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Lehistan 
Rusya ve Almanya Heyeti vekilede bugün bütçe müzakeresi başlıyor 

, 1~üyüt. harbin neticesinde imzalanan 
lı~ ınuahedelerile bir takım haksız -
ı..ı..1; Yapıldığı inkar kabul etmiyen bir 
11 

1 attir. Ancak bu haluızlıklar ara
d nda çok haklı olan hükümler de var-
11"· Ve bu meyanda Lehistanın bir a· 
dikdan fazla bir zaman haritadan silin
ı.,..'•.n sonra tekrar ihyasıdır. Tarih
> •nın büyük bir kısma kendi tarihimi
p' kar.tan Lehistan , Çarlık Rusyasr, 
ta'i:'~Ya ve Avusturya arasında üç defa 
•ak •ıın edildikten sonra bir devlet ola
ealr. ınevcudiyetini kaybctmiıti. An • 
t' Parlak ve ıerefli bir mazinin batı -
ıi"nı daima hafızalarında yaşatan Leh
kaer bir ~illet olarak mevcudiy~tl~r_ini 
~ınediler. l.ehistanın taksınunı o 
dı. Osmanlı imparatorluğu tanıma-

&ı İçin, Lehliler Türkler hakkında 
~ :taınandanberi ıükran ve minnet hissi 
n !Urtıılardır. Lehistanın esirlik zama· 
,;,"da. ~er bulan bir itikada göre, Türk 
d ~arı11 Vistül nehrinden abnı sula· 
4ı~' >:aman, Lehistan da tekrar istik • 
1,. '"" .. kavuşacaktı. Bu itikat doğru çık· 
...; Bul'.ük h'.'rpte A vusturyarun yardı.., i;: gonderılen Türk kıtaatının atla
le !-eh nehrinin sulanndan içti. Böy
iti:arıp tesadüflerdir ki halk arasında 

•tların yerletmesine sebep olur. 
~. Lehistan 1918 senesinde istiklalini 
di~'!Jnakla beraber, biri Sovyet Ruıya, 
).ırerı de Alınanya olmak üzere iki bü
ı.~k devletin arasına sıkıtm•flı. Bu, 
a'·Ç le gıpta edilecek bir bal değildi. 
) •r taraftan bu memleket Sovyet Rus
) •ı•n Avrupaya ihtilali taşımak İstediği 
ı~ ~n Üstünde bulunuyordu. Sovyet -
li. •lk zamanlar Almanyayı komünist
i> ~·1 namzet bir memleket telakki et -
.,"ı ••di. Lehistan Sovyetlerin naza -
oıada.. biri komünist, diğeri de komünist 
d llıılga namzet iki memleketi biribirin
• 'j, ayıran bir devlet vaziyetinde idi 
ı.: u vuiyet o kadar nazik idi ki ni
lo Yet Rusya ile Lehistan harbe girdi
~·· Vartova düımek Ü7.ere iken Lehiı
t \,Fr•nrızlanıı da yardrnıile kendini 
~ Yabildi. Ancak Rusya ile Lehis • 
ı.r ar•ll'>daki münasebet yakın zaman· 

" lcadaı IRnzİm edilemedi. 
'ıı lelıistaıun garp komtusile olan mÜ· 
ili ıı.tı.ıi daha İyi değildi. Almanya Le
)'e'lanın habn için bir koridorla iki
~Ynlmıtb. Silezya'da bir çok Al • 
ııı. b ~ lelıistanm hudutları içinde kal
lııa~ • koridoru kaldırmak ve bu Al • 
Aı...., ları tekrar hudutları içine almak 
d<fte '! harici siyaset.inin en esaslı he
~ A("~n birini tetkil etti. O kadar 
ltıi .. ı_?'anlar, 1925 senesinde Lokarı.o 

'""""le garp hudutlannı kat'i ve nİ• 
lılld !arat. kabul etlikleri halde ıark 
~İııd~tlannı l<abul ebnediler, Bunun j. 
ıı. ır ki ıark hudutları mmtakası Av· 
~.t•nın en nazik ve sulh ve müsalemet 
o] tasından en tehlikeli bir mmtakası 

"'akta devam etti. 
•ile Sanki ~r sihirb~n ~!Ü~ tema. 
Ilı bu Vazıyet ıimdı degıfınıftir. Al • 
dı~nya ile Lehistan bir misak İmzala
b "!·. Almanya tark hudutlarını on se
S • •çın kat'i ve nihai olarak tanıdı. 
h~"Yet Rusya ile Lehistan aralarında 
~ ademi tecavüz misalo İmzaladılar. 
~ ~ra g~en yaz Londrada tecavüzü 
d •ıf eden mukaveleyi aktettiler. Şimdi 
.,j'

