
temadiyen golf oynıyor. 

Dermit ki: 
- Ben yetmit sene çalıftım. 

Şimdi daha yaşayabileceğim yir
mi bet sene de golf oynarsam, 
kimse bana bir 9ey diyemez. 

HollY_Vooa un en küçük arn .. r
lerınden Jacqııeline Lyn 

B _uı:undan haberleri yoktu, 
, R u ılk tec .. b d 

OckfeU ru e en cesaret alan 
araıııil., er artık her tarafta petrol 
ron11n ga koyulmuftu. Bir gün p;:t 
tol d lln oturduğu evin altında pet 
rerek a~arı olduğuna kanaat geti
de 1~ d e?disinden evin mahzenin 
ltıeıin? ~J Yapmağa müsaade et. 

ı rıca etmittir. 
·· liakik t ol'le b· a en aondajı müteakıp 
ll&.tr ır Petrol fıfltırmıt ki, değil 
l''- 0nun · t{•lnıı e~ı •. civardaki evler de 
lııa.h f. Evının ve mobilyalarının 
~iııı:~l~ası bertaraf, diğer ev sa. 
il rının . ÇaCa.kJ zarar ve zıyan davası 
<ı ınıııt ~ından korkan Willians 
ki ada a adan <1rrılmıf, yalnız es
ılisine ını olan Rockfellerden ken • 
\ıe P emanet ettiği bin doları e-
,. ara g t" • • 
•tıi · . eç ıgı zaman iade etme 

ısteını•t" 
1 

T lf, 

~ockfeller bu suretle dünyanın ı Şimdiki büyük ve lanınmı' oazı J 

MiLLiYET PAZAR 28 KANUNUSANi 1934 

e 
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Eczacı Yaman Bey 
. Sahne bildiğimiz bir eczahane l şarda hava biraz soğuk. 

yı gösteri~or. Güzel, her taı:a~ı pı· Eczacı - (Dikkatle müşteriye 
rıl pırıl hır eczahane .. Sahıbı be- baıı. ... ~ .. 1 anıaaım.. Galiba kanı
l'.~z ö?lük giymiş, gözlerinde göz. nız muntazam deveran etmiyor • 
luk, tıteleri muayene ederken, ka Buna sakameti devranı dem der
pı açılıyor ve içeriye bir müşteri ler. 
giriy~_r). . Mütteri - Yanlıtınız var efen-

Muşterı - Selamünaleyküm. dim. Dıtarda termumetreye bak-
. Eczacı - Buyursunlar efen- tım, hararet sıfırdan aşağı üçe in-

dım. .. . mitte .. 
Mutterı (Etrafına hayran hay- Eczacı - Hah hah hah .. Bir 

ran göz gezdirerek) Allah allah, insanın kanı muıı'tazam' deveran 
burası ne ~adar ~öyle .d~ğişm~t? ederse, hiç üşümez. Onun için size 
E~zah~?-e;flın ye~ı sahıbı zatıalı- lyodoformarinogliserarkol vere
nız mısınız efendım? yim. Göreceksiniz, ne çabuk ge-

Eczacı - (Nazik) Bendenizin çirir ! 
efendim. Dükkanı biraz asrileştir Müsteri - (Kendini toplıya
dik. E•ld sahibine sitem edecek rak) Efendim, efendim? Bende
değilim amma, zaten çok iyi kalp niz sadece bir paket pamuk almak 
li bir adamdı, fakat itte nasıl an- için girmiştim. 
latayım efendim, o, başka türlü Eczacı (ısrarla) - Halbuki bir 
bir usul tutturmuş, gidiyordu. tite lyodoformarinogliserarkol al-

Müşteri - (Başını havaya kal- sanız. iki numaradan daha iyidir. 
dırarak) Vay, vay, vay, vecizeler Müşteri - iki numara mı? 
de yazmı9sınız. Eczacı - Evet efendim. Ben 

Eczacı - Elbette .. Şimdi veci- müşteriler;me birer numara veri
zeler asrındayız. Sonra efendim, rim, Tercihan daima yeni müşteri 
bu vecize1er rafların üst kısıt:nları- lerime veriyorum. Onlar bu numa 
na başka bir ziynet veriyorlar, raları saklarlar. istiyorum ki, yeni 
ayni zamanda halka ~a favdalı mütterilerim bakkala, kasaba, zer 
nasihat makamına geçıyor. (Oku- zevatçıya nasıl alışıyorlarra, bura-

.· .- /. ya da öyle alışsınlar. Bakkal, ka-
/./ /. /',/ sap, zerzevatçı fena mal satarak 

.____ ..J • ~ / " ) . mü•terilerinin mide1erini bozarlar, 
,;:, ~ /-(· 1 /~: . , ;?.' halbuki ben düze tirim. 

' //" Müşteri - Allah, allah .• 

,. 
1 

o 

Y"rak) "Sıhhatta bir adam, kendi 
~ · .in farkında olmıyan bir basta· 
cı/' bıliyor musunuz, bu meşhur 
s ·,.:ü kim söylemiş? Doktor Cabi. 

Miifteri - Evet, ben de hövle 
lo ·,. isim itittim. Gevezenin biri i
r.• ~. 

Eczacı - Kim demiş onu? Çe
Lemezler de ondan.. Camekan· 
daki bu levbaalrı gördünüz mü? 

Mütteri - Doğrusu girerken 
dikkat ehnedim. ' 

.. Ecz~c'ı - Zaten mütteri kısmı 
böyledır. Geliniz de bakınız (mÖf 
t .. k 1 .~r.~yı o undan tutup camekanın 
onune götürür). Bakınız, ben bat 
k_al~n gibi Eczahane değil. H bar 
fını hazfederek Eı:zane diye yaz 
dım. Bu suretle halkın dah" botu
na gidivor. Sonra şu levhayı da 
)ütf Pn bir okuvunuz. 

Mütterl (okuyarak) - "KPn
dilerini sağlam zannedenler lut-. . .. ' 
fen ıçerıye gırsi,..lPr. Bu 'kan""tlP.-
ri ıneccanen teh.1:1 edilece'kt:r." 

Eczl\cı - Na•d? Bende rekll\m 
yao..,ak kabiliv .. ti var deJiil m:? 

Müsteri - fikir fena deP.a .. 
Mü•a1tde eder misiniz ıı-lrelim. Dı 

sinema artistlerinin küçüklük re
simleri: Yukarda solda Marcelle 
Chantal, sağda Edith Mera, aşağı. 
da solda Annabella, sağda Alice 
Field ... Bu yaşlarda kim bunların 
ilerde büyük birer sinemn artisti ı 
olacaklarını zannederdi ? 

Eczacı - Ay, ay.. Siz Ekme· 
ğin uzvivet üzerindeki fena tesir
lerin; b;Jmeyor musunuz? 

Mü•teri - Evet. şey .. Ne diye· 
cektim? Hl\. bir paket pamuk isti
yer-,.lrti:'l ef Pnrlim. 

Eczacı (Bildiğinden hiç şaşmı
yarak) - On numara getirere bir 
hediye veririm, on beş numara ge 
tirene daha ıriizel bir hediye. yir
mi numara olursa elbette daha a
lasını .. 

Müsteri - Peki, bu mü9teriler 
den neler çıkıvor? 

Eczacı - Yirmi numara için 

1 .r;---7#~ 

mi? Yirmi numara için ise bir 
Skarlatin .. 

Müşteri - Efendim? 
Eczacı (gülerek) - Galiba e

fendimiz anlayamadınız. Size usu 
lümü izah edeyim. Siz benim müt 
terimsiniz, ekseriya dükkanıma 
geliyorsunuz. Her gelişinizde bi
rer numara alıp gidiyorsunuz. Son 
ra hastalanıyorsunuz. 

Mütteri - Hasta olmak tart 
mı? 

Eczacı (Sabırsızlık gfütererek) 
- Rica ederim, dinleyiniz, tart 
değil.. Ben mesela hasta oluverdi
ğinizi farzediyorum. Nihayet has
ta olmak ta insana mahsus bir şey 
dir. itte o zaman, yani hastalandı 
ğınız zaman, bize bu numaralar
dan on tanesini getireceksiniz ve 
bize gribe yakalandığınızı söyliye 
ceksiniz. Derhal gripinizi tedavi i
çin size İcap eden mualece verile
cektir. Bu mualecemiz de malum! 
Bir tüp aspirin ve bir miktar kuru 
ıhlamur .. 

Müşteri - Öyle amma .. 
Eczacı - Dinleyiniz efendim, 

rica ederim, dinelyiniz, eğer on 
bet numara getirirseniz, bir tite 
tentürdiyot, eğer yirmi numara ge 
tirirseniz ... 

Müşteri - Bir Skarlatin .. 
Eczacı (alkışlıyarak) - Bra

vo! 
Müşteri - Bütün bu hastalık

larda filan doktor hapı yok mu 1 
Eczazı (gözlerini indirerek) -

Efendimize r.öyliyeyim ki, ben 
doktorluğa pek o kadar inananan 
lardan değilim. 

Mütteri - Allah, allah, neye? 
Eczacı - Fikrimce, doktorluk 

İstikbalde ortadan kalkmalıdır. 
O zaman insanlar kendi uzviyetle 
rini daha iyi öğrenecekler, hasta 

5 

Ev eğlenceleri: Salyangoz oyunu 

' · ~ 
·'t '1 

Yavaş olduğu ve hayli vakit ge 
çirttiği ~in bu oyuna "Salyangoz 
oyunu" derler. Oyuna ba9lamak 
için bir tek zar, alman neticelere 
göre rakamları yazmak için de bir 
kalem, bir kağım lazımdır. Oyuna 
bir çok kimseler ittir ak edebilir. 
Her biri sıra ile bir defa zarı atar
lar ve netice oyuncunun isminin 
hizasına yazılır. 

Kim kazanırsa? - Altı salyan 
gozun alh numar~sını ilk evvel ka · 
zanan, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 yı bulan 
lar oyunu kazanırlar. Fakat zarı 
en a9ağı altı defa atmif olması li
zımdır. 

Eğer bir o~ncu evvelce attığı 
numarayı ikinci defasında iki, üç 

hklarını biıecekler, kendi kendile 
rını tedavi edecekler, sauece bu· 
nun içın b.ır mütehassısa gidecek
ler, o da muayeneden sonra ken· 
dilerine lazım gelen ilacı vere
cek. 

Mü9teri - E, eczacılar da kal
kacak mı? 

Eczacı - Kim bilir? istikbal 
bu! 

