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Doumergue 
Hükumeti Fransadan sonra Avustu yada da ka lı arbe-

el r oluy r. Viya a ··rfi idare i ""n di di! ı.ufraoua.ı. Doumergue kabinesinin teı-
b rıderı ıonraJô Taziyet, büyük bir fır- ı 
C::Y.' lalci~ ~ ~ükôı. · benzetilebilir. 
dev çı ko~urustlenn tezahürleri yeryer 
Y• ~ e~ıyoraa da Franıız efkirmın 
••ı:::.t:!•neyi çok iyi kabul ettiği anla
ka it d~r. Bu kabul ele ııösteriyor ki 
ol.::.... badıs~ler rejime karıı bir hareket 
lerine lan zıyade o rejimi keneli menfaat
haklnn alet ~ltilclcri l'&DDCdilen f81ııalar 
ilıar ~a hır iğbirann tezahüründen 
çıkı •iti. Büyük bir iıkandal meydana 
na 'or. Bu iıkandal ile kabine azaları-

adar lıir takım hükıimet mensupla· 
:~ndaiakalan olduğu anlaJılıyor. Hüku· 
ı;; er~.al bir temizlik mücade~eıine 
tig.J"'e~~ Yerde politika kavgaları ile it· 
ki iıı.:diliyo~. Öyle hareketler yapılıy~r 
tiı.., ~~al ıle alikadar olanların poli· 
llİldi .'?ul:U.azasile himaye edilınek iste• 
I' . ın ı•bi bir kanaat huıule geliyor. 
ı Bl'is Polis ın""d"" ·· ·· --" bil bö "' bi u urunun 11Znne e y-
lcolo ~ ~a Yerildi. lıte hacliıelerin pıi
lıuı. ıııı budur. Yani bir itimatsızlık 

raıu. 

ha?.,0•ııııe~gue kabinesi bu itimatsızlık 
ı..ı,;.:~ ızale etti. Sabık cümhurreiıi, 
~h "•ne Herriot cibi, T ardieu ııibi, 
Fıaıı ?"• Sarraut, Laval, Cheron ve 
ıeı 't:Jibi Franaanın belli batlı ıiya• 
~ ı:.ı,. anm almııtır. Maretal Petain 
t.; . •neye dahildir. Amerika Cümhur-
11..~' Rooıevelt Amerikanın belli batlı 
ı,1kl"t iilemaımı bir araya toplıyarak 
lıil~ ettiği heyete "beyin truıtı" de
"l'ot; . gibi, Doumergue kabinesine de 
11\eb• tiı.., trustı" denilebilir. Baıvekil, 
'• ~~a, i\y&n aza11, tekrar tekrar nazır 
clıır ""fvelciı olmuı cümhurreisliğine ka
>"•t ~! uzun ve ıerefli bir ıiyasi ha• 
llıı el ~ıtır. Bundan sonra da "unu• 
>"•tin~' eleğini aımıı., bir adam vazi
!"~~ Toumefeuille'deki köıküne çe• 
~iv tir. Yetıniı bir yaımda kendisini 
~ı.aa'~dan çıkarıp cümhuriyetin en 
tt.an hır :raınanmda vazife baıma ça
<leıı ı.;•tııııa Ye millete hizmet hl11in
lııı bir ilca ~ir teY değildir. lhtili\le ya• 
l•lir 1 İazıyette bulunan Pariı tehrine 
.,..,~ .,• tnez, derhal ıükônun avdet et• 
londa ~ 1'.,.q halkının kendisini istas
~t•Iıı~1~!8aın Doumergue" seılerile 
""l>e.ı,11 ı;:r• tenıiz Ye terefli bir ıiyasi 
~llıo'i • ı. bir mükafatıdır. Dou• 
~ -..İ ;!,_ ~l!Da ııeçmeai, Franoada 
illi lııeıııj""aıuı.ıara dayanan bir bükô
R..l~<eıiiııi •~eti uzun müddet idare ede
~ leııe bir defa daha ıöıtermiıtir. 
~- Ra~dar evvel, sol cenah karteli 
i;,.Qlı•dı F k-ı. M>syalİıt ve soıyalis 

el.. Bu ~ıan idare etmefe çabımıı
ıı. ıe~d' e~bbüı mali buhranı meycla
~de F '· Franı. sukut etti. Buhran 
ılotru d"~anaa tabii hi11ln ıevkile sağa 
~ndii ve Poincare'yi iı baıına 
ltU B ınilli birlik kabinesi teıekkül 
ıes~" clera Doumerıue'in lı batına 
lıerız inde sekiz aene evvelki vaziyete 
"-1 eyli vardır. 1932 lntibabatını Radi· 
'-ııdı SoayalU~ Ye Soıyaliat fırkalar ka
.ı_ • kartelın acı deni hlll hifızalar
~1 olduğu İçin kartel'in teılı:iline 
~ ıldilnıedi. Radikal S-y.J.iatler 
~ ezJcık taldan, k&h 1UDcık aoldan 
to.J~et alarak Franaay. idare etmek iı-

ıl.,., Politika kombinezonlaruıı ya-

~en, c~uriye.t için esaslı olan bazı 
ııı.., t..lan ihnıaJ ettiler. Bu ırevfe)dik ma• 

'~~" müenif Taziyeti doğurdu. lk
ı., ~ ır ~efa daha sollann elinden çık
~ btr tecellidir: Fransa intihabatta 
~ 'd aollara nrir ....._ orta Ye aaf 
l)'ları tarafından idare edilir. 

~11•ı-ae L ··~ meclisi feıbedecek mi? 
..,_,t.,:ııu yapabileceğine ıüphe edi

·l'oin ·~ feıhetmeıi için bir sebep yok 
~ :::.~ 1""1nıuz 1926 tarihinde aşağı 

iı ' tartlar altında iktidara gel
lıı tol c "• 0 devrenin ınütebaki kıımı· 
to.· eııa1ı li ·ı 
-·•••ı.u . . ınec 11 e beraber peki\la 

-Yaaıı. IDittı. So hicli 
d;L --..cağı 11

• ıelerden sonra 
""••i hekl zannedılen meclisin feshe· 

enenıez. M ğ ki 
lh.... hiı· e er zan ve 
l:""tı - .~ hareket edilerek hükü
... d_ .... ., ... iDİ • kil . 
m_ ""ıı ıu•- '! eblll. Ancak iti-
;....,_t "ili eden b.. ..k 
~ ke.:vbed ve uyu mikyasta 

'1tıııd e? fırkaların bugünkü t-
)..,,_L, il Yenı b" • · tar 
I> ~er; .. ır •ntihap Y•pmak iıti-
l'ııh- . çok ıupheUclir c·· ül' -
~it~ ~· .. • or uyor ki 
~•ı l>-·-• "d"?"' Dazımı ıuurlu 

\]~ ... .....,ye ır. 

lh.... ıı hayaı __ .,._ b' F 
~tı.ih a """,.. ır ran11z H""k• ..,._ - ~ teşkili u u-

ı 7""•t d . yalnız Franıa İçin bir 
l•1t d ı. •iıl, ayni zamanda A 

h. e qt•• b' vrupa 
""clıı be 1 ır lüzumdur. Fransa A 
~ 'İikıı Ynelıniıeı hayabn en ehemıni vr':i· 
lııotı • .., iidü.. Bu memlekette h"~_: 1 

'lı '"il İlci • UAU• 

'ı,,.."'!'tııiY• /e bır değiımeıi, bir çok 
.,; ........... et 1 -••lelerin hallini ııeriye 
111ii..._.,L laU ldi. Halbuki beynelmilel 
llıı "" er bö ı · ~ lııiite~ e hır vaziyetin deva. 
it·· lctir, B olmıyacak derecede 

'
Uk~1. unun içindir ki Doumergue 

•ne ıızu b' h ·~ .. !'»ansa• ~ • ır ayat dilemek, 
ı.q •ı;, heın d;: •ükun ~e iıtikrarın tees-

"I ' ' heynelnıilel bayatın tanzi-
u,, ..-,ndan Yerinde bir temenni 

Ahmet ŞOKRO 

·· Teşekk'" ~ '1iıı;l>e • ur 
~~ •derı ıır'i::::. 9 uncu yıldönümünü teb

<le kendileri ~l~ımıza teıekkür eder, 
•sın muvaffaluyet clileri' 

Hariciye nanrıan misakı imzaladıklan aonra Akademi bina.undan çıkıyorlar, 
miuık imza ediliyor, miaakm im:ıuuı binlen:e halk tarafından teıit edildi .• 

Atinada imzadan sonra 
görüşmeler devam ediyor 

Yugoslavya kralı da dört Balkan 
Hariciye nazırına teşekkür etti 

'.ATlNA, 11 (A. A.) - Anadolu A· 
fanaının Balkan hususi muhabiri bildi· 
rlyor: • 

leri araıında sulbü tcıiı eserini iyi ne
ticeye erdirmek için esirgemediğiniz 
gayretleriniz hakkındaki tebrikitımı ka

tmenizi rica ederim.J, 
ALEXANDRE 

Atinada ziyafetler 
ATINA, 11 (A. A.) - Anadolu '.A

jansının Balkan huıusi muhabiri bildiri-
yorı 

Yuııoılavya Kral Aleu.ndre Huret• 
)eri, Balkan miaalamn imzaaından sonra 
dört Hariciye Nazın tarafından kendile
rine çekilen ve misakın imza edildiğini 
bildiren telgrafa cevaben Hariciye Veki
limiz Tevfik Rüıtü Beye atideki iltifatlı 
mukabelede bulunmuılar ve bu telgrafın 
birer aynjni diğer Hariciye Nazrrlanna 
g3ndermiılerdir: 

"Balkan misakı münasebetile zatı aa
mileri tarafından gönderilen tebliğe tük
ranlarımı beyan ederken, Balkan millet-

Balkan misakının İmzası münuebetile 
günlerden beri hararetle ve heyecan için
~" Ya§ıyan Atina mehafili ıiyaıiyeıine 
ımzadan beri iyi bir ıulh eseri yaratmıt 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Köylüye daha yakın olmak 
için ne gibi tedbir alınacak 
Hal~e~i köycülük şubesi dün kongre-
H.ıke~ı~!c!ükaptı ve yeni heyet seçildi 

ıubeıi komiteai inti
habı dün yapılmıı -
tır. Saat on yeclid<j 
komite relai hmail 
Şevket Bey konıırt>
yi açmııtır. Konııre 
reisliğine belediye ik 
tısat müdürü Asım 
Bey ıeçilmit ve li • 
tipler de intihap o • 
lunınuttur. 

Komite reisi Jı • 
mail Şevket Bey, ko. 
mitlenin llü aenedle 
yapbğı iıleri aaymıı 

n iki yıllık tecrübe
ye istinaden yeni s• 
nenin çalııma proı • 
ramı hakkındaki tek 
lifi bildirmiıtir. Bu 11allıevinln köycülük şubesi kongresinde 

iki sene içinde komite kliylere ,;denk 
tetkikat yapnuı, köylülerin derllerile a• 
laka dar olmu,, kinin dağı tını ıtır, Kon
feranslar tertip etmi,tlr, 

Köylüler için duvar ıazetesi çılcarmıt. 
bunu köylere dağıtmıı büyük rağbet ııör 
müı, teıekkür edilmiıtir. 

(Devamı 6 mcı aahifede )' 

• 

g?.n Ifaaımpaıada üç elJ yanar. ife•mİmiz; bu yangımn lahribatını gÖsleri or 
ıgerı de Konseruatuuar tarafından dün Şehir Tiyatro•ımda IJerd" ·ı y k: 

1) t 'h• T .. L • • ırı en eş ı e arı ı urH muaılıı unleri kon8erinde alınmıftır.,.. 
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Avusturyada da 
Kanlı 
Arbedeler oluyoı 
Viyanada örfi idare ilan 
edildi. Linz şehrinde bir 
çarpışmada 15 kişi öldü 

LONDRA, 12 (A. A.) - Berlin'den 
Reuter Ajansına bildiriliyor: Yukarı A
vuıturya'da Linz ıehrinde çıkan hadi
ıeleri protesto etmek maksadilo Viyana
da umumi bir crev ilin edilmiştir. Linz' 
de idarei örfiye ilan eclilmiı olup, maki
neli tüfek kullanmak mecburiyetinde ka
lan zabıtaya kartı Sosyalistler merkezi 
umumilerinde taha11un ederek, mukave· 
met göstermektedirler. Şimdiye kadar 
mezkur ıehirde cereyan eden ıokak mu· 
harebelerinde on bet kişi ölmüf, altınıt 
kiti yaralanmııtır. 

Viyanada dalı.i bir arbede zuhur et
(Devamı 2 inci sahifede) 

Cenap Şehabettin 
Öldü 

Servetifünun neslinin en kuvvetli 
phaiyeti ve naşiri Cenap Şahabettin 

Beyin vefatını bü· 
yük bir teessürle 
haber aldık. Ce -
nnp Bey, ince, ze
ki ve müatehzi e
da, kuvvetli eıerle 
rile edebiyat tari -
himize değerle gir 
mit bir tahsiyettir. 
Son senelerde fran 
aızcadan türkçeye 
bir lugat hazırla • 
makla me§guldü. 
Fartı mesaiden I• 

mamen yorulmuş olan Cenap B. dün 
üç dört aaatlik kısa bir rahataızlığı 
müte4ıp vefat etmiştir. Cenazeai ya 
rry Bıi.'kırkö ünde Birinci lllmıektep 
yanındaki liazırlık aokağında.IU evin
den oaa.t 12 de kaldmlacaktır. Köy 
cmaünde namazı kılındıktan aonra 
Bakırköyündeki aile maldıereaine kı
zının yanma defnedilecektir. Aileai -
ne aaınimi taziyet ve teeaaürlerimizi 
beyan ederiz. 

Rus- Macar 
Dostlu{?u 

iki deni daulelin Btlfuekilleriı M. 
Mololol, M. Gömböf 

Birkaç gün evvel Ajana haberleri 
Macar hüküm.etinin Sovyet Rusyayı 
resmen tanıdığını bildinniıti. Bu iki 
devlet arasında aiyaoi münaoebetlerin 
tanzimi bizi çok sevindirdi. Sovyet 
Rusyaya komtuluk ve artık an'ane 
halini alan doetluk ile bağlıyız. Di -
ğer taraftan Macarlar ile de çok eski 
miiıuuebetlerimiz vardır. Şimdiye ka 
dar bu iki dost memleket araamda 
ıiyasi münasebııt teeııüı edememe
ai aykm bir vaziyetti. Şimdi beynel· 
milel münasebetlerde bir pürüz olan 
bu vaziyetin izaleainden Türk mllle
ti büyük bir memnuniyet hi11etmek
tedir. 

Doatlarımızın kendi aralarında da 
doıt olmalarını görmek bizi daima ao 
vindirir. 

Bir kedi 
İkramiye kazandı 

Tayyare piyangosunun 16 ncı tertip 
dördüncü keıideıi dün ikmal edilmiıtlr. 
Dünkü keşidede 25 bin liralık büyük ik
ramiye Beıiktaıta Köyiçinde 3 numara
da terzi Vasil, Silihtarağada elektrik 
fabrikaaında Muıtafa Haliı ve Oıküdar
da ıerbetçi Ali Efendilere çıkmııtır. 

10 bin liralık ikramiyeyi Denizyolla
nnda çalıtan makinist Mustafa Efendi 
kazanmııtır. 

4 bin liralık ikramiyeyi iıe Osküdarda 
Kısıklıda kaptan Mifnür Beyin kedisi 
kazanmııtır. Münür Bey biletini (Pa
muk) iıimli kedisi için almıı, Servet gi
,esine de biletin sahibini "Pamuk,. diye 
kaydettirmiştir. 

Dünkü kazanan numaralar 7 nci 
sayıfamızdadır. 

Pariste faaliyet durdu 
Gazeteler çıkmıyor, nakil vasıtaları, 
telefon, telgraf muhabereleri durdu 

Borııa önünde muazzam bir toplantı yapıldı, Başvekil : 
" Fırka mücadeleleri hemen durmalı, Fransada milli vahdet 

kürü başlamalıdır ... " diyor, 
PARlS, 12. A.A.·

Reuter ajansı bil
diyor : Bugün ilin 
eclilıniı olan umumi 
grev dolayiıile "Ac
tion F rançaise " den 
bqka hiç bir cazete 
çıkamamıştır. Bütün 
faaliyet durmuıtur. 
Münakalat, mektup, 
telefon, telgraf ıer
viıleri temamen in
kıtaa uğranuı cibi· 
dir. Muhtelif ma
hallelerde ve bilhas
sa Borıa meydanın
da muazzam toplan
tılar yapılnuıtır.Bor

sa meydanında top• 
lanmıt olan halkın 
mıktarı 20000 kadar 
dır. Askeri krtııatm 
harekitta bulunma· 
maaına çalııılmakta 

ve bunların ekserisi Soldan sağa: Başvekil M. Doumergue gazeteciler a. 
kıtlanndan çıkına- rasında, yüzlerce Parisli M. Doumergue'i alkışlayor. 
naktadır. Altta M. Doumergue gazeteciler-le konu1urken .. · 

Sokakta sezenlerin üzerlerlnde de ıl- ı bir kilisenin methalinde bir dinamit pat· 
Iah yoktur. Marıilya ıehri de hlr tesanüt lamıı lı:iliıenin camları lanlmııtır. 
grevi yapnuıtır. Marsilya yalanında kain (Devamı 6 mcı sahifede) 

lmıail ŞeulretB., Nakiye H., A1Jni Bey, ManytUİ sade Feridun B., Emin Ali B • 

Kapalıçarşının tamiri 
Dün Şehir Meclisinde hararetli' 

münakaşalar oldu 
Çarıı yıkılacak mı, yapılacak mı?-Fen heyetinden 

bir keıif ve esaılı bir tetkik isteniyor 
lstanbııl umumi meclisi dün öğle - betlerin henüz tekemmül etmemiı ol· 

den sonra toplandı. Muhtelif daireler- duğunu, bütçeye tamirat için k~fedi
den ııelen mazbata ve tezkereleri ait len 300 itin linııın konulaıruyacağı 
oldukları encümenlere havale etti. Bu zikrediliyordu. Encümen mazbata mu 
111eyanda Kapalıçarıının tamiri hak - harriri ~anyasi zade Feridun Bey iza 
kmdııki mülkiye encümeni mazbatası hat verdı. Adalı Avni Bey aöz alarak 
aza ara.unda münakaıa mevzuu oldu. mail cihetin kolayca halledilebilece _ 
Encümen mzbatasında Kapalıçarımın ğini, belediye kanunu aarih olduğu • 
tamiri için hukuki, fenni ve mali ci - (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Siııaa mebusu Rahmi Bey Kız Muallim mektebindeki tefkilaı heyelile beraber 

Mekteplerde Hiltiliahmer gençlik 
teşkiltitı tetkik ediliyor 

Mekteplerde yeni teıkil edilen Hi- gençlik tetkilatının daha faydalı bir 
r .. hmer ıençlik tetkilatı hakkında ıekle korunası için bazı tedbirler alı-
t:ı::ıkat yapmakta olan Si".a.s mebusu naca~~•r:. . .. .. 
Rahmi Bey dün Kız Muallım mekte • Onumuzdekı per§eınbe gunu saat 
bini ııezmit ve talebe ile Hil~liah - l ~ te 1:1ilaliahmer reisi Ali Patanı.n 
ırıer faaliyeti etrafında hasbuhalde nyasetı altında 11 kazanın Maarıf 
bulunınutlur. Rahmi Bey daha onbc§ memurlarının i§tirakile Hilaliahmer 
gün kadar tchrimizd& kalarak tetki - gençlik teıkilatı hakkında bir toplan• 
katma devam edecektir, Hilaliahmer tı yapılacaktır. 
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Stc§lVÜ~ky 
Hayatı ve ölOmO 

Stavisky nuıl ya§ryordu ? - Kumarda kazandan ve 
kaybedilen milyonlar - Kan sma bıraktığı mektup 

Kahvehane masasının mermerine çizilen bir reaim! 

Bayonne vurgunu ancak iki ae- 1 
nenin ihtiyacına kafi gelmişti. Sta
visky'nin mesai arkadqları iae doy 
mak bilmiyorlardı. Muttasıl para 
istiyorlardı. 

Bunlar Stavfoky'yi öyle sıkıştır
mağa başladılar ki yeniden it ara
mak, başka dolandırıcılıklara bat 
vurmak mecburiyeti hasıl oldu. Sta 
visky bu maksatla evvela Geneve
de, sonra Budapeştede çalıştı· An
cak dostlarile birlikte yaptığı Bu
dapeşte seyahati 300,000 franka 
mal olmuştu. Sade bir delikanlı, 
Budapeftede yaptığı hizmetlerden 
dolayı 100,000 frank almıştı. Buna 
bakarak Stavisky'nin dolandırıcı
lık projeleri ne kadar büyük ol
mak lazımgeleceğine hükmoluna
bilir; o derecede ki bunun kar91· 
sında Stavisky'nin bile dehşete düt 
müş olması muhtemeldir. 

Saklanmak, görünmemek Sta
visky'nin işine gelmezdi. O mutla
ka meydanda gezmeğe muhtaç idi. 
Bu itibarla Deauville' de, Cannea' da 
Buartiz'de her ;fe<e onu kumar 
salonlarında görürierdi. Kendisi 
l1esabına iyi bir şey olmamakla be
raber maatteessüf kumar oynardL 
Ancak oyun zevkini 100 frankla 
da tatmin edebilirken mahaza ken
dini göstermek mecburiyetile bü
yük oyunlara girer, her defasında 
on bin franklık kağıtlar açardL Bir 
defasında, bir gece içinde on mil
yon kazanıldığ< rivayet ediliyor, 
fakat bir defasmda da yirmi mil
yon frank kaybettiğini kimse söy
lemiyordu. 

Stavisky'nin yaşayıf tarz< pek 
muhteşem idi. Otel. otomobil, ter
zi, ufak tefek bediyer, ziyafetler 
için günde on bin frank, yani sene
de dört milyon frank sarfederdi. 
Karısına ve çocuklarına ayda yüz 
hin frank verirdi. Bundan başka 
akrabasına ve fedakar mesai arka
datlarmın karılarına ve dostlarına 
ayrıca hediyeler dağıhrdı. Bu he
diyeler büyük ıahsiyctlere ait olun
ca bittabi kıymetleri de yüksek o
lurdu. Geçen yaz Bayonne' deki ar
kada_t}!'rmd~n birine: baremi için, 
verdıgı broşun resmıni bir kahve
hanenin mermer masalarından bi
rinin üstüne çizmişlerdi. 

Stavisky bir kısım matbuatı da 
doyurmak mecburiyetinde idi. Va
kıa şantaja kulak asmazdı fakat 
bir gazete tarafından gö~derilen 
mümessili zeki ve dirayetli bula
cak olursa onu derhal kendi hizme
tine alırd<. Bu suretle hizmetine 
aldığı adamlara o geceden para 
verir, sonra onlardan hizmet bek
lerdi ve ekseriya intizarı bota ÇI· 
kardı. 

Hulasa Stavisky, ölümünden 
sonra servet nannna hiç bir şey bı
rakmamışb. bıraktı ise bile bu hiç 
~esabes~ndedir. Bir kaç yüz bin 
• rank, bır kaç parça mücevher ka
rıu ve çocukları için mükellef tu
ı,aletler ... Madam Staviıky ve ço
cukları bununla ancak bir kaç ay 
<' d~ ?Iutedil ferait dahilinde, yq~
)' ilbılırler. 

b Esasen Staviıky, kan11na bita-
en yazd<ğı mektubu kendisine 

~e~ az. ~ara bıraktığından dolayı 
oz~; ~ 1.~ 1Y?r, kendisini unutabile-
cegını umıt ediyor la··-'· ld ~ .. EE h b ' $"' 0 ugu mu~e e • !'Yata kolayl<kla kavu-
tabılmek ıçm evlenmek ta • • 
d b 1 vaıyeaın-

e u unuyor. bundan ao ak" b 
Y t ' d"k" "b nr ı a-a ınm fım ı l gı i olmam 
menni ediyordu. -.ımı te. 

Staviıky'nin daimi bir e d" 
d · • b" • . D tfe 
aırnı ır azap ıçınde geçen dolan: 

d<ncıl<k hayatından sonra bir d •. 
t .. lik 1 e uı e uste ço uğu çocuğuna Para 
bırakmaman çok acı şeydir. Buna 
bakbkça insanın hırsızl<ktan da 
nevmit olacağı geliyor.,, 

lntransigeant gazetesi makale
sini bu iıtihzalı cümle ile bitiriyor
du. 

• • • 
Meclisi Mebusanda tarihi 

bir celse 

Stavisky rezaletine ait 
istizahlar 

Meclisi Mebuaanm ı ı K· . 
1934 

. anunu. 
nu&anı tarıhli içtimaı sab<r • 
sı.zlıkla bekleniyordu. Her tarafta 
bır gazap vardı. lıerkes soğuk kan 
!ılığını kaybetmişti. Meclisin kori 

clorları büyük içtimaların mutat 
merakhlarile dolmuştu. Duhuliye 
kartı alanlann haddi hesabı yok
l:ı. Gec kalmıf nazır karılan loca. 

larda sdaşacak ufacık bir yer bul 
mak için koridorlarda beluetiyor
lardL 

Namusla insanlar, tqradan gel 
mit müntehipler, meslekten yetit • 
mit gazeteci er, akademi azasın • 
dan me,hur edip (Pierre Benoit) , 
ve bir çok şantaj kahramanları, 
hep hazır idiler. O gün (Yoldaf -
lar cümhuriyeti, Republique dea 
Camardes) ve onun yakın akraba 
sı olan kombinezoncular cümhu • 
riyeti (Republique des combine • 
urs) muhakeme edilecekti. Bu, bir 
tarihi cel:e idi. Heyeti umumiye 
aalonunun üstünde Constituante 
devrine mahsus ıert bir bava eıi
yordu. 

Ruznamesinde muhtelif mesele
ler yazılı olan bu celsenin Stavis
ky ruznameaine ait tafıilatı; gaze 
telerde günü gününe çıkmı,tır. 
Fakat Stavisky'nin bayatı ve ölü· 
mü için, yazdığ<mız bu satırlar a
rasında FranSiz mebusan mecli·i
nin 11 kanunusani 1934 celsesinin 
yerini bot bırakmağı muvaf<k gör
medik. Tafsilata pek girifmiyerek, 
söylenen sözlerin esaslarını kay<t 
ile iktifa edeceğiz. .... 

Celse üç buçukta açıldı. Reiı, 
tekrar riyaıete intihabından dola
yı teşekkürü havi bir nuhlk oku • 
du. Bu nutkunda bütçe aç<ğmdan, 
harici siyasetten, hükumetteki is • 
tikrarsızlıktan, nihayet son günle
rin rezaletinden bah~etti. 