0 
Lehistan Hariciye nanrı M. Beck, 

ar •kovayı ziyaret ederek iki memleket 
b .. '~~ndaki dostluğun sanıiıniyetini te .. 
ii;i"" etti~di .. ~u . . ziyaret yapılırken 
ii d!vletı? bırıb~~· .. nezdi~e gönderdi .. 
ı,. ınum~.s ~~ller __ buyu~ elçı)ik oldu. Ve!
·~ •ıl bulun dunya numayııkar tezabü
~~~le yeni dostluktan haberdar edildi. 
1ı.,_••tan iki muhasım memleket ara • 
~ kıkıımış iken, şimdi her iki taraf
olıı? omşulan da dosttur. Bu, nasıl ol-

~i ~istanın harici münaıebetlerinde
~aa1bdnlı:ılap Fransa ile Sovyet Rusya 
"ilf]lt alr.i münasebetlerin iyileımesile 
lııijna • ~usya ile Almanya arasındaki 
~. ııi~bellerin fenalatmasile hız alır 
•er. l a~et bugünkü samimi ıekle gi • 
~"hile •bıstanı, Rusya ile misak aktine 
~lilclaJ:~en Fransa olmuıtu. Lehistan, 

''llısa'"1 kazandığı günden itibaren 
l"ına danın maddi ve manevi yardımla-
8•aııııcI!l:~'"'ftı. Fransa ile Lehistan 
t~ıu da ~ !>u yakınlık , Ruıya ile lehis
ı.,, def t"birine yaklaıbrdı. Ancak 
laıı .,,~. U çığır açıldıktan sonra Lehis
·~ 'b'alcil bir harici siyaset takip 
'..ı.. .ı: aşladı. Lehistan - Almanya mi
~İiriid~u müstakil harici siyasetin te
Oçı)dıii ~r: Almanya, Rusya ile arası 
~k• 1 •çın Frans.-.ı ittifakına gir -
ı "'ıdi ':"'2•t (Ördüğü bu memleket ile 
-:01\4~ •asına bir devlet koymak için 
ti. 4ı. .nla anlatmak zaruretini hiaset
'"f•ıı~lan ~ F~ansarun Muasolini ta
:taı..•ııa t~k!if edılen dört büyük devlet 
L. alt Aııtırak etmesinden muğber 
~ lıiıta .lmanya ile anlaştı. Gerçi 

1 •~. Fr 11 ıle Almanya arasındaki misa
haltlda •nsa • Lehistan dostluğunu aıla 
qalde i~ •~mediği söyleniyorsa da her 
d~ ~d 0tnt1;1ıite münaıebetlcrini tan
~' i ~" Lehııtanın, mevcudiyetini i
: ltı ı.!I.~ Fransız yardımına muhtaç 
ı.:~i 19~stan olmadığı aşikardır. Fil
i •ıı ldl ••nesinde Fransa Lehistana 
•"""'uı~ ukça müessir yardımda bu • 
{"•.ı...,~•·. ~ncak 123 senelik esaret 
d •lıııtarı de oyle zamanlar olmuştur ki 
t lttıı töl' Fr!'n:actan ümit ettiği yar -
il lıayaıı'"emıttır. Bu mükerrer suku
~•.1eı İle •.r L..bi!tanda ıöyle bir d~r~ı 
-~'llıi>i k •fad.e edılmektedır: "Kendı ış· 
u,~~ çok"~~miz düzelbneliyiz; çünkü 
)""ladı Yukıektedir. Fransa t!a çok 

•81>tığ1 r j;' l He ıimdi Lchistanın d:ı 
1111derı ·ı.:ndi İtlerini kendi düzeltme
f~•ek ,._' k rettir. Bunu yaparken de 
I Uıü İyi ~.~ lferek garpta hu leşcb • 
il._ ilKkı eden kom§ular bulmuı-

lelıiıt ·ı 
an 1 e Sovyet Rusya arasın • 
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~Bütçe projesinin müza
: keresine başlanıyor 
-- Bütçe 180 milyona çıkarılacak mı? -----= Varidatın yükseltilmesi için bulunacak tedbirler 

henüz tamamile kararlaşmış değildir 
--------------
-= 

~ = 
--
: Maliye Vekili Fuat Bey 

a
5 ANKARA, 18 (MilLyet, Tele

fonla) - icra Vekilleri Heyeti yarın 
~ yeni bütçe projesini müzakere ebneğe 

batlıyacaktır. Maliye Vekili Fuat Bey 
dün akıam Heyeti Vekile içtirtıaından ~ 
sonra geç vakte kadar vekalette kala- =.: 
rak bütçe Ü.<erinde çalışmııtır. = 

Fuat Bey bugün de Maliye Teftit E 
Heyeti Reisi Cezmi Beyle birlikte geç ~ 
vakte kadar vekalette kalmış ve hazır· =: 

=ıı: 
lıklann ikmalile meuul olmuştur. 3 

Dairelerin yeni masraf bütçe proje- a 
Jeri yekllnu mnsraf bütçemizin artma- Ei 
tına icap ettirmektedir. (170) milyon;;;; 
lira olan 1933 varidat bütçesi hazirana ;;;; 
kadar bir miktar açık vereceği manza- ;;: 
rasını arzcttiğjnden önümüzdeki mali = 
senede varidatı artırmak için bazı ted-3 
biri':' :ılmak zarureti hasıl olınaktadır. ~ 
Hazırana kadar olan devre için de :3 
bazı tasarruf tedbirleri alınacaktır. § 
Bu tedbirlerin nev'i ve mahiyeti hak.~~ 
kında henüz verilmiş bir karar yoktur. = 

icra Vekilleri Heyetinin önümüzde- 5 
ki içtimalannda cereyan edecek mü- ;; 
zakereler ·ve verilecek kararlara inti-= 
zar etmek lizımdır. : 

~a llllllDUllJI 1111~ . 
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'Aııusturyadaki iht.ilôlin Viyana sokaklarında bıraktığı ölülerden, tel 
örgü ııe müdafaa tertiplerinden intibalar .. 

M. Do lif us Avusturyadaki 
hadisenin tarihçesini yaptı 
İngiltre, Fransa ve İtalyanın vaziyeti 

Almanyada infial uyandırdı 
VIY ANA, 18 (A. 

A.) - M. Dollfuss 
dün akıam ecnebi 
matbuat mümessille
rini kabul etmittir. 
evvela "Halk için ol· 
duğu gibi hükumet 
için de beklenilmi· 
yen bir hadi oe olan 
facia., nın tarihçesi
ni yapmıttır. 

Soöyal demokrat 
fırkasının müfrit ce· 
nahı taraf ndan çı· 

karılan İsyan, ıefleri 

ile iıçi kütlesini ayı• 
ran uçurumu gös
termiştir. Zira grev 

emri ancak i ~ çilerin 

yüzde onu tarafın· 

dan tatbik edilıniı 

:Avusturya komünistlerinin merkez binası 
bombardımandan sonra delik deşik oldu .• 

ve asilerin yekunu, Sosyal - demokrat 
frrkasının bir buçuk milyon reye malik 
olmasına rağmen 20.000 i geçmemiıtir. 
Başvekil bütün Avusturyada ölenle

rin miktarının 241, yaralananların 658 
kişi olduğuna dair verilen resmi rakam
ları teyit etmiştir. 

O!cnlerden 104 ki,i müsellô.h hükümet 
kuvvetlerindendir. Başvekil kendilerini 
".~azyike hazır bir kapitalizm tarafından 
luz.~~~uz. yere korkutulan" diye tavsif 
ettıı;ı ışçt sınıfının hukukunun muhafa-

daki münasebetlerin tanzim edilmcsj, 
sulh ve müsalemetin idamcliİ bakımın -
dan çok alkışlanacak bir hadisedir. Ay
ni zam~n":la Türk efk5rı tarafından çok 
iyi telakki edilecek bir hndisedir. Çünkü 
biz Rusyaya komtuluk ve eski dost -
luk bağlarile bağlıyız. Lehistan da dai-

za edileceğine en kat'i teminatı vernüş .. 
tir. 

En İyi temel 
VIY ANA, 18 (A.A.) - Carrubure

au bildiriyor: 
Baıvekil M. Dolfus sosyalistlerin 

temayüliıtı 1926 da Llnz'de Bauer ta 
rafından yapılan beyanata nazaran §U 

olmak 18.zım ge~ir: 
•·sosyal demokrasi proleteryarun 

(Devamı 2 inci sahifedo) 

ma Türklerin kalbinde hususi bir yer 
İşgal etmişlir. Tnk•imini tanımadık 
diye, bunun şükran hissini yüz yirmi 
üç sene kalbinde t.flşıyan bir milletin de 
bu yere istihkak kazandığına fÜphe e
dileıne.z. 

Ahme~ ŞOKRO 

Halkevlerinin 
Yıldönümü 

Memleketin her tarafında 
büyük 

merasimle kutlulanacak 
-<>--

Merasim programı hazırlandı 
23 Şubat Halkevlerinin tesiı yıldönü

müdür. O gün bütün Halkevlerinde ol
duğu cibi l•tanbul Halkevinde de mera· 
sim yapılacaktır. Halkevi lstanbul idare 
Heyeti dün merasinı programını tespit 
etmişt;r. 

Öğrendiğimize göre merasim l ıtanbul
da saat 14 te başlıyacak ve Ankara Hal
kevinde söylenecek nutuklar radyo ile 
dinlenecektir. Taksim meydanındaki ho· 
parlörler ile de bütün halk.n nutukları 
dinlemesi temin edilecektir. 

Bundan sonra istiklal marşı ile lstan
bul Halkevinin merasimi baılıyacak, is
tiklal marşından sonra and içilecek, ev 
namına ıöz söylenecek ve Gazi Hazretle-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Demiryolları 
-·--

Amerikalı mütehııssısın 
raporları yeni vekile verildi 

----

Nafia Vekili Ali Bey makamında 
ANKARA, 18 (Telefonla) -

Demiryollarımız hakkında Ameri
kalı mütehas~ı.ın hazırladığı rapor 
lar Nafia Vekili Ali Beye takdim 
cdi!miştİr · Raporlar tetkik edilecek 
ve m:ıtı:bassısın tavsiye etliği bir 
cok yeni eıaslar galip bir ih timale 
gfüe k 1.ul e<li lert k tatbikine gc<;İ-
l cccktir. 
- --·--...... -----
Sanayicilerin 
Dilekleri 

--·--
Vekalet Birliğin dilekle

rini kabul etti 
lstanbul sanayicilerinin di!elıı:.lerini 

lktıaat vekaletine bildirmek üzere An
;caraya gitmit olan 
ve hazırlanan günı 
rük mevaddı ipti -
daiye tarife proje
sini lkbaat Vekale 
tine veren lıtanbul 
mebusu ve Milli Sa 
nayi Birliği Reisi 
Vasıf Bey Ankara
dan dönmüştür. lk 
tısat vekili Celal B. 
sanayicilerin dilek
leri ve yeni tari(e 
projesile pekyakm 
dan alakadar ol • 

VASIF BEY muılar ve projeyi 
uzun boylu tetkik 

etmiılerdir. Şimdiye kadar ithal ettik
leri malın gümrük resminden muaf tu 
tulup tutulmıyacağını tayin edemiyen 
fabrikaların maliyet fiyatlarını hiç bir 
tarzda hesap edememeleri satış husu· 
sunda bir takım mü§külat doğurmuş. 
tu. Mevaddı iptidaiyelerini depozito 
usulile gümrüksüz çekmiş olan fabri
kalar maliyetlerini buna göre hesap 
ederek düşük bir fiyatla satış yapmıı 
olduklarından sonradan bunların bir 