Mü9teri - Şey .. Ne diyecektim 
efendim. Bendenize bir paket pa
muk lütfeder misiniz? 

Eczacı - Bir tarafınız da yara 
nız, bereniz mi var? O halde size 
pamukla beraber yarım litre oksi
jene, sarğı, sterilize edilmif gaz, 
bir deste iğne de vereyim. 

Müşteri - Hayır, hayır efen: 
dim. Sadece bir paket pamuk yetı 
tir. Ben bununla evdeki eski !ev· 
haların çerçevelerini 'öyle sabun
lu suya batırıp temizlemek i~!~Y~ 
rum. Maatteessüf haıta degılım 
Eczacı Bey .. 

Eczacı _ Ne delilik, ne deli. 
lik! Siz yüzünüzdeki bu renkle 
midenizin iyi hazım yaptığına ka 
ni misiniz? 

Mü9teri - Ah, bana fU pamu
ğu bir ayak evvel verseniz .. 

Eczacı - Sonra efendim, be
nim müşterilerim benden aldıkla
rı feyleri kendileri tqımazlar. Mo 
toaikletli bir adamım vardır. Alı
nan mualicatı müfterinin ayağı
na kadar götürür. Yalnız bendeni
ze İsminizi ve adresini lutfediniz. 
Pek yakında tekrar terefyap ola
cağımızı ümit ediyorum. Aderisi· 
nizi söyleyiniz, yazıyorum, efen· 

t' r 
':' 

veya dört isimli olarak bir defa d:ı· 
ha atarsa, sayısı tekrar sıfıra inar. 
Ayrı ayn kazanılacak altı numara 
nm sıra numarası takip etmesine 
lüzum yoktur. Mesela birbiri ar
kasına 6, 1, 3, 4, 2, 5, şeklinde sı· 
ra numarasını gözetmeden gelen 
muhtelif sayılar kabul edilir. Asıl 
maksat herkesten evvelce altı nu· 
marayı kapatmaktır. 

Oyunu kolaylaştırmak için her 
salyangoza ayrı renkte kartonlar 
intihap ediniz. Şu halde her oyun 
cunun elinde ayrı ayrı renklerde 
altı karton bulunmak icap eder. 

k 
l Bbu:n, oyuncular ne kadar 

.a a olur•a, o kadar eğlence 
lı olur. 

Süt yerine su 

Birinci tekildeki bir kağıt par
çası alınız ve onu ikinci tekilde 
gördüğünüz bardağın içerisine gi· 
rip tıpatıp gelecek bir hale koyu. 
nuz. 

Bardağı kağıdın. boyunca te· 
miz bir suyla doldurunuz. 
. ~zaktan. b~ılmca bardağın i· 

çı sut dolu ımıt gibi görünür. 
Bardağı misarfirlerinizin, arka 

daşlarınızın önünde yüksekçe bir 
masanın üzerine koyunuz ve: 
.. -.. - Efendiler, deyizin, timdi bu 

sulu hen su yapacağım. 
Üçüncü tekildeki gibi bardağı 

büyükçe bir mendil veya bezle ör 
tün üz .. 

B. 'k' .. ' - ır ... 1 ı .. uç. 
Üçüncüde bezi veya mendili 

kaldırırken, kağıdı da beraber kal 
dırınız. 

Tabii bardakta saf sudan ba.
ka bir tey görünmez. Herkes bir 
müddet bu itin nasıl olduğuna a
kıl erdiremeyip tatar, kalır. 

dim. 
Mütt;ri - Doktor Ohran, Na. 

ne sokagı 18 numara. Allahaıs
marladık efendim. 

Bu resimleri kalemin ucunu kaldırmadan bi. çizgide çiziniz. 
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Misakın • 
ımzası geriye mi kalıyor? 

(Başı 1 inci sahifede) 
muallak meselelerin süratle halli
ne taraftar bulunmaktadır. Teşeb
büsün muvaffakıyeti her ~eyden 
evvel mes'ul hükümdarlara ve dev
let adamlarına bağlıdır. itiraf et
melidir ki bunların meaaisi ne ka
dar asil de olsa, mütkülattan aza
de değildir.,, 

M. Mouchanoll açıkça söyledi 
S~FY A, 27. A.A. - M. Mou
chanoff Balkan misakı hakkın-

da kendisine sorulan bir süale ka
ti bir ifade ile şu cevabı vermittir: 

" Size tunu söylemekte bir mah
zur görmem, süyliyeceğim bu ,eyi 
bütün komşu1arımız ve büyiik dev
letler biliyorlar o da tudur: 

Şimdiki hudutları muteber tanı
yan bir misakı hiçbir vakitte im
za etmeyece}iz. 

Sinayatla resmi ziyafet 
ve flUtulJar 

BOKREŞ, 27. A.A. - Rador 
1.jansı bildiriyor : 

Bulgar hükfundarları $erefine 
dün saat 12,30 da Sinaiadaki Pe
lat sarayında bir öğle z~afeti ve
rilmi,tir. 

Kral Carol, Kral Boris, Kraliçe 
Mari loana ve Elizabet, Prens Ni
kola, Mare'al Prezan, batvekil Ta
taresco, hükiimet erkanı, Bulgar 
Başvekili Muşanof, Bulgar hüküm
darı maiyeti, Bulgariıtanın Bük
ret sefiri Robert, Sofya Sefiri M. 
Stnna ve kralların askeri ve mül
ki saray erkaru ziyafette hazır bu
lunmuşlardır. 

Kral Carol, ziyafetin sonuna doğ 
ru söylediği nutukta demittir ki: 

" Zatı h~metanelerinize bütün 
kalbimle" Romanya ' ya hot gel
diniz" der ve buna bütün milletim 
tarafından iftirak edildiğin temin 
ederim. 

Romanya ile Bulgaristan arasın
daki münasebatın uzun tarihi var
dır. Plevne ve Grivitze tepelerini 
dolduran 1877 harbi mezarları bu
nun ebedi delilidir. Zatı haşme
tanelerinizn ziyaretleri bana bu 
tarihi zamanlan hatırlamak fıraa
bnı vermektedir. 

Bütün dünyanın sulha ve eyi an 
!atmaya ihtiyacı olduğu bugünler
de, bu ziyarette benim kadar •İ
zin için de aziz olduğundan emin 
bulunduğum bu arzunun tehakku
ku için faliha}'ll' dolu bir istikbalin 
i...,.etini görmekle mübahiyim. Yal 
nız bir aamimi anlatma ve mevcut 
nizamın takviyesi ıiyuetinin hepi
mizin arzu ettiğimiz bu tehaldnıka 
bizi götürebileceğine kaniim. Bu
gün bana ve Romanyaya yaptığı
nız bu ziyaretin, memleketlerimi
zin iatikbalinde Balkanlarda sulh 
fikrinin teyidi sahasında mühim 
bir tarih tetkil edecektir. 

Zatı hatmetanelerinin ne dere
ce teminata ittirak ettiltinizi bi
lerek kadehimi, ve bütün kalbim
le, zatı hatmetanelerinin sihhati
oe, Kraliçe Hazretlerinin ve Kral
lık ailesinin sihhatine kaldırır ve 
Bulgariatanın refahı için en eyi te
menniyabmı arzederim. 

Kral Boris cevaben demittit ki: 
" Güzel, hot geldiniz" sözleri

nizden dolayı zatı hatmetaneleri
~e l:~aretle tefekkür ederek, Kra
liç~nın ve benim zatı hatmetane
lerıne •e onun güzel memleketine 
ziyaret fıraatmın verilmit olmasın
dan dolayi çok mesut olduıiumuzu 
bütün kalbimle temin ederim. 

Burada gördüğümüz s~m;rni ""
bul memleketime kartı bir takdir 
hissidir. Ve Bu1gar milleti tarafın
dan Jilluek bir surette takdir edi-

Tarihi roman : 40 

leceğinden eminim. Bulgar. kurtu
luşu kurucularına o kadar alicena
bane bahşedilmit olan misafirper
verlik hatırasının ve Romanyanın 
1877 harbindeki tereffi hissesinin 
Bulgaristanda daima yaş3dığını 
ve memleketlerimiz arasında dai
ma daha sıkı bir yaklaşmaya ma
tuf bütün teşebbüsler için kıymetli 
bir unsur te~kil etmekte ol r\uğunu 
burada tespit ve mÜfahade etmek
le mübahiyim. Bu büyük imtihan 
günlerinde, bütün gayretlerimizi, 
bütün milletlerin tehakkukuna o 
kadar hararetle arzu ettikleri sulh 
ve müsalemet eserine hasretmek
liğimiz her zamankinden ziyade 
vazifemizdir. Zatı hafmetanlerinin 
mülikatınızı bu güzel esere bir hiz
met olarak telakki etmelerinden 
dolayi bilhassa mesudum. Yalnız 
milletlerimizin hayalı menf aatları
na hizmet eden bir anlafma ve iti
mat siyasetinin layik oldukları en 
eyi istikbali temin ve Balkanlar
da sulhun tatbikine hizmet edece
ğine kaniim. Zatı hasmebmeleriy
le Romanya milletinin Kraliçe ile 
bana gösterdikleri bu kadar par
lak ve sam;mi kabulden dolayi 
fevkalide mütehassis olarak size 
bütün kalbimle te,ekkür eder ve 
Romanyanın refahı için en eyi te
menniyatta bulunarak, kadehimi 
zatı ha,metanelerinin, Kral!çe Ma
ri Hazrt>tlerinin ve Krallık ailesi
nin sıhhatine kaldırıyorum." 

Yugoslav kabinesi teşekkül etti 
BELGRA T, 27.A.A. -· M. Uzu

noviç kabineyi te,kil etmiştir. Ha
riciye nezaretini M. Y evtiç, Mali
yeyi M. Georgeviç deruhte etmiş- , 
lerdir • 

Miilfıkatlar 

B~KREŞ, 27. A.A. - M. Muşa
nof ile M. Tatareaco ve diğer Ro
men hükUmet azası saat 11 .30 da 
husu~i tre~le Sinayadan Bükre,e 
gelını,lerdır. M. Muşanof öğleden 
sonra rahatsızlığı münaıebetile o
dasından çıkamıyan M. Titu1esco
yu ziyaret edecektir. 