Ruznamede muhtelif mesaile ait 
olmak üzere 37 iıt'zah takriri var
di. Bunlar içbde Stavisky mese 'e
sine ait olanların ünvaru fil idi: 

1 - Bir hukuku umumiye mah
kUmunun, zab<ta ve adliyenin ha
beri olmaksızın, Bayonne banka • 
ıı itinde olduğu veçhile, naSII olup 
ta balkın parasını serbestçe dolan
dırabilmek iınkinını bulduğuna 
dair; 

2 - Bayonne bankası rezaletin
den mütevellit siyasi ve idari me
auliyetlere ve bu meselede adliye
nin gösterdiği rehavet ve atalete 
dair; 

3 - Bayonne hadisesi üzerine 
badema balkın ta·arrufabnı yal. 
ruz kavlen değil, filen de koru • 
mak, doland<ncı~arın itimadı u • 
mumiyeyi serbestçe istismar etıne
leri imkanını bundan sonra ele ge 
çirememek, bir takrm dolandıncı
lann resmi mahafilde gördükleri 
kuvvetli müzaheret!er sayesinde 
cezadan kurtulma.SI gibi çahtan hal 
kı ve para birikt:ren vatanda,ları 
meyus eden ha'lerin önüne geç • 
mek için hükUınetin ne gibi ted • 
birler ittihazını dütünmekte oldu
ğuna dair; 

4 - Bayonne dolandırıcılığına 
dair: 

S - Bayonne dolandmcılığı 
münasebetile hükfunetin ne gibi 
bir tasfiye dütünmekte olduğuna 
dair, 

6 - Bayonne dolandmcılığma 
ve bunun hükUınetçe ittihazı taaav 
vur olunan tedbirlere dair; 

(Bitmedi 

iki kardeş idama mah
kum edildi 

AYDIN, 2 (A.A.) - Sabdı: mecliai 
•nnumi azası Mustafa Efendiyi geçen 
..,_ çakmal< fitili ile boğarak öldü • 
ren Salih ve kardeti Ahmet bugün .. 
iır cezada muhakeme ve idama mah
kiim edildiler. 

Eski Nafia Vekili 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Franııa

da tedavi edilmekte olan sabık Nafia Ve
kili Hilmi Beyin ııhhi ahvali memnuni
yete ııa:ran derecede iyi bir safhaya dahil 
obnuıtur. Hilmi Beyin yalanda avdet 
etmeaine İntizar olurunaktadır. 

Ankara - İstanbul treni 
AN~ .. 12 (Telefonla) - lstan· 

bul trenı buııun sene teahhürle ve saat 
on üçte gelmiıtir. 

Tarihi araştırmalar 
ANKARA, ı2 (Telefonla) - Tarihi 

ve etnografya araıtırmalarırun biribirine 
mu nzi yürümesi Maarif Vekaletince 
nazarı dikkate alınarak çanak ve çömlek 
yapılan yerlerden bazı hususların öğre
nilmesi için Maarif V ekfıletinden vili
yetlere bir taminı ııönderilmiıtir. 

ftalyada bir sergi 
ROMA, 12 (A.A.) - Kral ik.i.nci 

b..~e~~ilel mukacl<le. güzel sanatlar J 
aergı.ıını aç.mı1tır. 
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HARİCi HABERLER 
Yunanistan da 
Belediye intihabı 

Acaip 
Bir manevra 

Her tarafta hükumet nam- Mançuride Sovyetlere karşı 
zetleri ekseriyet kazandı taarruzdan mı korkuluyor? 

ATlNA, 12 (A. A.) - Atina Ajanu MOSKOVA, 12 (A. A.) -Tas Aian-
bildiriyor: Bugünkü belediye intihabatı 11 bildiriyor: 
bütün memlekette sükun içinde yapdmıt ~zeteler "Mançuri zabıtasının §Üphe-
tu. li manevralan,, baılıiı altında Khaba-

Selinikte intihap edilmiı olan Beledi- rovık'tan gelen bir telgrafı ne,rebnekte
ye Reislerinin onda dokuzu hüki'ımet dirler. Bu telgrafta Harbin'deki şarki 
fırka11na mensuptur. Şimdiye kadar Ve- Çin demiryolu müdiriyet ve iılaresinn 
nizelos'çuların intihap edilegelmekte ol- binaSJ ile mezkür idare müdürü M. Rou
dukları Serez, Gümülcüne ve Drama gi- dy'nin ve müdür muavininin meskenleri 
bi şimal ıehirlerinde de bu ae~er hüku- ve Harbin'deki Sovyet Konsoloshanesi· 
met namzetlerinin kazanımı olduklan nin önünde polia kuvvetlerinin toplan· 
kayde ıayan görülmektedir. nuı ve bir müddet sonra dağılmış oldu-

Muhalefet namzetlerinin intihap edil- ğu bildirilmektedir. Bu bapta vaki olan 
mit oldukları şehirlerde bunların elde et· istifsare cevaben polis idaresi, ani bir 
miı oldukları ekseriyet çok zayıftır, hat- müdafaa zarureti takdirinde yapılacak 
ta bazılan on on iki rey fark ile kazan- harekat için bir manevra yapdmı§ oldu· 
nuşlardır. ğunu bildirmiıtir. 

Bu parlak muzafferiyet, hükulT etin 
mevkiini tahkim edecek, icraatını kolay· 
laştuacak ve memlekete sükun temin ey
liyecelrtir. ilk defa olarak bu intiba 3ta 
kadınlar da ittirak ebni§lerdir. 

İkinci beş senelik pla".1 
MOSKOV A, 12 .A.A.- Taa bildiri· 

yor : Sovyet komünist kongresinin aon 
celsesinde M. Molotof ikinci bet ııene 
lik planda ihtiyaten yapılmıı llstenen ta
dilatuu anlatım, ve kon!lft bu ta
dilatı kabul etmi,tir. M. Molotofun 
verdiii izahata göre \DJ\um aenayi i .. 
çin inkitaf her aene yüzde 16,5 ola
rak tesbit ed:lmİ§tir. Mezkur plnın son 
senesi olan 1937 için umumi senayi i.
tihsali.trrun kıymeti 92 ntllyar 700 
milyon ruble olarak kararlqtınlmıt
tır ki bu miktar 1932 senesine ni.obetle 
yüzde 214 fazladır. 1937 senesinde 
stihsal olunacak dökme demir mıkta
n 16 milyon ton, çelik 17 ntllyon ton 
ve diğer haddeden geçmiı demir ma 
mulatı 13 milyon ton olarak te&bit e
dilmiştir. Yine 1937 senesi için toprak 
mahsulü mıktan 1932 senesine ni&bet
le bir ntlsli fazla olarak teabit edil
miştir. Bunun umumi kıymeti 26 mil
yar 200 milyon rubledir. 

M. Litvinof Berline gidiyor 
SOFY A, 12 (Milliyet) - Moskova

dan bildiriliyor: 
Bu ayın ıonuna doğru M. Litvinof Ber 

line hareketle orada iki gün kaldıktan 
sonra Pariı ve Romaya ııidecektir. ---Berlin şehri 

BERLIN, 12 (A.A.) - Volf Ajan 
ımdan: En aon neşrolunan iatatistik • 
!ere nazaran, hali hazırda, Ber'in şeh 
rinde 7800 sokak, 289 şimendifer köp 
riiaü ve 707 i.di köprü vardır. Ber .. 
tinde meyva ağaçlanrun adedi 1913 
senesinden beri bir misli artarnk el • 
Y"vm 2.328.000 e baliğ olml)ştur. 

Atlantik için tazminat 
PARIS, 12 (A.A.) - Atlantik va· 

purunun yanmaSI üzerine 170 milyon 
frank tazminat ödemeğe mahkıim e -
dilen lngiliz ve Fransız sigorta şirket 
leri bilistişare, bu mahki\ıniyet kara
nru müştereken iotinaf etmeğe karar 
vermi§lerdir. 

Yemen ve lngiltere 
ADEN, 12 (A.A.) - Reuter Ajan 

smdan: l~iltere ile hnam Yahya a • 
ra.aında doatluk muahedesi dün imza· 
lanmııtır. --Leh Hariciye nazırı 

Moskovaya gitti 
VARŞOVA, 12 (A.A.) - Harici

ye nazırı M. Beck bu aabah zevceıi İ• 
le birlikte Moskovaya hareket etnıi~ 
tir. Mumaile:rhe Sovyet Ruıyanm Var 
§Ova elçiai M. Antonoff Ovsenk refa
kat etmektedir. 

Polonyanın denize inişi 
VARŞOVA, 12 (A.A. )- Pat A. 

jaıwndan: V arfOYa ile bir çok tebir
lerde ve Gdynia'da Polonyanm Bal -
tık aa·hiline initinin on dördüncü yıl. 
dönümü müna.aebetile mitingler ve te 
zahürat yapılmıttır. 

And dağlarına çıkan 
İtalyan seyyahları 

BUENOS AIRES, 12 (A.A.) -
ltalya hükıimetinin talebi üzerine 
hüki'ıntet, And dağlannm 3411 meU.: 
lik tronedor tepesini &§mak iatey
ve bir kar fırtmaama tutulan ltalyan 
seyyablıı.ruun aranma.amı emretmif • 
tir. 

Viyanada grev 
ViYANA, 12 (A.A.) -Volf Ajan 

u muhabirinden: Viyarıadaki amele, 
bugün öğleyin, ne kadar devam ede
ceği henüz malıim olmıyan, protesto 
mahiyetinde umumi bir grev ili.n et • 
mişlerdir. Bu ıırevin, zabıta ile - • 
yal demokratlar araaında müaellah bir 
ihtilafı mucip olan Linz hadiıelerine 
kartı tezahür makaadile ili. nedildiği 
zannolunuyor. Poliıin telgraf ve tele
fon h.idematı için iktiza eden elektrik 
cereyaru:ru: temin eylemek üzere Vi -
yana polia müdürlüğü huausi makine
ler iıletmektedir. 

Bağdat sarayında bir 
ölüm 

LONDRA, 12 (A.A.) - Bağdat • 
tan dün aksam Londraya ırelen rea • 
mi bir telgraf, Irak kralının küçük 
helll§iresi Prensea Refia'nın dün sa • 
bah Bağdat aaraymda, kıaa bir haııta. 
lıktan sonra öldüğü bildirilmektedir. 

Lindberg M. R:>ose' eL'i 
protesto etti 

NEVYORK, 12 (A.A.) - Hava 
p06talan rezaleti yüzünden mukavele 
nameleri feshedilmi, kumpanyalar • 
dan birinin teknik mütaviri olan Mi
ralay Lirulberg, M. Roosevelte bir tel 
graf çekeret. ittihaz edilmit olan ted
birleri protesto etmi, ve bu tedbirle • 
rin Amerika tayyareciliğini izrar ve 
ticaret tayyareciliğinin mühim bir kıı 
nmı bi' ii. dava mahki'ım etrnİf olduğu
nu bildinnıtir. 

M. Dollfuss'a yardım 
PARIS, 12 .A.A. - "Temps" ga

zetesi başına.kalesini Avusturya buh
ramna tahsis ediyor: 

"' Sulhün idamesi İçin en İptidai 
endi§", büyük devletlerin M. Doll
fusı.'e yardımlarım eairgem.mnelerini 
emreder. Zira, ancak beynelmilel ef
kan umumiye ve büyük devletler ta· 
rafından tasvip edileceklerine kani 
olduktan sonra Avusturyalılar kendi 
seli.metlerine kani olacaklardır. Or
ta Avrupanın akibehi ve Avnıpanın 
siyasi istikbali serbest ve kendi kendi
ne yll§&yabilecek bir Avuaturyanın 
mevcudiyetine bağlıdır. 

Amerikada iktısadi 
devlet kontrolu 

NEVYORK, 12 .A.A. - Havas mu
habirinden : 

M. Roosevelt Amerikanın iktisadi 
faaliyetini te§kilden müesaeseleri dev
let kontroluna almağa matuf ıslahata 
azimle devam etmektedir. 

Bu hafta, Nevyork ticaret borsala
rını ,yeni Orlean pamuk borsasını ve 
Şikaro zahire tic ret bürosunu tan
zim eden bir proje daha kongrey ve
rilecektir. 

Zannedildiğine göre bu tedbirler 
boraa ve bankaların millile§tirilmesi 
yolunda birer merhaledir. 

Müstakil bankalar Reserve Federal 
sistemine girmeğe mecbur olacaklar
dır. 

Nihayet hükumet, gümüş için de 
altın için olduğu gibi yakında tedbirw 
!er alacaktır. 

Bütün bunlar Amerika hiikıimetinin 
kontrol aiyaaetini gittikçe artırdığını 
göstennektedir. 

Çekoslovakyada buhran 
PRAGUE, 12. A.A. - Bir kabi

ne buhranı muhakkak gibi görünmek
tedir. 

Milli demokratlann çek kuronunun 
kıymetten düıürülmesine muhalefeti 
yüzünden ticaret nazın M. Rea'run bu 
gün veya yarın istifası muhtemeldir. 

Bu takdirde yerine derbal müsta
kil bir na.zır seçilecektir. 

Fransa da mukabele 
edecek 

PARIS, 12 (A.A.) - Fraıuız hü
kıimeti bugijn fngiltere hükıimetine 
bazı Fransız ithali.tına kartı konulan 
munzam yüzde 20 &'Ümriik resmine 
mukabil Franaanm alacağı tedbirleri 
bildiren bir nota verecektir. 

Dünkü konser --Muvaffakiyetli ve olgun 
bir kon ser dinlendi 

Konservatuvar alaturka eıki musiki 
eserleri tetkik heyetinin tarihi eserler 
konseri dün saat 16.30 da Tepebaıı Şe
hir tiyatrosunda verildi. 

Konservatuvar eski eserler derleme 
heyeti azaaınm verdiği bu konserde ls
tanbulun bütün muıiki meraldılan top
lanmııtı. Konaerden evvel sahneye gelen 
muıiki üstadı Rauf Yekta Bey konserva
tuvarda çalıfan eski eserler derleme he
yetinin faaliyetinden babaettikten sonra 
klasik eserlerin mahiyeti hakkında iza
hat verdi ve eserleri çalınacak ölmez 
Türk ııanatürlarının hayatlan baklanda 
izahat verdi. 

Bundan ıonra sahneye içlerinde Nuri 
Halil, Hafız Y eıar, Dürrü ve Rep.t Bey 
gibi Türk musikisinin hakiki Üatatlan 
geleli. Konsere tamburi Zeki zadenin bir 
Neva peırevile baflanclı. Bunu en bü
yük Türk muıiki üıtatlanndan Itri Muı· 
tafa merhum, Dede Efendi ııihi aanatkir· 
lanrun eaerleri takip etti. Sadullah E
fendinin eaerlerinden Hafız Ye14r ve 
Nuri Halil Beyin teganni ettiği ikişer 
parça11 ıiddetle alkııanclı. Bundan sonra 
çalınan yüksek parçalarla şimdiye kadar 
Türkiyede hiç yapılınıyan bu nev'i tah· 
sına münhasır konser Türk musikisinin 
zenginliği hakkında tam bir fikir verdi. 

Aldığımız malumata göre, bu konser
lerin ikincisi vak1nda verilecektir. 

DAKi 
Posta Telgraf Umum Müdürü 
ANKARA, 12 (Telefonla) -Po•ta Telgraf •ve Telefon umum mii 

Jürliiğüne tayin edilen Edip Cemil Bey bugün öğleden sonra yeni va· 
zile.ine ba,Jmnıffır. 

Abdülhalik B. hastahaneden çıkıyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) -Abdülhalak Beyin gözüne yap<lan 

ameliyatm tam bir muvaffakıyetle neticelendiği sabit olmuştur. Abdül
halik Bey birkaç gün sonra hastahaneden ç<kacakhr. 

Ankara Halkevi komiteleri 
Ankara Halkevinde yeni seçilen komiteler çal<şmalanna başlamlf 

lar ve ilk toplant<larmda reis ve murahhıularım seçmişlerdir. Neşri-yat 
ve kütüphane şubesi komitesi reidiğine talim İıe tzrbiye dairesi reisi 
Ihsan Bey, murahhasl<ğa da Sadrettin Mecdi Hey •eçUmiştir. 

Ankarada hayat ucuzladı 
ANKARA, 12 (Telefonla) -Ankara Ticaret odası Ankaranın üç 

senelik hayat bahaldığ< endeksini haz<rlarmşhr. Endekse nazaran üç 
sene içinde Ank'"rada muhtel.il ersa üzerinde vasati olarak yüzde 
on kadar bir ucuzluk tesbit olunmaktadir. 

Münhal meb 'usluklar • • 
ıçın 

ANKARA, 12 (Telefonla) -Münhal bulunan dört mebusluğa 
Cümhuriyet Halk fırkasınca gösterilecek namzetler araaında birinci 
umumi müfetfif Hilmi Beyin ve askeri mütekaitlerden Sabri Paşanın 
bulunacağ< söyleniyor •• 

Maraşta kurtuluş bayramı 
MARAŞ 12 A.A. - Kurtuluş bayramı kutlu/anıyor. Merasim çok 

heyecanl< oldu. 
• 

lbrahim Tali Beyin telgrafı 
ANKARA, 12 (A.A.) - lstanbul mebusu lbrahim Tali Bey gön• 

derd'.ği bir telgralnamede gazetelerin yanl<ş neşriyah üzerine her ta • 
raftan telgraf ve mektup almakta olduğunu bildirmekte ve 
lv.ıvodüıin ml< olmadığının ilanını istemektedir. 

Kaymakamlar arasında 
ANKARA 12 ( A.A.) - Münhal bulunan Turul kaymakaml<ğma 

Yozgat maiyet memuru lh~an, Bileciğe Mardin maiyet memuru Baki, 
Susurluğa Ankara ma:yet memuru Ali Münip, lncesuya Kastamonu ma 
iyet memuru Muzaffer, Oıımancığa Elaziz maiyet memuru Niyazi Fer
ruh Ulukıflaya Diyarıbekir maiyet memuru Nazım, Sorguna Ço
rum maiyet memuru Şevket, Erbaaya Fike eski kaymakamı 
Hüseyin Ferit Fikeye Karaağaç eski kaymakam< Cevdet, Gö
nana Çabuk kaymakam< izzet, münhal Erzurum mektupçuluğuna 
sab<k Kulp kaymakam< Zafer Nezihi Beylerin tayinleri ile Artvin kay 
makamı Kadri Beyin görülen lüzum üzerine vekiilet emrine alm • 
ması ta_dikı ii~iye iktiran etmiştir. 

24 Halkevi daha açılıyor 
ANKARA, 12. A.A. - C. H.Firkaaı katibi umumiliğinden teblil 

olunmustur: 
(_ Halkevlerinin ilk aç<lmasmın yıl dönümü olan 19 şubcth ta 

kip eden 23 şubat 1934 cuma günü Amasya, Bayezit, Bergama, Bitlis, 
Düzce, Eliiziz, Erzurum, iğdir Kula, Maraş, Mardin, Milas, Mudanya, 
Mu,, Sandıkl<, Siirt, Silvan, Onye,Orgüp, ödemiş, Ufak, Urfa ve U· 
zunköprü'de 24 Halkevi daha açılacaktır. Bununla memleketimizde 
büyük bir kültür müessesi olan hal kevlerinin miktan ?9 oluyor. 

2 - Yeni aÇI!an Halkevleri ve evvelce aç<lanların yıldönümleri 
büyük merasimle kutlulanacakllr. Merasim 23 şubat 1934 cuma günü 
saat 14 te ba,layacakflr. 

M. Titulesco'nun beyanatı 
"Atina muahedesi Balkanlıların müşte
rek hayatı için bir hareket noktasıdır,, 

ATINA, 12 (A. A.) - M. Titulesco 
Anadolu Ajansının Balkan hususi mu
habirine §U beyanatta bulurunuıtur: 
"- Muahedename, kendimiz için vü

cuda getirdiğimiz en kuvvetli ıulh ve
ıikalarındandır. Bunu yapanların gaye
si, imzalarını koymuı olan milletleri, 
dünyanm üzerine çökmüı bulunan umu• 
mi buhrandan çıkmağa medar olacak 
yegane çare olan sulh içinde çalıımaia 
vakfı nefsedebilmeleri için onlan hu· 
dutlanna ait kaygulardan kurtarmaktır. 
lnıanlarm kaderi, ölmek değil yaıamak-
tu. 

"Muahedemiz, onun ahkamını balisa• 
ne kabul cbnek iıteyenlere açıktır. Mu
ahedenamenin h.iç bir devlet aleyhine 
müteveccih olmadığını söylemeğe hacet 
yoktur. Tarif iktızası, tahaffıızi mü~:a
faa tedbirleri bir kimse aleyhinde degıl, 
bir kimse lehinde yapılır. Huduılarnnı· 
zı her hangi bir harbe karı• müdafaa et· 
mek istediğimizden dolayı bizim teca· 
vüzkarane niyetler beslemekte olduğu
muzu söylemek tıpkı soğu~tan tahaff_uz 
ebnek makaadile arkaıın>ı bır manto gıy. 
diğinden dolay< bir adamı feaatçuyane 
maksatlar perverde etmekle itham et
mek kadar saçmadır. 

"Fakat Balkan anlaıma misakı, bu 
misakı imza etmiı olanlar araaında ve 
onlarla iltihaklannı yürekten ümit et
mekte olduğumuz müstakbel ak.itleri a. 
rasında ihdas etmiJ olduğu menafi iıti· 
rakile her aalıada Balkanlılar arasında
ki münaıebatın inkiıafma esaa teıkil 
etmeıi icap eder. Balkan devlet adamla· 
nrun vazifesi, bu iti aarh ııayretle ba· 
fannaktrr. Memleketimizin hepıinin de 
fazla mahsulatı ve emtiuı vardır. Ufak 
bir hüsnüniyetle ve biraz gayretle bu 
mahsulat ve emtia diğer memleketlerde 
mahreçler bulabilir. Eğer menafün mü
tekabilen İ§jmİze yarayacak bir surette 
tanzimine - ki bu elimizdedir - uzun 
bir müıterek mazinin aemeresi olan fik. 
ri ternayüllerimizin aynini ilave edecek 
olursak mantıkan ıu neticeye vasıl olu
ruz: 

"Atina muahedenamesi, emniyet için 
bir vüıul noktası ve fakat Balkanlrlann 
mü1terek hayatı için bir hareket nokta-

ıulır. 
Balkan itilifile küçük itilif ara • 

omdaki münasebetlerin ne olabileceği 
hakkında sorulan suale cevaben M. Ti• 
tuleıcu lfÖyle demiıtir: 
"- iki itilaf, biri birinden ayr< ıc, .. 

lerdir. Fakat gayeleri yekdiğerinin ayni
dir. Bu pye de hali hazırdaki hudutta• 
n muhafaza ebnektir.,, 
BÜKREŞ, 12 (A. A.) - Buııüıd<a 

Romen tnatbuatı, Balkan misakı ~ 
claki mütalealan netretmektedir. Bil 
müta}ealaruı hepsi da siyasi va Y-!' 
resmı tnehafilinin misakın mana ve t&&'" 
mulü hllkkındaki düıüncelerini göster 
mektedir, 

A vusturyada da 
Arbedeler oluyor 

(Başi 1 inci sahifede) • 
miı, elektrik cereyaru kesilmiı, traınY8f 
lann jılmıesi durmuıtur. Hiç bir g.sr 
te intitar ebnemektedir. 

ViYANA, 12 (A. A.) - Yukarı,...,.., 
turyada gece saat 19 dan itibaren beı;. 
keıin yerli yerine çekilmesi emrol11 • 

muıtur. Bu saatte bütün oteller kaP'. 
lannı kapamıya mecbur tutuldukları. ~. 
bi, her türlü toplantı da yasak edilın•I 

Hükümet, millete ve tahsisan iı~: 
nıfına hitap ile. sükunet ve ıoğuk 
Lğm muhafazaunı istemiıtir. t 

Halihazırdaki rejim aleyihne ti~ 
ııöıterecek unsurlann ağır ceza!aı:a 
tırılacaiı hüki'ımetçe ilan edilınııtır·tıır• 

Viyanada örfi idare ilan olunnıut 

Topla ate, , eti 
LONDRA, 12 (A. A.) - Bertınd 

Reuter Ajansı bildiriyor: • ..ı.,.;n.ı-
Yukan Avusturyada Linz ıı-- .....:

zabıta ile ıoıyalistler aruıncla vuru:;ı,a. 
lar devam etmektedir. Hatta Tu'f' atef 
lerinde sosyalistlere karıı top • 
edildiği söylenmektedir. . tlet 

Mitralyözle m~cehiıe.z . ~~sr'!1" al et• 
Linz merkez polıs komıserlıgını ışclg defi 

tli b. "cad e 
miılcrse de barare ır uıu 

sonra c1ı,arı atılıruılardır. •f•• 
Linz tehrine haricten pek çok ' 0 

liat girmiıtir. 



(FllCLE®\J 
Düdük tamiri 

. Ben gazetelerin her yazdığına 
~a!1ınaırı. Bunu gazeteler için bir 

rız olarak söylemiyorum. Fakat 
g~ze_tede her söylenen teyin doğ!' ugunu kabul etmek ıafdillik o-
• ;- .Onun için gazete haberlerini 
t~ btiy~t ~aydile - kabul ederim. İş
i d u ıhtıyatla kabul ettiğim haber 
e~. en biri de tudur: 

Rii tlata kulesindeki saat düdü -
iii A zulmuttur. Tamir için düdü-

F. 'l'rupaya göndermişlerdir." 
Pa \'\'ela şunu ıöyliyeyim. Avru -
b d~azetelerinde buna benzer ha
•a ıs g·· "\ 
le 0ru mez. Eğer bu çeşit şey-
l~e rastgelirseniz biliniz ki; tuhaf 

tır "a· garabet olsun diye yazılmış 
de ~. 1 ızde ise, garabet ohun diye 
z lgı ' halkın haberi olsun diye ya-

ı ır Ne . 
lıın d ıse o tarafı karıştrrmıya-

D 
a bu haberi ele alalım. 

laın:ınek ki; bir düdüğü burada 
r ır ettiremiyoruz öyle mi?. Sı-
asına .. b" . b b G ı· k" gore ızım sanat er a ı a 
r~ 0Priisünü bile yerli fabrikala -
tı:ı Yaptırmak için müracaatlar yap 
ı· 1•~· .O kadar muazazm fen kabi
•Yetı ıdd" d • • b" d" dii • .. ~a e en sanatımız .ır u 

ru g utamır edemiyor mu?. Bız Av 
\'ellada yüzlerce sanat mütehassrı 
C.aıaanat mühendisi okuttuk. Bu 
ri bata kulesindeki düdüğün tami
lıir u mütehassısları aciz bırakacak 

a'ey midir?. 
lah u ufak haber şu yazdığım mü
llı azaların başımda dolaşmaları -
bı ~ucip oldu. Elbette sana.t er~~
h eın bu düdüğün mahıyetını, 
lı e~ bizim sanat kabiliyetimizin 
ı: Udunu bilirler. Bunu bana ya· 

lı •11~1arıa ben de karileri tenvir ede 
lrj • 
B· tı:ı. 
~r daha tekrar edeyim: 

lil. eıele bir düdük meselesi de • 
"8~l'anlıt anl141lmaıın. Sonra 
he '·Felek düdük tamiri gibi e
y0~1Yetaiz bir 'eyi mesele yapı
tiın diye alay ederler. Mesele bi
•iıı. r•nat kabiliyetimizin derece-

li· 8'aiiı yukarı - ölçebilmektir. 
y skcle maddesi ne imiş? 