kısmından gümrük resmi İstenince za
rara uğramııtılar. Dün aldığımız ma
himata nazaran yapılan teıebbüaat ne 
ticesinde hükumet fabrikaların bu yüz 
den zarar görmemesi ve bir sarıınbya 
maruz kalmamaları İçin zamanında 
bütün tedbirleri almağa karar vermit
tir. Bu yeni hadiseyi yakından tetkik 
ederek zararlı vaziyet hadis olduğu 
takdirde bu gibilerin himayesi yolun
da gene IBzım gelen tedbirlerin alına
cağını lktısat vekili Celal Bey beynn 
etm.ittir. Muafiyetlerin ilgasından aon 
ra mevaddı iptidaiye gümrüklerinde 
talep edilen tenzilat hakkında birlik.. 
çe hazırlanan proje vekalete arzedil
miştir. Bunların k3nt<niyet kesbetme
ıi için meclisten geçmesi icap etmek
tedir. Proje üzerinde lktısat vekaletin 
ce tetkikata başlanmııtır. Sanayi bir
liğinin projesinde teklif ettiği esas lk
lıoat vekaletince de hüsnü telakki e • 
dilmiştir. 

--o--

Refik Bey gitti 
Avrupadan avdetinden ıonra grip 

hastalığı geçiren Sıhhiye vekili Refik 
Bey, iyilettiği cihetle dün ak§amki tren 
le Ankaraya hareket ebniıtir. 

Refik Bey Haydarpa§a İstasyonun
da bir çok zevat tarafından tefyİ e • 
dilmiştir. 

, 

Müteııelfa Belçika Krrılı Hazretleri en çok sevdiği ııe yoluna hurlıan 
gittiği dağ aporunu yaparken: 1929 da alınmış bir resmi. 

(Madalyon içinde müteveffa k ral askeri ünilormasilc) 

Belçika kralı en çok sevdi
ği bir spora kurban gitti 

Kral 9 metrelik bir kayadan uçuruma 
yuvarlandı, hemen öldü 

Kralın ölümünde bir kast eseri de var mı? 
Belçika kralı Al-

bcı t Hz. dün feci mr 
kaz~ ve tesadüfün 
kuı banı oldu. Şahsi
yoti, hizmeti ve Bel
çika tarihindeki bü
yük rolü ile milleti
nin perestiş derece .. 
ıine varan sevgisini 
kazan•n kralın feci 
ölümü memleketindı 

olduğu kadar, ha
riç ve dost memle• 
ketlerdo de büyük 
bir teessür uyandır
mıştır. Askerliği, si .. 
yasi zekB.sı, ve mem• 
lcket idaresindeki 
yüksek kabiliyet ve 
hayırhahlığı ile ta- yeni kral ııe kraliçe ilan edilecek olan velialıt 
nınan ve bu ni.sbette Prens Leopold ve Prenses Brabant 

de seyahatlan ve dağ sporları ile töhret \ 
alan kralın bir dağ ıporu esnasındaki bu 
feci akıbetini aldığımız telgraflar §Öyle 
hikaye ve tafsil elmekte4.irler: 

Kıral nasıl öldü 
BRUKSEL, .18 (Milliyet - Husuıi 

muhabirimizden) - Kral Albert Hz. 
feci bir kaza netôce.i öldü. Bütün Bel· 
çika bu haberin duyulmaaı ile teeoısiİ· 
re boğulmuştur. H~iac hakkında al
dığım malümata gore Kral dün apor 
yapmak için saraydan çıkmı~tı. Oto • 

(Devamı 6 ıncı •ahi!edc) 

lıtanbulun büyük caddele~inin üç dört g~nlük . hüm~alı. temizliğe _rağmcu 
arzettiği vazıyet gene bu resımdekınden ılenye geçemedı .. 

Yolların karından ve ka
yaklığından olan kazalar 
Deniz yolları artık eski halini aldı 
Bir kaç gündenberi ortalığı kasıp 

kavuran kar fırtınası dinmiş, ıehir tabii 
hayata avdet ebniıtir. Belediye tan;.:i
f.ıt amelesi, büyiik caddelerdeki karlan 
toplayarak kenarlara yığmıf, bu kMlar 
~Öp arabalarile Eminönü ve Sirkeci sa• 

hillerinden denize dökülmüştür. 
Bir kaç gün süren dondurucu ao .. 

ğuklar hafiflemiıtir. Dün hafif bir Ka
rayel esiyordu. Barometre yükselmek -
te, bava gittikçe iyileımck istidadını gös 

(Devamr 2 inci sahifede) 
- e-=-

Ankara intibaları: Ali Sıhhat Şurası Sıhhiye Vekil ı.ıcf,ili Muh
lis Beyin reisliği altında toplanıyor; Teııfik Rü~ Bey 

Ankara istasyonunda 



Milliyet'in tefrikası: 19 

Stc§lVÜ~lky 
Hayatı ve ölümü 

Kocasmm cesedi üzerine atılan kadın ve bir na'şm sefaletini 
Yılcıyan gözyaşları - Stavisky'nin tabancası - müphem 

kalan bir kaç nokta ve has tahanede geçen gece .• 
Madam Staviaky ıaat on biri on 

geçe, bir zabıta müfettiti refakatin 
de Chamonil istasyonuna geliyor. 

Biraz sonra hastahanede, kocası· 
nın ölü yatağı bulunan odadadır. 
ilk önce bir hamle ile ölünün üstü· 
r.e atılıyor, sonra diz çökerek ona 
artık ağzı açılmayan ve sese ç1k
mayan ölüye hitap ediyor, onunla 
kon~uyor. Bu feci sahne, bu yakı· 
cı manzara yirmi dakika sürüyor. 

Bundan sonra zabıta müfett'.ti 
odaya birini getiriyor:Bu adam bir 
doktordur ve hastanın son dakika
larında hazır bulunmuttur. Kadına 
bu son dakikalan anlatıyor. 

Küçük odanın ıesaiz muhitinde 
bu sahne cereyan ederken birinci 
katın sahanlığında bir gramofon 
plakı patinaj sporu yapanJar için 
~ub ve raksan bir hava çalıyordu. 

Hastahanenin önüne zarif spor 
l:ıyafetlerile toplanmıt kibar bir 
l:alabahk hastahanede facianın ya· 
"af yavaf dışarı aksetmeğe bflıyan 
~afsilatını görütüyordu. Günet 
Mont • Blanc tepelerini yaldızlıyor· 
du. Bütün havali karın beyaz man· 
tosunu ~iyinmi,ti. 

Madam Stavisky, kocasının re
r;&letle. ile alakadar olmadığı için 
> geceyi battahanenin bir odasın· 
la geçirmesine ve fethimeyit a.me!i 

:·esi yapılıncaya kadar kalmasına 
nüsaade edilmittir. Stavis'ky'nin 
C<!sedi morga kaldırılacak, tıbbiad
li fethimeyt ameliyesini orada ya
pacaktır. 

Stavisky'nin hü•iyeti ve ölümün 
sebepleri hakkında bilahare hiç 
tereddüde mahal kalmamak için 
el izleri alınmış, sair her tü lü me
rasim ifa olunmuftur. Bu bwıusta 
Pariıten kat'i emiıfer gelm;ttir.Ya
rın bunlar yapılıp bittikten son ·a 
J\.fadam Stavisky kocasmm cesedi
ni alabilecek ve aile bbristanına 
defnettirebilecddir. 

• • • 
Staııisky' nin cıasiyetnamai 

Sayfiyede yapılan tahaıı-iyat 
neticesinde StaTisky'nin odumda· 
ki ufak dolapta beyaz renkli bir 
zarf bulundu, Bu zarfm üzerinde 
••v-iyetnamem,. 'keli i, bir k&
•eainde de "aev~ili kanma tealimi , 
ibaresi yazdı idi. ' 

Stavis!ı:y'nin arkadqı (Vo::ıı:) 
filhakika bu zarfın içinde Staris
ky'nin ''asiyetnameıi bulunduğu
nu ıöylemi,ti. 

Bu zarf, diğer bir zarfa konarak 
ve üzeri miihürlenerek (Bayonne) 
müıtantikine gönderilecektir. 
Anlatbklarına göre adliye memur 

lan Stavisky'nin sayfiyesinde bu· 
lunan iki yol çantaıma da vazyet 
etmitlerdir; bunlann birinde mü
cevherat var imit. 

Orada bazu bulunanlardan biri
nin ifadesine nazal1lll StaTisky bu 
çantalan alıp kaçmak fil·rinrle jdi, 
Ancak buna im.kin bulamayınca 
kalmağı tercih etti. Yapmak içın 
girişiği mücadelede mağlilp olmak 
tan korkuyordu. 

Bir jandarma zabitinin ifadesine 
göre Stavi•ky kammuaaııin bqiıı
ci cuma gününe kadar kaçabilirdi, 
elinde muntazam bir pasaport Yar· 

dı, bir otomobile atlayıp lıYiçre 
hududunu -..ma.k miimkündü, fa· 
kat cuma gününden sonra bu im
kan kalrnamıtb. 

Sayfiyede yapılan talıar\"iyattan 
sonra (Voix)nin metre.ini jandar-

En büyük albn madeni 
işletilecek 

MOSKOVA, 18 (Milliyet) - Sver 
dlovıık'clan on ÜÇ kilomelre -ıede 
bulunan, Scwyet Rmyaıun - bü)'iik 
altın ırıadenin.in iıletilmeoi için haıır
lıklara baılanılmı§tır. 

Sovyetler ile ilmi 
münasebat 

MOSKOVA, (Milliyet) - Len.in• 
grat i.Umler akademisinin içtimalan 
nihayet bulmuıtur. Akademiye ırıuh• 
telif meınleketlerden fahri ve muha· 
bir aza intihap edilmiJtir. Türkiye ile 
ilmi müne,..betlerüı teıiai için a)'rl bir 
komisyon ihdas ed ilmiflir. 

Amerikada işten 
ç1kanlanlar 

VAŞiNGTON, 18 (A.A.) - Nafia 
iılenni idare eden müdiriyet, kullan
mış olduğu işçilerden 672,500 kitiye 
yol vermek niyetindedir. Bu rakkıuna 
evvelki gÜn yol verilen 200.000 itçi de 
ilave edi1irse çıkanlacak iıçilerin a&· 

7m 772.500 olmuı olur. 

ma daireaine götürdüler. (Voi:ıı:) 
sakin bir tavırla: 

-Bizim patron lngiltere ve 
Belçika hükumetlerine kurban git· 
ti. Bunlar Macar tahvillerini satın 
alacaklarını taahhüt etıni,lerdi, ta· 
ahhütleıfoi yerine getirmediler. 

Diyordu. 
• • • 

(Voix) kimdir? 
Bu (Voix) kimdir? Oynadığı 

rol daha az kirlı, daha ı.z karanlık 
olmıyan, emniyeti umumiye kayıt
larında Stavisky kadar malum bu
lunan bu (Voix) nasd adam• 
dır? 

Evveli. bu adamın esrarengiz se 
yahatlerini tetkik edelim: Kıinu
nuevvelin otuzuncu günü bu adam 
Stavisky'den ayrılarak Parise gi· 
diyor, ferdası günü tekrar Stavis
ky'nin yanma ı;?eliyor; J.-an.,nusa
ninin birinci günü gene Parise gi. 
diyor, 2 kanunuaan.de tekrar s-Y· 
fiyeye avdet ediyor. Ne getiriyor? 
Şurası muhakkak ki Staviaky bun
dan sonra (Servoz) a.yfiyeaini bı
rakarak (Chamonix) ye geliyor ve 
o gün (Voix) kendisini (De Far. 
geas) ismile poliıe kaydettir:yor· 