Türk Matbuatının ne~riyatı ve 
Rome,. mahalili 

BOKREŞ, 27 (A.A.) - Anadolu 
AJanaınm balkan huauai muhabiri bil 
diriyor: 

Türkiye matbuatının, müteveffa 
Romen Bqveldi M. Dukanın vefatı 
hidiseai ve bu bidiae üzerine iktidar 
mevküne gelen yeni Romen kabineai 
lıakknıda neırettiii doatane yazılar ve 
muvaffakıyet temennileri mühim Ro • 
men mahaf:linde çok müsaait bir te • 
air hiaıl etmiıtir. 

Bulgarların vaziyeti 
BU.KREŞ, 27 (A.A.) - Anadolu 

Ajıuumm Balkan huausi muhabiri bil 
diriyor: 
. Bulcar hükümdar)arı

0 

ve Bqvekil 
ıle Romanya hükihndan ve Batvekil a 
raunda Sinayada vukua celen mü!& • 
katlar, •amimi bir haYa içinde cdl'e -
Jan etmitıir. Bununla beraber bu ı:ö
riipne "er netic:eıinde, Bulırarların Bı.J 
kan mUalona cirmenaelı: huauaunda 
no':ttai n.a.aarla.rnım deiitliiine bil' a· 
limııt haberi almamamıthr. M. Titu -
leskonun dünden beri &ıhhatinde YU• 

kua gelen ıali.h, buııün öğleden aon 
ra, Bulgar Baıvekillni evinde kabul 
ederek konuımalarma imkan venniı 
•e bu m:~ıAtc:-• .... R---·n Hanciye ,, ... 
zm, Bulgar Baıvekiline Balkan mi • 
aakı haı.k nda zah:ıtta bulunmuttur. 

Kuvvetle tahmin edildiğine gi\re bu 
mülakat, Bulgaristanı Balkan miıa • 
kına ırirmeııe ikna için timdi, e kadar 
yapılan teıebbüılerin en mıihimnıini 
teıkil eder. iyi haber alan mahafilde, 
bu mf.lakat neticMinin .tabi Bulgaris 
tan rical'ne davalanru terkctlinnediği 
kuvvetle beyan olunuyor. 

Burada, Bulgarlann tuttukları bu 
vazivetin, daha çok d•hilt aivaaet i -
caJ.ahn-'•n ite..; veldiğine bükmedi) -
mektedir. Senelerce muahedelerin ta 

İn hisarların 
Yeni sene bütçesi 

(Başı 1 inci sahifede) 
esas 1933 bütçesinden fazla masraf 
yapmamaktır. İhtiyaçlarımızı buna 
göre tahdit ettik. Tütün inhisarı ka -
nun layihası Üzerinde tetkikatımızı ta 
mamladık. Layihayı bir haftaya ka -
dar B. M. Meclisine takdim edeceğiz. 
Bu layihada tütün istihsalini ve ibra 
cmı tanzim edecek esaalar olduğu gi
bi tütün ekicileri lehine de bir çok tek 
lifler vardır. Tuz inhisarına ait mev .. 
zuat bir yerde toplanmı§ halde değil
di. Hem bu mevzuatı bir yere topla -
mak hem de tuz iatihsalinin daha iyi 
ı:nürakabeaini temin etmek ve ayni za 
manda tuz sah§ fiyatlarmın memleke 
tin he" ye•de b;r olması için tedbir 
ittihazı sal&hiyetini almak gayelerile 
tuz lu.nı..n ıa.,..ı.ıaıı hazırlandı. 

Bu layihayı vekaletlere takdim et
ti. Vekaletler:n mütalealarını aldık -
tan sonra B . M. Mecliıine arzedece• 
ğ z. lnhiıar memurlarının istikballe -
rinden daha emin olarak çahpbitme
leri için bir (koruma sandığı) tesisi· 
ne ihtiyaç vardı. ~unun için hazırladı 
ğımız kanun layihasını da veki.letlere 
takdim etmek üzereyiz. lnhiaarlarm 
tütün mamulalıru ecnebi memleketler 
de sabnak için teıkilabna aal&hiyet 
aldığımız limited tirketi nizamname
sini hazırladık. Bu nizamname layi -
ha:ını milli bankaların tetkikine tev· 
di edece ğ z. Milii bankaların görüı -
!erini öğrendikten sonra diğer ıerik -
)erimizi de tayin edecektir. Nizamna
me li.yihaaı terikler:n reyine iktiran
dzn sonra lktııat vekiletine takdim 
edilecektir. 

Vekil Bey tonılan son suale §U ceva 
bı vermiı'erd:r: 

- Bazı nevi aiıaralanmızın ıürü· 
münü ççğalbnak gayesile paketlerin 
İçine ikramiye kartlan konubnaaı e • 
aaaa itiba•ile takarrür elmİftİr. Ha -
zırhk b'tince ikramiyelerin tatbikına 
baılanacakhr. 

Otobüsler 
Muayene ediliyor 

(Başı 1 inci saıilfcdc) 
tir. Kontrolde, bilhasaa regiilatörlerin 
muayenuine ehemmiyet verilmekte -
dir. Muayene neticesinde aalim ve aağ 
lam görülen otobüslerin 4 ıubattan 
10nra da iıleyebilmeleri için ruhsati-
yeleri temdit edilecektir. • 

Maslak yolunda tetkikat 
Dün Emniyet albncı ıubesi ve 

ıeyrÜtefer merkezinden bir heyet, 
Mulağa giderek §Oae tarafındaki ağaç 

larm vaziyetini tetkik ve teabit et -
mittir. Bu tetkikat ;ııetiı:eainde, filha
kika bazı ağaçların fOICYe doğru uzan 
lDlf oldukları Ye bunun 1eyrüaeferi iı
kil ettiği görülmiiftür. Bundan baıka 
bazı Tirajları birkaç metre takiben 
gelen ağaçların da fQM:Je doğru uzan 
mıı olduklan Ye ciddi bir tehlike teı • 
kil etmekte bulunduldan anlqılmıttll' 
Netekim, tetkikab yapan heyetin bin 
dili otomobil toförü, bir Yirajı geçin 
ce karııdan bir otomobil geldifini gör 
mÜf ve alaca çarpmamak için direk
aiyonu biraz oola ahmftır. tam bu aı
rada karııdan celen otomobil de he • 
yeti hamil otomobilin yanına varımı 
ve iki otomobil araamda ancak 25 santim 
mesasfe kaldığı görülmÜftÜr. Viraj -
lardaki bu aliaçlann da ke&ilmesi zaı
nıri görülmü,tür. Bu hıuuıta bir ra
por verilecektir, 

dili fikrine alııtırılmıt ve bu yolda kuv 
ve:li cereyanlar vücude getirilmit o • 
lan bir memlekette, birden bire, bu -
nun z·ddma olarak bir taahhüt altına 
girmenin müıkül göründüğü Bulgariı 
tan siyıuileri tarafmdan ileri ıürül • 
mektedir. llu vaziyet dahilincle Sina -
ya ve Bi:I '"f mülakatlannın verebil
diği netice, Romanya ile P.nlgaristan 
arasında §İmdiye kadar muallak kal· 
mıı, ikinci derecede bir takım ikhsadi 
ve ekalliyet meseleleri için bir salah 
'Vücuda getirmeğe iııhiaar etmiş gibi
dir. 

bil-

Güneşin Oğlu 
Yazan: lskender FAHREDDiN 

Böyle bir fırsat elimize düferae, 
elbette istifade edeceğiz. Mersi'
nın babası göçebelerin en zengin 
reislerinden biridir ve biricik kızı 
m elegeçirmek için, kendi yiyecek
leri erzağı bile vermeğe razı ola
caktır. 

ile görüttürülmiyecektir.,, 
Bu karan Günetinoğlu'na 

dirdiler •• 
Dağıldılar. 

• • • 
(Frat incisi) nin talihsizliği 

Kurultayın karanndan Ulun ha
tun haberdar edilmitti. 

O sene tarlalar ekilmediği için 
' memleketin fazla miktarda erzağ~ 
ihtiyacı vardı. F ıratlılara: 

- Kızınızı size tealim edece-

1 ğiz, fakat bize istediğimiz erzağı 
vereceksiniz, yoksa ölünceye kadar 
Mersa'run yüzünü göremezsiniz! 

Tarzında bir teklif yapılacak o
lursa, F ıratlılar Mersa'yı ele geçir
mek için, bu teklifi reddedemiye
ceklerdi. 

Bora'nın rengi atmıttı. 
Mersa'run Fıratlılara tesliminde 

koskoca bir milletin geçimi konu
tuluyordu. F ıratlılar Türklerin tek 
lifini kabul ederlerae, Türk kabile
leri o yıl ekmedikleri tarlalarına 
karfılık, dütman kabiletinden pa
rasız olarak erzak alacaklar ve 
ambarlarını dolduracaklardı. Bu 
karlı işin karsı'ığı olarak Mersa'yı 
Frr:-tlılara teslim etmekte kim le· 
recldüt edecekti? 

Bora: 

Dedi. Kuru1tay azaları Bora'nın 
bu kadar müspet bir cevap verece
ğini ummuyorlardı. 

Aralarında gizli konufmalar ol
du: 

Mera& derhal reisin odasından 
alınarak evin alt katındaki bodu
rumlardan birine atıldı. 

Bu bodurum da Babkuşu'nun 
evindeki bodurum gibi günef ve 
hava görmüyordu. Bodurum kapı
sı arkaıından büyük bir odunla 
sürıneleniyordu Kapının önünde 
reisin adamlarından biri geceli 
gündüzlü nöbet bekliyordu. 

- Bora bu '?zı sevseydi, bu Mersa'ya sabah ak,am. günde 
cevabı vermezd1. iki defa yemek ve su veriyorlardı. 

- Kabil değil, Bora bu kıza el~ Bora'mn tavsiyesi üzerine, ottan 
ni bile sürmemiştir. • • bir yatak ta vennitlerdi. Mersa 

Kurultay uzun konuşmalardan öteki bodurumda toprak üstünde 
sonra kararını verdi: yatarken, bu hodurumda ot yatak-

- Fıratlılara (Merssa) run eli- ta yatıyordu. 
mize esir düştüğünü haber verece- Ött>ki bodurumla burası arasın-
ğiz ve (Sertelli) nin bir yıllık er- da göze · gö~ünür farkla?' vardr. 
zaiiını on'ardan i ·.tiyeceğiz. Bu er- Batıkuşu'nun eyi onun için bir iı;
zağı verirlerse, biz de kızlarını on- • kence yeri idi. Beri tarafta İse mun 
lara teslim eder;_o:. tazam yemek vt> su verlyorla~dı .. 