(i1k 'fn Yazılarımdan birinde b!r 
tiıı:ı. 'v tııaddeıi) .nden bahsetmıf 
f~at e. ~u tabirin gayri muayyen 
l~a b~ılınir gibi görünen mevzu. 
iliyi ~ alem olarak kullanıldığı 
h 'tı:ıı,r K ·ı · d b" . • lllııı. 'b ıın. an erım en ırısı 
olduiiu u (iıkele maddesi) nin ne 
de lıiı·11" IOrdu. Bilmiyordum. Ben 
kiitı!ls.1llı (Kamus) a yani kari 
tkıik 1116 müracaat ettim. Allah 
ladı. etıneıinl Cevap gelmiye baş 

lı:~~~ket Tahsin) Bey ismindeki 
te,k~ı:ı:e &Öre bu tabirin esasını 

a.1 eden fıkra tudur: 
ttı ır a&bah eski lstanbulda halk 
ttı 'Ydanlardan birinde bir ada • 
,;,111d&aılı olduğunu görür ve göğ _ 

... ıı e. 

da:!•kele maddesinden dolayı i • 
'b edilmiştir., 

kel areıini okurlar. Herkes bu (is 
rib: ,ınaddeıi) nin ne olduğunu bi 

11 
1rıne sorar. Fakat bir türlü bu

~ llıı rnahiyetini bilen ç•kmaz. Ni -
~Yet bir heyet tetkil edip bu me
t" ')"İ 10rmak için (Veziriazam) a 
~llderirler.. Heyet azası Vezire 

tarlar: 

~;;-- Efendimiz! Falan meydanda 

~;~lan adamın kabahati ne idi 
Ilı lıir f_le idam edildi. Acaba ye -
\'ar? .• ""nun veya memnuiyet mi 

• Veıirj• 
tir: iltam hiddetle cevap ve -

~:-e!u de\'let itidir. Halk müda
ra.ya, k eınez, Fakat madem ki· bu-
l(),,.. adar zah t · · · ' · d ,. l'ey· me etmıtsınız sıze 
eıi) dın. O adam (İdı:ele mad -
'\/ eı'·11• en idam edilmittir. 

h,ii ,~ın hiddetini görenler, ta • 
•ı) ilin t eder ve (iskele madde • 

l\!d İ•in ne olduğun~ ıormazlar •• 
ttıiy0rın tuhafı Vezır. de bu iti bil 
~t ed uş. O da Padıpha müra • 

-...... Der \'e ıorar: 
~.ılı ol e'Vletlim ! Falan meydanda 
~ biran adamın fÜphesiz bü
e~ huçu olacak ki; idamını 
~a kab uyurmu95unuz. Lakin a -

f>ad· aha ti ne idi? •• 
ta: •tah biraz dütündükten son-

......... li 1 
1•1teıe a ... der, hatırladım. Onu 
~ltik lnaddesinden dolayı idanı 

h .\;t;k \' . d ., . 'd h lı (iak 
1 

ezır e ı erı gı emez ve 
lı] kate e maddesi) böyle meç • 
"· rr ... · "·ııe b 

lt: <iak l u fıkra isin hakiki şekli "•t et e e maddesi) sözünü ten-
inekten hayli uzaktır. 
~ FELEK 

~l>urculuk şirketi idare 
.. ıec}· • v.P ısınden ayrılanlar 

-~,.,) llrcu)uk ş· J • 1 
ı,; •n l"a .1 ır <eh dare Meclisinden 
I~~ 'İrketi~ zad_e Hafız Beyle arkadaş• 
~;; ı halck,nd v~ıyet ve dahili muame· 
1(0" 1,ktı..,t y ı.~"~adılcları Jayibavı, 
~.k~1ıler;. de bir a!~tin':. göndermiş!erdir. 
ti<t., •te '"'1bat 1 gune kadar şıfahen 

CeklerdU. Yerınck İİ%ere Ankaraya 

~ ~ ... . .. -.. 
MiLLiYET SALI 13 ŞUBAT 1934 .,, 

• • 
ŞEHiR HA·BERLERI 

Ekonomi 

Yumurtacılar 
Kongresi açıldı 

-o-

On milyon varidat yirmi 
milyona çıkarılacak 

Samaunda Türkiyenin yumurtacılar 
kongresi evvelki gÜn memleketin her ta· 
rafından gelen albnıJ murahhas ve mu
tahassısm iıtirakiyle Cümhuriyet Halk 
Fırkası salonunda lk>p)anmı1tır. . 

Bütün Karadeniz mıntakau ve ıç A
nadolu tüccarları lstanbul ywnurtacıla• 
n Banka müdürleri, nakliye tirketlcri 
m'ümesıilleri hazır bulunmuşlardır4 

Samsun Fırka reisi Antalya meb'usu 
Dr. Nazif Şerif Bey, bir nutuk söyüye
rek murahhaslan C. H. F. 11 namına 
selamlamı1tır. 

iktisat Vekili Celal Bey namına kong· 
reye iştirak eden vekillet mümessili 
Haluk Bey ve mmtaka iktısat müdürü 
Ziya Bey, yumurtac.:lığrmızın inkiph 
ve vaziyeti hakkında kıymetli malıim<ıt 
vermiılerdir. 

Gazi Hazretlerine, lsme11 Paıa Haz· 
retlerine, lktuat Vekili Celal Beye, Cüm
huriyet Halk f rkası umumi katib:i ğine 
sevgi ve saygılannı mütt•fikan bild·re· 
rek encümenlerini seçmişlerdir. Kongre 
büyük faaliyetle ça!ı~ağa başlanmıtır. 
Memleketimize en ipt:dai §artlar dahi
linde on m!Jyon lira getiren yumurtacdı .. 
ğımızın teşkili\tlandırıl.ması ":"yesinde az 
zamanda 20 milyon lırahk ihracat ya
pılabilec•k dereceye çrkarılacağı muhak-
kak görülmektedir. .. .. 

Kongre mesai•i bu hedefe yuruınekte
dir. 

Heyeti umumiyaler 
Kooperatif ve Anonim şirketler, ae 

nelik heyeti umumiyelerini yapmakta 
devam ediyorlar. Bütün ıirketler, 
mart sonuna kadar heyeti uınumiye
lerini toplamı§ olacaklardır. 

Kahirede soğan borsası 
Kahirede pamuk borsası gi~~ bir 

de soğan borsası tesisine te§Cbbus e
dildiği bildirilmektedir. 

Yunan borsa acentaları geliyor 
Yunan hona acentalanrun dahil 

bulunduğu bir heyetin yakında şeb • 
rimize geleceği haber verilmektedir. 
Borsa acentalar bir'iği, Yunan heyeti
ni karıılamak için hazulıklar yapmak 
t.dır. 

iş alıp verme teammullari 
Yüksek iktısat meclisi katibi umu

miliği, lstanbul ve lzmir Ticaret oda
lanndan memleketimizdeki fabrika -
lar, halı müeaaeaelerile İ§ veren ve a ... 
!anlar arasındaki teamüller ve her 
müessesenin i§çİlere karşı yardnn şe
killeri hakkında bazı izahat iatemit
tir. 

fstanbulda bırakılacak 
istihbarat tu·osu 

lktısat vekiiletinin yeni te§kiliitı 
meyanında Ankarada kurulacak Ik -
bııat ofisinin ba§ma Londra Ticaret 
mümesaili Kurtoğlu Faik Beyin geti
rileceği tehrimizde dört ki1iden mü • 
rekkep bir istihbarat büroeu bırakı • 
lacağı ve Kurtoğlu Faik Beyin istih • 
barat bürosunun vezaifine dair bir ta .. unatnaıne hazırlamakta olduğu ha -
ber :"e~lme~tedir. istihbarat bW.Osu, 
tel_ırunızdeki ecnebi ticaret miinıe.ail 
len odalan ve diğer ticari malıf 11 l~ tem!'• edecek, piyaaa hareketİeri": 
nı takıp ~decek ve tüccarın ihracat 
madde~erı .':'e eaıeöi Pıuarları hak • 
kmd:ıkı muracaaUarına cevap vere _ 
cektir. 

lsveçle yeni mukavele 
laveçle aramızda Klearing esasına 

müsteniden hazırlanan yeni muka _ 
vele, evvelki gÜnden itibaren meriye
te girmiştir. Buna nazaran, lıveç mü
varedatına giimrüklerimizce en ziya
de mazharı miiaaade devlet müvare
dahna tatbik olunan tarife tatbika 
baflanmıttır. 

Yumurta fiatları 
Yumurta fiyatlarmda dÜ§üklük gö 

rülmektedir. Bu tenezzüliin, son ay -
lar zarfındaki yumurta ihracabnın a
zalmasından ileri geldiği söylenmek
tedir. 

Acentaların aldıkları primaj 
Ticaret odası idare heyeti, dün 

haftalık toplantuuu yapmı§tır. Bu iç
timada odaya ait muhtelif dahili itler
den maada vapur acentalannın nav -
lun Üzerinden yüzde muayyen bir nis 
bette almakta oldukları primajın alı· 
nıp alınamıyacağı görülmii§tür. Neti· 
cede ihracat e§yamızın ecnebi piya -
aalannda maliyet fiyatları yükselen 
P~ajın alınamıyacağma karar ve .. 
nbnıştir. 

· Liste yerine başka bir 
tedbir bulmalı 

- P.iyaaada muhtelif gıda maddeleri 
:lli."."n::i pah~.lı•.•.k ~~~anı etmekte -
az çok - ':.1 ınudurlugu, pahalılığın 
zarur" 0~~e geçmek Üzere, havayici 

fi l 
ıye •Yatlarının azami ve asıari 

yat arının he h fta . . d ·· ·· - r a resmen neırını 
ı.::.~::,:meuı,bu.?da? batlc~ top.tan •:ıtış fiat 
leri • .. f:r.a ~zennde goıtenlmeııni de j .. 

• · unnu!h~.Fakat belediye,fiyat listele 
rını.n ~efrın.ı kendi vazife ve salahi -
Yeti c~leaınden gönniif, bir iki haf. 
ta bu lısteleri matbuata verdikten 
~Dl'& bu.~dan da vazgeçmiıtir. Bele
dıyeye rore, bu liltelerin ne,ri, bir 

Belediyede 

İnci sahte mi? 
Belediye müfettişi 

tahkikat yapıyor 
Kapalıçarııda mücevherat taciri V ab

ram Efendinin sahte bir inciye 140 lira 
kıymet koyarak kuyumcu llya Efendiye 
sattığı iddia edilmişti. Belediye Müfet
tişlerinden Necati Bey bu hususta tah· 
kikaı yapmaktadır. 

Aldığımız malıimata söre satılan bu 
İncinin kültive denilen bir nevi inci ol
duğu ve sahte saydamıyacağı iddia edil
mektedir. Kültive inci, istridyenin ağzı
na küçük sedef parçalan konarak yapıl
maktadır. Bu hayvanlar, sadef parçala
nru be§ senede; tükrükleri ile İnci kap
lamaktadırlar. 

Bu vaziyette, tıpkı altın kaplama gibi 
bir nevi İnci kaplaması vücuda gelmekte-
dir. Esas inci ise gene iıtridyeler tara
fından yapılmakta, fakat bunlann içleri 
de sovan gibi, tabaka tabaka, inci dolu 
olmaktadrr. Satılan inci, bu tekilde oı: 
duğu takdirde buna (500) lira kıymet 
konmaktadır. Kültive denilen incilerin 
imalini ilk defa Japonlar ke§fetmi§lerse 
de halen de yalnız onlar yapmaktadır
lar. Maamafahi, kültive inci, sahte inci 
addedilmemektedir. 

Düdük yerinde 
Galata kulesindeki düdüğün bozuldu

ğu ve tamir için A vrupadaki fabrikası
na gönderildiği yazılnuştı. Galata kule
sine vaki olan müracaatımızda, düdüğün 
Avrupaya tamire gönderilmiş olmadığı 
cevabı verilmiıtir. Düdük te, dün tam 
saat 12 de Ölmüştür. 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediyesinden: 

.. Şubatı.n. on dördüncü, çar§Bmba gü
nunden ıtibaren ekmek yedi kuruı otuz 
para ve francela on iki kuruştur. 

Eakırköy - Yedikule yolu 
Bakırköy ile Y edikule arasında oto

büslerin geçtikleri yolun bazı yerleri çok 
dar olduğundan buralarda iatimlakiıt ya
pılması ve melhuz kazaların öniine &e
çilmesi tekarrür ehniıtir. 

KöprU mahallesi yapılıyor 
Eminönündeki Şeyh Mehmet Geylaru 

mahallesinin ismi Köprü mahallesi ola
rak değiştirilecektir. Bu husustaki ka
nuni muamele tekemmül ettirilmekte
dir. 

Yatak başına 30 kuruş 
Üniversite tıp talebesinin istifade et

tiği tehir hastahanelerinde, yatak başı· 
na günde 30 kuruı verilmesi tekarrür et 
miıtir. Belediye bu suretle, talebenin 
tatbikat görmesi dolayısile ıarfettiği faz
la ilaç ve saire parasını bütçe haricinde 
temin etmİ§ olacaktır. 

lllehkemelerııle 

Gözüne biber! 
Leon Ef. nin çantasını 

nasıl çarpmış? 
Balıkpazannda tüccardan Leon Ma· 

nakyan Efendinin gözlerine biber serpe
rek, çantasını kapıp kaçmaktan ıuçlu 
eczacı çırağı Y ervant Efendinin duruı
ması dün, birinci ıulb ceza mahkemesin
de yapıldı. Suçlu, zabıtadaki ifadeıini 
inkar ediyordu. Şahitler ise aksini iddia 
ederek, Y ervant Efendiyi çantayı ka
parken gördüklerini söylediler. 

Biberin sal!ın alındığı dükkanın sahi
bi lsmail Hakkı Efendinin §ahit olarak 
celbi için muhakeme başka gÜne bırakıl
dı. 

Adliyenin tamamen yerleşmesi 
Adliye devairinin tamamen yer!eştiri

lebilrnesi için potta ve tel_graf b!~asını!' 
diğer kısımlannın da tahlıye ettırılmesı 
eıas itibarile kararla§tığı söylenmekte
dir. Bu takdirde, posta ve telgraf dai· 
relerinin Beyoğlu adliye binasına nakle
dilmesi muhtemeldir. Maamafih bu hu
susta k3t'i karar, Adliye Vekili Saraçoğ
lu Şükrü Bey lstanbula geldikten sonra 
verilecektir. 

Maslak fac;ası 
Maslak otomobil faciası tahkikatı bit

mek üzeredir. Şahitlerin hemen hepsi 
dinlenilmiş gibidir. Hadise mahallinde 
bugünlerde yeni bir keşif yapılacaktır. 
Otomobil sahibi Taragano Efendinin 
mevkufiyeti devam etmektedir. 

l azelenJn bir dava 
Üniversite talebesinden Bedreddin B., 

hakkında mektepten çıkarılma kararı ve
ren sabık Edebiyat Fakültesi inzibat mec 
!isi azalanndan Köprülü Zade Fuat, Şe
kip ve Hamit Beyler aleyhinde bir dava 
açmıfb. Dava evrakı, adliye yangmın
da yandığı için Bedrettin Bey, yenileme 
bürosuna müracaatla davasını tazelemit -
tir. 

Bir plAk davası 
Müverrih Ahmet Refik Bey "Gönül,, 

itnıinde neıırettiği f.&rkıları pliıklara a· 
lan ve okuyan muganni ve muganniyeler 
alyehinde bir dava açmı§br. Ahmet Re
fik Bey bu dava hakkında diyor ki: 

- Bir ıene evvel mahkemeye müra· 
caate karar vermiıtim. Fakat dava ika· 
mesi için vekalet verdiğim avukat, bugiİ· 
ne kadar bir §CY yapmadığından bizzat 
mahkemeye müracaate mecbur kaldım. 

\la-NO'dan bir sual 
Adliye yangını tahkikatile meıgul o

lan teftit heyeti, dün muharrir Vali Na
rettin Beyin malıimatına müracaat et. 
mittir. Vala Nurettin Bey, yangından 
evvel yazdıiı bir yazıda, adliye binasının 
yanmıya mahkiim olduğundan bahset· 
mitti• Kendisinden, bunu nereden iıtid-
1.iil ettiği IOl'Ulmuı olması muhtemeldir. 

Kasada saklanan eroinler 
Bomontide bir evde eı oin yapıp piya
saya sürenlerin davası meraklı safhada 

Osmanlı Bankasında kiraladığı bir ka
sada eroin saklarken cürmü meıhut ha
linde Yakalanan Alber K.aldron Efendi 
ve rüfekasının muhakemelerine dün 
mevkufen gümrükteki 8 inci ihtıaa• malı
keınesinde devam edilmiştir. Maznun 
mevkiinde Alber Kaldron Davit Safra, 
Davit Şilton, llya Efendiİerle izzet ve 
T ahain Beyler bulunuyorlardı. 

Dünkü celsede bir çok tahitler dinle
niJm4tir. Bu meyanda dinlenilen Emni
yet ikinci ıube ınüdürü Demir, merkez 
memuru Mennan, muhafaza İstihbarat 
amiri Cafer, istihbarat memurlarından 
Hayri, irfan ve Cevdet, emniyet kaçak· 
çılık bürosu komiseri Hikmet ve memur
larından Şerif Beyler, riyaset tarafından 
sorulan ıuallere cevaben bu eroin ıebe
keainin ne suretle tarassut, takip ve der
dest edilmiş olduğunu bütün teferrüati
le anlatını~lardır. 

Şahitlerin ifadelerine göre, hadise 
ıöyle olmuıtur: • 

Alber Kaldron Efendi tarassut ve ta
kip edilmektedir. Kendisini takıöe me
mur olanlar, onun Osmanlı Bankasına 
girdiğini görüyorlar. Arkasmdan kendi
leri de ciriyorlar. Kaldron Efendi bu 
esnada kiralamıı olduğu bir kasanın ba
tına geçıniı, anahtarını çıkarmııtır. Me
murlar, bu vaziyette bulduklan Kaldron 
Efendiye kasayı açmasını ıöyliyorlar ve 
açbnyorlar. Kasa açılınca içinden evvel
ce saklanmıt eroin paketleri çıkıyor. Bu
nun üzerine Kaldron Efendi muhafaza
ya götürülüyor, ifadesinde Davit Safra 
Efendi ile Harbiyede Eliark apartıma
nında oturduğunu ıöylüyor. Bir loaun 
memurlar hemen Elirak aparlımanına 
gidip arama yapıyor; fakat bir fCY bu
lamıyorlar. Diğer taraftan Kaldron Efen-

maddeden a§ağı maim en iyi mal fi -
atına halka satılması imkiinını göster 
miş ve fayda vermemiştir. 

Bir çok taraflardan, listelerin te -
ferrüatlı olarak ne}ri halinde bu mah 
zura meydan kalmıyacağı muhakkak 
görülmektedir. Bu §erait karşısmda 
Ticaret müdürlüğünün, bu liıteleri 
kendi vesaitile ne§rebnesine intizar 
edilmektedir. Maamafih tahkikatımı· 
za nazaran, ticaret müdürlüğü de, be 
lediye bu İşini kendi vezaif ve oalii -
hiyeti cümleainden addettiği için ar • 
tık bu ite karıımamaktadır. 

Koza ve çiğit 
A~~Nf', 12. (A. A.) - Pamuk luna 

ve çıgıt fıatlerınde mahsü• dereced b' 
yükseliı görülmektedir. e ır 

di, ele geçen eroinleri nereden aldığı ıu
aline §Öyle mukabele ediyor: 

"- iri yapılı hir adamdan. Söylersem 
beni öldürür." 

Memurlar, kencliıine, teminat veriyor
lar. Nihayet o da bu eroinleri izzet Bey 
isminde bir zattan aldığını ve daha da 
alabileceğini söylüyor. 

Memurlar, kendisine "haydi bakalım, 
bunu iapat için izzet Beyi tel~onla ~ul 
ve bir miktar eroin satın alacagmı soy-
le,, diyorlar. I 

Kaldron Efendi, telefonu açıp zzet 
Beyi buluyor. Aralarında ıu muhavere 
geçiyor: 

- ·Alo, izzet Bey •• Ben Kaldron, na. 
ıılsım%? = i:i:~ •de iyiyim. Size telefon etmek
ten maksadım, tu malum §Cyden yedi ki· 
lo kadar daha lazım olduğunu söylemek
tir. - . . . . 

- Paradan haber mi? Kolay, sataca
ğım adam, hemen paraaını tesviye edi· 
yor. - . . . . . . 

- Daha evvel benimle görü,mek mi 
iatiyorıunuz? Peki. Bugün saat 3 buçuk
ta. Yeni postahane civanndaki terbetçi
de sizi beklerim. 

Bu telefon muhavereainin bir kelime
sini bile kaçırmıyan memurlar, o gün 
saat üç buçuktan itibaren ıerbetçi dük
kanında ve civannda !azın.gelen tertiba· 
b almıtlarclır. Saat üç buçuk ıulannda, 
Kaldron Efendi terbetçide otururken, 
izzet Bey de çıkıp gelmiştir. Yan maaa· 
da oturan memurlar Kaldron Efendi ile . . 
izzet Bey arasmdaki muhavereyı can· 
kulağı ile dinliyorlar: 

izzet Bey - Ben, bu akşam, Zon
gulclağa gidiyorum. Onun için size biri
sini tavsiye edeceğim. Kendisine liiznn
geldiği tekilde açılabilirsiniz. Saat alb
da bu emin adam burada bulunacaktır. 

AkfBJD gazeteleri, Osmanlı Banka-
11nda kasa başında Alber Kaldronun ka· 
çak eroinle yakalandığını haber alımı ve 
neşretmişlerdir. 

Memurlar, bu ne1riyatın febekenin di
ğer alakadarlarını ikaz edebileceğini dü
tüncrek ona &Öre harekete geçiyorlar. 
Kaldron şerbetçi dükkanına gönderilmi
yor. Kendisinjn yerine, saat altıda em
niyet kaçakçılık bürosundan Şerif ve 
muhafaza istihbarat memurlanndan Hay 
ri Beyler ıerbetçide bekliyorlar. Saat al
tıyı geçerken Hikmet Bey olduğu anla
tılan biri koltuğunda bir paket, ıerbet
çiye giri;or, terini siliyor, §erbet içiyor, 

f •liste 

Kasım paşada 
Üç ev yandı --
Yangının sobadan çıktığı 

tahmin edıliyor 
Dün sabaha k"'"'ı saat 5 le Kasun 

paşada Hasköy caddesin.de 16 numa 
ralı Ali Efendinin sahibi olduğu Em
niyet müdürlüğü müteferrika mürette 
batmdan Hamdi Efendinin otunnak
ta olduğu evden yangın çıkmıştır. 
Yangın bekçiler tarafından görüle -
rek polis haberdar edildiği gibi, di
ğer taraftan yangını Galata kulesi 
de görmüştür. Hamdi Beyin evi tama 
men yandıktan sonra, aetş ittiaalin .. 
deki Saadet Hanım ile Binbaşı Ki -
zım Beyin evine de sirayet etmif, 
bu auret'e üç ev taınam.en yandıktan 
sonra atef itfaiye tarafından ıöndü .. 
rülmÜ§tÜr. Yangın çıkan ev sigorta -
aızdır. Ate§ sobadan ııçrayan kıvıl -
crmlan:lan çıkmıştır. Zabıta yangm 
hakkında tahkikata devam etmekte -
dir. Evvelki gece Kutucularda çıkan 
yangm tahkikab da henüz ikmal e
dilmemi§tir. 

Çarpışma 
Dün Eminönünden Edirnekapıya 

giden 77 numaralı tramvay Şehzade
ba§ı Fevzi Paşa caddesinden geçer -
ken 1911 numaralı ~för Kir-
kor Efendinin idaresindeki <>-
tomobile çarpm.ı~tır. Bu çarpıtma ne
ticesinde otomobil cürZ'i ıurette ha
sara uğramıştır. 

Cami mahzenind3 bir ceset 
bulundu 

Evvelki gÜn Şehzade camiinde na 
maz kılmak isteyenlen:len birisi ca -
miin mahzeninden bir fena koku gel
diğini hiasederek camiin müezzinini 
haberdar etmİftİr. Camiin müezzini 
de polisi haberdar ederek me.hzen po 
Jialerce açılmı§, bunlar da fena koku 
yu duyunca YBziyetten müddeiwnu • 
miliği ve polia doktorlarını haberdar 
etınİ§len:lir. Mahzende taaffün etıniı 
bir ceset bulunnıuıtur. Müddeiumu
mi muavini Şefik. Bey ve zabıta tabi
bi Cemil Beyler cesedi muayene et • 
miıler, doktor Cemil Bey ölen adamın 
kendi ecelile vefat etıni tolduğuna da 
İr rapor v"'rmi§ ise de, cesedin bir de 
fa da Morga kaldırılma.uru muyafık 
görmüştür. Ceset Morga kaldmlmıt -
tır. Tahkikat neticesinde cesedin Şeh 
zadebqmda ve o civarda serseri do
laşan ve dilenen Diyanbekirli 55 Y&f 
lannda Çoban Omer oğlu Mehmet ol· 
duğu anla§llnuıtır. Bu adamın için -
de au bulunmayan mahzende soğuk
tan korunmak için yatıp kalktıiı an· 
lqılmıfbr. Üzerinde 70 kurut para 
ile iki tezkere bulunmuıtur. 

Sekiz ki~o esrar 
Ayvanaarayda Hıuııınal Omıanm 

kulübeainde 8 kilo esrar müsadere e
dilmi§, <>.nan mahkeme verilmiıtir. 
Ahırkapı iokeleaine Y&nafatı bir ka • 
yılda çıkan Mehmet ve Yuauf izzet
tinin Üzerlerinde bir mikdar esrar bu 
lunarak müsadere edilmittir. 

Meclis reisimiz 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım 

Pa.şa Hazretleri dün Tokatliyan ote
line giderek bir müddet istirahat et
nıiılerdir. 

sağa sola balayor ve nihayet §Cl'betçiye: 
- izzet Be:r celmecli mi? diye IOl'll· 

yer. 

- Hayır, cenhmı alınca dükkandan 
çıkarken memurlar tarafından çevriliyor, 
koltuğunun altındaki pakette ne olduğu 
sualine "mal" diyor. Paket açılınca, bu 
malın eroin olduğu &örülüyor. 

Hikmet Bey ''bunu nereden aldın?" 
sualine "izzet Beyden,, cevabını veriyor. 
izzet Beyin Bebek civarındaki if<amet
gihıncla arama yapılıyor. Fakat bir ıey 
bulunamıyor. Hikmet Beyin cebinden 
bir elektrik makbuzu çıkrmttır. Bu 
makbuzun tetkiki, taalluk ettiği yerin 
elektrik sarfiyatında hadden çok fazla -
lık olduğunu gösteriyor. Burası, Bomon· 
tide bir evdir ve Hikmet Beyin tahtı iı
ticarındadır. Sıkı bir sorgu Hikmet Be
yin itirafile neticeleniyor: 

- Madem ki, onlar beni eleverdiler. 
Ben de hakikati sö1lerim,, diyor ve iti
rafatta bulunuyor. 

Filhakika memurlar, Bomontideki eve 
cidince oradaki gizli eroin imalathane
sini kolayca meydana çıkarıyorlar. Ka
zan bafında Ilya Efendi Yardır. Tabım 
Bey de oradadır. Hepsi dersdeıt edili
yorlar ve mahkemeye veriliyorlar, 

Demir, Cafer, Mennan Beylerle yuka
nda i•imleri geçen diğer tahitlerin ifade· 
)eri bu merkezde idi. 

Bunun İİ%erine §alıitlerin hu ifadele
rine kartı bir diyecekleri olup olmadığı 
sorulan suçlulardan Kaldron Efendi: 

- Hadise, filhakika böyle oldu. de· 
mittir. 