Bu tarihtedir ki komiser (Char· 
pentier) ve maiyeti efradı (Ghamo 
nix) ye geliyorlar. 

Şimdi batıra şu sual varit oluyor: 
(Voix) bu Parise gidip gelmese
yahatlerini ne maksatla yapllllfb? 
Bu seyahatler Stavisky'yi onun re
zaletle: inde alikadar olan maha· 
fili aliye ile anla,tırmaktan ba,ka 
ne suretle tehir edileblir, (Voix) 
bu seyahatten avdetinde mesela 
Staviaky'ye bir anı,..ma yolu tek· 
lif etmiş, Stavisky de bildiği esra
nn verdii?i kuv.et ve itimadile bu 
teklifi k~bul etınemq olamaz mı? 
Bu takdırde Stavisky'yi ortadan 
kaldınnak tarikine gidilmit olma
sı ihtimali yok mu? 

Sta.isky'nin ölümü meselesine 
gelince: Onu yerde ve kanlar için· 

·de buldukları zaman o, yalnız mıy
di? 

(Voix) sayfiyede idi, fakat orta
dan kaybolmuttu. 

Diğer ta:aftan Staviskv'yi tevkı
fe selen komiRr Stavidcy'nin öl
düğünü telefonla Parise bild!riyor
du. Halbuki kendisi oraya Stavis
ky'yi tevkif için gelmi9ti. Bu telefo. 
na ne mana vardı? 

Staııi ky'nin tabanctuı 
Bu da ayrıca bir sır letkil ediyor. 

Zabıta memurları bilahare ba,ka 
ihtimallere meydan kalmamak 
için Sta•iıky'nin tabancuma do • 
kunmadıklarını söylüyorlar. 

Tabanca? Ne oldu? Ondan da 
bahseden yok. 

Sonra (Voix) ne yapıyordu? Bu 
adam bazılarının dediği gibi o a· 
ralık yandaki odada mıydı, yoksa 
diğer bazılanmn dediği gibi çı
kıp gitınit miydi? 

Bina sahibi "alet etıneyiniz !,, 
Diye bir ses it "ttiğini aöyle111i.f • bu 
emri veren kimdi? ' 

ilk zamanlar hiç bir ~Y ıöyle
miy~ (Charpenfer') bilahare Tll

kubulan beyanatında: "Stavisky. 
nin cesetini birden gördükten son 
ra: Dikkat ediniz, ate, etmeyiniz" 
ded"ğini töylemit. Bu ıözden bir 
mini. çıkmıyor. 

Dikkat ediniz, atef etmeyiniz, 
ne demek? Artık atet etmeyiniz 
deseydi daha doğru olur.Ju. 

(BitmeJi) 

Letonya ve Estonya 
RiCA, 18 (A.A). - Letonya ve Es. 

tonya Hariciye nu!rlarının görüpneleri 
dün aktam iki memleket arasında 1932 
senesi teıriniNlni ayında aktedllmit olan 
ittifak Te dostluk muahed:namesinin e
nslı surette inkiıafını temin ed..c:ek bir 
itilüın imzuile aetieelenmİ§Ür. 

itilaf, Letonya ve Estonyamn muıt• 
tazaın içtimalar yapmalarını n iki de., .. 
lelin daimi bir ınecliı teıkil etmelerini 
Ye bu >tilüa bilibara diğer Baltık dev• 
!etlerinin iıtireki derpiı etmektedir. ---

Sulhun müdafaası kongresi 
BRÜKSEL, 18 (A. A.) _ Beyneh.,i. 

le! sulhun müdalıuı koncres.inde Fren • 
nın Milletler ~yeti murUhu .... ,.:. 
azasmdan Profetor Cessüı silahlan ı.ıraı. 
ma konferansının hususi &ilih im.lib ile 
daha fula elabdar olmamasuıa teeasii.f 
etmiı ve ıunlan ilin elmİJtir: 

"Silahları bırakma için mÜ•uİr bir 
kontrol lizmıdır. Bugünkü u•uller bey. 
nelmilel konferanaları muveffakıyetsi:d.i
ire götürmektedir. Sulh, silah imalalt ve
sika usulüne ve ciddi bir kontrol altına 
alındıktan sonra ancak temin ed:lebile
cektir.,. 

Fransız - İngiliz 
Görüşmeleri 

Sovyet Rusya 
Ve Bulgaristan 

-- -o-
Silahsızlanma işi hakkında İki hükumet arasında siyasi 

bir teb1iğ neşredildi münasebat başlıyor 
PARlS, 18 (A.A.) - Dün M. Bart· 

hou Hariciye nezaretinde M. Eden ,,.. 
refine bir öğle yemeği venniştir. M. 
Eden.in refakatinde lngiltere ..,firi, 
Lord Tyrell, sefaret mÜ$tetan M. 
Campbell ve katip M. Sprano vardı. 
Yemek esnasında silahlan bırakma 
hakkında İngiliz • Fransız görüıme'e· 
rine b~lanmqtır. Saat 10 da M. Her
riot ile M. T ardieu ve Harbiye nazın 
Mareıal Petain Hariciye'yi terketmiı· 
ler ve hiç bir beyanatta bulunmamı§· 
tardır. Silahları bırakma hakkında gö 
rüımeler bir taraftan M. Eden, Lord 
Tiroll, M. Canıpbell ve M. Sprano, di 
ğer taraftan M. Doumergue, M. Bart· 
hou, M. Pietri, J eneral Dendain, M. 
Le!!er ve M. Massigli arasında yapıl· 
maktadrr. 

Tebliğ ..• 
PAR1S, 18 (A.A.) - Dün 1~ •en 

17 ye kadar devam eden Fransr - in· 
gi'iz görü;meleri neticesinde Hariciye 
nezareti ve lngiltere sefareti tarafın
dan ayni zamanda bir tebliğ neıredil
m.iıtir: 

"iki taraf tam bir dürüstlük ve doat 
lukla son lngiliz muhtıraaı hakkında 
ırörü•lerini biribirlerine bildirmiılerdir 
Silahlan bır.,knıa meselessinde her i. 
ki tarafça ayni derecede istenileft bey 
nelmile1 bir anlaşma ihtimallerini en 
umumi bir fekikle görüpnü•lerdir. Ha 
riciyeden a:rnlırken verdiği bir beya· 
nalla M. Barthou görüşmenin fevka· 
iade dikkate değer ve sade faydalı 
değil ayni zamanda da elzem olduğu
nu söylemiıtir. Hariciye nazırr, Lord 
E_den"in hoı ve bilhaua çok anlayıflı 
t;~ zat olduğunu söylemiı ve demiftir 

''An1&.fD1& arzumnu derecesine va
racak bir arzu ancak bizim arzumuz 
idi.,, 

A vusturyadalci 
Hadiseler 

(Başı ı inci sahifede) 
tahakkukuna temin için demokratik 
vasıtalar kullanmak istiyoruz. Halbu
ki sosyalistler matrut bir aurette da • 
bili harp hazırlamıtlardır. Bine ırer· 
gisinden elde edilen mülhit varidatı da 
hili harp için İstihkamlar yapmağa aar 
febnif'erdir. Son seneler zarfında en 
tehlikeli silah Ye tnevaddı infieJiye te 
darik edilebilmiıtir. Amelenin mene • 
fiini himaye için dahili harbe ihtiya
cımız yoktur. Bu §eyle..., bizzat ken· 
dimiz çere bulacak kadar insaniyet • 
perveriz. F eli.ket aosvaliat fD"kui ateı 
le oynamadan emele dün,-aundaki .,.. 
ziyeti kurtaramayacağını anladığı za 
man vuku bulmu~tur. Umumi grev em 
rini ylruz küçük bir kummr l<a.bul et· 
mit olması, amele kitlelerile idareci 
mahafil araamda artık teaanüt mev .. 
eut olmadıiiını gö..tennektedir. 

Kurbanlara çok acıyoru>:. 239 ölü 
bu~Ün ölen iki icra kuvveti azasına' 
daha acıyacağız. Yaralıların adedi ie 
ra kuvvetinden 319, Ye sivillerden 
339 dur. Millet için olan müıterek 
mesaimizin memleket dahilinde sulh 
getireceklerine ve bu suretle meınle • 

SOFYA, 18 (A.A.) - Dün akşam 
gazetecilere vaki beyanatı sırasında 
Baıvekil M. Muşanof, gelecek sene 
bütçesine Moskova'da bir Bulgar .., • 
fareli tesisi için taluisat konmuş oldu 
ğunu &Öyelmiştir. Bu ifadeye nazaran, 
Bulgar hükUınetin.in Sovyetlerle diplo 
matik münasebetlere girişmek niyetin 
de olduğu anlaşılmaktadır. 

Pariste karışıklıklarda 
ölenlerin cenaze alayı 
PARIS, 18 (A.A.) - Binlerce kişi 

•e komünist ve sosyalist tııhrikatçı 9 
ve 12 ıubat karıiıklıklarmda ölen •e· 
kiz kişinin cenaze alayına iştirak et .. 
mitlerdir. "Per Lachaise" kabristanın
da M. Cachier bir nutuk söylemiştir. 
Olülerden altısı bu kabristandaki "fe· 
dereler dıvarı'run ucuna gömülmüş • 
tür. Diğer iki cenaze vili.yetJerine gön 
derielcektir. 

Fransada maliye kanunu 
PARIS, 18 (A.A.) - Maliye ka • 

nununun meclis Maliye komisyonunda 
münakaşası dün tabii seyrini talcip et 
mittir. Maddelerden çoğu kabul edil
miıtir. 1934 bütçesin.in tetkiki ak,a • 
ma bitmif olacakbr. Ve Mecliain itti. 
haz edeceği istisnai rey uaulile, bütçe• 
nin bu ay sonunda, bir ay muvakkat 
bütceve ihtiv"ç olmadan, kabul edile 
ceği ümit ediliyor. 

Alh kişilik bir aile yandı 
NEY • YORK, 18 (A. A.) - Şark 

mahallesinde bir yangm bir mahalleyi 
yalonııtır. Altı kiıilik bir aile dir:diri yan 
mtfln". Henüz kaybolan üç kinıc·n-n da 
enkaz altında kalmıı olmasından korku· 
luyor. 

İzmirde ziraat kongresi 
IZMIR, 18 (A. A.) - On bet martta 

Burnuva ziraat mektebine!. büyük bir zi. 
raat kongresi toplanacaktır. Kongre için 
hazırlıklarıt. batlanmııbr. 

12 kişi boğuldu 
SAINT • SEBAST1EN, 18 (A. A.} -

Paaıliea açddarmda iki lapanyol l:alıkçı 
gemisi sis yiizünden çerp·!"""tlar ve der
hal batmııl&rchr. On iki kiti hoğulmllf· 
tur. 

Rusya - Romanya- Çekoslo
vakya ve Yugoslavya 
MOSKOVA, 18 (A.A.) - Romanya, 

Çekoılovakya ve Y ugos'&Y hükWııetleri 
dün Harici:ıre Komiserliğine, Londrada 
müteamzın ' tarifine d:ür olarak imza 
edilmiı ulan mukavelenıunen.iıı mund· 
dak suretini tevdi etmiılerdir. Ayni za• 
manda komiserliğe h-.ı mukavelenamenin 
Sovyet Rusya icra komiteıi tarafmd:uı 
imza eclilmif olan mus:ıdd ·k sur;:ti de 
teırdi olımmuıtur. Şu balde bu mukave
lename yukarıda ge.;en dört devlet ara· 
unda mer'iyete girmiı oluyor. 

ketin hürriyet n iatıl<lali için en iyi ı-----------------1 
temeli kuracaima eminim." 

Deiifiklik yok 
f VIY ANA, 18 (A. A.) - Matbuat kon 