"Mersa'ya P.elince, Fıratlılardan lskence yoktu .. Dayak yoktu .. Ve 
ı-lm"r."k rPval-ı" !·adar re isin evin- Mersa i8tediği zaman (Bora)ya 
'de gözaltında bulunacak ve kimse bütün dileklerini söyliyebi!iyordu. _________________________ ..... __ _ - Hakkınız var! Ben de zaten 

onu bir adamın elinden kurl :ıra
rak kabill"IDİZ ft'-1tıın3 esir aldım .. 

Dolandırıcılıklar 
Kabineyi devirdi 

(Başı ı inci sahifede) 
kü meclisin dağıtılmasını ve salt• 
tekarlık, hrraızlık, dolandırıcılık 
yaptıkları sabit olan mebusların i
damına kadar giden ,iddetli ceza
lara düçar edilmesini istemiştir. 

Bu fırka çiftçi programının tat
bikini ve batlıca fart olacak köy
lünün kurtulmasını istihdaf eden 
hakiki demokrasinin tekrar tesisi
ni istemektedir. 

M. Bonnet yalan mı söyledi ? 
PARIS, 27. A.A. - Staviski 

tarafından kendi namına çekler 
tanzim edildiğinden dolayi, bu me
selede methaldar görülen ve mali
ye nazırı M. Bonnet'in hususi ka
leminde bir zamanlar istihdam e
dildiği mumaileyh tarafından kati
yetle tekzip olunan avukat Gui
bout Ribaut "Malin" gaz'!tesi ile 
netrettiği bir mektupta, filhakika 
1933 senesi eylül ve te•rini evvelin 
de M. Bonneure ve Dubarrynin tav 
siyelerile ve maliye nazırı M. Bon
net'in hususi kalemine intisapla o
rada tavzif edildiğin isbat etmek
tedir. 

Bazı meb'uslar hakkındaki 
tahkikat 

PARIS, 27. A.A. - Radikal sos 
yalist grubu vaziyeti tekik için 
toplanmıştır. Grup meb'uslar hak
kında tahkikat yapacak haysiyet 
divanı ve muhtelit komisyon tahki
kat komisyonu yapılması fikri a
leyhindedir. 

Hiç bir karar alınmamış gibi i
sede resmi tebliğe, grubun bila 
kaydu,art M. Chautemps'nın '!<;'

ziyetini tasvip ettiği ve kendisine 
tam itimadı olduğu hakkında bir 
cümle konulmuştur. 

Yeni yeni isimler mi ? 
PARIS, 27. A.A. - Mebus M. 

Bonnaure ani olarak Bayon'na ha
reket etmi,tir. 

Söylendiğine göre istintak haki
mine üzerine birçok tahsiyetlerin 
iaimleri olan bir çok makbuzu ve
recektir. 

Meclis önünde nümay~ler 
PARIS, 27. A.A. - Dün, gün

düzün, meclis ve nazaretler önün
de, akşam üzerinde büyük Bu1var
lar civarında nümayit teşebbüıün
de bulunan müteaddit kafiler, za
bitaca bilahadisa dağıtılmıthr. 
Bir kaç kiti yaralanmıt ve bazı 
kimseler tevkif olunmuttur. 

Gayri mübadillere 
Yeni bono 

(Bati 1 inci aahüede) 
ler mahafilinden terenüh eden aldıfı 
mız malilmat cümlesindendir. Bu em
l&kin kıymeti takriben 8 ·10 milyon 
Ura raddesinde tahmin edilmektedir. 
Bu kartılık ile cayrnıübadiller istih -
kaklarmın yiizde 20 ai, hatta yüzde 
31> u nitbetinde yeniden bono tevziatı 
yapılab"lecdi muhakkak görülmekte 
dir. Yalnız Maliye vekaletinin, bu ııe 
fer tevzi edilecek bonoların, geçen ~ 
ferki tekil ve ıerait dabillnde tevzıı
ni mUYafık bulmaktadır. Yeni te•zia
tın ıekil ve feraiti, Ankaraya gide • 
cek heyetin veki.letle yapacağı te~a 
lar neticesin-le kativet k.,.sbedecektır. 

Nakit tevziatı 
Muhtelit müb ... dele komisyonunun 

lağTI hakkında Türk -; :V:ınan hi:ku
metleri araaındaki SOll ıtilafname, mec 
Jjııçe kabul edilmittir. Kariben mu -
aaddak nüshalar teati edilecek ve o -
nu takib•n '"uhtelit mübad .. le komis
•onu emrindeki narad .. n 25 bin fn,.i
li:r lira•• gavr;,..;;badillere tevzi eda. 
mek üzere hükUnıetçe bankadan alı• 
nacaktır. 

(Fırat incisi) üç günden heri bo
durumda yatıyordu. Bora, bu müd
det içinde Meraa'yı iki defa gör
meğe g:elmitti. Genç kıza: 

- Müteeuir olma.. Bahana ya
kında kavuşacakaın ! Haber gön
derdik.. Müspet cevap vereceğini 
umuyoruz. 

Diyerek teselli ediyordu. 
Mera& bu sözlerden hiç te mem

nun olmamıftr. 
Bodurumda günlerce dütündük

ten sonra, bir gün Günet'in oğluna 
dedi ki: 

- Babam istediğinizi yapsa da 
ben yapmıyacağım ! Kurultay a
zaları boş yet'e umguya düşmesin
ler.. Ben senden ayrılamam! 

Mersa'nın sözleri, yıldırım çarp
mıs gibi, Bora'yı titretmifti. 

Demek (Fırat incisi) hakikaten 
Bora'yı candan seviyordu. 

Güne~'in oğlu, bu hakikati -
bilmem kaçıncı defa olarak - bir 
daha anlamıt ve gözlerinden akan 
yaslan gizliyememiJtİ. 

Mersa. bodurum kapısından dö
külen aydınlığın altında Bora'nın 
solgun çehreııini ve gözyaslarım 
gördü .. Ayaklarına kapandı: 

- Seni seviyorum, koca arslan ! 
ölünceye kadar bodurumda yaşa
mağa razıyım ... Sertelli' de ölece
ğim. Babamın yurduna gitmiyece 

Hava şehitlerinin hatıraları tebcil edildi 
(Başı 1 inci sahifede) 

milleti, 1 Ü; k genci ... liavanın niha. -
ey.ı,z boşl.ıklorına da yükseldi. Ura
da da durmada:ı çalııtı. Tabiatın, lıa
diaatın bütün tehlikelerine gögus ge
rerek didindi. yıprandı. Fakat maksa 
dma erdi. O ıanh bayrağımızı hava
n .n e~gin maviliklerinde de dalgalan 
dırmak için yüce Torosların ıahikala 
rmı hiçe saydı, ıssız çölleri dolaıtı. Ağ 
nnın sarp, yalçm tepelerinin sivrilik
lerinde birçok kurban verdi. Bize bu· 
ııünü kutlulamayı öğretti. Bu müba -
rek hava ıebitleri ana yurdumuzu 
clüpnandan korumakla beraber onun 
yiikseo'meıine engel olanları naaıl ka 
b·r ve yok ettiyse bundan sonra biz -
!ere yol g'isteren ağabeylerimi:rin ırö· 
ründiikleri yerlerde görünmek h&flı -
ca ~melimizdir. Türkün yılmaz ııücü· 
nü büyiik azmini gökün derinliklerine 
kadar eriıtiren hava kahramanlarının 
menkıbeleri hatırlannıızda unutulmaz 
i:ı:ler bırakm·ıt•r. Onların yarıda hı -
raktı/;ı zaferi her zaman biz kardet· 
leri daha ileriye götüreceğiz .. Aıil yurt 
ta~l•rnnızın ('elenkler1e ıüslediği ıu 
m .. P.ur b..kııh erler abidesinin teme
li Öz Tü · k evladının saf kanı, ıehit 
anılarının pÖz va"'larivle yoğrulmuş • 
tur. Bu mnk .. <:ldes abidenin önünde 
bugün teeuürlerimizi gidenn.ele, on -
lan .. nmava c;alıtırken bütün Türk 
ıehitferinin nıbluıru taziz icin bu te· 
etaürlermiize İştirak eden Türk evlit 
Ja,.ma ordu namına. arzı tükran ede• 
rim . ., 

Tayyare cemiyeti namına 
Suat Beyden sonra Tayyare cemi -

yeti DllDlına Taip Servet Bey abide ö
nündeki küraüve çıkarak irat ettiği hi 
tabede ezcümle demiıtir ki: 

" - 27 Kinunuaani ... 
Türkün acıklı bir ııünü ..• 
Bugün, Türkün dillere destan olan 

ıehametini havalarda yatatmak İçin ölen 
kahramanların günü ... Vatan ve milleti 
İçin her fedakarlığı yapmak Türkün 
ıiandır. Bu tian ibraz edenler uğ iken 
hürmet ve itibar görürler, öldükleri va
kit adlarına ıebit denir, takdis ve tak
dir olunurlar. 

Fakat tehit demek, ölmüş demek de
ğildir. Şehit demek kalplerde ve ebedi
yetlerde yaşayan demektir. lıte bugün 
burada habrala.rmı yad ve ruhlar.nı fa
detmekte olduğumuz kahramanlar mille
ti uğruna hayallarnıı iıtibkar etmeği bi· 
len ve canlarını feda etmeği bilen ve can 
lannı feda etmekten çekinmiyen vatan 
evlitlarıdır. 

Halk namına 
Halkevi reiıi Ali Rıza Bey tara -

fmdan da Halk ve ıehir meclisi namı 
na hitabe irat edilmiı ve denilmiıtir 
ki: 

" Muhterem arkaclaılar, 
Her yılın 27 son kanununda olduğu 

cibi, bugün de lstanbul hain, ıu hava 
..,ı.itleri abidesi önünde saygı ile iğil
miı duruyor. 

Biz evvela Türk ıerefini, Türk havacı
lığının ününü Mısır ellerine uçururken 
Sina'nm yalucı ııahralarmcla düıüp ölen 
ilk hava kabnımanlarmuzı ırururla hatır
lıyoruz... 

Biz bu abidenin önünde, dünyayı al
tüsb eden büyiik harpte memleketi.ml:ı:in 
dört bucaimı - düımanlara kartı 
korken, diifüp ölen hav bhraınanları. 
mızı aaycı ile hatırlıyoruz.'' • 

Ge,itrarni 
Bu hitabelerden sonra muzika ma 

teın haYaaı çalDUf n müteakıben Har 
biye mektebi talebeainden bir manga 
tarafından manevra fiıengi ile hava
J'• Ü~ def!' ateı _edflmit ve hunu geçit 
remıı. t~kip ebnıttir. Davetliler, geçit 
reanmnı parkın tramvay cihetincfeki 
hpıamdan yaya kaldınma çıkarak ta 
kip ehnitlerdir. 