Safra Efendi, kendisinin bu iıte alaka· 
11 olmadığım ıöylerniıtir. izzet Bey de: 

- Ben, bir kömür iti için ıerbetçiye 
gitmiıtim. Bu iıle alakam yok, demiştir. 

Suçlulardan Şaban Efendi, henüz ya· 
kalanmamtf olduğundan ifadesine müra• 
caat edilememiştir. 

Mahkeme, bu meselenin alakadarların
dan olup henüz yakalanmıyan Şaban, 
Hikmet ve Lütfi Beyler hakkındaki mü
zekkere cevabına intizaren muhakemeyi 
baıka güne bırakmııtır. 

.> 
• 

B . 
Peçeli kadın! 

Bu bir piyes veyahut film adı de
ğildir. 

Bu, günün hadiseleri arasında 
göze çarpan bir vak'nın kahrama
mdır • 

Geçen gün bir vapur Üsküdar 
iskelesine yanaşırken yolcular ara· 
sında kalın çartaflı, yüzü kalın 
peçeli bir kadın önünü görememi~ 
ve iskeleye basıyorum diye boşlu
ğa adım atarak denize yuvarlan
mıştır. 

Güçlükle kurtalılan kadının on
sekiz yaşında bir kız olduğu anla
tılmıştır. 

"' " * 
Torba çarpf ve kalın peçe inkı

lap müzesine mal olmu~ birer kıya 
fet örneğidir. 

Fes ve kafes, divit ve rahle, ka· 
mış kalem ve lifli mürekkep gibi 
artık hayatımızdan çekilip sırma· 
lı cüz kesesi, falaka deynek gibi 
antikalar sırasına giren ~ekil adet 
ve kıyafetler yeni cemiyetin tama
mile yabancısıdır. 

Hele yeni nesil bunlarr _ bizim 
vaktile yeniçeri kıyafetlerini seyre· 
derken duyduğumuz hayret ve mcr 
hamet hislerile temaşa ediyor. ' 

Günün birinde narçiçeği reng'.n· 
de, mezar taşı şeklinde ucu püs
küllü bir fes gördüğümüz zaman 
gözümü:ı: takılıp gidiyor. adeta Öm· 
rümüzde tesadüf etmediğimiz bir 
garibe gibi hayretle seyrediyoruz. 

Topuklarına kadar kalın bir si· 
yah torbaya girmiş,yüzüne kara b11 
lut gibi kaim ve ağır peçe koymuş 
bir kadın gördüğümüz zaman da 

ayni tatkınlığa düşüyoruz. 

Fakat bizim yalnız tekil yüzün· 

den düştüğümüz bu taııkınlık hiç 

bir zaman on sek.iz yaşındaki genç 

kı .n kalın peçesile denize yuvar

lanırken duyduğu tatkınlığa ben

zemez. 

Bizim için kalın peçeli genç kız 
umumi hayabn çerçevesinde ancak 
bir tezat ifade eder. Fakat bu genç, 
kızın yüzünü göstermemek için 

dünyayı görmekten mahrum kalı,ı 

anut, sağır bir taassubun ifadesi · 

dir ki ikibeti daima sendelemek, 

kapaklanmak denize ve uçuruma 

yuvarlanmaktır. 
* • .. 

Mahkemelerde adalet tevzi eden, 
devlet dairelerinde amme vazife
leri gören, muhasebat divanında 
devlet bütçesi mürakabe eden ve 

memleket mukadderatında çok 

mühim roller alan uyanık, yüksek 

Türk kızları ve kadınları ••• Yüzü
nü göstermemek için onünü görmi· 

yerek denize yuvarlanan hemcin

ıinize ve onun t:tlerine hayatı ve. 

dünyayı gösterınek için bize yar

dım ediniz. 
Burhan CAHIT 

fnhisar"ar Vekaleti hukuk 
müşaviri geldi 

inhisarlar Vekaleti hukuk mii§a • 
'Viri hhami Bey dün Ankaradan ~eh· 
rimize gelmİ§ ve dün inhisar mnum 
müdürlüğüne giderek müdürü umu • 
mi Hüanü Beyle, inhiear memurfannın 
tekaütlüğü hak.kmda tanzim edilrn 
kanun projesinin tetkikatile me§gul 
olmuftur. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldır) 

12 Şubat 1934 
Akıaın 

lıtikrazLır 
l•tikrazı dah:Ji 95.25 
1933 lalilrrau 118,SO 
Sark D. Y-.Jlan 2.f;O 

Fiyatları 

Onitürk 28.JO 

Tahvilat 
T. aakerİy• 
Elektrik 
Tram•ay 

9.75 

~ il 21.20 
" 111 27.90 

Cümrükl•r 1 
Baiolat 9,75 

Tünel 
Rıhbm 
Mün1eaail 

•• .. il 
ili 

ESHAM 

17 75 
54.SO 
47.60 

47 

it B ... ku• Nama 10 1 T elefoa U 
" " Hamilia.a 10 "terlco• 21.54 
.. ,. Müea•iı Çimento 12.SCl 

Tram•ay .... 50 ittihat dey. 19.23 
Anadolu Hisae 25.10 Ş. rk de:r. 1.6' 
Sir. Ha7rİ7e IS f Ba..lya l.5~ 
Reji 4,.45 f Ş.rlt m. ecu. 2 & 

ÇEK FlATLARı 

Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Alina 
Cenc•re 
Bri.ikMI 
Amaterd&m 
Sof.ya 

12.04 t Prai 
&44 J Viy ... na 

71.12 1·2 :S..rJin 
9.02 Madrit 

112.95.47 
2.45 

3.4044 
1.17.81 

65.12.23 

Belrrat 
7l oti 
Pengo 

B~k.reıt 
t-loakova 

N U K U T (Satı!) 

JO F. Franaıs 
1 Dolar 
1 lsterlin 

20 Liret 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 
20 J. la•İ~r• 
!Ct Le•a 
21 Kur. Çek. 

1 Florie 

Kuruı 

167 1 ŞHle. A .. 
127 1 Pez.eta 
645 1 Mark 
2.18 1 Zaloli 
Jl3 20 Ley 
24 20 Dinar 

818 1 Çarno•İt 
24 1 Alhn 

ı ıa 1 Mecidiye 
83 Ban.111101 

10.().1 
4.45.41 
2.00.:;e 
s s;,.sı 
38.J~ 

4.21 O!i 
3.37.GJ 

73.SS.3' 
10.87.SD 

Kur"\ 

24 
10 
!50 

24.-
20 

46. • 
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( 1 Stratosfer Kurbanları Yazan: 
G. A. l 

Stratosfer deniliyor. Bu on altı 
bin metre sayısının da her yerde 
elifi elifine doğru olamıyacağını, 
memlekete göre, mevsime göre a-
şağı yukarı değiteceğini elbette 

MiLLiYET SALI 13 ŞUBAT 1934 

HİKAYE 
YANGIN 

Yarın akşam ARTİSTİı(. Sinemasında 
Güzel mugann:ye JARMİl.A NOVOTNA'yı 
Meşhur tenor HANS HEİNS BOLIMAN'ı 
ve genç komik FRITZ SCHULZ'ü 

Caz!bedar havaları, nefis muıikisi ve zenzin mizanıeni havi 

FAKİR TALEBE 

Şımendıter ve otomobil kur
banları, deniz kurbanları, hava 
yolları kurbanları yeti9miyormu9 
gibi şimdi bir de Stratosfer kur
banlarından bahsedilmeğe ba•
landı. Belçikalı Profesör Piccard 
iki defa Strato~fere kadar çıkmış, 
birincisinde 15,781 metre, ikinci
sinde 16,936 metre yükselmiş ve 
her ikisinde de güzel güzel inmiş
ti. Genç Sovyet Rusyanın alimleri 
daha ziyade yükselmek istediler. 
Geçen Eylülde on dokuz bin met
reye kadar çıkmışlardı, bu kadar
la kanmadılar, bu sefer yirmi iki 
bin metreye kadar çıktılar. Fakat 
yere inerken Ossoaviakhim adını 
taşıyan balonları koptu. Vasenko, 
Ouss,skin ve Fedeseinko isimlerin 
de olan bu üç alimin nan! telef ol
duk'arını bir kaç gün evvel gaze
telerde okumuşsunuzdur. 

tahmin edersiniz. Hulki, kadın kıskançlığının cehenne-
Stratosfer içinde rüzgar pek na mi içinde yaıayanlardan biriydi. Şehime

dirdir. Bulutlar da pek müstesna. nin muhabbeti artık bir hastalık haline 
Yağmur, kar, dolu orada hiç görül gelmiıti. Boyunbağını ütületse, traı olıa, 
miyor. Sıfırdan ~ğı 55 derecede cebine temiz bir mendil aha karm göz· 

detine zevceye sadakate isyan etti. He
men :ıbiıelerini giyerek kendisini dışa• 
n attı: 
Kanıı arkasından: 
- Herif nereye gidiyonun .. Boyun 

Efenceli Viyana operetinde tekrar gllreceksi"iz. 

__ .. Claude Farrere'in ---

Bu kazada, her vakit sakin o
laı\ Stratosferin hiç kabahati ol· 
madığı anl<'sılıyor. Alimler ölmüş
lerse de yol defterleri duruyor: 

}erini onun gözlerine djğer, uzun uzun 
soğuk olmakla beraber daima gü- düıünür, bakışları ateılenir, ne yapaca· 
zel, sakin, berrak bir hava. On al- ğını ıaıırırdı. Evlerinin içinde bu yüz· 
tı bin metre yükseklikte bir kökf den kavga, eürültü eksik olmazdı. Hal
yaptırmak mümkün olsa - içinde buki, delikanlı, evlendiğinden beri kan· 
kaloriferi olmak şartile _ insan ıma ihanet etıneği aklından bile geçirme-

mitti. 
Lodos ve Poyraz fırtınalarından, iki gün evvel Pendiğe akrabalarını 
rutubetten azade her vakit rahat ziyarete gitmiılerdi. Dönüıte ucuzdur 
bir ömür geçirebilecek.. diye üç okka et aldılar. Şehiıne bu sabah 

• * * erkenden kalkmıf, üç: okkanın hepsini 
Fakat balonlarla o kadar yük- makineden ıeçirmit ve içine bolca ek

seklere çıkan alimler oralara el- mek içi ilave ederek kimyonlanmıt yaı· 
sı ya111 köfUeler halinde hamur tahtası

bette bir köşk yeri aramak için git nın üstüne dizmiıti. Hulki yatağından 
miyorlar. O halde, işleri e!asen la kalkıp kahvaltı etmek için aşağı inince 
boratuvarlarda emniyet altında ça gözleri faldaıı gibi açıldı. Küçük yavuz 
lışmak için, canlarını tehlikeye anaıının yaptığı bu münasebetsizliğe 
koyan bu ilim adamları niçin bu hiddetlenmiş gibi bir köıede hayknp 

duruyordu. Biraz ıonra köfteler tavan:n 
kadar yükseklere çıkıyorlar ? içindeki cazırdayan yağda kızarmağa 

devrilsin. Diye haykırdı. 
Yumruklan ııkılmı§, diıleri biribirine 

kilitlenmİ§, karların içinde arap Zebra
nın evine koıtu. Şermini tahmin ettiği gi 
bi orada buldu. Eski sevgilisinin ellerine 
sanldL Beriki: 

- Aşkta sebat eden muvaffak olur. 
Diye müftehirane gülüyordu. 

Delikanlı bütün hicranını, sefaletini ve 
aile yüzünden uğradığı felaketli lıınçkıra 
hınçkıra ona bağırmak istedi; fakat bo
ğazını bir el sıkıyor gibiydi. Sesi çıka· 
mı yordu. 

Saadetsiz hayatı. şüpheli bir kadının 
çılgın, ıüpheli ve yaldızlı aaadetile de
ğiıtirdi. Yaprakları ıararn11' eıki &§k ro
manının ıayfalarmı yenileıtirdiler. Bir 
haftalık aile cehenneminden uzak, oto
mobiller içinde, sazlı içki sofraları baıın
da, kırmızı abajorlo yarı karanlık odalar· 
da aık ve ihtiras dakikaları yaıaılı. 

• • • 

HARP 
filminde en büyük deniz: mu 
harebelerinl ve en bllyllk harp 
aefinelerinln batmasını görecek-

s'niz. Pek yakında 

ARTlSTIK'te ( 13244) 

Bugünkü program 

IS 
19 

ISTANBUL: 
Plak netriyatı • 

Anadolu. Ajansı 
yat. 

Ye Muhtelif neıri~ 
15 Şubat Perşembe akıamı 

TÜRK SINEMASIND~ Balon yirmi iki· . bin metreye çık
mış, hatta orada on iki dakika dur 
rn,;5, içindekiler Stratosferin ebe
di sakin!iğinin zevkini tatmışlar. 
Fakat sonra, gece pek geç olma
dan evvel yere inmek için, galiba 
acele etmi,ler. Bundan dolayı ba
lonun ipleri kopmuş. Bulutların 
üstünde, Stratosfer içinde kar ve 
buz olamıyacağından, balonun 
buzlardan koptuğu haberinin as
lı yok. Bu haberi Stratosfer ne de
mek olduğunu bilmiyen bir cahil 
adam uydurmuş ... 

Kendileri söylemiyorlarsa da, atıldı: Lakin nedense hep dağılıyordu. 
her şeyden evvel bir spor merakı, Evin içinde iki kiti idiler. Üç okka 
kimsenin çıkamadığı yüksekliğe etten bu kadar çok köftenin ne lüzumu 
kadar gidip bir rekor kırmak hır- vardı. Çocuk meme emiyor, araura pi
smın da bu i•te bir amil oldug'unu rinç onlu mamadan baıka bir ıey yemi-

Şehime, kocasının evinden çıkıııru biç 
beğenmemifti. Bir gün gelipte bu tazyi
kinin, bu tahammül edilmez hallerinin 
zevcini isyan ettireceğini hiç düıünme
mişl.i. ilk gece yapyalnız, gözyaılanle 
kimyonlu et çorbaundan bir kaşık yedi. 
Ve sabaha kadar gözüne uyku girmedi. 
Kimsesizdi Hulkiden başka, kiiçük yav
rusundan gayri düyıula kimseıi yoktu. 
lhtimalki kocası artık eve gdnüyecekti. 
Belki de baıka bir kadınla evlenecekti. 
Ah .. Ne yapmııtı? Ertelİ giin karakola 
müracaat etti. Şıfalı bir cevap almadı. 
Mahkemeye gidecek oldu. Parası yoktu. 
Ayağında yırtık lastikler, ha§ında eski 
bir tal. parçası, çocuğunu kucağına ala
rak ağlaya ağlaya komıularıhn, §Uraılan 
buradan Hulkiyi ıordu. Hatti bilmediği 
kapu!an bile çaldı. Yok .. Yok .. Geceleri 
uykusuz, yemek vakitleri iki üç katık 
bulaşık esmer köfte çorbasile, gazı bitti
ği için bardaktan yaptığı bir kandilin IÖ· 
nük ı§ığmda titriycrek, ağlıyarak piıman 
ve hô.la kocaaını kıskanarak ıeçiriyordu. 

19,30 Eftalye Sadi hanım crubu tara(ın· 
dan alaturka musiki neırirab (Sa .. 
dl. Re(ik, Şeref Berler iıtirakile). 
Meaut Cemil Bey tarafından masal 

Anadolu Ajanaı ve Borsa !.taberleri. 
Orkestramız tarafından Oda musi

kisi. 

._ _____ (13243) 

21,20 
~ ................ . 

Yarın akşam MELEK 

* * • 
Doğrusunu İsterseniz, Stratos-

fer ne demektir, orada niçin kar 
ve buz yoktur? Bunları bilmiyen 
cahil adamlar da pek çok. llmin, 
fennin ü,t üste çıkardığı yeni ta
birlerin hepsini öğrenmeğe herke 
r.in vakti olmıyor. iki üç seneden
beri gazetelere giren bu Stratosfe
rin ne demek olduğunu henüz her
kes öğrenemedi. 

Stratosfer, lügat manasile, ha
vanın ufki tabakaları yuvarlağı 
demekmiş. Fakat fenni tabirlerin 
lügat manası da insana büyük bir 
şey anlatamaz. Onun için bu ma
na biraz izaha muhtaç: 

~ yordu. 
unutmamalıdır• Saç mangalın baıına oturup çayını İç· 

Belçikalı Profesör F. N. R. S. ti. Bir kaç zeytin tanesi yedi. Etraf dar
baloniyle iki defa göklere çıktığı ma dağınıktı: Kirli çamaı?rlar bir köşe
vakit başlıca Rayons cosmiquea de duruyor, mangalın yan!nda bebeğin 

1 k 
.. 1 - kırmızı patikleri, nemli dıvann köıeıin-

deni ı-n ainat şuaatını o çmege de iki çiviye eerilen ipin üstünde eski 
gitmişti. Bunun ne demek olduğu- entariler, yamalı hırkalar gözüküyordu. 
nu, gene Milliyetin bu sütunların- Şehime saçları kim bilir kaç gündür 
da Doktor Bey anlatmıştı. taranmamıı, keçeleımiı, yüzünde ve bur-

R ·ı· ) • • • • ik" b"n nuncla uçan kararlarla içeri girdi. Elinde us a ım erının yırmı ı ı 

metreye kadar yu"kıelmekten mak t~.ttuiu tava içindeki c!ağılmıı köfteleri 
gostererek bağırdı: 

ısatları yalnız ilme hizmet etmek - Bilmem.· ki ne biçim et alırsın? 
değil. Bu kazadan sonra, geçen Sırf yağ ... Böyle köfte mi olur, hep dağılı 
Eylulde yükselen balonu yapmıt yor. 
olan M. Prokofiev söyle söylemiş: .. Delikanlı •eıini çıkannadL Ufacık bir 

- Kainat •uaatını tetkik et- •1!r8?'. et~e s~ saça bat başa gelecekleri-
T nı bılirdi. lkı senedir asabmdan hasta o-

mekteki ilmi ehemmiyetin pek bü- lan karısının kahırlarına böylece taham
yük olduğunu biliyoruz. Fakat bu mül ebnesini öğrenmişti. Çocuk yerde 
tetkik bizim için e~•'l.S değildir. katıla katıla ağlıyor, gözyqları kirli yü
Stratosfer balonu kıvama geldiği zünde til!'İyordu. Kadın: 
vakit, ki, bu da bir kaç senelik bir d -DYde~idin piçi. geberemedin gitti ıen e:: e ı, yavrusunu tartaklıyarak ku, 
ittir, memleketimizdeki o pek U· cagına aldı. Memesini ağzına tıkadı. 
zun mesafeler, bir tecavüze karşı Biraz sonra çocuk susmuı bir kenara 
arbk bir muhafaza vasıtası olmak yatırılınııtı. Kadın köfteleri yeniden yo
lan çıkacaktır. Bundan dolayı, hiç ğurarak bir tencereye koydu, kavurdu. 

ki S f b 1 . I b Ve üzerine biraz sıcak su ili.ve ederek 
. msenin tratos er a onıy e i- kaynamağa terketti. 

ze hücum edememesi için, biz o Hulki, kağıt yapıştırılmıı kır•k camın 
balonu herkesten evvel kıvama ge aralığından ensesini üşüten soğuga ve 
tirmeliyiz." ıı:~nçlik hayat~ı zehir eden ıu mavi göz-

• • • 
Seciyesini bozmuı insanlarda vefa de

nilen sQdakat bulunmaz. Şenninle Hul· 
ki kavga ettiler. Delikanlı ona "aıifte,, de 
di. Kadın:"Pinti, ıerseri,, diye mukabele 
etti. Aldığı bir maaıı da böylece bir ka· 
nnın uğruna harcamıı olarak bir gece 
yarısı boı. evinin yolunu tuttu. Acaba 
karısı yapyalnız ne yapmıttı, kaç gün
dür nasıl geçhımitti? Bulanık çorba3l bit· 
mişmiydi; ekmeği varmıydi? Gök yüzü
ne baktı. K:pkırmızı idi, Kendi evinin 
ıok .. ğı tarafından kıvılcımlar uçuşuyor
du, eyvah .. Yangın vardı: 

- Şehime kim bilir ne kadar kork

21,30 

ANKARA: 
Gramofon 12.30 

18 Orkeatra: Verdi Ouyerture Nabuc· 
Biz et 1 ve 2i.nci ı uiM 

L'arlesienne. 
18,45 Alaturka saz. 
20 Ajans haberleri. 

V A R Ş O V A 1415 m.: 
17,SS Piyano konseri, 18,15 Piyano İle caıı:. 

18,35 Plak (Salon musikiai, 19 hctısadi neı· 
rirat, 19,20 Karnaval u.manına ait neı'eli 
neıriyat, 20 Muhtelif müaahabe, 20105 Üç 
perdelik Ha .. ayi çiçekleri, Fleur de Havai 1-
aimli Paul Abraham'ın eserlerinden o~ret 
temsili, Z3,30 Danı muaikiai, 24 Müıahabe, 
dana muaikisi. 

B 0 O A P E Ş T E 550 m.: 
18,30 Somocni orkeatraaı, 19,50 B. Kenez 

Lili tarafından piyano konseri, 18,30 müsaha 
be, 21 1..faberler, 21,20 Berci Racz Siıan ta
kımı, 22 Neı'eli neıriyat, 24 Budapefte nıu
aiki heyeti tarafından konıer, 1 Maud.ita ca:ıı: 
takımı. 

V 1 Y A N A 507 ın.: 
18 Karnaval, 18,20 R.icb.ard Vaıner'in eser 

lerinden pliklar (Vagnerin öldüiü cütı mü· 
n.aaebetile), 19,10 Genç alimler, 19,35 Dı!!ra, 

20 Aktüalite, 20,15 Müaabahe, 20,30 Karna
'l'al popüriai, 22 Karıtık neıriyat, ·23 Son ha· 
herler, 23,20 Pli.k konseri., 24,30 Bad-Auaaee· 
den nalclen karnaval netriyatı. 

Bilirsiniz ki, hava içinde yükse 
f.e çıkıldıkça hararet derecesi aza 
lık. Bu azalma her yüz ~etrede, 
santit<rat besahi\e, 0,6 derecedir. 
On iki bin metre yükseklikte hara 
ret sıfırdan aşağı 55 dereceye ka
dar iner.. Fak at o kadar. On iki 
bin metreden claha yukarısında, 
otuz bin metreye kadar hararet 
ay'li derecede kalır. Otuz binden 
yukarıda ne olur? diye sormayı
nız. Onu da düşünürsek zihnimiz 
daha ziyade karışır. Şimdilik on 
iki bin metre ile otuz bin metre a
rasında kalalım. Burada hararet 
n'cin avni derecede yani, sıfırdan 
ar · ~ ~')derecede kalıyor? Çünkü 
or iiltı •'İn metreden aşağıda hara 
re 'n clel\i•mesi havanın amudi 
hareketlerinden ileri geliyor. Bu 
amudi hareketler on altı bin met· 
reden daha yükseğe çıkamıyorlar. 
işte, bundan dolayı on altı bin 
metreden !'onraki yükseklikte - o
tuz bin metreye kadar • hararet 
değişmiyor. 

Bu mülahaza, ,üphesiz, haksız lu, pasaklı delı karısına iç;nden kü'ürler 
sayılamaz. Stratosfer içinde uca- edere~ lap'.\ lapa clüşen karları seyre <lal- muş:JJr .. Vah. vah .. Diyerek koşmağa 1----""'""'""',...-------~ 

başladı. Kalbi helecanla çarpıyordu. So
kağa .saptığı zaman gözleri karardı, ıen
deledı. Yanan kendi vevi id!. Kaplama 
tahtaları çatırdayor, pencereden alavler 
dil gibi uzayordu. Meçhıil bir kalabalık' 
sokağı doldurmuştu. Bu adamlara: 

ı dı. ~ırd.en P.encerenin önüpde dud ,khrı 
cak o an balonlar, tayyareler, da- 1 ki bo ı ve cırpı en ya ı, siyah mantolu sarı 
ha a~ağı tabcı.kada uçanlardan üç şosonlu bir hanım peyda oldu. Karlar
defa daha hızlı gideceklerdir. Bu dan ve soğuktan ~iç .perva e' :niyor, pen
halde Maskovayı Japonyadan avı cere t~rafıı:ıa çcvrılınış yeıil gözlerinde 
ran koskoca Sibirya da üç defa saadetin nıhayetsizliği gülüyordu. Deli-

' kanlı.ta~ıdı:. ~u güzel kadın Göztep ·Ji 
küçülecek demektir• Şenmndi. Bırlikte uzun bir· aık macera-

Stratosfer içinde hava tazyiki- ıı yatad,kları Şermin .. Kadın hô.la peıi
nin azalması fimdiye kadar in!an ni bn:'kmıyordu. O, biraz yolunu !"§•r
ların, tayyarelerin oraya kadar mış hır kadın olduğu, kendisi de evli bu
çıkmasına enğel oluyordu. Belçi- lunduğu için Hulki onu daima reddet· 
kal P f bal l 1 

mişti. F akl\t .. 
ı ro e·.ör, ona ası l o an o urada Şehime tencerenin kapağını 

madenden sepetin her tarafını sı- açtı. Kas_.*la içini karııtırdL Köftele• 
kı sıkı kapadıktan sonra içinde ka bulatık renkli koyu bir çorba halini .ı: 
lan havayı da suni olarak yenileş- mııtı. D~'!'ek bir haftalık yemekleri şu 
tirmek çaresini bulunca insanlar ~e'jcere ıçındeki kimyonlu, yağlı, tuzlu 
için Stratosfere çıkmağa, bu taraf u am~çtı. Ve hayab arkadaıı da karşı-

b
. hl"k k 1 sındaki §U ayak ve ellerinin tmıaklan 

tan, ır te ı e a madı. u:wnı§, ba§r , yüzü kirli bir köpek gibi 
Motorlara lazım olan hava taz- pıa §u çılgın karıydı öyle mi? 

- Yanan benim evimdir. Kurtann .. 
Karım, çocuğum nerdc .. ()iye haykırama
dı. Bir haftalık vicdansız:ığmı düşünerek 
ıustu. Çayır çayır yanan yang'nın k>r· 
tısında bir mücrim gibi titredi ağladı 
elleri~ ~üne kapayarak hınçk.rdı. ' 

Oıtunu başını yırttı. Ellerile saçlarını 
kopardı .. 

Uluyan bir köpek gibi, uğursuz bir 
baykoı gibi: 
.- Şehime.. Yavuz, Şehime .. Yavuz! 