eren11n~ müteakip, Baı•ekil Dollfuu, 
'"!' hadıseler~en dolayı Avuaturyanra 
Mill~.tl~r Cem}yeti .nı:zdind-ı yapacağr te
ıebbuıun tehir edildığini gazetecilere 
beyan etıniıtir. 

Avusturya Hükümetinüı esas noldel 
nazarında hiç bir deiitildik yoldur. 

/ngiltere, Frarqa ve ltalytımn 
tebliğ.i 

LONDRA, 18 (A. A.) - Hariciye 
Nezaretinin hir tebliğine göre Fransız, 
ltalyan ve fngiltere bükümetleri ıu teb
liği neıretmelı: üzere cumarteıi 'akf&DU 
mutabık kalınıtlardır. 

"Avusturya Hiikümeti, Fraıuız, fngi. 
liz Ye ftalyan bükıimetlerinden, Alman• 
yanın AvustUt')'a dahili itlerine müdaha. 
lesini isbat etmek için hazırlamakta ol. 
duğu ve e- kendilerine tevdi etmiı 
olduğu doıya hakkındaki vaziyetleriıü 
ıonnuıtur. Bu hususta öç bükümet ara
sında yapılan ırörii,meler, a?akadar mu. 
~'ere uypn ?larak Avuıturyanın 
ııtiklal ve tarnamıyetini tutmak lüzumu 
husuaunda mü1terek bir noktai nazara 
malik olduklarını ırö•termiıtir. 

lngiltere hülrumetinin 2/9 tarihinde 
Avusturya sefirine Ytıkarıda mevzuu 
b~sedilen Nuilerin ATitsturyadaki ra. 
aliyeti hakkında nzi,,.,tini acıkca bildi
ren bir muhtıra verdiği malı'.imcİur. Bu 
muhtıra 2/13 tarihinde AvatD Kamara• 
ımda Sir Jon Siınoe tar.Umdu bildlril
miıtir.,, 

/ngütercmf.n teşebbüsü 
LONDRA, 18 (A. A.) - M. Hencler

aon refakatinde Tyrade union kongresi 
umumi l<Atibi M. Citrine oldufu halde 
Sir Jdl:ı.ıı Simon ile Avusturya vaziyeti 
hakkında gÖl"ÜŞmek üzere diin HIU"iciye 
Nezaretine gitmiıtir. 

Sir Simon kendilerine, lngilterenin Vi
yana aefiıinin almış olduğu talimat üze
rine, Avusturya hükümetinin son hadise
ler dolayısile rahim n teskin edici bir 
siyaset kullanacafı ümidinde olduğunu 
12har ettiğini teyit etmi~tir. 

Brükselde de nümayisler 
;8RO~SEL, 18 (A. A.) - İ>ün Ahali 

•:ırınde bır toplantı yapılm·ı, bir çok ı,a. 
tı!?ler ~vusturya hadiselerinden bahset· 
mı,lerdir. 

Bilhaua M. Vandervelle ölenlerin ha
tıralarını ta.ziz ettikten ıon'ra, A vuıturya 
Sosyal • d•-.,k•atlarıntn hücuma gtt. 
mek nivetir~ ~ olmadık'annı.. Avuıtu..Ya 
sosyalistlerinin gayesinin daima mep\lİ. 

yete hürmet olduğunu teyit etmiıf r. 
Bu toplanb sonunda bir alay tertip e

dilerek ıehir merkezine beynelmilel ıarkı 
söylenerek inilmiştir- Tezahürciiler M. 
Dollfun'ü tahkir etmitler ve gazetelerin 
cemlarmı kırarak po'iıle çarp ımrı1ardır. 
Polis on beş kiıi kadar tevkif elmittir. 
içlerinde iki meb'uı vardır. 

Bir kaç kiti yaralannıııtır. 
ôlenlerin cenaze alayı 

ViYANA, 18 (A. A.) - Ha'kın bü· 
yük bir kısmının iştirakile dün Li"" v~ 
Crabc tehirlerinde aon kanpldılı:larda ~ 
len hükümet kuvvetlerine mensup 33 ki· 
tinin cenaze elayı yapılauftlr• • 

Viyanada ölen hükümet kuno~tl':"n· 
den 40 kiıiye milli cenaze meruımı salı 
ıünü vapılacaktır. 

A
0

lman matbaatının inliali 
BERLIN, 18 (A. A.) - (Heıras Ajan. 

11 muhabirinden:) Franıı._ ftalya, ve fn
gilterenin Avusturya istik'&! "" tıımami
yetini muhafaza lüzumımıı dair. melıim 
olan beırıınatı, Alınan matlıuebnın iııfie. 
lini mucip olmalrtaclır. 

"Berliner T agd>latt" gazetesi, iiç bü
yük deYletin bu tarzı bereketlerini ince
den inceye tetkik edereı, bun-- ::ı Alman
ya aleyhine matuf bulunduğunu yazıyor 
n diyor ki: 

•·V'-y giiniinden beri, ilk defadır ki, 
hatlıca müttefik devletkr, pek umumi 
hir surette beyanatta !.ulumnıok ih- bir 
araya geliy....br. Ba muunel•Dİn haıı!'i 
membad~n mülh- olduğunu keıfebnek 
g-iiç değild'r. Bunu ridip te Roma'ıla a· 
rayacak kadar mütecasir değiliz. 

Her halde oyun yeri hazırhnm-ş'rr. 
Ve Avuıturyanm da ittirekile Roma'da 
toplanacak olan iktısadi konferans sok 
feyler ila<le eder.,, 

Gazete"'- bu son cümlesi, Roma, Viva 
na ve Petle arasında sıkı hir iktıtadi bir· 
lik husulünü tasavvur eden ltalyan o;;ro· 
ksine dair Berlinde dolaıan pyialara 
telmihtir. _ 

lstefani Ajansının tebliği 
ROMA, 18 (A. A.) - Alman:vanın, 

AYUsturyftnm dahili işlerine müdfthalesi
ne müteallik olarak Avusturya hüklıme· 
tince yapılmış olan te~ebbüıe dair iste• 
fani Ajansmın neıntmiı olduğu bir no
ta: 

Bu mesele hakkında ltalva, Fransa ve 
İngiliz hükümetleri arasrnda Y•ı>ılmrt o
lan görüşmelerin mer'i f""uahedeler~ tev .. 
fikan Avusturvanın iatikliilini ınl•haf•za 
etmek zarureti bahsinde bu lıü:.ümetler 
arasında noktai nazar i~tirakl b•,lundu ... 
ğunu göstermiş olduğu beyan edilmekte
dir. 

D 
Fuhuşla mücadele nizamnamesi 

etrafındaki neşriyata karşı 
'ANKARA, 18 (Telefonla) -Fuhuşla mücadele nizamnamesinin 

tatbikatında bazı mahallerde müşkülata tesadüf edildiği vaki neı 
riyat üzerine salahiyettar bir zatla görüştüm. Dedi ld: 

- Müşkülata tesadüf edilmemiştir. Her şehir ve kasabada te,ekkül 
eden komisyonlar mahalli vaziyetle evvelce fuhuş mıntakası olan ma· 
halleleri gözden geçirerek fuhuş mıntakalarını te:bit etmekted"r. Tu • 
bit edilen mıntakalarda bazı ev sahiplerinin muhcılefetine bakılmıya • 
caktır. Eıımi fuhuş evi olarak kullanılmak üzere kiraya vermek iste • 
meyenler evlerinde oturabilirler . 

Seyrüsefer kanunu Meclise veriliyor 
ANKARA, 18 (Telefonla) -SeyriUefer hakkında Dahiliye ııekô 

letince hazırlanan layiha mart içtimaında Meclise tevdi edilecektir. 
Vekalet bu layiha kanuni~et kesbcttikten sonra tatbikata geçilebilmek 
iç"n bir de nizamname projesi hazırlamıştır. Bu nizamname projesi Aıı 
rupanın bazı yerlerinde tatbik cdiln mevzuattan istifade edilmek sure 
tile tan::im olunmuştur. 

Af kanunu ve memurlar 
ANKARA, 18 (Telefonla) -Cümhuriyetin onuncu yddönümün • 

Je meriyete giren al kanunu memurlar hakkındaki cezaların nasıl 
alfedileceği müpluım geçtiğinden Adliye ve Dahiliye vekaletleri me • 
murlar hakkındaki kanun maddesini etüt etmişlerdir. Bu ııekôletler ce 
za ~anunumuzun bu müphemiyeti izale edecek tarzda olduğunu naza· 
rı dıkkate alarak umumi ve ler'i cezaların allile yalnız. İnzibati ceza· 
lar hakkında takibatta bulunulması lôzımgeleceği neticesine varmış • 
lar ııe madderdn bu tarzda tatbikı lazım geleceğini alôkadarlara bil • 
d:rmislerdir. 

Kaçakçılığın önüne geçmek için 
ANKARA, 18 (Telefonla) -Gümrük ııe inhisarlar veka'eti mıt· 

hacirin kanununun gümrük kaçakçılığı yapılmasına yardım eden maJ· 
desini tadil için bir kanun ltiyihtuı hazırlamıştır. 

Kaymakamlar arasında .. 
ANKARA, 18 (Telefonla) -Dahi/eye Vekaleti kaymakamlara· 

rasında tayin ııe becayişlere dair olan bir li..te hazırlamıştır. L~te ali 
taııdika arzolunmuştur. 

Millet Meclisi reisi Ankara da 
ANKARA, 18 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi reisi Kazım Pcqa 

Hazretleri bugün latanbu'dan fehrimize avdet etmişlerdir. lstcuyonda 
vekiller, mebu,./ar ve C. H. lırkcuı umumi katibi Recep Ba,vekô.let müı 
teıan Kemal Beyler tarafından karıılanmıştır. 

Çin heyeti Ankaraga vardı 
'ANKARA, 18 ( A.A.) - Dünya askeri tqkilatını tetlıfk etmek Ü· 

zere Avrupada seyahatte bulanan Çin heyeti bu sabah ıehrimize gel -
mİf ııe Ankara Palasa inmi,t:r. Heyete Çin Cenerali Yung Chinch ri • 
yaset eylemektedir. 

Hilaliahmerin fakirlere gardımı 
ANKARA, 18 ( A.A.) - Hilô.li ahmer cemiyeti Ankara merkezi, lrq 

dolayısile yaptığı yardımlara devam eylemektedir. Son b"rkaç gün için 
de 100 a1eye yardım olarak dağıttığı ı 1000 kilo kömüre ilaveten, bıt 
yardımı 1000 aileye tepnil saretile 50,000 kiloya çıkarmcığa karar ver • 
mİf ııe dağıtmaya başlanııftır. Cemiyet bundan btıfka 22 mektepli tale· 
heyi giydirmi, ııe 15 maliile de para yardımında bulunmuştur. 

Ali Sıhhat Şurasının tetkikatı 
ANKARA, 18 (A.A.) -Ali sıhhat fıfr..., bugünkü toplantısında 

hamsi ha:;tahaneler niızamnamesini tetkik etmiftir. 

Yolların karından olan kaz~İar 
(Ba~ı 1 inci sa hilede) 

tennektedir • 
Kara ve deniz nakil •asıtalarının sefer

leri eski hal Ye intizamına girmiıtir. 
Tramvaylar muntazaman iılemekte, 

Iiınan vapurları nktinde seferlerini yap· 
maktadırlar. 

Boğazda müsait hava bckliyen va· 
purlar da Karadenize çıkmıtıardır. Dün 
ve e\l'Velki rün Karadeniz limanlarına 
iltica eden bir çok yük ve yolca va • 
purları Karadenizden avdet etmiıtir. 
Denizlerde keza vukuna dair liman İ· 
daresine malümat ırelmemiıtir. Karaya 