Geçit resmi Fatih parkından Be· 
yazıt meydanına kadar devam etmİ§ -
tir. Geçit re•minde önde Bahriye mek 
tehi ve muıikaır gidiyor, onu ııra ile 
Maltepe lisesi Ye musikuı, hava gedik
li küçük zabit mektebi, fırka muzika
aı takip ediyordu. Bunlardan 10nra da 
aıraaile bir piyade taburu, bir süvari 
bölüğü. bir topçu taburu, bir polis ta 
buru, Duü·ıef•ka, Erkek muallim 
mektebi. Feyziati, lstanbul liseai kız 
Ye erkek Ameli havat mektepleri, Ga 
)ataıray li1eai izcileri geliyorlardı. 

ğim. Ayaklarının dibinde bir ya
ban kediai gibi sürtünerek yafaya
cağrm ! Bir esir gibi kapında bağlı 
kalacağım! Beni evinden bir yere 
çıkarma! Ne olur? ölünceye kadar 
tutsağın olayım •. ! 

Bora içinde yanan ateti ıezdir
memeğe çalıfıyordu. 

- Peki ama, babandan müspet 
cevap gelirse, ıeni · burada nasıl 
tutabilirim? ! 

Meni mühim bir şey ketfetmit 
gibi, birden, şakrak bir ıeıle: 

- Ben çaresini buldum, dedi, 
Babama emin bir adamla fU yü
züğü gönderelim ve benim selim.e
tim için, gelen elçilere menfi cevap 
vermesini ~ildirelim. 

Bora ba,ını önüne eğerek dütün
meğe bafladı. 

Mersa aordu: 
- Ne düşünüyorsun.. Bu fikri

mi beğenmedin mi? 
Merea kestirme yolu bulmuttu .• 

Kendisinin Sertelli' de kalması i
çin, bundan daha doğru ve uygun 
bir fikir olamazdı. 

Bora kendini tutamadı .• 
Mersa'nın boynuna aarıldı: 
- Peki .. Yüzüğünü ver .• Dediği

ni yapacağım! .... 
Bakır mı .. Alhn mı? 
Bir gün, Günef'in oğlu şehirde 

Abideye kolordu, Cümhuriyet Hal~ 
fır~ası, vui.yet merkezi, lıtanbul bele 
diyesi, Tayyare cemiyeti, Halkevi, Taf 
yarec.i zabiilc. r, Liman şirketi, Aero ,.e 
Tayyare tirke!i, Yılmaz tayyare tir · 
keli, Sina. Tayyare ıirketi ile diğel' 
bi rşirket tarafından on iki çelenk ~~ 
nulmut ve bundan sonra merasırn hl' 
tam bu'muş ve Fat:h parkı meydan1n1 

dolduran büyj;k kalablık yavllş yav•.ı 
dağılmıtıır. Ta,,yare teh:tleri ihtifalı 
münasebe• ile dün sa.at 12 den 13 e lı' 
dar memleke' in her tarafmcfa ba•1 

faaliyeti tatil edilmittir. 

Ankarada yapılan mera.sim 
ANKARA, 27. A.A. - BugÜn saat 1 

de Hacı bayramda tayyare kabristanoY 
dil hava ıehitleri ihtifali yapılmı,br. ~h· 
tifalde Başvekil ismet Pata HazrPtlerıf 
le, Vekiller, mebuslar, askeri, m'Hki •':, 
kan ve memurin, z .. bitan. muhtelif c., .. 
yetler ve esnaf mümeaailleri hazır bıl' 
!unmuş ve muzika ile muht~lif lntaıtl• 
tan mürekkep müfrezeler, mektepler •• 
çok kalabalık bir halk kütlesi iıtir.Jı 
etmiştir. 

Merasime ablan topu mutcakip bal' 

lanmıt merasim mahallindeki soncak •' 
resmi binalara asılmış bayraklar yarJ'J' 
indirilmit ve dikkat kumandasını miİ' 
teakip ıelam vaziyeti almımıtır. Ya• 
rım dak:ka ıüren bu ihtiram bittikt•~ 
ıonra, hava kuvvetleri tayyare cemiyell 
Ankara şubeıi ve C. H. Fırkası nanı11'1 

nutuklar söylenmit diğer ve bir zal>İ1 

kumandasında bir manga asker oe'-itle' 
rin gömülü bulunduktan maholde iiÇ 
defa selam endahtını yaptıktan ..,nr• 
merasime nihayet nrilmittir. 

Vilayetlerde 
lZMlR, 27 A.A. - Bugün millet •1 

memleket için sevgili canlarını veren •• 
ziz ıehitlerimizin ııünü olmak müna•"' 
betile kadife kulesindeki hava şehitli ' 
ğinde muazzam bir ihtifal yapılmıştır· 

Merasim yerindeki bayrak yanya lr' 
dar indirilmit ve bir top ablmıştır. 

Müe11eseler de ayni ıekilde horel<•1 

etmiılerdir. Bundan sonra hıwa kuvv•1 

)eri namına hava alayından bir zabit il1 

tayyare cemiyeti, C. H. Fırkası ve ı.el• 
diye namına ayn ayn zevat tarafıncl•~ 
hitabelerde bulunulmuş ıuhedanın bav· 
raları yad ve tebcil olunmuıtur, ffit~' 
oolcrden sonra askeri muzikıuun çııld 1,, 
bir matem havasını müteakip bir m•111 

aaker bavay üç el al"§ etmiıtir. 
1 

BURSA, 27 (A.A.) - Bugün~, 
11 de Topane meydanında kalabalık tı;ı 
halkın müessese, cemiyetler ve devi 
mümessillerinin huzuru ile tayyare ı' 
bitleri ihtifali yapıldı. 

Mülazım Kamil bey ve mualliın 5·~ 
mi bey ıehitlerin hatırasını taziz ed' 
heyecanlı nutuklar söylediler. . f' 

Nutuklardan sonra bir geçit reııı>' 
pılarak meraaiıne nihayet verildi. 

TRABZON, 27 A.A. - Tayyare (. 
bitleri ihtifali GüzelhiW' meyclanııt .. 
ukeri, mülki, teıekküller, mem~ ,J 
uker erkanı , mektepliler ve kal~ 
bir halle kütleolnin iıtirakile her ~.,. 
kinden daha parlak, daha alikalı lıır ı' 
kilde yapıldı. 

Sinop, 26 A.A.- Tayyue ..,t>!~ 
ihtifali çok parlak merasimle yaplııı;"~ 
nutuklar söylenerek ıehitler abide•' 
çelenkler konulmuıtur. 

KASTAMONU, 27. A.A. - Ha•• 1 

hitleri ihtifali ltapn yüzlerce balkJfl 
-1lteplilerin iftirakile Cümhuriyet ,1 
danında yapılmı, ve bu vesile şebi~ 
ruhları taziz eclilmittir. 

ÇANKIRI, 27 • .A.A. - Hava t~ 
)eri için bugün tayyare cemiyeti p 
fmdan cemiyetler mümeuilleri, çolı 
!abalık balkın iıtirak ettiği büyiilo: • 
meraıün yapılmııtır. 
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MEMLEKET 
-HABERLE " 

Nazilli pamuk istasyonu 
Aydınlılar İktı! at vekiline mıntakanın 

ihtiyaç ve dileklerini anlattılar 

Sıvasta okumak ihtiyacı 
SiVAS, (Milliyet) - Bu mektubum• 

la "Milliyet,. okuyuculanna Sıvaıtaki 
fikir hayatile alakadar olan gazete, mec· 
mualardan ve okuma odalarından bah. 
•edeceğim. 

Gazete ••• 
Sıvaıta haftalık iki gazete vardır. 

Sıvas gazeteai 55 yıldanberi vilayetin 
resmi gazetesi olarak haftada bir defa 
perşembe günleri çıkar. Sahifelerinde 
halka, gençliğe, talebeye ait yazılara yer 
verir .• 

Km! Irmak: Haftalıktır. Siyasi , il
mi, edebi bahislere her zaman yer ve· 
riroa 

Mecmualara gelince: Tapu ve Ka· 
daot.o evi le tanu baıki\tibi Hasa'l F eh
nıi Bey tarafından ayda bir çıkanlır. 
Mesleki mecmuadır. 

Mektep mecmuaları: Talebeler de 
kendi cemiyetleri etrafmda bot durmu· 
yorlar .. 

Onlar da yazı yazr)'C>rlar ve çalııı • 
yorlar. 

Lisenin büyük emekler sarfile çıkar· 
dığr "Toplanbsı,, ve. k12 orta mektebinin 
(ilk izi) b" meydandadır. Bu iki mec· 
mua da aylıktır. 

Okuma salonları •• 
Halkın okuma ihtiyaçlarına cevap 

Nazilli pamuk ıslah üıtcuyonunun temel alma merasimini veren iki salon vardır. Halkevi aalonu, 

k·ı~~DIN, (Milliyet) _ İkhsat Ve 1 de Ayd. ma. geldiler. Ziya bev kütüphanesi~ 
l ll!ıi d N il Halkevi aalonunda bütün gazeteler 1 . z Celil Beyefendi yanlann a azı ıye geçerken olduğu gibi bulunuyor .. ltsiyenler buradan gazete-

~~ır l'aliıi Kazım PaJ&, İzmir askeri merasimle kartılandı. As- leri takip ediyorlar .• 
r e u' •u Osman zade Hamdi, Zi- keri ve balkevi muzikalan çala- Şehrimizin yegane kütüphanesi olan 
z~t 8eı.nka11 umum müdü.ü Kemal rak iıtaayonun içi ve dıtı doldu- mebuıumuz Ziya Beyin kütüphanesi Ta
... 111

1
111, Ziraat Bankası umum mua- ran balkın alkıtları arasında fırka !ineler başında büyiik kirgir bina dahi

... e ıı.t 'f b dul !indedir. Buraar 1344 te teessüs etınit-nı. ıtıüdürü İsmail Hakkı, Sü- binaamr tetn uyur ar. 
d'er1 ll11nk müdür muavin mühen- Fırkada kendilerine çay verildi. tir.Ziya Bey elinden geldiği kadar bu kü-