Dıye haykırdı. 
Hulki o geceyi karakolda geçirdi Er

t,."1 ,..,,..,, ıPvi.-. Pnk;ı.7' 81"1'11"•"tl,.., ..,8~m·• 

.. 

küçük bir çocuk ceseti çıkarıldı. Bahçe· 
deki karların üstünde de Şehimeyi çırıl· 
çıplak, soğuktan donm..,, kaskatı buldu
lar. Tahkikat neticesinde: Meıelenin ai
le geçimsizliğinden ileri geldiği, muallim 
Hulki Efendinin haneıini terk ile alüfte 
kadınlarla temas neticesi, zevcesi kıı
kançlık ve sefalet yüzünden tecennün 
ederek evveli. çocuğunu boğarak öldür
düğü, ve sonra da evini yakmak ıuretile 
bütün mahalle balkının bayat ve emvali
ne ıüikast edilmiı bulunduğu anlaııldı. 
Hadise hukuku umumiyeyi alakadar et
mit bulunduğundan mü.ebbip olarak her 
ne kadar zevç Hulki Efendi tahtızanna 
alındı ise de tıbbıadlide yapılan muayene 
netic.esin~e .. mumcileyhin şuuru muhtel 
old~gu gorulerek emrazı akliye haıtaha· 
",..°''"" -.;Pvko111nr1u. _ O. N.-

yikine gelince bunu da havayı çe- Beyni, ~afataaı~ın içinde fıkırdamaya 
kip sıkıştırdıktan sonra motorlara baıladr. Boyle evlılik hayatına, aile ıaa· 
gönderecek bir makine yapmak dildiği vakit - Pariste saat do
- hiç olmazsa nazari olarak - kuz iken New-York'ta öğle olunca 
kolay olacaktır. ya kadar sekiz r.aatlik zaman ge-

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi On altı bin metreden a9ağı, ha

va takabalarınm içinde hem anm· 
di. hem de ufki hareketler oldu
ğundan oraya kadar havaya tro
posfer yani lugat manasile inkı
laplar yuvarlağı diyorlar. Daha 
yukarısında bulunan havaya da, 
yalnız ufki hareketler olduğundan 

Bunları düşünen Belçikalı Pro- çeceğini de hesap ederek _ saat 
fesör, Stratosfer içinde yolculuk te sekiz yüz kilometre yol giden 
işi kurulduktan sonra, Avrupada bir tayyare ile ne kadar rahat ve 
bir adamın sabahın dokuzunda çabuk gideceğini ne güzel tasav

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

Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. kahvaltısını ederken, Amerikadan vur ediyor. 

telefonla öğle yemeğine davet e- Doktor G. A. Tel. Beyoğlu : 4887. 636 

[ Yıkılan Bir Kalp ] 
Yazan: Tercüme eden: 

Ste!an ZWEIG l•mail MOŞT AK 

6 
sanız hakkınız var .. Madem ki bu 1 hakir bir kö,eye atılmış mütevazi 
hay~ı~ kadını kolundan tutup zor- ve kıymetsiz bir feye saplanıp kal
la elınızden almıyorlar, ne y~psa- mıttı: Bu, kalın ve kunt bir dağ 
nız hakkınız var.. Madem kı ben baııtonu idi. Ucunda sivri bir de
ağznru açamıyorum, alçakça suau- mir vardL Ağırdı. Sapından tutup 
yorum, alçak ben... yere vurulunca korkunç bir ses çı-

lhtiyar adam hiddetinden, ac- karıyordu. 
zinden öyle zangır zangır titriyor- rı o köpeği gebertmeli, gebert-
du ki düşmemek için tutun~'.1~:1 m~~ .. .. . . . . 
mecbur oldu ve birden yere tukü· • ~uşunce ıçınde ıhtıyar ada
rerek sendeliye sendeliye bahçeden mınd a :ta ba,ı dönüyor, bu dütün· 
çıktı. c~. ~n ad~ta haz duyuyordu. Ba 

• • .. dfu9kunb~enın sevkukile dükkana girdi, 
ihtiyar Salamon ufak kasabanın u a ır para m abilinde bastonu 

sokaklarında ağır adımlarla yürü· satın aldı. Bu ağır, kudretli ve teh-
yordu. Bir aralık bir dükkanın likeli sopayı yakalar yakalamaz 
camekanı önünde ansızın, durdu: ihtiyarın hali değişti, kendisini da. 
Burada seyyahlara mahsus e'ya, ha kuvvetli hissetmeğe batladı: 
gömlekler, fileler, blüzler, balıka- Vücutlarında maddi kuvvet olmı
vı levazımı, kravatlar, kitaplar, yanlara silah daima fazla bir em
pastalar sun'i birer pramit şeklin- niyet hissi verir. ihtiyar yahudi so
de, üatüste, yan yana. karmakarı- panın kabzesini tutunca adaleleri
tık tethir olunmuştu. ihtiyar adam nin daha fazla bir kuvvetle gerildi
bunların hiç birile alakadar olma- ğini duydu; timdi kendi kendine, 
dı. Onun nazarları bu ziynet ve za- mırıldanma kabilinden, söyleni
rafet yığını içinde yalnız bir eşye, yordu• 

- Köpeği gebertmeli, gebert- Evet bunların hangisi idi ? Şu sopa 
meli!.. ·ı h · ı e angısinin kafasını patlatmalıy-

liki dakika evvel aendeliyen a- dı ? Hangisinin ? Hangisinin ? .. 
dımlarına timdi daha fazla meta- ihtiyar böyle dütünüp söylenir
n.et gelmitti, daha doğru, daha ha- ken kızı onun endişeli ve müteces
f ıf yürüyordu. Gölün kenarında sis halinden füphelenmiş olacak ki 
bir atağı bir yukarı dolatmağa ko- hemen kalkarak ona doğru yürü
yuldu. Bir aralık adımlarını sık- dü: 
!attırarak adeta kotmağa batlamış- -Nihayet gelebildiniz, dedi, si
tı. Soluk soluğa nefes alıvor vü- zi her tarafta aradık. Mösyö (Med
zünden terler akıyordu. Fakat· bu witz) yeni fiyat arabasile bize gö
soluma, bu .terleme hızlı yürümüt lün etrefmı dolattıracak, ta (De
olmaktan zıyade hırs ve hiddeti- ıenzano) ya kadar uzanacağız. 
nin botanmıt olmasından ileri ge- Bunları söylerken bir taraftan 
liyo~du. G!ttikçe feveranı artıyor, da sanki bu davetten dolayı bir de 
vakıt geçtıkçe elındeki sopayı da-
ha fazla hararetle sıkıyordu. ayrıca tetekküre mecbur imit gibi 

onu nazlı bir eda ile misafirlerin 
Otelin mavimtrak gölgeli bir se- bulunduğu masaya sevkediyordu. 

rinlik dalgalanan holüne elinde- O yaklatınca ötekiler nazikane 
ki sopasile, girdi ve hiddetİi nazar- ayağa kalkarak ellerini uzatblar. 
larile o görünmiyen dütmanı araş- ihtiyar Salamon ilk önce vücudun-
tırmağa batladı. · d o dan bir raşe geçtığini uy-

nlar, üç erkek, kızı ve karısı du. Fakat ayni zamanda kı-
~ep bir arada, bir köteye çekilmiş- zınm sükunet verıcı ve sıcak 
~~· ~mutak hasır koltuklar içine 1 d 

gomulmütler, kayıtsız tekellüfsüz var ığıru a bütün tatlılığile 
konuşuyorlar, bir taraftan da sa- koluna asılmıf olarak hissediyordu. 

.. d Bütün azmi kırıldı, uzanan elleleri 
man çopün en yapılmıt ince boru- b b 
larla kadahlerindeki viskiyi eme- irer irer sıktı, hiç bir fey söyle-
rek içiyorlardı. meden koltukların birine oturdu 

Cebinden bir havana sigarası çı: 
- Acaba bunların hangisi? I kardı, ditleri arasına sıkıştırdığı 
htiyar yahudi ağır sopanın kab. bu yumuşak tütün yaprağını lsıra

zesini yumruğunun içinde sıkarak rak bununla adeta hiddetini çiğne
kendi kendine bu ıuali soruyordu. di. Bir aralık durm 

miıılıliiiiiiiııııiiiiıiiiıi 

re tekrar başladı. Herkes Fransız
ca konufuyor her ağızdan neşeli 
kahkahalar çıkıyordu. 

ihtiyar yahudi, koltuğuna gömül 
müş, vücudü ileri doğru iğilmiş, ses 
siz sadasız, sigarasının yaprakları -
nı ısırıyordu. Dişleri arasında siga
rayı o kadar şiddetle sıkıyordu ki 
bundan çıkan esmer usare dişleri
nin arasından görünüyordu. öte
kiler yüksek sesle söbbetlerine de
vam ederken ihtiyar Salomon zih
nen kendi kendine konUfuyordu: 

- Hakları var, Ben yüzüne tü
kürülmeğe layık bir adamım; kı
zum çalan haydut her kim ise ben 
ona timdi el bile verdim .• Vakıa 
üçünün de elini sıktım, fakat bili
yordum ki kızımı çalan haydut bun 
lardan biridir· Hem elini sıktım 
hem de timdi onunla birlikte, ayni 
masada oturmağa razı oldum. Ha· 
ni onu tepeliyecektim> Tepelemek 
şöyle dursun, bilakis nezaketle eli
ni bile sıkıyorum. Evet bu adam
ların hakları var, hem pek çok hak
ları var; onlar bana gülseler, be
nimle alay etseler pek haklıdırlar •. 
Öyle bir görüfmeleri, sanki ben 
burada yokmutum gibi öyle bir 
konuşmaları var ki .. Evet sanki ben 
mevcut değilrnitim, Sanki ben yer
de ıürünen bir teymitim gibi.. lş-

Amerikanın ea ftk giyinen sı· 
vimli ve parlak yıldızı 
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ıeçen nuahala.r 10 kuruıtu.r.- eaı:et• t 
matbaa.ya ait iıler için müdiriyet• "!ı1· 
racaat edilir, Ca.:ıı:etemi:ıı: ilinlaruı oıe• 

~:n•;•ka•b•u•l•e•tm•e••·· ....... · ..... ~~ 
/ 

~ 
buki karım da, kızım da bilirl~ı· 
ben bir tek kelime fransızca ~ 
ınam. Karım da kızım da buJJıl r{ 
dikleri halde ne kızım ne de ~~ 
si zavahiri kurtarmak için ° ı 
benimle bir kelime bile kon~(ıt 
dı. Onlar hiç anlıımadığ•'.11 'ııe~' 
san görüfürken bu meclıste Jı'f 
fena bir mahcubiyet altınd• jı"l1 
maktan kurtarabilirler, Be~Jiflf 
bir kaç kelime olsun konut•~~,~f 
di •.• Onların nazarında ıu:ı; {11 

bir tey, apandisit nevinden b::,~ıı 
lalık, eğlencelerini bozan 'l{tl öl 
rını sıkan bir mahllık idiıJJ},ı.ıl~~ 
bir feY ki onunla beraber bıl t1 

maktan utanıyorlar, fakat ld.;J' 
onlara para getiren bir feY 0 

için baştan da savamıyorl•'•" ~' 
f'I ,.r•· ~ Ah para, para, bu se ı P tılif.ıt 

li para .. · Ben bununla onları ;.ır 
tefessüh ettirdim! Para, par•• ıı 
hın lanetini tafıyan para! be"j~-

Ne karım ne de kız~~. 1ıeP I 
görütmüyor; onların gozf tli Jı ~ 
tüysüz yüzlü, bu şık kıya e 1'İ f 
bin, çapkın erkeklerde ... S~"gıd,,r 
!erile onların ötesini berı5"~JiiYI. 
lıyorlarmış gibi muttasıl g ııı•d.1, 
lar .•• Ben de hic ses çıkar Jı'l"ı 
hiç bir teY yap~adan .b~:~, 
nıyorum.... Onlarla bırlı 

... 
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1 
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"OTOJİR,, hava arabası 

• 

aer J :an de la Cierva" nın Madrit 
lan: rornundan otojirle ilk hava
on ındanberi on sene geçer. Bu 
dui;nenin otojire kazandrrmıt ol 
'illin t~keınınül onu istikbalin en 
zet kıtır uçu' vasıtasr olmağa nam 
Piln ın_ı,tır. Hava i.leminin bu ls
iu ~~I ıcadına göstermekte oldu
tıu .~ka da bunun böyle olduğu
fah ~oıteriyor. Filhakika, F ran11ız 
hu ~ikalarından 'Liore - Olivier" 
Yo a~lin lisansmr almıt bulunu
İtar, u lisana üzerine ve "C - 30" 
det~ile meydana getirilen bir mo 
İiıe eniz grupuna tahsis edilmek 
iniş~~ uçu, tecrübelerine sevkedil
ha"~\ Diğer taraftan İngiltere de 
ınar! uvvetleri için on otojir ıs-

aııı.ıttır. 

liiç .. h k k' b" !ıefe fup e yo tur ı, ır zaman 
ler alek_ Yolcu nakliyatında otojir
Cekr elade tayyarelere tercih edile 

ır, 

t 
Pre~b~c~ bu sütunlarda otojir 
hir ~~h •nı . İzah etmittik: Şakuli 
k~ç kı 1jerın üzerine takılmıt bir 
"ır 'Ilı~ U büyük bir pervane, de-
k ıı.ate"' · • b" k '~""eti ısıne müvazı ır çe me 

ne 'illa.ruz tutulursa, bu he-

!f ergün bir yazı 

yetin azami bir yükselme kabiliye 
ti iktisap ettiği görülür. 

On sene evvel bu nazari pren
sibi tatbikat saha.sına çıkarmağı 
düşünen "Juan de la Cierva" bir 
motoru ve bir pervanesi bulunan 
adi bir tayyare gövdesinin üzeri
ne takuli bir mihver ve bu mihve
re de, kanat teklinde, uzun kollu, 
bir pervane tertibatı takarak yeni 
bir uçuf cihazı meydana getirmit
ti. "Cierva" nm bu ilk aletindeki 
tertibat ayni mihvere geçirilmif 
ve birbirinin aksi cihetinde devre 
den iki pervaneden mütetekkil 
bulunuyordu. "Cierva" bu suretle 
aletinin uçu,ta devrilmemesini te
min etmek istemitti. 

Bu ilk aletini uçuramıyan "Ci
erva", pervanelerden birini çıkar
mak cihazını tadile çalışmıf ve fa
kat gene uçmak imkanını bulama• 
mıftı. Muvaffakiyetsizlik yeni ta
dilata vesile oldu ve bu defa "Ci
erva" takuli mihverin pervanesin
deki kol adedini bete çrkardı ve 
aletin gövde~ine, UÇUfta devrilme 
sine mani olmak için, iki kanat i
li. ve etti. 

"Cierva" nın devamh çalıtmaaı 

Kan kralı anlatıyor 
Fakirlerden hiç, zenginlerden az 

1 Para alarak kan1nı veren adam! 
01d~~~ı.ı.lda yeni bir kral peyda 

laı:ıı; ki\ kralı! .. 
teUerj k 0 tkunç ama, kan kralı haz
a\nıaz h~rkunç bir adam değil .• Kan r a,, k ıl~kis iıtiyenlere kan verir. 
k.e elli :ndı rivayetine göre kırk bet 
ıla11 raaı.. Yüzü ne zaman ba-

tıı ' sıcak h ' •• gih· amamdan yeni çık· 
Yerler' 1 kıp kırmızı.. Hatta bazı 

ı.- ı, llto "-•l ımor .. k. ~ınh· 
d ()llıı.tı k ır boynu, kısa ve tombul 
itan i'r· a~Ia dolu bir tulumu an
l<raı h hır karnı var. 

~Yce z azretlerinden bundan e
h a.h,et:llt:uı evvel bir kere daha 
b'~iiz k;•tı~. Fakat o tarihlerde 

Un, kar allıgını ilan etmit değildi. 
İl....._ Va tınıda gene onu görünce: 
liakkıy E Hot geldin hafız lsına
liafif fendi .. Dedim. 

........ ne c;e katlarını çattı: 
dı değilin artık, isme.il Hakkı Efen. 

\' a? N. Kral oldum. 
k. -...... i(' e kralı .. 
raı. ! .. an kralı.. Türkiyenin kan 

lı ;--.. Öyleys h 1 • k 11ilıretl . e, Of ge dın, an kra-
li erı .. 

o, bı.ı.lduk• ....._ N . 
-.....1) aaılaın bakalım?. 

t eın· · 
~~da, hısı:libiyim. Konuda, kom-
~ llıae \>a a akrabada kansız 
l!~trı, w/~~ haber verin! Elli dir
" •r okka .1rhe~.. Yarım okka .. 
'ar bend" ıatedı~iniz kadar kan 
f)"tt~Iar. '~İ~ H~kımler, baktılar da 
ıq enız tük '!'aıl Hakkı Efendi •. 

eı., diyo eni ır, senin kanın tüken
...._ ş· r ar. 

d;ı, • 1nıdiye ı.. d 
~~ttın baka! a? ar kimlere kan 
<>ırer b' ım. 

ırer saydı 

- Bundan iki sene evvel, Gure
ba Hastahanesinde Tevfik Salim 
PB.fanın koğufunda Şehreminli fı
rıncı Ahmet Rıza Beyin hastasına 
kan verdim. Çok geçmeden ayağa 
kalktı. 
F Bir sene oluyor ki, Taksimdeki 
ransız hastanesinde bir hemşireye 
~am bir kilo kan verdim. O da 
ıyı oldu. 

y d' e 1 ay evvel, çartıkapıda ha-
::ır sokağı.nda doktor Hüda~erdi 

yde, MTaksımde talimhane meyda-
nın a adam D · k d' Ik" . . C11pınaya an ver· 
ım. ısı de ıyilettiler. 

Bu sene Ramazanın beşinde Gül 
hane ~astahanesinin ikinci dahili
j'.İ tkguşunda Adapazarlı lsmail 

.a 1 ~feı_ıdiye 300 gram kan ver
dım·. fyıle,ıp . hastahaneden çıktı. 
27 kanunusanıde, Gülhanenin nisa-
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Cenubi Amerika hattında rekabet 

ı: 

1 
t 

..._enubi Amerika :hava yolların 
daki rekabet gün geçtikçe artmak 
ta ve bugüne kadar bu yollara bi
gane kalmıt olan diğer milletlerin 
de ihtirasını körüklemektedir. 

Son zamanlara kadar Alman, 
Fransız havacılığmın çarpıftığı 
bu yollara İtalya havacılığı da sa
hip olmak istiyor. 27 Kanunusa
ni tetebbüsü bu husuısu vazih bir 1 
surette göndermektedir. 

İtalyan pilotlarından "Lam
bardi" ile "Mazotti" ve makinist 
"Battaglia" üç motorlu bir "Sa
voia" ile Romayı Buenos • Ayes'e 
bağlamak için 27 Kanunusanide 
(saat 6.38 de) "Montecelio" mey
danından havalanmıtlar, ayni gün 
de (taat 16 da) Kazablanka'ya 
gelerek benzinlerini tamamladık
tan sonra Bueson • Ayres' e uçmut 
!ardı. Tayyare Atlantiği muvaffa
kiyetle aştıkta nsonra Brezilya'da 

nihayet yüzünü güldüren bir mu
vaff akiyet verdi: Yeni aleti, tecrü 
beterine, hafifçe yerinden kımılda 
tıyordu. 

Bu küçük muvaffakiyet, "Cier· 
va" yı uçu' tecrübelerini terkerek 
lal:oratuvar mesaisine sevketti; ve 
mu~1teri kendi imal ettiği küçük 
moı1eller üzerinde tetkik ve tecrü 
berele girişti. 

Şakuli mihverlerdeki pervane
lerin kollarını hurma yaprakların 
da:1 yapan ve gerek takuli, gerek
&<' ufki pervaneleri çevirmek için 
burgulmuş lastik iplerini motor 
makamında kullanan "Cierva" bu 
küçük aletler üzerindeki tecrübele 
rinin hep muvaffakiyet verdiğini 

görünce bunun sebebini raştırma
ia batlamıt ve neticede büyük mo 
dellerdeki muvaffakiyetsizliğin 
pervane kollarındaki elastikiyet 
ve inhina kabiliyeti noksanlığın-

iye kısmında bir lohosaya, 250 
gram kan verdim. Lohosa da çocu
ğ~ da kurtuldular. Bunları söyle
dıkten sonra göğsünü kabartarak; 
sordu: 

- On yedi buçuk milyon nüfus
ta benim gibi bir tane daha çıktı 
mı? 

- Haklısın hatmetli Hafız ls
mail Hakkı Efendi.. Ben de sana 
bir tey sorayım. Kanını verirken 
acı duyuyor musun? 

Güldü: 
- Hiç, vallahi .• Pire ısırığı gibi 

gelmiyor! Bazan gece yarısı, ha
zan da sabaha kartı en tatlı uyku
mun arasında dürtüp uyandırırlar· 
"Kalk" ağır hasta var. Yarım saat 
içinde yeti,mezsek ölecek! derler , 
he.men fırlarım. Kolumu sıvayıp 
ası~tanın önüne çökerim. Burad~ 
sesıne esrarlı bir ahenk d' 

Ef d' ver ı: 
- en ım.. Benim kanım, sı

fır numaradır .. Malum y k k a, an a .. 
na uymh azmıf. Halbuki benim ka
nım erkese uyuyor Sıfır 

b 
. . · numara 

kan eyım .. Halıs kan, benim ka
nım. 

Heyecanı gitgide artıyordu. Ni. 
hayet dayanamıyarak ayağa kalk
tı,. sırtından ceketini, fırlatıp attı. 
Mınt:ınını fora etti. F anili.smı ya
rıbelıne kadar kaldırdı, önümüzde 
hemen çırılçıplak bir bale geldik
t~n so~ra, vücudunun iğne ile de
lık detık olan ta~aflarmı gösterdi. 

- itte .. Bakın .. Nah... · 
Kan pıhtılarına bulaşan bezlerin 

manzarası kartısında gözlerimizi 
kapadık: 

- Yeter Hafız efendi yeter .. Gi
yin artık! 

Hafız Efendi istemiye istemiye 
giyindi Hala bizi inandırabildiği. 
ne füphe eder gibi idi. 

Kanını, durup durup methedi
yordu: 

- Sıfır numara kan .. Böylesi 
batkasında bulunmaz.. Fakir fu . 
karaya parasız kan veriyorum. Zen 
ginlerden de fazla para istemiyo
rum. 

Gönüllerinden ne koparsa ver- J 

F ortaleza' da parçalanmıf ve bu u
zun sefer yarıda kalmı9tır. 

Yukardaki resimlerden birinci
si bu rekabetli hava yoluna Fran
sanın tahsis etıııİf olduğu yeni bir 
tayyareyi göstermektedir: "Craix 
- de - Sud". Fransa ile Cenubi A
merika arasında muntazam sefer
ler yapacak olan bu hava devi 
Fransanın "Latecoere" fabrikasın 
da yapılmı,tır. Tipi "Lat.Ccoere 
• 300" dür. 

ikinci resim Roma - Buenoı • 
Ayres r.eferini yapmağa teşebbüs 
eden tayyareyi göstermektedir. 

dan ileri geldiğini görmüştür. 
"Cierva" için artık muvaffaki

yetin sırrı bulunmuştu. Pervane 
kolları elastikiyetli bir model mey 
dana getiren "Cierva" 17 Kanunu 
sani 1923 te bu yeni aletle hakiki 
bir uçut yaparak havacılıkta yeni 
bir devir açmış oluyordu. 

"Cierva" nın 1923 ten itibaren 
başlıyan ilk modelleri ile bugün
kü son tipi arasında çok büyük 
farklar vardır. Filhakika ilk mo
dellerin alelade tayyarelere benzi 
yen çok yerleri vardı. Bunlarda da 
tayyarelerde olduğu gibi kanatlar, 
kanatçıklar, istikamet dümenleri, 
irtifa dümenleri vardı. 

Muhteri, ti.diller, tekemmüller 
sayesinde bütün bu uzuvları bu
gün lüzum!.UZ kılmağa muvaffak 
oldu. Bugünkü C - 30 tipinde bun 

Maarifte 

Sen LUi mektebi yerine 
Kadıköyündeki Sen Lüi Fransız 

mektebi kapanmıtırr. Mektep binasını 
Maarif idaresi bir ilkmektep olarak 
kullanacaktır. Bina sahipleri ile aa • 
tın alınması hususunda uyutulacak -
trr. 

lstanbul Lisesinde çay 
lstanbul Kız lisesinin eski ve ye 

ni mezunlarııiı biribirine tanıtmak ve 
mekteple olan alike. ve münasebetle
rini takviye ebnek Üzere mektepte 
bir çay ziyafeti verilecektir.Çay 15 Şu
h• t ner,em\ıe günü saat on dörtte 
mektepte verilecektir. Mezunların 
hepdulın adresi bilimnediği için mek .. 
tep idaresi kimseye davetiye gönder
memeğe ve her mezunun kendiliğin .. 
den iştirakini kararlaştınruıtır. 

_- _-_- ·· -ı 
~ 1 

C
an ve sıl<ınlı yü· 

tteye 
• den zayınamış 

zun 
sinir\eriniıi 
\tuvvet\endirrnek 
ic;in 

1 

gfınde birkaç dela 

&rom ura\ 
-Knol\• 

'·omprime\eri alınız.. -
"- 1 t tdıl· 

11\c\tnY• u.'ıı.v ybif \'*,. 
Bromura\, :aıun ı.ıraoıı 

1 

mi' ve b'1'ta)ıı1.arıdır. 
\tr\lın rnUs 1 tıavl tüp-

'20 toınptlcntY ·ıe ıalıhf· 
ıo vt "cıcrdc rec;ctc' 
terde cc.ıı 

sinler .. 
Kapıdan çıkarken tekrar geri 

döndü: 

-Ha .. Bak .. Dün de Şitli Etfal 
hastahanesinde bevliye koğufunda 
Mikail efendiye 100 gram kan ver
mittim •. Aman onu da yazmağı u
nutmayın! .• 
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Almanya kanatlanmak istiyor 

"Versailles" muahedesi ile ha
va silahlarından tecrit edilmit o
lan "Almanya" muahedenin bu 
kayıtlarından kurtulmak için her 
çareye bat vururken, müdafaasız 
havaların emniyete ne büyük bir 
eksiklik verdiğini millete her vaıı 
ta ile anlatmak fmıatlarını ihmal 
etmiyor. Bu sütunları çerçeveliyen 
resimler buna en güzel bir misal
dir. Bu resimler "Hava propagan
daısı komite" sinin Berlinde tertip 
ettiği bir afif müsabakasında de
rece alan afişleri göstermektedir. 
Bunlardan, Alman havacılığını zin 
cire bağlı olarak göstereni, birinci 
!iği kazanmıttır. 

Almanyayı, her devlet gibi, 
hava silahlarına malikiyet hakkı
nı iktisap etmeğe uğra,tıran amil 
rün geçtikçe daha çok vüzuh pey 

rıh 

.ptnllcn 

da ediyor. Filhakika Almanya İs· 
tikbal harbinin denizlerden ve yer 
lerılen ziyade havalarda olacağı. 
na en evvel kanaat getirenlerden· 
dir. 

Silahlı bir çalışmanın yarınki 
'ekli ne olacaktır? süali kartısm· 
da bütün nazarlarını havalara çe
viren milletler oradan gelebilecek 
tehlikeye kartı tedbir ararlar, ve 
müdafaalarını hazırlarlarken Al. 
manya elleri bağlı kalmağı iste· 
miyor. 

Alman havacılığmm bu dileği. 
ni meydana vuran nazi rejimi ol
muştur. Hava nezaretine getirilen 
"Goering" kaybedilen zamanı ka· 
zanmağa çalıtırken icraatını "Ver 
sailles" ya imzalatanlardan saklı. 
yamamakta ve mütemadiyen on!a 
ra endi,e vermektedir. 

- dm~ıfımott...u...~--...:&0.-"';'""""'_,....;;ııo;;;..---~-._;.,,...~ 

!arın hiç biri bulunmıyor. C • 30 
da uçuf kontrolü "Kotor" ismi ve
rilen ,akuli tertibatın cihetlendiril 
mesile mümkün olmaktadır. Ra
kip bir kumanda kolu ile bu terti
batı cihetlendirirken otojirin mer
kezi sikletini tebdil etmekte ve b~ 
suretle ona istediği hareket vazı
yetini vermektedir. 