oturan Minkı Milli vapuru henüz kur· 
tarılamamışbr. 

Belediyenin meıhur kar temizleme 
makinesi, dün faaliyetine devanı etmit· 
tir. Mezbaluı • Şiıli, Şiş.i • Maslak yo
lunu kardan temizleyen ; bu sayede üç 
gün karla mahsur kalen Darülacezeye, 
Mulaktaki ıeyrÜsefer noktauna ekmek 
ve erzak yetiıtirilmeıini temin eden 
kar makinesi, dün de Y eıilköy • Top
kepı yolunu kardan temizlemeğe mu • 
Yaftalı: olmuıtur. Yapılan tecrübeler, kar 
makiıM.U.U. 10 santimetreden &f'lll'ı ır
tifedaki kar tabakasım kalclıramadıit, 
hundan dolayı ıdıir dahilinde bu irtifa • 
den 9f&iı karlan tem'.zliyemiyeceğini gö• 
termİftİr. 

T erkoa boruları patladı 
lstanhul cihetindeki bir kısım ter • 

kos borulan son fırbna günlerinde pal· 
lamııtır. Tamirabna devam edilmekte
dir. 

Mahrukat liydtı 
Belediye , mahrukat fiyatlarını da 

tetkik ettinniıtir. Bu tetkikat netice • 
ainde ıehirde kifi mi~tarda odun ve 
kömür atoku bulundugu, havalar bo:ı:uk 
gitoe bile buhran ihtimali olmadığı en· 
latılınııtır. Büyük depolarda odunun 
çekisi 400 - 450 kuruıtan, kömürün 
kilosu 5 - S,5 kuruıtan satılmaktadrr. 

Bu fiyatlara mahnıkatın naldedile
ceği semte göre -adiye ücreti :ıamme-
dilmektedir. 

Perakende ıatıılarcla fiyatlara yapı· 
)an zam, ıabarun İnsafına göre değiş .. 
mektedir. Belediye, mahalle aralarında· 
ki perakendeci mahrukatçıların sabt fi .. 
yatlannı da tetkik ettirerek ihtikar ye· 
pan1arın tecziyealne karar venniıt.ir. 

Otobüslerin scyrüıeferi 
~r yağdığı günlerde kaza ihtima

line binaen otobüslerin seyrüıeferi me· 

nedilnıiJti. Yalnız Koca MuslafapaJ& 
• Keresteciler otobüsleri iıliyorlardı. 

Bakırköy yolu açıldığı için, dün, .,.. 
tobüılerin bu yolda iılemelerine bele
diyece müsaade edilmittir. Büyükdet1' 
yolu henüz tamamen açılameclığtndaO 
bu yolda otobüslerin iılemelerine br 
nÜz izin verilmemiıtir. 

Kartopu yaııak 
Sokak ve mahalle aralannda kar tO'" 

pu oynan-11 tnenedilmiıtir. Bu yiiır 
den baD tikiyetler Yllka halnmt ve ı.r 
21 evl...-in de camlan lordmqtır. 

Kar )'Üziinden kaza 
Panplbda terzi Lazeri efendi Bef• 

oğlunda Yeniçertı caddesinden ıreçd • 
ken kartıdan bir otomobilin gelınekı. 
olduğunu gönniif ve yolun ke ......... 
kaçarken ayağı kayarak yere yuvar • 
lanmııtrr. 

. Otomobil de kar üzerinde ~ 
bıre dııramıyeralt Lizeri efendiy~ 
mıı, l.azari efendinin ıol bacak j..ııl 
leri ı>arçal•nmııbr. Yaralı has_,.. 
dırtlmıı, otomobil ıoförü yakel• ....... • 
tır. 

§ Beyoğlunde Pangalbcla ~ ,o
kağında oturan 70 Y•tlarmda Ma.ı.ı
Kohi iaminde biri aoka.ktan geçerl<At" 
ayağı kaytDJf, kolu kınlmıt ıre ç~ 
lı.aıtanesine kaldırılmııbr. 

§ Kumkapıda oturan maranroz_ ~~ 
kı erendi Metküre HanmB kar t-

. tutmak suretile yüzünden yaralanoır 
aına tebep olmUf Ye yakalenrnıJtır• 

Hava bugün ayaz .ııı•· 
Y eıilköy rant merkezinden a~yi· 

mn: malumata nazaran dün bava k ı, 
ki 765 milimetre en fazla "~ıtiis• 
en ez sıcaklık ta sıfır derece ıdı. .. 

kil tre s..-
rar batı Karayelden 10 ome oıacal<r 
ratle esmiıtir. Buıün haYa açık 
fakat gene de ayaz yapacal<br· -

-rafY"' 
LE BOURCET, 18 (A. A.) -:"" taYY"' 

reci Codos ve Rosıi Jooef Lebri:ı< _ .:h ... 
. 1 t üteV~ resile, bu ıabah, stereı e m 

buradan hareket etmiıtir. . ııbtr 
• "ka d • ru 1ıe11dı G Cenubı Amerı ya 0 1 J rekO,..... 

!erinde hul11nan dünya met e cı. ha .... 
kırmak üzere, tayyareciler ora " 
lanacaklardır. 



.... 

[fl:L~0\;f 
llnıumi evler meselesi 

6car~)Ül ~~ter ki; fuh t denilen (vücut 
bu YÖzd du~yadan tamamen kalksın da 
ı., k ~ ınsan ahlakında açılan yara· 
•ın h~".'a .. n. Lakin bu hayale dünya· 
dir aç hır memleketinde vanlır.ıt deği l
~~i azı Yerlerde vücut t icareti deniJen 
Jıaı.ik,.r••men belki vücudu yoktur ama, 
lla~ cayır cayır vardır. 

baııı S nıerbum naklederdi. Büyük ba
'Öyled·~~sa Alaybeyi tayin edilmiş (bu 
Orııya 1~. ~lmı, ıenelik bir hikayedir) 
•ııı.ıulc"t.tigı zaman tehrin asayişinde bo
t., kad gormü,. Bir takım terirler, sokak
~.ııı: gezdirmez olmu~lar. Vaziyeti 
için L~ ve namuı erbabını kurtarmak 
llıii.!:'"'~ dıt mahallelerinden birinde 
'l<ııj delı umumi evler açılmasını temin 

1) ! •e ".-Ik rahat etıni,. 
tiy'lç'i:,k lltiyorum ki; inaanın cinai ih· 
tııd1ı._ nı tatmin etmesi ZArUrİ bir ya
•iin;' kanunu olduğuna göre bunun ö
de,ir.j"•.vzu kanunlarla geçmenin hiÇ bir 
li e •nıkanı bulunamamıtlır. 

l..d •le ~arpten beri bir taraftan teli.kki
lliıui., nıuıahede edilen müsamaha ve ge
)at k diğer taraftan buhran sebebile ha
t..;' BZanmaktaki zorluk maalesef frenk 
~ ~ıtitution dedikleri fuhıu birhar· 
•İnd •ıtır. O kadar ki Aknm Meclı· 
lıiı0 • lıununla mücadele için komiteler 
•ii hpılrnııtır. Bunun seJ>ebi neClir? Ô· 
~ne geçilebilir mi? Bunları burada tet· 
~İııı •lnıek hem uzun olur, hem de benim 
diğ· değildir. Bu ıatırlarla varmak iste· 

ırıı netice ıudur: 
"-~İ2de de fubıu bir nizam ve zapt altı
~ ..... IDak zarureti hisaedildi. Bunun için 
~ıla 11~0ıılar yapıldı. Bu aht veritin ya
liıı,~1 evler sınıflara aynldı ve nİh83et 
Ilı! ~f'~ann aemti tayin ediliyor. Umu
Yıı- k.ıJ. erın toplanacağı aokaktan pek ha
Ç6ııı,- Dlıyacağını söylemeğe hacet yok! 
"iı il, böyle bir sokakta aile oturamıya
..... llllıi dürüst hayat takip etmeğe ka
~•Şrnıit her hangi bir tahta ta banna· 
~ u halde bu bir taraftan umumi ah· 
-.ı/7_~atı, diğer taraftan oradaki mülk 
~~nin tasarrufbaklarmı yakından 

I . '1' eder bir karar olacaktır. 
1>0 !111iın ki; Beyoğlu tarahnda bu it için 
!'tıı lll'ıı1ola deniz tarafından muvazi gi
IJ111 (~Yon) sokağını ta!Kis etıniıler. 
ıo~.~ evlerin eskiden toplandığı maruf 
)..; ~ bırakıp ta vüc~t .?careti ~~ 
ı.,,;.;,"' böyle tehrin en buyuk cadde11nın 
lııj ""un dibine getirmekteki sebebi bil
o ~'unı. Yal= bildiğim bir feY varsa 
).ı.,,. bu sokaktan geçen veya ona pelı 
d..,_ oları üç tane mektep bulunduğu· 
•1ııı· ı.lier fey ne ise fakat mektepleri ol· 
!oY ". ~ften uzalı tutmak ihmal edilecek 
~ değ;Jdir. Kaldı ki, Beyoğlunun Top· 
~•den itibaren denizle istiklal caddesi 
~d"; ~alan mahalleleri Doğruyola 
te.;.,.1k •Çın yüzde seksen bu &0kalıtan 
hy •r. Bu kadar ayakaltı yere böyle 
~~!~.mi? •• A .._ ınanmıyorum. 
\'l'tıpa telefon muhabere· 

11 
lerinde iht'ıkar ! 

'""1.aıe gitseniz, yarnn kilo t"ker al
tı- • Eve celip tarttığınız zaman yüz 
~ 'ın eksik olduğunu cöneniz o hakka· 

{;': dersiniz? .. Malüm, değil mi?. 
ınleyin· 

ıı· . 
lı;,: ır kaç defadır Almanyada bulunan 
ı,.,!alnnlına telefon ediyorum. Tarifeye 
~;""'!' üç dakika cöriişmeğe hakkım 
~· lakin bu üç dakikanın bittiği o ka
~11~uk ihtar ediliyor ki itin içinde bir 
tene .!~. o.l.duğunu hissettim. Dün gece 
~ goruşurken koşuların zamanını ölç
v,ı..;• ~hsus _bir kronometreye butım. 
' t hır dakıka 4S &aniye olduğu za. 

ıııabut matmazel: 
'~-Bitirdiniz mi? .. diye sordu •. Daha 

"!Üyorduk .. ıs saniye ıonra tekrar: 
~.;:- Devam edecek misiniz? .• dedi. "E
"-l' desek bir üç do.kikalık mükaleme 
lii"' kaydedecekler. O da pek ucuz de
t,. ·İ;,,_ Ve iki dakikalık mükilemeden son-

muhabere ke.ildi. Yani bir da-
1._i.., . aldılar. Tabii hemen tekrar te
)ı i~P İşi protesto ettim- Muhabere-

' ec!en kadın: 
li, .. Ş;"- k 1 . .. _, b" ar- ~ırtiı- Yet a emıne muracaat cue ı· 

·~,,~· dedi. Orayıı müracaat ettik .• 
~l çıkan bir Ermeni hannm açtı 
'U~ l'lırndu gözünü bana ıirketteki sa· 
01d1ı • doğruluğunda~ memurenin haklı 
lutı tuııda,, b • --•·· ··ı t "'" ·· den 11,_. . ., . eıum y-u..y o ç ugum 
~~en lk hır ıürü lif etti. ı'len ele ber 
.:.'""' .evvel benim 9ikayetimi kayde· 
lııoııı~rkeı., söylemesini -ve muhabere 
""iiilli .hıı1ı ınüdafaa etmek ona düımiye· 

't •l 1 
tara mecbur oldum. 

lıaı;ıc.:C0ıı Şirketinin öteden Mri halkın 
hı.,. ~Yediğini ve bir çok nizam harici 
d• )en• i,~hğını yazar dururdum. Şimdi 
r.liııı. 1 O •r falsoaunu bizzat müıahede 
~ alt I~ dakikalık beher mükfilemesi 
~~ •. ~ ı:•• tutan görüımelerin bir da· 

uıııı.. khParak halkı ızrar ctmekted'r. 
~""'- Laı;·' nedir? mak5'dı nedir? b'l
L5liiii" .1~ be?. bizzat lıronometn; ile 
j'.:""i~ •çın bı!ıyorum. Acaba §lrket 
~uın • .. bey söziime inan.:r da İ§i tetkike 

t'Or\ir nıü? 
'---. . FELEK 