11 lh11ıni Nafiz lzmir mrntaka ti- Saat 18 de halkevi salonunda bü- tüphaneye e• r, sarfetmit ve bugünkü 
caret ·· ' k ·· 'l" t ""l"kk t d 1 ti._ tnudürü Saffet, Borsa omse· tu~ vı a~e mu.~ a rn an ge.en mükemmel ha.ine getirmiştir. 

r ;nıı.hınut lzmir ticaret odası mustahsıl ve tuccarlarla konufdu- Bütün iktaplar cins, cins camekan· 
eıa Bil! ' larda yer tutuyorlar .. 

cir k cı zade Hakkı, Ay dm İn· lar · .. .. . . .. .. Büyük salon .. Ve etrafında toplanan· 
nı. h 00Peratifi reisi Nazmi kalem tik sozu çıfçı Husnu Behçet B. lar mütemadiyen okuyorlar. lıtanbul ga· 
hai/~ ıtıüdürü Cahit, MilÜyet mu aldı. Ve Aydında tekrar afyon eki zeteleri ve mecmualar muntazaman ta. 
nı. hrı Mıı.bmut ve Cümburiyet mine müsade olunmasından do- kip edilmektedir. 
h·ııld~biri Süreyya beyler oldug" u layı Vek_il B. e.y e,_fendiye afyon Ziya Bey kütüphanesinde bir hade-

q • O k nl me, bir memur bulunmaktadır. Memur 
la.rt11 , .. !akarla saat 11 de bayrak- müstahsıllerının fU ra annı ar- iıtenilen kitabı vermektedir. Ve kütüp-
Reldil tıslenen Aydın istasyonuna zetti. haneye temiz bir surette bakmakta ve 

lat er. incir müıtabsillerinden Dr. Sah- okuyucuların arzulannı is'af etmekte • 
tn11nd&.ıyonda Valimiz Fevzi ku- ri Bey, incir müstahsillerinin di- dir. 
d lltı l{ 1 · l ki • f Bir sene zarfında kütüphaye devam 

are h i mi C. H. F. Vilayet ı- e erini ve mecburi kooperati ya- edenlerin miktarı: 2138 talebe, 650 za. 
evi re. 'reti reisi Etem Kadri, Halk pılmuı lüzumunu diledi. bitan ve memur, 850 ıerbeat meslek, 
fiz ~:~ Ne,• et, Belediye reisi f:I~· _l(oo~ratifci N~mi Bey, _Dr. Sa· diğer e~has 3240 tır. 

Lckomotif yoldo.n çıktı 
CERABLUS, (Milliyet) - Toroı 

katanrun lokomotifi Serçehan ile Nu· 
ıeybin araı.ndaki 1088 ci kilometrede 
yoldan çıAJnııtır. Kaza esnasında tren 
de bulunan yolcular heyecan geçirmit 
!erdir. Makinenin bir dingili kırılıru§· 
tır. Yapılan tahkikat neticesinde ma· 
kine tamir edilerek katar yoluna de • 

1 vam etmiıtir. insanca zayiat ve yaralı 
yoktur. 

Aydın defterdarlığı 
AYDIN, (Milliyet) - Münha.l bu 

!ur an vilaye.imiz defterdarlığına 
Muğla defterdarı Nafiz Bey tayin e· 
dilmiıtir. Nafiz Bey Bugünlerde ge • 
!erek i·e ba-layacaktır. Cok çalıtkan 
ve sporcu bir genç olan Nafiz Bev, 
Muğhda aporun ilerileme ve yükıel
meainde bü--ük himmet ve hizmetle· 
ri ırö-i;'...,i1, .. r ... 

Nafiz Bey:n Tilayetimize gelmesi 
bu no':tadan da , Aydın için bir ka • 
zançtır. 

Sıvasta umumr meclis intihabı 
SiVAS, (Milliyet) -: ".il;yet mer: 

kezi -e ri t r.y sandığı ıntıhap heyetı 
tarafından açıhnı§tır. Fazla rey a.an 

. ~ " _a,.n .ami tesbit edildi. 
Merk.eze ;.,erbut kazalarda intihap 
ıı~e .. _ceıe..u...ıJ,, 'r'alnız !iarKıfla, Yı · dız 
eli, Su§elıri kazalarında henüz inti • 
hap belli olmanuıtır. Onlar da hugÜn 
!erde anlaıılacaklır. Vilayet mecı.si 
umumi azahğma: Halk fırkası idare 
heveti rei i Hüseyin, Menvelli oğlu 
Behçet, Çekenoğlu Rıza , Karlı oğlu 
Ferit, Hatip oğlu Ali Beyler, Kangal 
kazası için: Hacı Apti oğlu Rıza. Mol 
la oğlu Ao'-ullab, Kangal belediye re , 
isi Ali Beyler. 

Za•a: Halk fll'kaot mutem,.di Nu • 
ri. S• l'h, Mele!(, Cetil oP.lu İbrahim. 

Ha'· i1<: Kadı oğ'u Kitapçı Kamil 
S·raç · i?'., Mehmet. Halk fırkaaı mu • 
teme-'.i Mu•tafa Beyler .• 

Gii•Ün: Beledive rei•i Sakir Bey 
Ko.,!ihıt.: Azmi. Hact Muhittin Bevler, 
Divriki: Seyit oğlu Tıdıir, İyan oğlu Sup 
hi Beyler ıeçilmiılerdir. 

Kimsesiz yavrulara yardım 
SiVAS, (Milliyet) - Fevzi Paı~ 

ilk mektebi tarafından bir piyango terbP 
edilmiıtir. . 

Piyango varidatı mektebin kimı~11z 
yavrulanrun den levazuruna ıarfedıle· 
cektir. 

150 çocuğ1 elbise ltrııunı.ı !ı.ıııçu Agah Beyle meclı~ı brı beyın mecb~r~ kooperatifler ku --------------... 
d11re b 'zalan Fırka ve balkevi ı- rulmaıı temennısıne kar,ı her yer· ki muvaffakıyetleri sırlarını, Ay
rı Baıık!etleri,_ tehir meclisi ~ala- de satı' kooper~~ifler.i .kurula~~ dınlılar dünkü temaslarda daha e· MARDiN (Milliyet) - Hima· 
ler rej Ve mıiessesat ve cemıyet- bunların tavazzu ve ınki,af ettırıl· yi anladılar ve öğrendiler ki Cüm- yei Etfal Cemiyetini Halkevimiz 
lık bir\~~ Dıüdürleri ve çok kalaba meai daha muvafık olacağını IÖY· buriyet iktisat Vekili önüne sürü- yeniden canlandırmıştır. Hummalı 
•ılandıJ <1lk kütlesi tarafından kar· ledi. len her mevzuu daha evvel en in- faliyetle çalışmıya batlıyan bu ye-

Vek' tr· Çifçi Rifat Bey, hayvan ih}-aca- ce teferruatına kadar tetkik etmit ni teşekkül reisleri memleketin 
olilerjn

1 
Beyefendi, istasyonda ken tından bahsetti Ve geçen sene te- ve kavramıştır. lktısat ve ticaret genç doktoru Aziz Nihat Beyin 

~il Ve e •~lanılayan askeri jandar- mamen duran kasaplık hayvan ih- işlerinde ona ya.hancı hiç bir mev· gayretile kısa bir müddet zarfında 
tıkten t>olıa müfrezelerini teftiş et- racatınm, Vekil Beyin YunanlılD.1'- zu yoktur. 150 kimsesiz, ökaüz, himayeye 
F trk11 ;~n_ra Valimiz Fevzi Beyle la yaphğı ticaret muahedesi üzeri· Vekil Bey saat 21 de Aydın Pa- muhtaç çocuklara Adana Ziraat 
her 11111 eı:ı Etem Kadri Beyi bera- ne tekrar inkitaf ettiğini ve okka- !as salonunda verilen 50 kişilik ye Bankasından getirtilen Y.erli kumaş 
ler. tıı.>c Nazilliye hareket etti- sı 10 kuruta düfen sığır etinin bu mekte bulunduktan sonra, geceyi la elbise ve yerli kundura yaptırrl-

N11 ·ıu yüzden kilosu 36,30 kuruşa fırladı- vali konağında geçirdiler ve sa- mıf ve Halkevinin parasız muaye-
1.:a.Ynı tı Ye 'Vardıklarında batta ğını tükranla anlatarak, bu husuı bahleyin saat sekiz buçukta öde- ne evinde 70 çocuk muayene edil-
lia lk &.~ıı.nı Ihsan, Fırka reisi Ulvi larda bazı temennilerde bulundu. mise hareket buyurdular. mit, 16 çocuğa parasız ilaç veril-
•i Şukv~. reisi Tevfik, Belediye rei- İncir .müstahsillerinden 1:ah~r .Valimiz Fevzi Beyle fırka reisi- mittir. 
y?llıııı ~ ~eyler olmak Üzre istaı- Bey, Alıvre sab~dan bahsettı ~u: mız Etem Kadri Bey kendiJe,.ile Kamyonu soyanlar aranıyor 
liiıı N .çıne ve dıtını dolduran bü- tün bunlara karşı Vekil Bev ıkı Pınarba,ına kadar berabar.' ~ittilPr. 
lar, vzt~er tarafından ka,..ılan- ıaat izahat ve cevap verdi. Vekil Aydında milli mücadelenin ilk MARDiN, (Milliyet) - Bay
hıııu e il Beyle beraberlerinde Beyefendinin çok kıymetli fikir ve k?rulduğu günlerde Celal Beyefen· ramdan üç gece evvel Mardin • İs-
ııittilnan zevat doğruca Halkevine izahatları müstahsilleri temamen dı de beraberdi. Etrafına toplanan tasyon yolunda saat sekizde bir 

b er. . • . aydınlattı. gençler t 'k d d vı d k b' - •- b' d .k. "Urada istiklal mektebı bat Çifçi tt·· .. B b • ~ ~v1 e en, ag ar an ,.~n"" •e ıre yıu<ın ır yer e ı ı 
~Uallimi ismet Melih Bey Nazilli- drnın buğd:;usat~l\çe1t Bey, Ay· efelerı ındiren milli kuvvetlerle el meçhul ve müsellah şab11 tarafrn-
~r namına m · f' 1 h ld" l a ma çevresi- birliği .e~t~ren tetkilatın kuvvet- da nsoyulmufhır. 