"C • 30" da havalanmak için 
lazım gelen saha, rüzgarsız bir za 

Vlllyette 

Paraları alıyorlar 
-o---

Bulgaristandan geçenler 
neler yapacaklar? 

Bulgariıtandan transit geçenlerin dö
vizleri hakkında Dahiliye Vekaletinden 
vilayete şu mühim tamim gelmiıtir: 

"Sofya Elçiliğimizin iı'anna atfen Ha· 
riciye Yeki.Jetinden alınan bir tezkere• 
de: tranait olarak Bulgariatandan geçen 
vatandaılarımızın huduttan çıkacakları 
sırada Üzerlerindeki ecnebi dövizlerinin 
miktarını Bulgaristana girerken bildiril
memit olmalan yüzünden bu paraların 
Bulgar memurlarınca zapt ve müsadere 
edildiği ve bu hadisenin tekerrür ettiği, 
huduttan girerken alakadarlara bu yol
da bir sual tevcih edilmemeainin ve ek
seri hallerde mukabilinin ödenmemesi
nin şayanı dikkat olduğu ve Milli ban• 
kanın döviz tedariki için ber çareye bat· 
vurduğu fU zamanlarda bunun limak~
din yapılmasının çok mümkün oldugu 
bildirilmektedir. 

~Binaenaleyh seyahat edecek olan 
vatandaıtarmuzın pasaport alırken bu 
busuıta tenvir edilmeleri ve taııyacak
lan ecnebi parasımn miktarım evvelden 
hesap ederek Bulgar Konıolosluğunda 
kaydettirmeleri huıuıunun sureti müna
ıebede temin ve tebliğini tarnimen rica 
ederim efendim.,, 

Fidan talebine rağbet çok 
lstanbul Ziraat Müdürlüğü tarafından 

fidan ,;ığıblmasına devam edilmektedir 
Bu ıene fidan için vaki olan müracaat: 
lar pek çoktur. Ziraat Müdürlüğü ta
leplerin ekserisini tabnin ebniştir. 'An
cak bundan sonra yapılacak talepler na
zan itibara almmıyacaktır. Dağıblan fi
danlar arasında ıeftali fidanı da vardır. 

Kovulan kaçakçılar 
Kaçakçılık yapmak üzere pasaportsuz 

memleketimize gelip yakalanan ve Urfa 
Aıkeri ihtısaı mahkemesince 6 ay hap
se mahkUm olan Suriye teba•ıından ve 
Suriyenin Bağdik köyü ahalisinden yİr· 
mi bet yaılannda orta boylu, uzunca 
yüzlii, ela gözlü, esmer benizli ve kum· 
ral saçlı Mehmet oğlu Halil ile 35 yaıla
rında uzunca boylu, yuvarlak yüzlü, iri 
ve ıiyah gözlü ve siyah saçlı Ahmet oğ
lu Hasan ismindeki yabancılar mahki'ı· 1 
miyetlerini ikma!den sonra 21 • 10 • 1933 I 

manda, 10, ila 20 metreyi geçmez 
30 kilometrelik bir rüzgarda, oto
jir olduğu yerden havalanır. lni~i 
pare.tüt gibidir. Sahaya lüzwr. 
göstermez. Gövdede kanat olma· 
dığından rüyet sahası ve sürat bu 
yüktür. iniş tertibi: Önde iki, ar· 
kada bir tekerlekten il:arettir. Ar· 
ka tekerlek pilotun kumandasında 
olduftwıdan, otojir, yerde bir oto· 
mobıl kadar kolay idue edilir. 

Rıhtımdan vapura 
Yolcuların motörle götü. 

rü!meleri düşünülüyor 
Haber aldığımıza göre, limanımıza 

gelecek vapurlar yolcularının rıhtımlara 
ve rıhtımlardan açıktaki vapurlara yol· 
cu nakliyabnın asrileıtirilmeıi kat'i bir 
lüzum ve zaruret olarak hissedilmiıtir. 

Meseli Samıun limanmda bile vapr .. 
yolculannın karaya çıkanlma"' ve kara· 
dan vapurlara nakli makineli vesaitle 
yaptlm•ktadır. 

Böyle iken limarumızda, bu nakliya· 
tın eski uıiil ve kaideler dahiJindea yol· 
culann kayıkçılar tarafından zorlanaralı 
yapılmakta olması doğru görülememek· 
tedir. 

Aldığımız malumata göre, bunu naza. 
rı dikkate alan Deniz Ticaret Müdürlü
ğü, yeni İstanbul limanı nizamnamesinin 
liman inzibatına müteallik hükümlerine 
istinaden, limannnızdan da açıkta demir· 
!iyen vapurlarla sahil arasındaki nakli. 
yenin makineli vasıtalarla ircası için bu 
proje hazırlanu§ır. Buna nazaran, bu 
nakliyat, münhasıran motörler vasıtasilt 
ya;:ıılabilecek ve kayıklarla nakliyata 
müsaade edilmiyecektir. Proje, vekalete 
gönderilmiı veya gönderilmek üzere bu 
lıı.runuıtur. Kabulü halinde tatbikine 
başlanacak ve liman nakliyatındaki kaı• 
gaşalığm ve yolcuların manız bulundu~
lan müıkülatın önüne geçilmiı olacak 
tır. 

"""'"""'"""'"""'"""' ........................... --... 
tarihinde Urfadan Suriyeye hudut hari
ci edilmiıtir. 

Y ukanda eıkilleri zikredilen iki ya
bancının bir daha memleketimize gelme
lerine meydan venlmemeıi bütün vilayel 
!ere tamim edilmi~tir. 

Uçar aylıklar 
Mütekait, dul ve yetimlerin üçer aylılc 

maaılan martta verilecektir. 

Adliye dıvarlırının yıkılması 
Ya';"!"! o~a~ adliye bina11mn yıktml· 

rna11 ı~n Mıllı emlak müdürlüğünce açı 
lan muı:-a.kasa henüz neticelenmemiştir. 
Bu ay ıçınde kat'i ihale yapılacaktır. 

lzmir ziraat kongresi 
• . Eğe mıntakası ziraat kongrMİ bu aj 
ıçınde toplanacaktır. Ziraat Vekilinin 
kongrede bulunması muhtemeldir. 
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Balkan misakının 
(Başı 1 inci sahifede) 

olmanın büyük manevi rahatlığım ve bil
hassa beynelmilel kon!eranılarda çetin 
müzakerelerin muvfafakıyetle neticelen
mesinden sonra görülen derin bir sükun 
geldi. 

Romen Hariciye Nazın M. Tituleıcu 
gününü güzel havalardan istifade ederek 
gezmekle geçirdi. 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü B. 
öğleye kadar istirah21tten ıonra saat bir
de M. Papanaıtaıyu'nun davetine icabet 
ederek F alair' de öğle yemeğine gitti. 

Müşarünileyh, öğleden sonra Kifiıya' 
da bir otomobil gezintiıi yaparak ıaat 
17 de M. Maximos'un buıuıi çay dave
tine iJ.bet etti. Çayda M. Titülesco da 
da vrdı. 

MlillYET SALI 13ŞUBAT1934 

imzasından sonra Kapalıçarşının 
Bulgaristanın bunun müsbet delilleri- Tamiri ' ' 
rini vermektedir. Ankara ziyaretleri 
ve bunu takip eden Belgrat ve Bükreı (Başı 1 inci sahifede) 
ziyaretleri ve nihayet Atinada giriı- nu, Çartı eanafmın dükkan kiralarına 
len müzakereler Bulgaristanm bu si - haciz konacağını, h~ para ile çar§ı ta
yaseti istediğini ve bu siyaaete deği§ - mir edileceğini, belediye bütçesine faz 
meksizin devam edeceğini iabat eyle- ladaıı bir tahsisat konması lazım gel
miıtir. Buna daha ziyade kuvvet ver- mediğini söyledi. Feridun Bey tekrar 
mek için de engel olan bütün mual • söz aldı. Yapılan k'l'§fin 300 bin lira.
lak meselelerin halledilmeıini istemit- lık olmakla beraber tamiratta bu ye 
tir. Mezkur meseleleri halline girit - kiinun galip bir ihtimalle kabaracağı
mek huıuaunda -ıihiyettar makam _ nı ilave etti. lunail Şevket Bey de 
lar nezdinde hüsnü kabul ve müsare• Ç&f'll esnafından lazım gelen paranın 
at bulduk. kolayca tahıil edilemiyeceğini, 1393 te 

Fransada 
Faaliyet durdu 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
"Humanite" gazetesinin akıam üze-

ri çıkan fevkalade bir nüshası, işçileri 
aaat 10 da Vincenoes'da toplanmaya ve 
grev kordonlan teıkiline davet etmekte
dir. 

Yaralıları :ziyaret 
PARIS 12. A.A. - Reiıicümhur M. 

Lebrun, ;anında M. Sarraut ile riyase
ticümhur ıivil ve askeri daireler erka
nı olduğu halde dün muhtelif ıivil ve 
askeri hastahanelerle polis hastahane· 
sindeki yaralılan ziyaret etmiştir. 

Reisicümbur, Val-de.Grace askeri has
tahanesinde maretal P etain tarafından 
karşılanmıştır. 

Köylüye daha 
Yakın olmak için 

(Başi 1 inci sahifede) 
Cümhuriyet Bayramında vitayetin 313 

köyünden köylüler şehre çağınlıruıtır. 
Kiiylüler için sıhhi ev nümuneleri yap

tırmak için bir plan müsabakası açılmaaı 
tasavvur edilmiı, fakat imkan buluna· 
madığından yeni faaliyet programına 
koıunuıtur. 

lamail Şevket Beyin izahatından ıon
ra kongre reisi Asım Bey komite namına 
verilen izahata teşekkür etmiıtir. 

Müteakıben bir arkada§ söz alarak 
köylerde itibar ıirketleri tesisini ileri 
sünnüıtür. Jımail Şevket Bey, bu itin 
kooperatifleşme suretile hükumetçe yap
tırılmakta olduğunu söylemiştıir. 

Memlekette 

Balıkesir belediyesi 
istikraz yapacak 

BALIKESIR, 12 (A.A.) - Bele~i· 
ye meclisi ıehrin umranma sarfefdıl• 
mek Üzere belediye" er bankasınd•0 
elli bin liralık bir istikraz yapmaY• 
karar vermiştir. 

Sivasta mermer 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvası~ 

Yıldızeli kazasına tabi Menteşe c~· 
varında Nevruz köyünde beya:ı, sı• 
yah, kırmızı, limon rengi, kahve
rengi ve muhtelif renklerde ve 
bunlardan başka dalgalı ve çizgili 
mermer cinsleri de vardır. 

Hariciye Vekilimiz saat 16.30 da M. 
Maximos'un evinden çıkarak Sovyet Se
firi M. Dofçiyan'a iadei ziyaret etti. Ve 
aktaı•ı da lngiliz Sefaretinde lngiliz Se
firi M. Vaterlo tarafından ıereflerine 
verilen ziyafette bulundu. Bu ziyafete 
M. Maximos ve M. Titülesco da davetli 
idiler. 

Bu ıiyaset Balkanlar , aulhiyle ala- yapılan tamirata ait çarfı esnafınm 
kadar olan büyük devletler tarafın - hala borcu bulunduğunu söyledi. Na
dan iyice takdir edildiğine bu ıiyaset kiye Hanım, çartmın. gittikçe harabi
zihniyetiyle Bulgaristan kom.oularivle ye yüz tuttuğunu, bu binanın tarihi, 
ademi tecavüz misakları akdine ima- mimari ve bedii kıymeti olduğunu, e-

de bulunduğundan haberdar etti. Bu ğer kül halinde tamiri mümkün olamı 
suretle Bulgaristan bükUıneti komfu- yona kısımlara aynlarak o tekilde ta 

M. Doumergue de öğleden sonra bu 
ıon günlerde yaralananları ziyaret et

Maarif müfettişlerinden Manıur Bey, 
köylerdeki müşahedelerini izah etmiş, 
ıebirde yetişen gençlerin köylüleri anlı
yamadıklannı, mevcut okutma sistemi
nin bunu temin edemeüğini binaenaleyh 
köylüye yanaıacak ve ameli bilgileı le 
mücehhez gençlerin yetiıtirilmesini izah 
ederek hükilmetin de bu hususta köycü
lük tahıili için Amerikaya bilmüsabaka 
on maarifçi gönderıni§ olduğunu ıöyle
miıtir. 

Bu mermerlerin çıkarılması ve. 
imtiyazını Sıvaslı Hüsnü Efeıtd• 
uhtesine almıftır. Mermerleriıni~İll 
daha asri vesaitle çıkarılması içııı 
uğraşılmaktadır. 

Hariciye Vekilimiz yann l tal yan Se
firi tarafından sefarette öğle yemeğine 
davetlidir. 

Yarın saat 16 da buradaki Sovyet Se
firi Hariciye Vekilimizle beraber çay iç
mek üzere kendilerini otelde ziyarete 
gelecktir. 

balkan itilafı misakının metni 
Balkanlarda ıulhün daha ziyade kuv

vetlenmesine yardım etmek iıtiyen, 
Briand - Kellog misakııun tanzimine ve 
Milletler Cemiyeti heyeti umumiyesiııin 
buna müteallik kararlanna hlıkinı ol
muş olan anlaıma ve uzbıma zihniyeti 
ile müteharrik bulunan, muahede ve mu
kavelelere müstenit elyevm mevcut ta· 
ahhütlere riayeti ve Balkanlarda ülke 
itibarile balen teessüs ebniı nizamın mu
hafazasını temine kat'i surette azmetmiş 
olan haşmetli Romanya Kralı Hazretle
ri, Yunan Reiıicümhuru Hazretleri, Tür
kiye Reisicümhuru Hazretleri ve haı
metli Yugoslavya Kralı Hazretleri Bal
kan itilafı misakı akdine karar vemciıler 
ve bu huıusta: 

Yunan Reiıicümhuru, Hariciye Nazırı 
M. Maximoı Hazretlerini, 

Haımetli Romanya Kralı, Hariciye 
Nazın M. Titülesco Hazretlerini, 

Türkiye Reiaicümburu, Hariciye Ve
kili Tevfik Rüıtü Beyefendi Hazretlerini 

Haımetli Yugoslavya Kralı, Hariciye 
Nazın M. Y evtiç Hazretlerini, 

Kendilerinin fevkalade murabbaslan 
olarak tayin ebnitlerdir. 

Bu fevkalade murahhaslar, uıulüne 
tevfikan muvafık ıurette tanzim edilıniı 
olduğu görülen aaliıhiyetlerini teati et
tikten sonra apğıdaki alıkim hakkında 
mutabık kalmıtlardır: 

Madde 1. - Yunaniıtan, Romanya, 
Türkiye ve Yugoılavya, Balkanlardaki 
bütün budutlarmın emniyetini müteka
bilen tekeffül ederler. 

Madde 2. - Yükıek akit taraflar, it
bu itilifname ile tayin edilen ıekildeki 
01enfaatlerine dokunabilecek ihtimaller 
lımrııaında alınacak olan tedbirler Ü::ze-
rinde görü§üp anlqmayı taahhit eder
ler. Yüksek ikit taraflar, itbu itilafı 
İmza ebnemİf olan diğer her iıanıi bir 
Balkan memleketine karıı aralannda 
mütekabilen ve evvelce haber venneksi
ıin hiç bir ıiyaıi hareket ve tqebbüıe 
giriımemeyi ve diğer her hangi bir Bal
kan memleketine karşı diğer akit taraf
lann muvafakati olmakıızın biç bir ıriya
ai mükellefiyet altına grimemeyi taah· 
büt ederler. 

Madde 3. - lıbu itilafname akit dev
letler arasında imza edilir edilmez meri
yete girecek ve mümkün olduğu kadar 
ıür'atle taıdi.k olunacaktır. 

lıbu itilifname her Balkan memleketi
ne açık olup, o memleketin iıtirııki ikit 
taraflarca müsait bir tetkike mevzu tet
kil edecek ve diğer imza edenler muta
bakatlarını bildiTir bildi.rına itbu ittirik 
keyfiyeti hükmiyet kesbedecektir. 

Mezkur fevkalade murahhaslar tascli
kan lilmeal iıbu akitnaıneyi imza etmiı
lerdir. 

Dört nüsha olarak Atina'da tanzim e
dilmiı ve akit taraflardan her birine bi
rer tane tevdi olunmuıtur. 

M. Muşanofun nutku 
SOFYA, 12 (A.A.) - P·-··-•,:1 1\11, 

Muşanof Plonede dün oöylediği nu • 
tukta Balkan misakı haluun~~ -~· ... it 
tir ki: 

!arının hudutlannı zorla değittirme - mir edilmesini le§l<ll etti. Maııya.ai za T evkifat yapılıyor 
ği dÜfünmediğini bir kere daha isbat de Feridun Bey, çar§ıdaki dükkanlar 

miştir. 

etmiştir. Maamafih komşularımız Bal dan çoğunun boş olduğunu, biT kıs- PARIS, 12. A.A. - Reuter ajansı mu-
kanlarda arazi ıitatüsünü teminat mmm sahiplerinin belli olmadığını, babirinden: Şimendifer garlarından ba-
altında bulundurmağa matuf bir iti - paranın tahsili zor bulunduğunu SÖY· zılan poliıin itgali alt.ndadır. ~imdiye 
laf akdini tercih ettiler. Bu misaka, ledi . Emin Ali Bey çar§IYJ tamir için kadar hiç bir mühim hadise kaydo
iıtirak ebnek için değil fakat sulh ve evvela esnaftan para toplayıp sonra lunmamııtıır. Mamafi, grevciler bazı oto
battı hareketimizi milletler cemiyeti mı tamire b~lanmaaını, yoksa be'e - büsleri durdurup ca.T.l:ır.ru kırm f ard.r. 
m.isakına uydurmak a rzusunun ııa.ikiy diyece tamire başlanıp, paranın sonra Bir çok fabrikaların kapıamda, grevci 
le ittirak ebnedik. Mi ' letler cemiyeti mı tahsili muvafık olacağını sordu. amele arkadaşlanru baştan çıkarmağa 

A al b ih 1 • h ·· • · t t çalı•ıyorlar. Epey tevk fat vardır. 
misakı ne Bulgaristanın ne de Balkan z ar, u c et erın enuz ıyıce e - ' 

k .k ed'I d . .... ·· 1 d b ı Komünist ve sosyalist fırkaları, umu· devletlerinin eseri deg" il fakat onu im ı ı me ıgı muta easın a u un • 
d 1 A · B ekr .. ld D mi i, konfederasyonuna menıup amele, 

zalayan bütün devletlerin eseridir. Fa ua r. vru ey t ar soz a ı. e • 
kat hareketimiz büyük devletlerin sa di ki: müstakil senC:ikalar, farmasonlar ve 

El. • d k• k ---''- · T · fa•ist aleyhtarı cemiyetler bunün Öqu"le-
lahiyettar makamabnca da haklı ola- - ımız e ı anun ...,.ıntir. amı ' • 
rdk takdir edilmektedir. rat bedeli bu gibi ahvali mÜ§terekede den sonra Vensen kapıamda resmen bir 

1 h .b. 'tt' Ki ) h · k nümayı·, icrasına davet ediJmi·1erdir. 
Mumt.az devlet adamı M. Titüleskonun ma &a 1 ıne aı ır. ra a ra acız o '" 

t h · ı· ) M 1 b" ·· Telgraf ve telefon muhaberatının du-
Balkanlann istikbalinden bahsederken nur ve a 51 at yapı ır. ese e uyu - 1 tülmektedir. Paranın tahsili §ekli de- çar bulunduğu fuzebzüp dolayisile vi a-
hudutlann yavaş yavq kıymetten dü- rece derece kanun yol'annda tekenı- yet"crden çok az haber alınmaktadır. 
şerek maddiyetlerini kat'i surette kay- mül ettirilir. Çarşı tarihi, bedii ve mi- Lille belediye müstahdemleri greve i,. 
bettiklerini ve bugünkü vatanlarnruzın mari kıymeti haiz bir yerdir. Eğer tirak etmi~lerdir. Şimal madn mıntaka-
bir liok büyük vatan haline gelerek her burasını tamir ettiremiyorsak ve bu- aında grev yalnız bir kısma mun!>aaır 
birimizin kendi memleketine karşı olan nun için bütçeye tahsisat koyamıyor- kalmıştır. 
muhabetinin muhassalasını üzerinde top- sak, hiç olmazsa yıkılma tehlikesinin Marsilyada liman ve nhtlım amelesi de 
layacağı için hepimiz için daha aziz ve önüne geçmek için, hedmi için büt _ grev vapbklanndan, bütün nakil ve tab-
insani bir aile ocağı haline geleceğini çeye tahsisat koymalıdır. Fakat çarşı mil iıleri durmuştur. 
tahayyül eden sözleri ne kadar insani muhakka ktamir edilmelidir. Bunun Lille'de nümayişler 
ve alicenabanedir. Fakat M. Titülesco- için imkanlar vardır. Müteakıben Cev LILLE. 12. A.A. - Binlerce nüma-
nun nüvazitl<&r ve müphem Iİ•anlı misak det Kerim Bey söz aldı. Dedi ki: yisci. baflannda müzika ile şehrin so-
lar, ve birbirine karıtarak tahayyüleri - Çarşının tamiri teklifi bir sene kaklarını do'aş~ışlard ·r. Nümayiş, mcy-
aze biT fey mi verdiği yoksa sizden bir evvel meclise geldi. Hala lafı ile va - danda verilen hır konserle tatlıya bağla-
şey mi aldığı daima belli olmıyan ali- kit geçiyor, Kat'i bir karar verilemi - narak hitama ermiştir. 
cenaplıklar hakkındaki fikirlerine iştirak yor. Eınaf ta müracaat ederek tami- M. Doumergue Pariae gelirken 
edemem. ratm yapılmasını, tehlike bulunduğu 

Müteakiben M. Mupı.nof Bulgariıta- nu, tamir bedelini kendilerinin vere- anlatıyor 

Gene maarif müfettiılerinden Hüsa
mettin ve Süleyman Edip Beyler köyler
de yapmıf olduklan tetkikler ve mütahe
deler hakkında kıymetli izahat vererek 
köylüye yanaşılmasmı, kazalarda da teı
kilat yapılmaaııu anlattılar. 

Halkevi reisi Ali Rıza Bey bu arkadaş
ların ıöylediklerini teşekkürle karşılıya
rak Halkevleri nizamnamesinin Köycü
lük komitesine ait maddeleri hakkında 
izahat vermiş ve henüz tamamlanmıyan 
bu iki sene içinde mümkün olduğu kadar 
çalışıldığını; bundan sonra bütün arka
daşların da mesailerini birleıtirerek ça
lııılacağını söyledi. 

Müfettit arkadaşlar, her hangi vazife 
verilirıe kabul edeceklerini bildirdiler. 

lımail Şevket Bey de komitenin geniş 
bir faaliyet programı olduğunu, maddi 
imkansızlık dolayısile hepıini tatbik et
menin kabil olamadığını ıöyledi. 

Müzakere büyük bir hararet, ciddi
yet ve aamimiyetle geç vakte kadar ıür
dü. Sonra gizli reyle komite azau ıeçil
di. lıimleri ıunlardır: 

lımail Şevket Bey, Meliha ATRi Ha
nnn, Zeki Cemal, ziraatçi Ratit, Dr. Fu
at Sabit Beyler. 

nm takip etmekte olduğu ıulb ve an- ceklerini bildirdiler. Bu itte beyetifen M. Downergue Sa§vekilet vazife -
laıma !iyaıetinin layetegayyer olduğu- niyenin kabahati vanlır. Bize çok ip - ıini kabul ettikten sonra, oturduğu ri toplayacağım. Şimdiki parlamento 
nu katiyetle teyit etmit ve demiştir kiı tidai bir ketif getirdiler. Tamiratı Tournefeuille'deki köşkünden Parise yu teıkil eden zevatı pek az tanıyo-

Bulıro"ıtan, Balkan misak-na ittirak yapmalarını, bunu için de ne lazım - gelirken ' yolda kendisile gÖrİİ§en bir nmı. Mebuslardan belki aııcak ellisi-
etmemış olmakla beraber bu siyasete de- aa, esaslı surette tetkik edibnrli ve gazeteciye ıunlan anlatmıştır: nİ tanırım. Düıününfü: ki, on iki sene-
~ ede~ek ~~ bu ıİyaıetin değişmedi- bir neticeye vanlmalıdır. Yapılan ke- - Daha Üç gün evvel bu yoldan, den beri ayağunı parlamentodan içe-
ğinın delillennı her gün k~ularma ve ıif 300 bin liralıkbr. Halbuki tamira- fakat akıi istikamette geçtim. Pariı- riye atmadan. Bizde bir darbı mesel 
rebilecektir. tm befyiiz bin liraya, hatta bir mil - te idim. Eoki doshım Ciimhurreiai M. .,,ardır: "Anlaştıktan aonra, yağmur 

Misakın akdinden sonra dört dev- yon liraya çıkacağını söyleyenler var Lebrun ile göriiftüm. Uzun uzadıya yağdırmak bile kabildir.) Ben herbal 
let mümeasilleri tarafmdaıı sövlenen dır. Demek ki fen heyeti ketfini çok konuıtuk. Sonra Tournefeuille'del<l de mucizeler yaratacağımı iddia et • 
nutuklan okumakla bilhaua bahtiyar kabataalak yapmııtır. Tamirata ait inzivagilınna döndüm. Hatta bugün miyonnn. 

ld M M 
• ben ve refikam Marsilyaya gidecek o um. . a:ıumos'un nutkundaki evrakı ve ketfi makama iade edelim. k 1 insan bünyesinin hazan bir kür'e 

Heıiode'a ait ıu fıkra rok y-"ınde Bize daha olgun izahat ve fenni ke - ve yann oradan iki ay kadar a • ''- • • d 
d 

• d ' E f • • -· mak niyetinde olduğumuz Mısıra ha- uıtiyacı Tardır. Bu, milletler ıçan e 
ve ogru ur: ' Y ikir, adaleti dii§ün tifle ıretirsinler, ondan ıonra tetkik ede- böyledir. Franaanm da geçirdiği bu 
ve cebrii§iddeti ebediyen unut'' iıte bu, lim. Parayı esnaftan nasıl tahsil ede- reket edecektik. Beni hangi ıerait da acı günlerde bir milli vahdet kürüne 
Bulnaristaıı aiyasetinin zihniyetidir. ceöimizi de kararl .. bralım. Mubak • bilinde çağırdıklarını bilirsiniz• lh • dır B ·· ı ) • k •k k• f 17' • Bugünkü terait dahilinde yatlı bir tiyacı var • azan oy e zamaıı ar 

Bulgarların ilişti klari madde yıa t~re~~r=.:ı:~~ ~~z ~1: adamm Bqvekalet gibi ezici bir var ~:.r ;;};:!: !~~~:::'~';!, ;...:;:~: 
SOFY A, 12 (A.A.) _Balkan mi- tlJ'1 hep birden tamir ettİJ'ıoml!ızsek kı- zifeyi kabul editinin Madam Dou • da bu mücadelelerin ne demek oldu-

' 
1 E )• "hlm mer~•e üzerinde elemli bir tesir hıra sakının metni maliim ohnakla bera • ıım ara ayıra ım. vve a en mu o- 0

- ğUDU öğrendim. Şimdi bu merhaleler 
be 1 t fi • ed ı· B. kacag" mı söyliyen gazeteciye Batve -r resmi Bulgar mahafili, gayet bü- an ara annı taırur e ım. ıze ye- den birine gelmiı bulunuyoruz. E-

.d b' k ·ı -~-• S b kil tU cevabı vermi~tir: 
yu .. k bir ketu-=yet go·'ıtermektedır· ler. nı en ır eşı yapsmıar. onra u " k• 1 • ğer bunu anlarsak, eg" er Fr..- bir • ~~ ·· d 1 • bed ı· - Bililcia vazifemin baıve a eh 
Bilakis gazeteler, bu -'saka bı·r çok gun çaf'lı an a ınan ıcar e ı mec- il .. 1· )e§IDİf hale gelirse, dünyaya ne SÜ • 

-o-

~ydın maliyesinde yeni teşki'.41 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayetiınit 

maliyesinde 1 timdiye kadar Aydınıo 
ortasından geçen demiryolunu esas ttı• 
tarak hatbn ıimalindeki mahalle •• 
köylerin umum tahakkuk itlerine bir, 
hattın cenubondaki umum mahalle ·~ 
köylerin tahakkuk iılerine de ikinci bıt 
ıube bakıyordu. 