~~~~•>---~----

... Gayrimübadiller 
~ı;-:"Yri Dıiib dili . bo i .. i'.~ .. a ere aıt no para ve 
!l•r ı..ı,t"zayede•İ ve diier muhtelif 
~•ro /\. ı.•nda temaslarda bulunmak ü
~dilı.,.11""•aya gİtmi, olan Gayri Mü
~~ lıey C~~yeti idare heyeti reisi Hüı
ı.•~p ş' ikinci reis Halil Pıı;a, umumi 
"<l'ı ınııh"•p Reyin bugünlerde dönme

' Cem; 1enteldir. 
•t )eıı; Ye~e gelen maliımata göre he
'•~ r-;:'.'>l•Y_e vekili Fuat B. i ziyaret ede 
lııiıti, 1 nıubadillerin dileklerini bildir-

~n::~~!e.y gayri mübadil iıleri hak • 
lllıata . dıye kadar cereyan eden sa • 

V ••t nıaı· ••il . umat almııtır. 
i•kil be erı ~atı alaka ile dinliye~ 
'ceiii11 · Y' dıleklerin süratle intaç edı· 

llıi;L 1 Vade ı · · Q"diU Y eınıı, ve heyet te gayrı 
d• ~•Ye~' ~n~ ~cşekkür etmiıtir ... 
lalıtii E:ıat ~nı. mıllı emlak umum mu
tili lıey d eyı ~e ziyaret etmiştir. E • 
le • Yaltın3 gayrı mübadillerin dilekle-
•ndiıine l:n al~.k~dar olmuf, ve heyet 

t•kkur etmiştir. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Bir hazine 
--o--

Milyonları sokağa atıp 
duruyormuşuz ... 

lktısab V ekiiletinin ilı:tısat mütehassm 
Mr. Gardner Kastamonuda tetkikat ya· 
parken asırlardan beri toprağa atılan 
milyonlar kıymetinde bir milli serveti 
meydana koymuştur. 

Kaıtsunonuda yetiten kendirler itlen
dİL:ten ıonra bunlann saplan ite yaramaz 
mülahazaaile atdmaktadır. lktısat müte
hassısı bu hali görünce hayretinden do. 
na kalmıftır. Mütehassıs derhal lkhaat 
Vekaletine bir raporla kendir çubukları
nın dünyanın en makbul kağıtlarının i· 
maline yaradığını ve her yerde bulunma· 
dığmdan bu kağıtlann çok pahalı oldu· 
ğunu ve bu_ sanayi Kastamonuda kurul
•• -emlpkete milyonlar temin edeceğini 
bildirmiştir. 

Kastamonu Ticaret Odası da bu hu
ıusta kağıt sanayii inkişaf eden memle
ketlerden malümat iatemiıtir. 

Esperanto kongresine iştirak 
edecek miyiz? 

Viyanada maymn 19 undan 24 üne 
kadar devam etmek üzere Esperanto bey 
nelmilel kongresinin toplanacağı Ticaret 
odasına bildirilmiıtir. Esperanto beynel
milel ticaret lisanı olarak beynelmilel ti
caret odası tarafından kabul edild" iinden 
lstanbul Ticaret Odaıının da kongreye 
iıtiraki ümit edilmelıtedir· 

Uzum fiatı yukseldi 
Yunanistandan gelen malümata göre, 

yağmurların bağlarda yaptığı tahribat 
üzüın fiatlcrini yükseltmittir. Fiatler tu· 
tumludur. 

Edirnede fırıncılar kooperatifi 
Edirne fınncıları aralarında bir koope

ratif yapmıılardır. Bu ko9peratif bugiin· 
kü fırın mevcudunu muhafaza etmekle 
beraber fırmlan aarilettirmeyi iatibdaf 
etmektedir. Kooperatif. fırınlara liizsm o
lan unu doğrudan doğruya tedarik ede
cektir. 

Fındık fıatları 
Gelen rnalümata cöre, ltalyada fındık 

stokunun hemen hemen hepıi sarfedil
miıtir. Yeni aene mahsul fiatlerinin bir 
az aşağı dereceden açılmaıı muhtemel gö 
rülınektedir. Halen fiatler geçen senenin 
seviyet indedir. 

Maari fte lnhlsarlerde 

Nasıl olacak? Tuz inhisarı 
- -·-- - -o-

Üniversitenin imtihan şekli Hazırlanan layiha yakında 
tesbit ediliyor Vekiller heyetine verilecek 

Üniversite fakültelerinde imtihan 
tekli hakkında tetkikat yapmakta o • 
lan komisyon, çarıamba günü topla
narak bir defa da.ha vaziyeti etüt e
decektir. lmtibanlan Franaız Üniver· 
siteainde olduğu gibi hem tahriri, hem 
de ıifahi yapılmaaı ve tahriri imtihan 
da muvaffak olamıyanların ıifahi im 
tihanlara kabul edilmemeleri esası ta
kaJTÜr etmiqir. Şimdi halledilecek 
nokta, seneaonu imtihanı yerine ders 
&onu imtihanı usulünün ikame edilip 
edilmiyeceğidir. Meeela bazı deraler 
birinci SÖmeı<trden başlayıp ikinci 
IÖmestr nihayetinde, bazıları da altm 
cı sömestr sonunda b itmektedir. Dera
ler hangi sömestr nihayetinde biterae 
o zaman imtihanının yapılmaaı mev
zuu bahistir. Komisyon, bu hususta ve 
diğer teferrüat hakkındaki kararlan· 
nı da çarıamba günü verecektir. 