din; d d' V ısa ır ere Of l(e •· ne a ınmasrnı diledi lenmesı ıçın büyük bir azım ve Soyguncular havanın karlı ve fır 
lide\ e ı. e Vekil Beyden Nazil- Kemal Zaim Bey~fend' d b kuvvetle çalısan ve biç bir şeyden tmalı olmasını frrıat bilmişler ve 
~~<:at ~:i,1:;kası mukarrer ol~ men- mes~le üz~rinde cevap v;rdil:r: u yılmayan Celal Beyi bütün Aydın- izlerini kaybederek savutmuşlar-
.ulfettı.,.~ı.,..· ~d.hakkında ızahat Cumburıyet hükumetinin iktisa- lılar o zamandan beri tanırlar ve dır. 
ıanı.111 hııı·'nı ıledi. Vekil Bey a- di, ticari itlerini ve milli kredi severler. Bu itibarla kıymetli Ve- Failler zabıtaca tiddetle takip 
~.~zıllileri ~1 Yerdiği sözlerle müesseselerini büyük bir isabetle .kilimizin eline aldıijı büyük ve mil ve tahkik edilmektedirler. Bugün 
h~kUıneti~ ~u nıa fabrikası ve yürüten. hızlandıran ve yükselten li iti muvaffakiyetle sonuna erdi- yarın meydana çık.acaklan muhale 1 

1 ~kında aydınJ Pamuk seyueti kıymetlı elemanlarının bu itlerde- receğine füphe etmeyiz. kakhr. 
erıne Nazili' • attılar. Ve kendi-

fapılnıaııııd ının fahri bem,erisi ' 1 D d 1\ T O 1 1 
ediler. an tetekkürlerini aöy- B Ü nga a ı ve/er /ugor? EJ 
rıı·S"at 13 le H ı ------------------------..;;.-------'------..1. y taa.firlere .• I alkevi salonunda 
,_ enı.ekt"n oy e Yemeği verildi. 
><11d 1 sonra Yek'! B 
ta '4 llrı Fırka . 1 ey ve ar-
kı lllobillerle N YI. 2~Yaret ederek o
l {11ınd11 azıllıde Menderea 
r: . iıtasy::;:acak olan pamuk IS• 

'v'tııine "'ttilun temal atma me
ek"ı .,ı er. 

Proieı~ . Bey istasyonun pi" 
rıı l rıni t tkik an ve 

il ilına.t e ettiler' etraflı 
Cete.ı B a_ldılar. İstasyon müd" .. 
er11~i • ~y ıstasyon için 500 d .. ~-ru 
l"ı\i •stınıt·k d·ıd· onum 

Ilı d h a ~ ı ığini ve 400 d" 
nu söy~d~ eraziye ihtiyaç oldu~ 

Vekil B. 
~enı.lek ~y~fendi temele indiler 
1 olan et ı~ın_ ç.ok mühim ve eaaa. 
~tııenn .hu 1f ıçın muvaffakiyetler 
~la h 1 eylerim, deyerek ve bir 
'11.r, &.rç alarak temelle koydu. 

Pı.tiı11f' 1 
~~ ke ~~tr.hüfeye davet oluna. 
""'"'tıı ~I 1 erıne çay, incir ve üzüm 

liur undu. 
la.. il.dan d" .. f b .k ku 
lı "'ilk "6h onutte a rı a ru-
d ~Yeri V a~an geçildi • Ve fahri-

'· ckıl Beyefendiye gösteril. 

it l>a.rııulc • 
."~ar b •st~ıyonundan Nazilliye 

\i11ı biit~ kılometrelik yol üze
eıı Ve~~ ~al~ doldurmut geçer· 

t Sa.at ıs 
3 
eyı alkıt 1ıyorlardı. 

~ b~hı~O da Nazilliden ha:re
•11ııa .,_,111iaafirler ayni teza

-..~~-dılar, ve saat l7 

• 

Bağdatla Akdeııis ıahilleri araııııda evYelce iıleyon deye kerYanla ı da yavaf yavaı tarihe karıııyor. 
Bu yollarda çöle müaait yolcu kamyonları hayli faılalaımııtır. Fakat bu uı:an ç61 yo!lannda da rahatı 
ve konfllrll arayan lnııilizler fimdi yeni tipte bir otoblla yapmıılardır. Kuvvetli motorlarla techiz edilmiı 
olan bu otobüaler seyyar bir otel gibiciirler. içinde matbahı, yemek nlonları, yataklı kamaralar ve hatta 
baııyo dairesi bile •evcuıtur. Resimler makayeaı edilir11 iki yolculuk aruıadaki driitiJdik daha 
vuzuh keabadiyor. 

~--

I 
( 

Etibba odasında 
Etıbba odası idare heyeti tc;>!an· v APUKCULU~ 

mıı idari ve mesleki meaelelcr görü- 1 TORK ANONİM ŞiRKETİ 
lST ANBUL ACENTALICI 

fUlmt...f'Ür. 
Pertemhe günü aktamı da oda 

salonunda ku'ak, boğaz, burun he
kimleri cemiyeti, cuma günü de Mu· 
hade'tet Cemiyeti içtimalarını yap • 
ınıılardır. 

Etıbba odası azasına gönderdiği 
b'.r tamimde muayenehanelerini CU• 

ma gÜnleri açık bulundurmak iıti • 
yen azanın bilabedel ruhsatname al· 
mak üzere mensup olduklan beledi· 
ye daireler:ne müracaat edebilecek· 
leri bildirilmekte, aidat hususunda da 
oda reisi Niyazi ismet Beyin yaptı
ğı yeni bir formül ile tahsildarın mÜ· 
racaa t günleri tesbit edilmittir. 

Limanlara iltica eden 
gemiler 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Fırtına, makine sakatlığı komanya 
veya i.nrakıye tedaril<İ ve ahvali tev
kaloide gibi m.icbir aebep tahtında bir 
iL.nana ift...ca eylemek mecburiyetin • 
de kahn gemiler ıehir:e ihtilat etmek 
İa .<m . dikleri takdirde serbest pratika 
verilmiyecek , yalnız bu mahzur orta 
dan kalkıncaya kadar gemi içine bir 
muhafız konularak sıhhi nezaret te • 
• ·• ~d.lecek ve geminin dııardan le • 
min ve tedarik eylemek mecburiyetin 
c:.e bulun~uğu, erzak, ihrakiye ve di
ğer mübrem ihtiyacatı Sahil Sıhhıye 
t . tk li..ının n•zareti altında yapdııcak 
br. Gemi Sıhhiye kanununun 8 inci 
m'l.ddeıi mucibince yevmiye bir lıra 
gardiyan ücreti gemi kaptan veya a· 
ce~L•m"an alınacaktır. Bu tekilde 
bir limana iltica eylemiı ve orada ti· 
cari muamelede bu]unmamıı olan, uf 
rayacaklan müteakip limanlarda ce
za ve ~im vermelerine ve bir baıka 
mükellefiyete tabi tutulmalarma ma 
hal kalmamak için, gemi limanı terke 
derken patentaaını Sahil Sıhhiye mer
kez veya idaresine ibraz ederek: 
•Havanın muhalefetinden veyahut her 
hon~i mücbir bir sebepten dolayı ilti 
ca evlemit olduğunu ve e•hirle ihtilat 
etmediğini" terhettirecektir. 

Yeni n•trlyat 

ldarıı mecmuası 
Dahiliye vekaleti tarafından her ay 

muntazaman neıredilen idare mecmuası· 
mn 70 inci aayıaı çıkınıttır. 

Bu &ayısı ile 7 inci cildine batlayan 
bu kıymetli meılek mecmuasında resmi 
kısımdan başka Osman Nuri Beyin "ln-
gillerede kuvvei adliyc-,in inhitat; ve 
idarenin tefevvuku" Sabri Beyin " Bel
çikanm idare teıkilitı" Naci Beyin "Y u 
goslavyada ıehirler Ye beledi,-ecilik "Se
liıri Sabit Beyin " Yeni Demokraside ko

vadiı meaeleıi "Ali Kemali Beyin" Ka
dınlann devlet memuriyetinde iıtihda· 
mı" A. Hidayet Beyin " Memur ne
dir ? ve kimdir?" n cihan idare hayali 
haberleri isimli Hayri etütleri vardır. 

Demokrasi ne:lir? 
lıtanbul üniversitesi ordinaryüıla· 

rmdan Mehmet Ali Ayni Bey yeni bir 
eaer ne~retti. 

"Demokrasi nedir?,, ndım taşıyan bu 
eser demokrasioin tarihi ve felsefi bir 
tahlilini yapmaktadır. Bir çok kıymetli 
vesikalarla beslenen bu e;eri okuyucu • 
lanmıza tavsiye ederiz. 

................. mllSımll!I 

Uenızyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kanılıöy Köpriibatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Haa Tel. 22740 

Mersin yolu 
INEBOLU vapuru 28 ikinci 
Kanun PAZAR onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum Rodoı, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kaf, Fi~i~e, 
Antalya, Alanya ve Mer•ın e. 
Dönütte bunlara ilaveten T~tU· 
cu, Anamur, Kutadaar, Gelıbo
lu'ya uğrayacaktır. (413) 537 

Karadeniz yolu 
GOLCEMAL vapuru 30 1-
kinci Kanun SALI 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
difte Zonguldak, lnebolu, Si
nop, Samsun, F ataa, Gireson 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye'. 
Dönü9te bunlara ilaveten Sür
mene, Ordu'ya uğrayacaktır. 