Yeni defterdarımız bunun talimat• 
nameye uygun olmadığım ve iılerio 
karıımaaını mucip olduğunu görerek 
bu teıkilatı değiıtirmiı ve belediye bU" 
dudundaki mahallatın kazanç verıi 
tahkiklerinin birinci, bina , arazi, "le" 
raset ve sayim vergileri tahkikleriııİ0 
de ikinci şube tarafından yapıJmasıııl 

belediye hududu dışında kalan kÖY' 
!erin tahakkuk itlerinin de varidat ~· 
!emince icrasını kararlaıbrmıf ve şu· 
bat batından itı1ıaren maliye dairesi ye 
ni tetkilat claireıinde çalıımağa baıl•· 
mıtbr-

Bunun itlerin çabuk görülmesi nal<· 
tasından çok büyük faydalan ıimdideı' 
tebarüz etmekte ve maliye dairesİOe 
giden halk itlerinin hemen yapıldığıııl 
memnuniyetle görmektedir • 

Yeni idare heyeti riyasetine ınkal'1'1 
nahiye heyeti reisi Mehmet Y uıı"" 
umumi katipliğe baımuallim Ziya , •• 
zalıklara telgraf müdürü Fehmi, Jfaf&~ 
Ve Mehmet Hakkı beyler ve umuın Jı•P 
tanlığa da Zeki beyler seçildiler. 

Sultanhisarda musamere 
SULTANHiSAR, (Milliyet) - l'J~ 

zilli balkevi temıil heyetile muıiki 1' 
lmnı evvelki gÜn nahiyemize gelerel' 
fırka aalonunda §ereflerine bir ziyaf•1~ 
nrildi. Aktam temsil heyeti tarafındı 
bir müsamere verilmit ve musiki W 
lmni da temsil araaında milli baTalııı' 
Te klasik parçalar çaldı. 

Müaamereyc bütün Sultanbiıarlıı-r' 
selmiılerdi. 

Kıymetli gençlerimizden RagıP B· 
tarafından fırka kütüpbanesine ı!iD 
cilt kitap hediye edilıniıtir-

Sivas kaza kongreleri ~~ __ .,. ? B d L•k • ı kabul etmek olduğunu k soy ıyen 
makaleler taL-ı'a etmektedır· . En zı"ya- muu ncuır . unu a tetr<ı etsın er, d zel bir manzara göstermit olacafız. 

115 •1ct d' · • · • · b. b·ıd· zevcemdir. Eğer bi ayette tereddüt ~'-" ıı de teoir hüıl etmiı olan madde, Akit ı ısa ı, tıcan va.zıyetini ıze ı ır • O zaman, vaziyetin icap et.iruiği po- SiVAS, (Milliyet) - Kaza ko • 
d 1 1 . ainler " etseydim, bunun sebebi yafmım geç• litikayı tahakkuk ettirmek biç te güç 1 b d ı· 

ev et erın herhangi bir devletle di • • kin olmandır. Bugün 70 yaıındayıın- are erinin A•ladığmı geçen e yad 
• va 'ül' · d ı ı · c .... det Kerim Beyin teklifi muva - olmıyacaktır. Zaten politika o kadar -, • e ger zı ımza ev et erın muvafa - Bu y .. ta bir insanın cesareti ve hı;._ mıfbm. Bazı kaza merkezlerııı 
katl<ri olmak • • · fık görüldü. Ve evrakın makama ia - ~ - mu'dil bir ~Y degı""ldir. Sadece hiui J-. . sızm aıyası müzakerele- nü niyeti ne olursa olsun, onda genç- •- f d. intibaplar neticelenmi•tir. Dig" er ~ 
re ;ıırıtmemeg" i taahhu"t etm·'-te ol _ desine karar verildi. selimi umunıi sahaya koymak ka i ır. . d d v ıJı• 
dukhrmı natık olan madded';. Pes-şembe günü toplanılmak Üzere )iğin ne kudreti, ne çevikliği vardır. Mebuııan meclisi rın e evam ediyor. Kazaların 

•
Gazetelerin mu"talealarmda, mı·aa- Meclis tatil edildi. Cerc;i (Gençlik) ile (ihtiyarlık) m PARIS, 12 (A. A.) - Versaillea d· lekleri tespit edilmektedir. Hafil' 

kı nisbi tabir olduğunu bilirim. Sonuna • ı k d S 1. 1 af 
unza etmit olduğundan dolayı Yu- kadar genç kalmıf ihtiyarlar ve dai- ıvv-ında Şavil komüniıt ıube reısl, yo azasın a: e ım oğ u Must Ilı 

eoalayyaya ka~ı aala infial ,_, __ -d,·ı - Balkan habarlarl 1 uz·· erinde kanlar içerisinde ölü bulun- Amir oıı:ıu Vetı·, suru·· ··cu·· og"lu • ı. .•. 
k 

·• ........, ma ihtiyar eörünen g..,ç er vardır. d • b. d IS pw 
"'.~me te olduğunu da anlaşılır. Çün- P . b .. "- 1 muıtur. Cesette erın ır yara var ı. met, Tı·ryakı" og"lu Mustsafa, tı~· 
kü Yuııoslayyanm buna mecbur oldu- Grev "ılAn eden talebe arıse enuz yapacaıs~• feY er Dahiliye Nezaretinden bildirildiğine 
ğunu söylüyorlar. tl hakkında bir karar vermeıniı olarak p · t .. ük' ti · . ıeyin Efendiler. .... 

E k.i ha 
• 1 S gidiyorum. Bir defa vaziyeti öğren • göre arıs e gun ı une e geçmıttir. Ş kı 1 k H Hal•! C:eY 

ı mu cır erden Te çiftçi mebuı• OFY A, 12 (Milliyet) - Kızanlık Meb'usan Meclisinin kapıları kapalı- ar ta azası: acı ı , 'f .:, 
!ardan M. Tb d ff "Plad ginazyaaı muallimler heyeti, grev ilan meliylm. Benim gibi inzivaya çekil- dır. Ve muhafaza albnda bulunuyor. - A • D H'· ·· N. ı " . • o oro .,.,, g.. ,. memi• politika adamlarile gÖrü•~eli- fi zız, urmuf, usnu, ıyaı 
aınti; mısalmı ebedi Te acil bir t~h l'ke ebnelde Mıçlu olan 18 talebeyi mek- • ..-- Sacaza tevkil edildi fendiler. _,ılı 
tq edecek kadar sağlam olmadığını tepten tardebniştir. ~·urada muharrir ıu suali aorrnuf• PARIS, 12 (A. A.) - Bir bankanın Gürün: Fuat, Şakir, Talat, V 
Jazmaktadır. Bulgariıtanın bütün kuv- M. TifuleSCO Moskovayagidiyor tur: ,nüesaiıi olup hakkında tahkikat icra e- Abdullah Efendiler. l'.A' 
vetleri §eİniyetlere dayanan ve kiyueCJ. _ Ukin sizin için gayet müabet ıey dilmekte olan M. Sacaza'mn tevkif edil- S hr' 1 .1 y uf Al• v-
le idare olunan bir ıiy••et takibine ma- SOFY"' 12 (Milliyet) - Atina - k dig"i Han·cı·ye N••·-bn· den bilclirı·lmek- Ufe ı: smaı ı ua • 1 - "' fer söylediler. Meclisin feshine ve a ~~ ı· Abd il 
taf kalmalıdır. Hatta bizzat v-ı--·t, ona dan bildiriliyor: M. Tituleaco Atina - dil ,.__ Jdu tedir. ıp, u ah Efendiler. ·1 
Y 

-ua nunu esaıin.in ta ine tara•~ 0 • K ilh• •-- - Ö jll ' uıroalavya ile mukarenet yolunu göa- dan doğruca Bükr.,.., hareket edip o- ğunuzu söylediler. . • 361 ki,i tevkil edildi av ısar J<aZaaı: mer MfeJl' 
teriyor. radan da Moakovaya gidecektir. _ Söyliyebilirler. Üç a~ evve~ki bır PARIS, 12 (A. A.) _ Poliı müdiri- Vehbi, Tahsin, Raif, Hasan E'. 

M. Yevtiç Belgratta Bulgari~ '~nın Atina sefiri huauıi mükilememi tebaru>: ettirmek yetinden bildirildiğine göre it hürriye- diler. . ,,. 
BELGRAT, 12 (A. A.) - Avala A- iatemitler. Halbuki o z~ vaziyet tini tehdit etmek suçu ile 3'r1 kiıi tevkif Yıldızeli kazau: Nuri Mus!.'1 ~ 

janaı bildiriyor: SOFYA, 12 (Milliyet) -Atinadan bugünkünden bamba?ka ıd!. ~alnız eclilmiıtir. Baki İbrahim, Hacı R~zaıı ı:->eY 
Hariciye Nazın M. Yevtiç dün akf'UD bildiriliyor: Bugünlerde Bulgarista - ıunu söyliyebilirim ki, kabıneyı tef • Bazı hadisat dolayısile nakliyat ile met- d•I 

saat 21 de Atina'dan dönmüıtür. latas- nm Atina sefiri Cospodin Neykof ra- kil ederken etrafıma, yapılacak ese• gul -hmııt öğleden sonra otobüı ser- ı H~lk Fırkası .__ -a ı"dare be"etıe' 
yonda Hariciye Nezareti erkanı ve diğer por vermek için Sofyaya hareket ede re iıtirak e-ek isteyen bütün fırka,. viılerini tamamile tatil etmeyi muvafık K.ill ' 

bir çok zevat tarafından karplanmııtır. cektir. lardaıı hüsnü niyetleri ve aalihiyetle- görmüıtür. rini tetkil etınitlerdir. 
~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"' _______ !"'!""!!'!!!_!"!!!!'!"'!~~ . .""""!'~~""!!.__!'!!'!"""~~!!!!'!""!!!~-ıı"!!!'!!!!~!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!"~/ 
. Tarihi roman: S6 Bora yüksek bir yere çıktı •• Ve Çoban kızı yumruklarını sıka- Hitay'in tam vaktinde yetitınesi di? • of' 

''B.,lgarlatanın ıiyaseti bütiin kom
ıularile sulh ve anlqma aiyasetidir. 

Gülleşin Oğlu 
Ya.zan: lakender FAHREDDiN 
Diye bakıyordu. Bir başka seı: 

- Bu me•'um kızın kanım hi.- \ 
la akıbnadılar mı? 

- Onu Günet'in oğlu koruyor .. 
Reisin koruduğu bir kızın kam ko
lay kolay akıtılır mı? 

- Yurttatlarımız bir me9'um 
kız yüzünden kırılsınlar mı? 

Gürültü ilerledi: 
- Hayır.· Kırılmıyacağı:ı •• Ak· 

rep ve yılanlara yem olmıyacağız. 
Mersa'nın kanını istiyoru:ı •• 

- Onu bulmak kabil değil. 
- Mersayı reisin evinden kaçır-

mı9lar. Reisin evine kimse el uza
tamaz •• Bu el, onun kendi elidir. 
Mersa'yı Günet'in oğlu kaçırtmıf
br. 

Hep birden bağnttılar: 
- O halde (Bora)nın kanıma

kıtalım ••• Yurdumuz bir adam yü
zünden altüst olamaz. 

Mabedin önünde toplananlar 
ve heyecan içinde titrefiyorlardı. 
Herkesin gözü yukarıda: 

- Acaba akrep yağmuru ne va-
k. • k ? ' ıt yagaca •••• 

Mabut (Enhil)in cezasına uğra
maktan korkan Sertelli halkı bu 
müthit tehlikeyi gözleri görür gibi 
inanıyorlardı· 

- Ya Mersa •.• Ya Bora ••• ikisin
den birinin kanım dökeceğiz. 

Sesleri mabedin alçak dıvarla
rında korkunç akisler yapıyordu. 
B.':1 ~a~~ kalabalığa karıtmadan, 
pıru!tüyu uzaktan seyreden Günet 
1~. oglu,. halkın. arzu ve temayülü
nu ~endı aleyhınde görmekle, her
kesı heyecan ve teessüründe hak
lı buluyordu. 

- Bir kiti için bütün yurttaşla
rım telef olamazlar ya •• ! 

Diyordu. Fakat, bu itte Bora'nın 
ufacık bir suçu bile yoktu. Mena' 
yı kaplan ininde bulamıyarak geri
ye dönmüttü •• Bora, Mersa'nın (Fı
ratlılar) tarafından kaçırıldığını 
zannediyordu. Zaten yavaş yavaf 
herkes Meraa'nın kaçtığına inan
mağa hatlamıfb. 

Mersa tek başına Türk elinden 
nereye gidebilirdi? 

yüksek ıesile haykırdı: rak: Bora'nm maneviyabnı takviye et• liitay zaten Mersa'ya dit bilı>'~e 
- Meraa'yı bulamadım.. Onu - Bir defa deneyiniz, dedi, Bü- ınİftİ. du. Yurdunu tehlikeye dütüre

1\i' 
babası kaçırbnıt olsa gerek.. Fa- yük Tanri (Bora)yı ölümden kur- Günef'in oğlu büyük mabudun yurttatlarınm rahatini kaçP'jbette 
kat, siz yurdumuzun Enhil'in ga- taramaz ve göğün kapılarını aça- önünde yalvaracak ve mabuttan göçebe kızını ele vermek e tfııttİ 
zebinden benim kanımın akmaaile rak başımıza akrep yağmuru yağdı- Mena'nın nerde olduğunu soracak- herkea için hayırlı olacakb· , 
kurtulacajimı umuyoraanız, itte nraa, o vakit kimin kanını isterse- b. kendisi için bile.. M""' 
ben yanınızda ve içinizdeyim! niz akıtırsınız ! • • • Madem ki Günet'in oğlu gil' 
Haydi, ihtiyar bilginler ve kurul- Günq'in oğlu, çoktan beri gö- Güneş mabedinde... YI seviyordu. Meraa'nm kurbaıttııi· 
tay azaları karar versinler •• ôlüm zünden kaybettiği çoban kızının k ka l ınesile bu sevgi de ölüp gidee:eııeıt' 
satın boynuma insin ve kanım ye- sözlerini itilince tüyleri Ürperdi. Akrep yağmurundan or n a. Hitay bundan sonra, Bora'ı>Jll fal'• 
re do •. kü'lsı;n B" d • b d ik' I .. rın bir kısmı mabedin içine dolmuf, di ayag" ma du"teceg"ini u"'.~ ,,,. 

~ ır erenın aşın a ı yı once bir kısmı da mabedin önünde top. - ~ ,. 
Bu sırada mabedin önünde bir onunla konufluğu ve sevittiği daki- Mersa'nı meydana çı~alfıt ııır 

k 1 k ld 1 · b I d kal h 1 d lanmıttı· rar verdi ••• Yav,.•ça Bor• 
111 

argaşa ı o u.. n oy u ve e- arı ahr a ı. ihtiyar Aaular ve bilginler (kur- -ı 
mir bilekli bir kadın, dev gibi orta- Arılan yürekli çoban kızının ce- tulut duası) na batlamıtlardı. )ağına iğildi: • eti jçiıt 
Y hl ak b ğ d aar t . d t I nl " d k - Yurttatlarının aelan> 1 a a ar a ır ı: e ın en ve a ı ga ıgın an or- Herkes büyük bir iman ve tevek- ~ 

- Şatkınlar •• Körler.. Budala- kanlar, biribirlerine bakıtarak: külle boyunlarını eg"mit, Bu"yük· kendi kanını akıtacak mısıl~tııt' 
1 ı ş· d. k d ··k akr 1 · d. akr ı v Bora, çoban kızile kart' ar... ım ıye a argo ten ep - şte fım ı ep er yağmaga Tannya yalvarıyordu. 
yağdığını itittiniz ve gördünüz mü? hatlıyacak .• Enhil bu sözlerden de Bu kalabalık içinde mabedin İstememşti. 1 ce iıt,a'., 
Mabut Enhl.l Mersa"'nm kanını ı·ate- eplenmezse ne mutlu - Elbette, dedi, bin e.r. •111 ı;Jv gaz • ·- dıvarlarına yaılanmıt duran Bora k ıt • O b 1 k kı 1 d K I l b. nın kurtulması için, bir ıfl mıt·· nu u up anını a tsanız Diyor ar ı. uru tay aza an ır birdenbire hafını arkaya çevirince 
a .• ! insan kolundaki yara için baca- defa da (Güneş mabedi)ne gidi- Hita-'ı görmüttu··. müne ağlanmaz... _. 
ğını ilaçlar mı? lip orada dua edilmesini muvafık ç 7

ba kız B • Hitay sordu: ııl r'" 
B o n ı, oranın mert ve ö- - Ulun hatun bu ite na 
~ ~e tatkınlık? ! Bir göçebe görmütlerdi. lümden yılmaz bir erkek oldugu" nu ld ? Jıif' 

kızı ıçın, reisimizin kanını iıtı·yen B·ı · 1 d b. • halka 1 d. b ld 0 u '" 
b 

ı gın er en ırı ıes en ı: i ig" i için, yurdunun bu ınu" thı'. · d naııt"" '' 
ma uda ben b:u kald rak h kı B k T Q - Benim kanım a a ...... ı 

.,. ıra ay • - üyü anrıden halasımızı felaketten kurtulması ugr· unda ka: • tedığl"' rıyorum: Yurttaşlarımızdan ;;,. al- • " ·d ı· y G sesi yok .• Ben kanımı il b·ıjriııı:, 
ak 

-,.. ıatemege gı e ım.. e ünet mabe- rum dökebileceg"ine iman ehnitti. man, ı·atedı·g·m yerde akıta dı _11 tıı 
m istiyorsa, benden alsın. Bü- d" d (K tul d ) ku l ıJJ 

k T 
ın e ur Uf uaaı o ya ım. Hitay, göçebe kızı için, Günet'· Fakat, •en yurduna f•Y. ı •• ıır 

yü anrı, kurtarıcı ve yapıcı rei- H 1k t I b' hald G·· 
0 

... ,.v • • a op u ır e unet ma- in oğlunun ölmesine tahammül e- adamsın! Büyu"k Tanri ıeıı..-7 sımızi öliimden koruyacak.. Ona bed. d • akın " b I ıne ogru aga aş amıftı. demiyeceğini anlamıftı. nın akıtılmasını istiyor IJlU. tir'''' 
yafamak yaraşır.. Bora akrep yağmuru yağacağı Mersa'yı bulamıyan halk, niha- - Tanriden evvel halk~· '_.-

Hitay'ın ıesinı· ı"titenler, h"•lan- habe · • d • • • k b h g• ,,,. -ı rıne ınanma ıgı ıçın anının yet ma ut En il'e bu e9siz delikan- Ben halkın isteg"ini yapına 
nı afag"ıya indirerek hayretle genr akıtılacav d d d" d.. J k d "" m • t• gın an a en ıteye Uf- mm anını ökmekte ısrar ederse burum. 

· kıza bakıyorlardı. , emıt I· 
1 
~çoban kızı buna nasıl razı olabilir-

• 
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Tarihi t~frikamız: 29 

Napolyon ·imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

1 
Tayyare 
Piyangosu 

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

Ayrılıkta biraz ölüm soğukluğu 
hissedilir. 

Bu geniş bahçelerde, en ziyade \ 
~eşğul. olduğu günlerde dol14ır ve 

anarya seslerini dinlerdi. Napol-
:Yon ge l'.. . ı· h l .. nç ıgının nete ı, en eyecan 
h ııunlerini burada geçirmi,ti. Ni-
.~~et itte pembe ipek örtülerle 

•uı enınit ve en son gününe kadar 
•ıcak b" 
ın ır atkın sıkı rabıtalarını 
U~afaza ettiği Bonapart odaııı •.• 

y 
1 
ınparatoriçeyi yalnız bırakım· 

k~r ardL Artık ağlamıyordu. Dö
tiule<:ek göz y14ının kaldı.~ . ih
d:aı .':~nniyordu. Çehresının '.~a
ltı .. ettıgı acı bir iztirapla ve son-
u~ bir &8-le konu~uyordu. 

.. ancurlann ara~mdan --'ak ııo ·· ,... 
ke l"\.i~'?eğe batlayınca, Jozefin 
1 hdıs~ne refakat eden iki prense
e ~ın bir sada ile: 

b --. Matem gününde beni yalnız 
b ~.r~.kınadığınızdan dolayı ıizlere 
ııtun kalbimle tetekkür ederim. 

b" Bu Prenaeılerden birisi yazdığı 
kır ~ektupta: "Jozefinin bu daki 
k a cıhanm hürmetine li.yik olacak 
i a~ar asil bir vaziyeti vardı. Ben 
~tirabın bu derecesine hiç tahit 

0 llıllf değildim." Diyordu. 
imparatorun mektuplan 

Saraydan gönderilen iki hade
~enin bahçekapısında görünmesi 
lııe . hm J rıne derhal kapılar açı flı. 

0
lefin bundan haberdar olunca: 

k --. lınparatordan bir mektup! 
rı0•un~ .• Kotunuz .• Alıp getiriniz 1 

eınitti. 

d.kJ0 zefin, aaraydan bir haber gel 
c ıkçe akıl müvazenesini kaybete
b~ b.derecede sevinçle karıtık asa-

ır buhran geçiriyordu. • 
~ ~aza.o elem içinde müttekı, 
it·' ekler kadar halim, tedavisine 
ıraz dak"l . ııöat ~lnıezdi. Etrafın ı erın 

n11 erdikleri muhabbetten mem
hu~ olurdu. Fakat hazan ac.abi bir 

nran d • 1 " d"' •er " evresı bat ar, yataga u-
Yaa\ e lllitı1 erce devam eden göz

. arınııı ~ d" ...._ onüne geçemez ı. 

f'f Çabuk mektubu veriniz! 
11ıu, ıha.y~t aaray hademesi görün
tı.ıb \re dız çökerek Jozefine mek

U •ennitti. 
farfamba a~amı saat yedi: 

ı· Mektubunu aldım güzel Joze 
•n B d · ' - ·· l" y • ana aıına ağladıgını soy •· 
b?(1~: ~ugün biraz bahçeye çıka. 
ol dı~ını ümit ediyorum.. Makul 
ti ~.ı.ga başladığını ve eskı cesare-
2 ~~ bulduğunu temin ettiğin gün 
t~ 1P aeni göreceğimi vadediyo-

ın. 

~1Yarın uzun gün nazırlarla me' 
d olacağım. Allahaıamaraldık 
lı. j'tuın. Benim de bugün canım aı 

1 ıııı,tır. Seni biraz memnun ve 
lııetin görmek isterim. Gecen ha
~ıt olsun." 
J lıtıparator, bir kaç gün aonra 
ı.~~tfini gidip görmek arzusunda 
~, "-llduğunu bildirmi,tir. Fakat 
:l'e~l:ron bu arzusunu bir türlü 
:Ya;:e getiremiyordu. Jozefine 

.. ~~ı diğer b!r mektupta: 
F a.ka.t '[i ırelip görmeği istiyorum. 
rahat 4ıla meşğuliyet, biraz da 
llun11 ••tjığnn buna mani oluyor. 
'.tınek1- ber~er kabin~ye riya•et 
lıııiıı llıecburıyetindeyım. Sıhha
llıe11· n~sıl olduğunu bana bildir-

~ •ıca ederim" diyordu. 
deıı ~Polyon Jozefinin sıhhatin
du. aUntazaman haberdar oluyor 
bıı a.h ~~ Yazdığı mektuplarda, 
~der 1 

tan duyduğu acıdan bah 
'lıe11ı11 \re Jozefin bundan ruban 

"E: un olurdu. 
d,"aı:ırene uzun gün ağlamakta 
l.;,tiıı lı~ltiğinj ıöyliyor. Bu hare
'rtık .:ç doğru değildir. Halbuki 
~&.d,. .• !~zYaşı dökmiyeceğini bana 

""' t" 'f·· • ın. 
tııe l> ~Yleri ıarayma advet ettiği
r,y ~llıan oldum. Bu büyük aa
lı.ı-ııd· a_na bombot görünüyor ve 
dilın .•mı burada tamam ile terke-

~(1 hissediyorum. 
fiıı lıahaısmarladık, güzel J oze-' '1 hatt d" 1" U . a aım o .. 

nı ıt edilmiyen ziyaret 
lıu2 ...._ ;elecğinden bahsediyorsu
birı~~ı ~~t onu tekra~ ! t~krı;:r .~u 
~~t..c n ıçın<le görecegımı dutun: 
"Oğ.:' k buraın<la b:r feyİn hem 
tııııı a ta o!duğunu hissediyo-

lı.ı..~~İ~;kika. Nıınolyon 18 Birinci
lı.İiııc] ": Jo:ı:efini Malmezon köy
~erırıi ~'Yarete geleceğini haber 

I ~tır. 

~hı.t~ar~to; ~~leden sonra yalnız 
""-rantı~~-ıntot•. }'':1Ya bu'.utlu ve f kl dj• • ,Joz~•ıntn imparatoru 
B.r Yan!~ ta onda bütün ~arndan-

Jtı. Jozd;n ayakta dura-

bilecek kuvveti kendisinde bula
mıyordu. Fakat büyük bir gayret 
göstererek bir kaç adım atmış, h'!-
reketaiz, roğuk mermer heykel gı
bi Napolyonu bekliyordu. 

Napolyon da tatkm bir halde 
idi. tik hareketleri!~ "b~zi yfa'kı~ 
bırakınız" demek ıstemıf, a a 
buna ce•aret edememiftİ. Jozefi
nin nedimelerinden bir kaçı etra
fını almıy, orada dilsiz, büyük bir 
helecan içinde hazır bulunuyorlar
dı. 

- Şimdi arbk ümit ederim ki, 
sıhhatiniz iyidir. Yahut iyiliğe yüz 
tubnustur. 

_ Humebneap, lütfediyor, be
nim vaziyetimle mes?,u\ oluyorsu
nuz .•• BuP'iin zivaretin:zj kabul et
mi• olmakla büyük bir şeref ka
zannuf oluyorum. .• 

Jozefin şrüı:;lülcle konusuvorr1u. 
A" zmdan kelimeler bir türlü çıka 

ıı: 
mıvordu. 

Nan<>lyon: • • 
1 _ B;raz mesinıl o1aanız, 1' •• e

. ek 1·yı· etmi' olursunuz ... Ba 
senız P d •. 
7an ki\i{ıt ovnama11mı sever ınız, 

buna da devam ediniz. Hem .ma
nevi kuvvetinizi de yükseltmıf o
luraunuz ..• 

Jozefiıt ;çini CP'kerek: 
- ... y,.hut vaktimi öldürmüf 

olurum!.. Demisti. • • 
_ Navar ,atosu yakında sızın 

• in h"zırlanmı• olacaktır. 
ıç _ Bu hususta istical edildiğini 
haber alıvorum. 

- Peki .• u .. un zarn"-n kalamı
yacal(ımdAn dolayı affinizi rica 
ederim ... l,ler ... 

- Evet. .• Evet .•• biliyorum. 
Jozefi.,:n eli.,; tutunr" kuvvet

siz l>uz pibi olduihmu bi~sebnİf, 
bir' ölii Pline benzetmitti. 

- Havdi biraz cesaret Jm:e
f:n 11izi pek zavıf hııluvorum .. Ken 
dinizi hn derece veise k"ntınnayı
nız. doih'u değildir. Eğer bana 
merbutivetini" baki ise, heni S'"Vİ· 
yorsanız pek kıvmettar olan sıhha 
tinize itin" ediniz ... 

- Ah 1-taıımetn>e"n. al-ı ! 11-'u
lıahbetimden nasıl fÜphe edebilir
ainiz ... 

- Bu t,."k..lirde meA'"t olmağa 
ça'ı~ırn?!. A 11,.h,.ısm,.rla<111c. .• 

_ Naonhton }-.ir kaç adım attık 
tan so"~ .. .tönerek: 

- e:thaa~I\ İvİ UVUntağa JfAV• 

ret er1in:z. Demiı ve hir cocıığa 
rnuhabbatle e"lreder gibi parma
ğını ıtX•tererelc:: • • 

- Bu su-tle harelcet etmen•7'1 
istiyorum. ilave etmİf V" ı..,.,.;ı" 

Bilmedi 

Gülhane ikinci bbbi 
müsameresi 

Gülhanenin ikinci tıbbi müaanıere
ai pazar günü verihniıtir. Atağ.daki 
mevzular ve vakayi hakkında tebli • 
gat yapılmıı ve miinakaıa cereyan et 
mittir. 

1 - Rie lavajı: O:miye muavini 
Dr. Nejat Bey tarafındaıı. Münakaıa
ya ittirak edenler: Muallim Ahdül • 
kadir, Süreyya ve Bürhanettin Oı -
ınan beylerdir. 

2 - Veçhi felcinde lagoftalmiye 
karfı plastik : M~alliın .~: Kemal ~· 

3 _ Miyopatinın ensulmle tedavı
si: Asabiye bat muavini ~.•im Bey ta 
rafından. Münaka9aya l§tirak. eden
ler: Abdülkadir, Süreyya,• Hıdayet, 
Nazım Şakir ve Bürhanettın Oam.an 
beylerdir. 

4 - Bir l'traviç tümörü ".~'" 
Bevliye muavini Kemal Bey. Muna • 
kıı.aJya iıtirak eden: Muallim Fuat 
Kamil Bey. 

5 - Kalp romatizmıı.11 sebebile bi· 
lökraj: Mual'im Abdülkadir Bey ta • 
rafından. Münakaıaya iıtirak eden • 
ler: Muallim Lütfi, Süreyya, Hidayet, 
Bürhıınettin Osman ve Fuat Kiınil 
beylerdir. 

6 - Karhavi andokardit vejtantı 
Tetrihi marazi muaYini Nizamettin 
Bey. Söz alan: Bq ıuiatan Şükrü Şa
kir Bey. 

7 - Bir renklinghavzen vaka11: 
Cildiye baı muavini M. Ali Bey. 

ISTANBUL BELEDlYESl 
Şehir Tiyatrosu 

J\u alqam 
ıaat 20 de 

ZEHiRLi 
KUCAK 

4 Perde 
Yazan Loic Le

curiadic. Tercü
me eden Sait Ali . 

r.1uallim ve Talebey~ tenı:ilat 
varclır. ~ 

Dünkü keşidede kaza
nan numaralar 

25 bin lira lra=nan 
11195 ıi 

10 bin lira kazanan 
21193 

4 bin lira kazanan 
14727 

2 bin lira kazanan 
20937 

1000 lira kazananlar 
18487 18727 

500 lira kazananlar 
1563 2673 2774 3721 3958 4355 
4441 4558 4817 5988 6245 6381 
6930 8091 8111 8249 8250 8630 
9772 9880 10199 1040:> 10671 10684 

11961 12548 13122 14478 13619 13524 
15186 15193 15774 15835 16168 16322 
16499 18726 19010 20567 20578 21000 
21001 21518 21726 21875 22283 22813 
23536 24392 

150 lira kazananlar 
898 1855 2494 3554 5843 7892 

8517 8924 11163 15525 16122 18038 
18763 21068 22705 

100 lira lrazananlar 
228 324 1308 1856 3174 3432 

3977 4066 5904 6549 6550 6788 
9801 10424 11895 12512 12753 12841 

13784 14166 14847 15133 15399 15473 
15967 16421 16994 17645 17691 18241 
18984 19344 19344 19407 19733 19928 
19985 20211 20681 22262 22783 23480 
23580 23603 23827 24822 

50 lira kazananlar 
41 268 318 348 396 420 

855 1121 1188 1510 1756 1862 
1915 2254 2675 3190 3463 3484 
4148 4233 4362 4382 5257 5344 
6557 5670 5903 6082 6094 6136 
6233 6266 6277 6398 6820 6916 
7771 7911 8077 8538 8798 9057 
9075 9087 9101 9483 9627 9649 
9671 10300 10357 10551 10818 10976 

11547 11666 11876 11884 12231 12336 
12519 12663 12831 12954 13014 13285 
3671 13738 13830 13949 14117 14275 
14275 14396 14751 15011 15060 15277 
15800 15915 16490 16506 16824 16965 
17031 17092 17138 17531 17633 17665 
17745 17921 17949 18052 18093 18211 
18234 18385 18686 18835 18872 18909 
18976 19339 19568 19622 20104 20113 
20303 20531 20543 20756 20964 21065 
21164 21383 21904 22163 22856 22952 
23323 23763 23830 24186 24257 24288 
24374 24652 24713 24771 24956 

30 lira kazananlar 
289 324 368 728 856 867 
905 969 996 1059 1064 1192 

1356 1420 1441 1510 1516 1558 
1569 1687 1773 11e9 1sso 2:ıo4 
2185 2225 2228 2237 2357 2416 
2444 2125 2935 3415 35n JS:ıo 
3874 3974 4035 4039 4110 4333 
4353 4747 4826 5072 5209 5333 
5553 5795 5884 5907 6151 6343 
6757 6301 6882 7023 7147 7169 
7295 7475 7495 7804 7807 7993 
8018 8028 8058 8101 8471 8561 
8706 8727 8995 9133 9156 9379 
9516 9769 9795 9843 9870 10002 

10034 10206 10348 10635 10689 11141 
11348 11382 11505 11522 11564 11545 
11983 12117 12205 12647 12563 12743 
12764 12809 12811 12818 12849 13015 
13293 13418 13573 13635 13746 13755 
13843 14254 14299 14751 15302 15454 
15574 15740 15783 15933 16013 16135 
16197 16272 16327 16555 16590 16612 
1668!) 16759 17284 17388 17425 17921 
18069 18310 18415 18670 18737 18844 
18963 18968 19165 19228 19291 10096 
19715 19799 19901 20227 20320 20326 
20461 20609 20664 20716 20807 20832 
21019 21345 21393 21755 22036 22051 
22090 22345 22515 22716 22731 22759 
23458 23522 23582 2383o 23893 23983 
24096 24310 24437 24508 24540 24665 
24871 

Nihayetleri (16) ve (32) ralcamlariy
le biten bütün numaralar Yİrmiter lira 
ikramiye alacaklardır. 

* "' • 
PiYANGO MODORLO~ONDEN: 

25.000 Lira kazanan 11.195 numaralı 
biletin üç parçası lıtanbulda birer parça-
11 lzmir, Muğla, Bandırma. Borsada sa
tılmıt bir parçası Zilede satdamıyarak 
iade edilıniı ve iki parçıuı ıatılmamııtır. 

10.000 Lira kazanan 21,193 numaralı 
biletin dört parçası lstanbulda birer par• 
çaaı lzmir, Bayramiç, ve Karadeniz .,.. 
reyliainde satılmış bir parçıuı Ankarada 
aatılamıyarak iade edilmjı iki parçası 
satılmamıştır. 

4.000 Lira kazanan 14.726 numaralı 

biletin bet parçası lstanbulda bir parça
•• Diyıırbekiı-de ıatılmıı bir parçası iz. 
mirde ve diğer parçası Manisada ıatıla· 
mıyarak iade edilmit ve iki parçası sa .. 
blmamıttır. 

3.000 Lira kazanan 13.2~4 numaralı 
biletin 4 parç•sı lstanbulda birer P•r
c;aaı lzmir, Ankara, Zonguldakta salıl· 
mıı iki parça11 ıatılmaınııtrr. 

KOçDk lktıbaelar 

Ecnebi gOzll ila iktısat 
sistemimiz 

Türkiye Cümhuriyeti ahvalini 
tetkik edenler, Türkiye devletile 
memleket iktisadi hayab arasında
ki münasebatm tqkil ettiği naza
riyeyi ıerahatla tarif ebnenin yo
lunu uzun zaman aradılar. Bu hu
ıuıta nazariye güdülmediği, M11~
tafo Kemal ve arkadatlarınm ik
tisndi siyasetler.inde ona tabi ol
dukları, ve Türkiye hükUınetinin 
sanayi ve ticarete hususi sermaye
nin ve hususi tetebbüslerin eksik
liğinden dolayi sevkedildiği söy
lendi. 

Türkiye rejimi bir az fa,izmi an
dırmakla beraber faşizm değildir. 
Sovyet ve Türk iktisadi usulleri a
rasında müşabehet olmakla bera
ber, her halde komünistlik değil· 
dir. 

Türkiye hükumeti timdi 16 inhi
sar işletmekte olup, en mü~i~l~ri 
tütün, İspirto, tuz, teker ve ınfılak 
maddeleridir. Dem:rvolları. ma.-'en 
ler ve sahil gemiciliği filen inhi
sa; albndadırlar. Diğer taraft'!n 
bir çok yeni sanayi hükumetın 
kontrolu albndadır, zira teessüale
ri için sermayenin o/o5 8'İni temin 
etmi,tir. 

Türk devlet sermayeciliği yalnız 
sanayi, vesaiti nakliye, bankacılık 
ve ticarete inhisar edeceği tahmin 
olunabilir. Milyonlarca köylülerin 
toprağına ve sürülerine, küçük 
tüccar ve sanatkarlara tecavüz et
mek niyetinde olmadıkları görülü
yor. 

lamet Papnın beyanatı, Musta
fa Kemal Paşanın Ankarada, 29 
Birinci te•rindeki nutkunun tı .. men 
aynıdır. Gazi, Türkiye Cümhuri· 
yetinin ilk on sene zarfındaki te
rakkisi ancak bir başlangıç oldu· 
ğunu, ve yeni alınacak tetbirlerin 
memlek,.t:" 6 "" ~::h:m ;htiyaçlarını 
ve aanayi inkifllfmı temin edece
ğini söylemİftİ. 

Mustafa Kemnl'in her sözü dai
ma file inkilap eder· Bunun için
dir ki 7 Birincikanunda, Reisicüm· 
hur ile vekiller heyeti S senelik 
bir sanayi plil.nı bazırlamı,lardır. 
Plan tabii Büyük Millet Meclisin-

1 
den geçecektir. Fakat kabulu mu
hakkak adolunabilir. Tah'11inen, 
25 millyon liralık tahsisatı olacak
br. Bundan b14ka, Sovyet hü\rfi..,e
ti tarafından mensucat ve diğer 
bazı makine satın alınması için 12 
milyonluk loadar bir kredi açılmı•
tır. Bu suretle temin ed;len vesaitle 
14 fabrika inşa edilecek, ve bunla
rın onikisi devletleştirilecektir. Ye 
ni tetebbüslerin gayesi, Türkiyenin 
dısardan retirtmeğe mecbur oldu· 
ğu° maddeleri i.-erde temin edecek 
fabrikalarla techiz etmektir. Bu 
suretle kömür, iplik, cam ,:,e, i
pek kağıdı, selüloz, ve kimyevi 
müstahzarat temin edilecektir, ki, 
bunların ham maddeleri halı hazır
da memlekette istihsal edilmekte
dir. 

suveyş kanalı resmi 
Süvey' kanalınden transit geçen 

gemilerden alınacak resmin bir ni
sandan itibaren yüklü gemilerden 
6 altın frank yerine 5.75 altın 
frank alınacağının ilil.n edilmesi 
memnuniyetle kartılanmıttır. Ka
naldan geçen gemilerin kısmı aza
mi İngiliz bayrağım hamil oldukla 
rından, bundan bilhassa lngiliz ti. 
careti bahriyesi istifade edecek. 
tir. Geçen ıeneki kanal haaılatı 
6.818.000 İngiliz lirasıdır. 1932 ha
sılatı 6.367-000 ve 1931 inki 
7.447.000 ve 1930 unki ise 
8.301.000 İngiliz liraaı irl:. C..-r ... "' 
seneye nispetle bu ıene hasılatında 
görülen tezayüt dünya ticaretın n 
refaha doğru gittiğine delil ade
dilmektedir. 

Near Ea8t And lnJia 

Dervedilecek ihtira beratı 
" Nikotinsiz tütün imal ve ihzar usu

lü " hakkındaki ihtira için istihsal edil
mİf olan 23 Mart 1932 tarih ve 1466 nu 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kukun bu kere ba§ka11na devir veyahut 
icara verileceği teklif edilmekte olduğun
dan bu hususta fazla malümat edinmek 
isCeyen zevatm lıtanbul'da, Bahçe~ / ;ıu'· 
da Taı Hanında 43-48 numaralarda mü
kim vekili H. W. Stock efendiye müra
caat ebneleri ilin olunur. ( 13236) 

Devredilecek ihtira beratı 
"Divarlann in~alan hakkındaki hu

susiyetlerine" dair ihtira için iıtihaal 
edilmiı olan 25 Şubat 1929 tarih ve 
782 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukukun bu kere haıkasma de· 
vir ve yahut İcara verilmesi teklif e
dilmekte olduğundan bu bapta fazla 
ınalfunat edinmek istiyen zevabn la. 
tanbul'da, Bahçekapu'da Tat Hanın
da 43-48 numaralarda mukim vekili 
H. W. Stock efendiye müracaat eyle
meleri ilan olunur. (l3025 ) 

807 i 

7 . -- " 

ihtira ilanı ı VAPURCULUl\ 
"Müselles ıeklinde çadır bezi,, hak- 1 TORK ANONiM ŞIRKEn 

kında istihsal olunan 2 T/Saııi 1926 ta- lSTANBUL ACENTALICl 
rih ve 416 numaralı ihtira bet-ah bu defa Liman Han, TelJon: 22925 
mevkii fille konmıdıt üzre ahara devrüfe
ni veya icar edileceğinden talip olan· 
lann Galata' da, Çinili Rıhtım Hanında, 
Robert Ferri'ye nriiracatlan ilan olunur. 
(13011) 786 

OMNIOM ŞARK SINAi 
ANONiM ŞiRKETiNDEN : 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER

ŞEMBE, CUMA günleri saat 
9,30 da Tophane nhbmmdan BAR· 
TIN vapuru kıılkar. Gidiı ve dö
'1Üste mutat isk.,lelerc uğrar. 

Devredilecek ihtira beratı 

§ 

Ticaret kanununun 361 nci maddeaile 
tirket mukavelenamesi ahkamına l'ev· 
fikan Omniom Şark Sinai Anonim Şir
keti hiıııedarlan 1934 ıoeneai Martmm 
17 nci cumartesi günü saat 10,30 da 
Galata'da Unyon Hannunın betinci ka 
bnda 57,58 ve 59 numaralı odalarda 
ıirket merkezinde inikat edecek adi he
yeti umumiye içtimaına davet olunur· 
lar. 

RUZNAMEI MUZAKERA T : 
1 - Meclisi idare raporu ile rnura

kipler raporunun kıraati, 
2 - 1933 ıeneıi muamelibna ait he

sababn kabulü ve Meclisi idare azasının 
ibrası ve senei mezkiire netayici muame-
1.i.bna dair Meclisi 1 clarenin teklifi. 

" Yaygdar ve dolrunmuı kumaş üze
rine tüylü ve püsküllü iı yapmağa mah 
ıuı makina" lıaldmıdalı:i ihtira için is
tihsal edilmiı olan, 14 Mart 1931 ta• 
rih ve 1403 numaralı ihtira beratmm 
ihtiva ettiği hukukun bu kere bntka
sına devir veyahut İCA.ra ve iL-nesl tek 
lif edi:mekte olduğundan bu buıuıta 
fazla malümat edinmek isteyen zevabn 
lslanbul'da, Bahçekapu'da Taı Hanın
da 43-48 numaralarda mukim vekili H. 
W. Stok efendiye müracaat eyJem.,Je
ri ili.n olunur. (13024) 

3 - Umuru ıirketin idaresine memur 
edilen aza aidatımm tayini 

4 - Müddetleri hitam bulan azanın 
yerine intihabat icrası 

5 - Ticaret kanununun 323 ncü mad
desine tevfikan 1irketle muamelei ticari
yede bulunmak üzre Meclisi idare azıuı 
na mezuniyet itası. 

6 - 1934 ıenei hesabiyeai için mura
kıp tayini ile aidabıun teıbiti ve mura
kıbin mazereti balinde ifayi vazife et
mek üzre diğer bir zabn tayini. 

Liakal elli hisseye malik olup ta mez
kü İçtimada hazır bulunmak iı~:eyen Le-

; t · caret kanununun 371 nci maddesi
n t:vfikan içtima tarihinden bir h:ıfta 
ne ı··"kt k' eve! hiıa.e eenet nru tır e mer ezme 
tevdi ebnelidirler. 

Bankalar tevdi edilecek hisse ıenedatı 
makpuzlan ıirket merkezine tevdiat ma• 
hiyetinde olarak kabul olunacaktır. 

11 Şubat 1934 
M~clisi idare 
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' 3 iincii kolordu ilanlar:--J 

M. M. V. SA. AL. KOM. 

dan: 
Hava ihtiyacı için muhtelif 

cins boya, vernik, ve üstübeç 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin hergün öğle:!en 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 3-3-934 cumarte • 
si günü saat 10,30 da teklif 
ve teminat mektuplarile An • 
karada M. M. V. SA. AL. Ko· 
misyonuna müracaatları. 
(3476) (620) 817 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan satılıktır. l~teyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsınler. 

18 ... ' • .,. "1 ' ... • ,:. •. 

IL __ .....!:ıs~T~A~N~R~L~il__;R~E~'..L~E~D~t~Y=E~sı:;...;ı=L~A~N~L~A~R-ı ___ I 
Sur haricinde tevsian yapılmakta olan yol dolayidle 

Mevlevihane ve Silivrikapı mezarlıklarından yola giden kısım 
üzerinde mevcut 26 tane kadar servi ağacı Şubatın 13 ncü Sa· 
h giinü saat 13 ten 16 ya kadar müzayede ile satılacak!ır· Ta· 
lip olanlar Mevlevihane kapısı .. dışarısında Hasan Beyın kahv 
vesinde bulunacak memura muracaatları. (695) 

İstanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Bakırköy, Silivri ve Adılar Kazaları dahilinde ~ul~an 
binaların umumi bina tahririn:n icrasına Maliye Vekfıle:;ıce 
karar verilmiş olduğundan keyfiyet 1837 numara 1 ına 
vergisi kanununun 41 nci mad :lesi mucibince ilan olunur• 

(683) 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için yaptırılması münakaaaya 

.konulan elbise ve kapotlar pazarhk suretile ihale edilecek· 
tir. 

2 - Şartnamede bir değişiklik yoktur. 
3 - ihale 24 Şubat 193 i Cumartesi günü saat 15 te 

Ankarada Emniyet !şleri Umum Müdürlüğü münakasa 

komisyonunda icra edilecektir. • • 
4 ~Talipler her giin Ankara'da EID?1yet lşlerı U-

mum Müdürlüğünde münakasa komısyo??Da ve Is. 
tanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat edebılirler. (596) 

-q7 

Satılık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. İsteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 
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Bu ''Superinduktanı,, ahizesi 
bir radyo makinesinden bekle. 
nebilen bütün evsafı haizdir. 

Avrupanın en büyük radyo 
fabrikaları tarafından inşa edil_ 
miştir. 12415 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız için inıaat iılerinde tecrübeli bir ressama ihtiyaç vardır. Taliple

rin vesikaları ve tercümei hallerile Bankamızm umumi müdürlüğüne müracaat-

lan. 

Uenizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karalı:öy Köprüı..,ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 
Han Tel. 22740 

lskenderiye yolu 
1ZM1R vapuru 13 Şubat SA
LI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru İzmir, Pire, la
kenderiyeye gidecek ve döne· 
cektir. ( 664) 872 

Trabzon yolu 
GOLCEMAL vapuru 13 Şu
bat SALI 20 de Galata Rıh
tımından kalkacak. Giditte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Faba, Giresun, Vakfı· 
kebir, Trabzon, Rize'ye. Dö
nüşte bunlara ilaveten Sürme
ne, Ordu'ya uğrayacaktır. (666) 
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(13239) 

MiLLiYET SALI 13 ŞUBAT 1934 

!.Y-_e __ n_._A ____ Ha_r_a. !::~~:~:if:~.t~!::~:.~::: 
837 

Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
Asabiye Hastanesi Baş Tabip 'ğinden: 
Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde olbapta

ki keşifname ve şartname mucibince yapılacak "9413'.' lira 
bedeli keşifli kalorifer tesisatı 17 /2/ 934 tarihine müsadıf Cu
martesi giinü saat 16 da ihale edilmek üzere yirmi gÜn müd
detle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya çıkarılmıştır. 
Taliplerin münakasaya iştirak etmek için Manisa Sıhhat Mü
düriyetindeki Komisyonu Mahsusuna ve şeraiti öğrenmek 
için Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Baş Taba-
betine müracaat eylemeleri ilan olunur. (537) 
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Loakanta ve Birahanesi E WA i Eminönü Valide Hanı İçinde 
Eminönünden, Sultanahmet, Beyazıt, Şehzadebaıı, Zeyrekhatun'a kadar evlere 
yemek tevzi eder. 885 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Kız Muallim mektebi talebesi 

için (600) metre eloise...ik y nlü kumaşa ihtiyaç görülınüş ol
duğundan 7 - 3 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. Taliplerin kumaş nümunesile şartnameyi ~örmek 
üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemıne ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de ~hale günü temi~atı mu· 
vakkate makhuzlariyle beraber Komısyonumuza muracaat • 
ları. (630) 840 

TRABZON Kumbara Sahipleri! 
sür'at yoln 

EGE vapuru 15 Şubat PER
ŞEMBE 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. Giditte lne
bofu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dönüt· 
te bunlara ilaveten Pazar, Of, 
Pulathane'ye uğrayacaktır· 
~~~~~~~~(70!2_ 

Tamirde bulunan Karadeniz 
vapurumuzun bazı aksamının 
raspası ile Gülnihal vapurumu
zun bazı aksamının boyanması 
pazarlık suretile taliplerine iha
le edilecektir. Şartnameıini gör
mek isteyenler her eiin aaat do
kuzdan on sekize kadar İdare
miz levazım •efliğine müracaat 
etmelidirler. Pazarlık 17.2.934 
cumartesi günü saat On bette 
v•-•lv,.J,tı,.. (70~) 

1 

~ Göz Hekimi ~' 

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

5000 Lira Mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

A~rıları ve -so~uk-algınlıgını- geçlrecek 
'bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha• 
\ 
tırlayınız: Alaca!jınız mal, hakiki olmalı, 

1
\srarla• 

Elektrik tesisatı imtiyazı 
Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 

1-Mustaf Kemal Pa§'l kasabasının Nafia Vekaleti 
tarafından musaddak projesi mucibince 89024 lira keşifli E· 
lektrik tesisatının yapılmasıve işletilmesi imtiyazı otuz 11e 
ne müddetle talibine verilecektir. 

2 - Kasaba (14000) nufuslu ve dört bini müteca-viı 
hanelidir. 

3 - Kasabada mevcut 27 adet imalathanede (350) 
beygir kuvvetinde muharri c kuvvet vardır. 

4 - Belediye senede (40,000) kilovat saat sarfede· 
cektir. 

5 - Otuz sene nihayetinde tesisat işler ve sağlam bit 
halde Belediyeye devredile cektir. 

6 - Müteahhit sokaklara , Resmi Dairelere, Evlere, "~ 
Fabrikalara Elektrik verecektir. Maamafih her şahıs kendi 
müessisesi dahilinde Elektrik tesisatını yapmakta serbestisiıı 

i muhafaza edecektir. , 
7 - Santral yeri, imti yazı almağa talip olana Beledi 

ye tarafından meccanen verilecektir. . 
8 - Talip olanların tekliflerini kapalı zarf derunıJ!' 

da müzayede ve münakasa ka'1.unu mucibince 22-1-934 tar!' 
hinden itibaren otuz gün mü:ldetle ve Şubatın 22 inci Pe;, 
şembe günü saat on beşte M.. Kemal Paşa Belediyesi Encıı: 
menine müracaat eyliyerek vermeleri ve elektrik projel~fl 
nin yirmi beş lira mukabilinde lstanbul'da Taksimde lsti1'' 
lal Apartmanında Elektrik Mühendisi Hasan Halet Beyde!' 
almabileceği ilan olunur. (440) 6~ 

lstanhul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

325 Roda muhtelif burğatada Halat : Kapalı zari" 
21 Şubat 934 Çar§amba saat 14 te. 

1750 metre Beyaz yazlık kumaı: Aleni münakasa il' 
21 Şubat 934 saat 15 te. ,j 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı halatlarla beyaz y~ 
kumaşların münakasa•• hizalarında yazılı gün ve saatlerde'.:; 
pılacağmdan münakasalarma iştirak edeceklerin ye..,,,. 
mezlrurda, şartnamesini görmek isteyenlerinde her gün fi 
sımpaşa cJa kain komisyona müracaatları. (460) ~ 

Ziraat Vekaletinden: 

1 
Dr. Süleyman Şükrü ı 

Birinci ımıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 ı 

Vekalet Fidanlıkl~mda ~etişti~ilen köklü, aşılı kö~ 
Amerika Asma Çubuklarıle Agaç Fıdanları tamamen t e• 
zi edildiğinden dağıtma işine nihayet verilmiştir. Fidan i5l 1, 

,79 ği hakkında devam eden müracaatlara muamele yapılJ1ll1l" 
..M · aıktır. :<.e}fiyet alf.kadarlarm malfunu olmak üzere iJaıı 08~ 
1Jllll' nur. (652) ~ .................... ...1 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk 
:ve kuvvetsizlik halAtında bü· 
yük afide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasa · ı 

. ' 
KullanıJl1"'~ 
Herecza111~ 
de satılJ'' 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden:· 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan Yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren hin kilodan az olınamak üzere her isteyene satılmaktadır.' 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarunızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s 'an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurostur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanla~ va~~n başına beş li.r~ indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamul.e • 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gonderılır. Depodan ıtibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal §irket tarafından müşteri hesabına sı· ı 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başma bet 1 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 1 -Adres : lstanbul'da B.dıçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker. Telefon No. 24470. 645 
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