(437) 
~~~~~~~__;.~,;,_ 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 29 İkincikanun 
PAZARTESi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkac;aktır. (438) 

Iskenderiye yolu 
IZMlR vapuru 30 ikinci Ka
nun SALI 11 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Doğru, iz. 
mir, Pire, lıkenderiye'ye gide· 
cek ve dönecektir. (439) 

i 

1 

liman Han, Te/Jon: 22925 

Karadeniz yolu 
., AKARYA Vapuru 28 ~ !kır.el ~Aııun 
PAZAR günü Galata rıhtımmdar. 
saat 20 do kalkacak, giditte: Zongul 
dak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, c ;;. 
rele, Trabzon Rize'ye. Dönüıte bun· 
!ara ilıiveten Of'a uğnyacaktır. 

Mudanya yolu 
Her p A Z A R, S A L 1, 

PERŞEMBE, CUMA gwık-
ri aaat 9.30 le Tophane nht:mmdan 
bir vapur kalkar. Gidit ve dönüıte 

mutat iık"1elere uğrar. 

.-Göz Hekimi 

J 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci s.ınrf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

1 3 üncü kolordu ilanlar:--f 

M. M. V. Satınalma Komis• 
yonundan: 

Hava ihtiyacı için 90-100 
kat UÇU! elbisesi pazarWda 
alınacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her ~ _;-ı öğ
leden sonra, pazarlığa işti· 
rak edeceklerin 4-2-934 'pazar 
günü saat 10,30 da teminatla
riyle birlikte Ankarada M. M. 
V. Satmalma Komisyonuna 

müracaatlan. (3468) (422) 

Askeri fabrikalar ilanları 

Bakırköy Barut F abrikalau 
muhafız efradı için aşağıda ya· 
zıh üç kalem yeşil sebze mü 
nakasaya konulmuştur. Ver· 
mek isteyenler tarlnamesini 
görmek ve münakasaya gİr· 
mek için 15-2-934 perşembe 
günü saat 14 te mezkUr Fahri· 
kada Satmalma Komisyonuna 

müracaat et&inler. ( 423) (348) 
Pırasa Lahana Ispanak 

40 40 40 Kilo Martta 
40 40 40 ,, Nisanda 
40 00 40 ,, Mayısta --

120 80 120 
494 

• • • 
Ask~ri F~brikalan iç!n şart· 

namesıne gore 2100 kilo Gıra 
fit pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Pazarlığa gİrmek iste
yenler 1 Şubat 934 per~.embe 
günü saat 14 te Bakırkoy Ba· 

rut Fabrikalarında satma1ma 
Komisyonuna müracaat et· 
sinler. (430) (414) 

Beş Bin Lira 
Nakden depozito bırakmak ,artile 

ayda 75 lira ücretle bir vazife ara
nıyor. Taliplerle görüımek için "Vi

!ayet konağı karınmda 

1 aahibi Şükrü Beye" 
rakmalarr ilin olunur. 

kiraathane 
adreı bı-

(12641) 

Üsküdar hukuk hakimliğinden : 

Oıman Beyin Ankarada Çankın pazı 
rı sahibi Toıyalr Ahmet Haydar Bey 
aleyhine açtığı evlattık mukavelesinin 
feıih ve evlatlıktan reddi hakkında aç· 
bğı davanın tahkikat gÜnÜ mümaileyb 
Ahmet Bey mahkemeye gelmediğinden 

hakkında gıyap karan ittihaz edilerek 
dava iatidaaı ve mümaileyh tarafından 
Osman Beye gönderilen ve hata ettiğ ;n 

ve kusurunun affme dair mektup o

kunarak tahkikat 1-3-934 perıembe ;.al 
14 te talik kılmmıt olduğundan itb:1 tel 
k.ikata karıı yirmi gün zarfında itiraz 
etmediği ve mahkemeye gelmediği su
rette vakıaları kabul ebnit addedileceği. 

ne dair gıyap kararı mahkeme divanha· 
nesine talik kılınmıt olduğundan keyfi. 
yet pzete ile de llin olunur. (12643) 

iHTiRA lLANI 
" 1 çi bot cisimlerin aıcak vaziyette !"' 

kil verilen cisimlerden tazyik edilebil· 
mesi için uıul n tertibat" bakk:nda is
tihsal olunan 2S Nisan 1932 tarih ve 
1354 numaralı ihtira beratı bu defa mn 
kil fiile korunak üzre ahere devrüferağ 
veya İcar edileceğinden talip olanların 
Galata'da, Çinili nhtun J{ıınmda, Ro
bert Ferr'iye müracaatları a;.n olunur. 
(12648) 
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Bütün Avrupayı 
alan 

5 Lambalı ahize 
Fiatı: 230 Türk Lirası 

[t2.ı1sı---

Zonguldakta: Ereğli Havzai F ahmiye 
Umum Müdürlüğünden: 

ldarei Umumiye ile Kozlu, Kilimli şimendiferlerine lüzu -
mu olan (30) kalem demir, yağ, ve saire gibi eşya 14-1-934 ta 
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve aleni münakasaya kon
muştur. 

İhalesi: 3-2-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 
te Zonguldakta Havzai Fehmiye Müdiriyeti Umumiyesi Bina
sında komisyonu mahsusu tarafından yapdacaktır. 

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin, şartname ve eşya 
listesini Zonguldakta mezkôr müdiriyeti umumiyede ve lstan
bulda 4 üncü Vakıf Handa 30 ve 31 numarda İstanbul Mmta
kası Maadin Mühendisliğinde ve niimunelerini Zonguldakta 
Havzai Fehmiye Umum Müdürlüğünde görmeleri ve şartname 
si veçhile hazırlanmış 328 lira 65 kuruş teminatı muvakkate 
akçesi ile mezkôr komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(295) 470 

Diyarıb ekir vilayeti defterdarlığından 
Mahallesi Mevkii Cinsi Rakamı Muhammen 

Souk pınar Pirinç dingi 11 
Kıymeti 
20000 lira 

M LLJYET PAZAR 28 KANUNUSAN 1934 

Sümer Bank lstanbul Şubesinden: 
Bankamızın malı olan Unkapanı Değirmeninde kullanılmaya elveritli ve af'liıda 

cinsleri yazılı makine ve tesisat ıimdiki vaziyetler' nde satılıktır. 1 ıtenildiği zaman 
fabrikada bulunan bekçiye müracaatla bunları görmek mümk~ndür. Taliplerin, 
l'ekliflerini S. §Ubat 1934 tarihine kadar kapalı zarfla (Sumer Bank lstanbul Şube

si) ne göndermeleri • 
1) Büyük değirmeni tahrike yarıyan 250 beyg"rlik kompaont sistemi buhar 

makinesi. 
2) Vals kırma makinesi, 30 santim kutrunda dört silindirle beraber. 
3) Kazanc!"an makineye gelen maden buhar boruları (Takriben 25 metre tl-.ı

lünde.) 
4) Çift ocaklı beş adet buhar kazanı, beheri 2 metre 20 santim kutrund'l. 8 

metre tulünde, 4 atmosfer tazyike mütehammil 
5) Kazana alt çift silindirli buhar tulumbası. 
6) Kazana alt amudi çift silindirli buhar Vulumba11. 

(11290) 

Nafıa Vekaletinden: 
2Z 

21-1-934 tarihinde icra kılınan münakasa neticesinde 
60000 meşe normal ve 546 adet meşe makas Traversi için 
teklif edilen fiatlar haddi layikında görülmediğinden bu traver 
sler ayni şerait altında 3-2-934 tarihine müsadif cumartesi gü 
nü saat 15 te pazarlıkla satın alınacağı ilan olunur. (359) 
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~ EVKAF MODtRIYETI iLANLARI f ,, _______ _ 
1 - Beyoğlunda Kuloğlu, Ağahamamı , Üçüncü vakıf ha 

nm 1 No. lı Dairesi 
2 - Beyoğlunda Kuloğlu, ağahamamı, üçüncü vakıf ha-

nın 9 No. lı dairesi ve daracada bir oda. 
3 - Beyoğlu, Hüseyin ağa, Y enişehirde 5 No. lı hane 
4 - Beyoğlu, Şahkulu, yüksek kaldırım 458 No. lı dükkan 
5 - Galata, Kemankeş çömlekci sokağında 10 No. h dük-

kan. 
6 - Şişli, Mecidiye köyünde9 - 11 No. lı Garaj 
7 - Dolmabahçe, Ömer Avni, 221 No. lı d1ıikkan 

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

10 - ,, Çavuşbaşı top:ular 384 No. lı dükkan. 
11 -' " " " 388 " " 
12 - Kasımpaşa, Seyit Ali çelebi, camii ittisalinde 41 No. 

dükkan. 
13 - Galatada Mehmet Ali Paşa hanında ardiye üstünde 

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

• dükkan 
15 - " ,, " " " " 34 " ,, 
16 - " ,, '' ,, '' ,, 43 '' '' 
17 - " ,, ,, " " " 45 " " 
18 - " .. ,, ,, Tahta köprü 53,, ,, 
19 - Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın dördüncü katında 

19 No. lı oda. 
Balada muharreı· emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
Taliplerin 19-2-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Ev
kaf Müdürlüğünde vakıf aka1'lar kalemine müracaatları. 

(415) 

AKAS -
İstanbul ve Trakya 

ŞEKER FABRiKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Alpullu'da şeker fabrikası ile istasyon 
arasında takriben ( 4000) metre murabbaı 
sabaya kaldırım taşı döşenecektir. Talip· 
lerin münakasa şartnamesini 6 Şubat 934 
akşamına kadar 4 Vakıf handaki şeker 
şirketi merkezinden almaları ilan olunur. 

(12tı72)·-

1 1ST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
~__.;;;---------------~.;;.;;....-

Beher metre murabbaına 8 lira kıymet konulan Çırçır 
yangın yerinde Manisalı Mehmet Paşa mahallesinde Sandık 
cılar sokağında 8,20 metre murabbaı sahasında Belediye 
malı arsa sablmak üzre açık müzayedeye konmuştur. Ta
lip olanlar şeraiti anlamak üze:e Levazım Mijdürlüğüne, mü
zayedeye girmek için de 5 lir:ılık teminat makbuz veya mek 
tubu ile 19-2-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. ( 429) 

Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Fatih Kir· 
masti mahallesi Hafız paşa caddesinde 6-8 numaralı Beledi
ye malı dükkan ve arsa kiraya verileceğinden İsteyenlerin 
15-2-934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te daire 
encümenine müracaatlan lüzumu ilan olunur. (432) 

Gebze inhisarlar Müdürlüğünden: 
Tuzla memuriyeti ambarında iki seneyi mütecaviz za· 

mandanberi satılmayıo kalan muhtelif seneler mahsulun
den (6) altı zürraa ait (385) üçyiiz seksen beş kilo zürra e· 
manet malı ihraklık tütünler 1701 nwnarab inhisar kanunu 
nun maddei mahsusası mücibince tarihi ilandan (15) onbeş 
gün müddetle müzayidei _:_n iyeye çıkarılmıştır. Taliplerin 
mezkôr tütünleri ve müzayed ~ şartnamesini görmek ve pey 
sürmek üzere Tuzla İnhisarlar Memurluğuna müracaatları. 

(417) 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 
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eker Fabrikası~ ASIPIN 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

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

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 491 

T BU VE AKYA 
Türk Anonim 

FABRİ EK R s· ketind n: 

Sizi soğuk algınlığından, nezledeS 
gripten, ha, ağrısından koruyac) 
en güzel ilaç budur. (12483.../ 

Umumi 'Veıriyat ııe Yazı lılerİ 
Müdürü ETEM iZZET 

AL 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere lier isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarım1z eskisi gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta tulim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so lnrn~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon bel§ma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal tirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 . ' 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 
• 