Kurslara ayrılacak talebe 
Üniversite ya.hancı diller mektebi 

evvelki gün açılını§, talebe yeniden 
imtihan edilmiıtir. Bu evrakın tetk.iki 
bir hafta devam edeceğinden talebe -
ye bir hafta izin verilmiıtir. Tetkikat 
neticesinde, talebe, takdir edilecek 
seviyelerine göre kurslara ayrılacak • 
tır. Bu kurslara ayrılacak taleheye 
Önümüzdeki cumarteei gününden iti -
haren tedrisata batlanacaktır. 

Namık Kemal için 
Milli Türk Talebe birliği, her ae -

ne 1 martı büyük adamlarunızdan bi
rinin .. namını ta.zize karar vermittir. 
Bu cum'eden olarak önümüzdeki mar 
tın birinci günü Namık Kemal mer
humun hatırası le.it edilecektir. 

ispanya heyetinin 
temasları 

Şehrimizde hulunan ispanya Tica • 
ret heyeti, dün de Türk vapurcularİ· 
le tema.slanna devam edereK lata.noul 
dan lapanyaya doğru seferler tanzi • 
mi ve ihracat İflerinin inki§afı mese
le&İni görüşmüşlerdir. 

A 

Ali iktısat meclisine 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletince 
hazırlanmıı tuz layihası vekiller heye 
tine yakında verilecektir. 

Bu layihaya nazaran, her ne tekil
de oluna o1ıun, tuz ve tuzlu su ihra
cı, iıtihaal ve imali ve menabie taa.ar
nıf ve zaruret halinde memlekete ha
riçten tuz ithali devletin inhisarı al
tındadır. Sanayide ve debagatta kulla 
nılacak tuzlann kilosu Üç kuruştan 
nrilebilecektir. Bu kabil fabrikaların 
sahipleri senelik ihtiyaçlarını inhisar 
idarelerine bildireceklerdir. Tuzlalar
da yirmi beı, ve ambarlarda elli ki • 
lodan aşağı tuz satılmıyacaktır. Tuz 
lah§ı peşindir. Ancak teminatı devlet· 
çe kabul edilmit bankalardan alınacak 
teminat mektubu mukabilinde muay
yen tuzla ve ambarlardan gerek da
hil ve gerek hariç için vere1oiye tuz sa 
tılabilecektir. Fakat, veresiye dahilde 
aatrlacak tuzun mikdarı her tacir için 
veresiye tuz satılabilecektir. Fıı.kat ve 
resiye dahilde satılacak tuzun mik -
dan her tacir için elli tondan aıağı, 
ve 1800 tondan yukarı olmıyacak, ve 
vade üç ayı geçmiyecektir. Kaçırılan 
yerli tuzlann her kilosu yirmi, ve ha
riçten ithal edilen tuzlann her kilosu 
için elli kunq ceza alınır ve kaçalı tuz 
)ar zaptolunarak yok edilir. Memleket 
içinde hazırlanıp pta tuzlu olarak, ya
hut salamura olarak ecnebi memle • 
kellere ç.ıkanlacak olan peynir, zey • 
tin ve halılı cibi maddeler için ıarfe
dildiği tahakkuk edecek tuzların her 
kilosuna kartı sahiplerine bu mevad • 
dm ihraç edildiği mmtaka tuzla fia -
tinin altıda beti prim verilecektir. 

Sipahi ocağında dünkü 
ziyafet 

Prag ve Berlinde yapdan atlı mania· 
b müsabakalara ittirak eden ve mu· 
vaffakıyetli neticeler alarak avdet eden 
Süreyya Paıa kerimesi Melahat Ihsan 
Şükrü Hanun terefine dün Sipahi oca· 
ğmda bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

Poliste 

Kaçakçı 
--o--

Kaçakçı avcı ve motörü 
yakalandı 

Günırük muhafaza memurları Saroz 
körfez.inde bulunan muhafaza motörü 
ile etrafı tarassut ederken Yunan te· 
baasından Tanaı kaptanın kaçak olarak 
balık avladığını görmüılerdir. 

Motör takip edilmit ve neticede mo· 
tör muhafaza memurlan tarafından ya
kalanıruıtır. Motörde yapılan arama ne
ticesinde 83 kilo balık bulunmuıtur. 

Balıklarla motör memurlar tarafın· 
dan müsadere eclilıniı ve motör ile ba
lıklar Çanakkaleye götürülmüıtür. 

Kaçak sigara kAgı uı 
İnhisar takip memurları poliıler, Mah 

mutpaıada Remzi efendinin dükkanın
da bir arama yapmıtlar ve bir miktar 
kaçak sigara kağıdı bularak müsadere 
etmiılerdir. 

Kalp sektesinden ölenler 
Dün Üsküdarda ve Karagümrükte 

olmak Üzere iki kişi kalp sektesinden 
ölınüıtür. 

Üsküdarda lcadiye caddesinden geç
melde olan 74 yaımda Paskal efendi 
yere düımüı ve hemen ölmüştür. 

Karagümrükte oturan 8S yaıında ls
mail ağa da Karagümrüğün çarı111ndan 
geçerken düımüf, ölmüıtür. 

Kahveden mi zehirlendi 
Beıiktaıta oturan Mehmet Elendi is

minde bir genç, oturduğu evin sahibi 
Vahdettin efendi tarahndan ikram edi
len lııahveyi içtikten sonra zehirlenme 
alametleri gösterdiğinden tedavi altına 
alınmış, V ahdettinin ikram ettiği kah
ve de tahlile gönderilmiıtir. 

Tahlil neticesi henüz alınmadığı j. 

çin hadisenin mahiyeti de henüz tahak
kuk etmemiıtir. 

Kahvenin zehirli olup olmadığı, ve· 
ya Mehmet efendinin, bu kahve ile ze· 
hirlenip zehirlenmediği tahlil neticesin
den sonra anlatılacaktır. 

Hırsızlık 

Yerinde bir heykel 
Memleketimizin mucit ve muh. 

teri yetiştirmediğini kim id d ia ede
bil ir ? H e le şehrimiz, sadece ve 
alelade mucit ve muhter i değil, 
mucitlerin mucidin i ve m u h ter;!e
rin muhte riini yetiştiımekte yekta
dır. Bunun en yakın misa l in i bul
mak iç"n Erzincana, Mardine, E. 
dirneye, Mersine gitmeğe lüzum 
yok. Ayağınıza güveniyorsanız ya
ya: ' olarak yürümekte, it'lip kakı: 
larak gitmeğe, razı iseniz derhal 

bir tramvaya atlamakta tereddüt 

etmeyiniz. Ve tramvayınız Voyvo

da köteıini döndükten sonra sol

la.rafmızdaki ha,met'fı ve ınaha • 

betlfı inhisar idaresi önünde atla

yınız ve oradan içeri giriniz. 

İtle yeni icat muhterilerin muh
teriini, mucitlerin mucidini orada 

bulacaksınız. 

Bize, bu nasıl mucit ve muh-
teridir, diye mi soruyorsunuz? O 
halde cevap verelim: · 

Bu nevicat mucit ve muhteri, 

aon günleıde, 60 gramı 12,5 kuru

ta verilen tütün 50 grama ve fia

tini 1 O kuruta indirerek sırf iktısat 
aleminde emsalsiz ve harikulade 

bir ketif ve icat yapmıflır. Yani 
aslı değil, sadece rakkamı değiştir· 
mif, tütünün fiatini azaltmakla be
raber tütünün miktarı da o nispette 
azalmıttır. 

Buna sebep ne mi, hangi zaru. 
ret böyle nev İcat bir ke,fin orhva 

atılmasında müessir mi ol mut? •• 

Do~rusunu söylemek lii.zımgelirse 
hunu biz bir türlü anlayamadık, e· 

miniz ki siz de anlayamazsınız. 

Ve kat'iyetle kaniiz ki onu yapan 

da anlayamamıthr. 
Tütünün sürümünü temin için 

bu harikulade tedbiri kim bulmut

ıa, katifinin, elhak •• Tütün duma
nından bir heykelinin imali hem 
bir kadirşinaılık, hem de mahalline 
masruf bir mukabele olur fikri n 

deyiz. 
Salahattin ENiS 

Yapma el ve kol 
Ticaret Oda11na müracaat eden bir 

Belçika firması dikkal'e şayan bir ihlira· 
dan bahsetmektedir. Yazılan mektuba 
göre bu firma öyle bir sun'i el ve kol 
imal etmektedir ki bu lıol ve el tabii kol 
ve elin yapabileceği }>ütün hareketleri ve 
vazifeleri yapmaktadır. Bu elle sigara i
çilmekte, yemek yenmekte, bir ~ey tutul
maktadır. Bu Belçika firması Türkiyede
k.i ıun'i aza imal eden müeııeıeler]e te. 
masa girişmek istemektedir. 

gidenler 

Samimi bir hava içinde geçen ziya· 
fette ordu müfettiıi Fahrettin Pa!B, 
Zeki Paıa, vilayet halk fırkası reisi 
Cevdet Kerim, aüvari binicilik mektebi 
müdürü Cevdet Beylerle mektep erki
m ve ocak azalan hazır bulunmuılar
dır. 

Geçende Hasköy civarında bir ev 
soyulmut, bir talmn etya çalınmı,tı. 

Zabıta Ekrem iaminde birini yalıalamıı, 
efyanın bunun tarahndan çalmdığı an· 
latılmııtır. Ekrem cürmünü itin{ et • 
mittir. 

Kadın ve çocuk işçi artıyor 

Nek·dar ~amuk ihraç ettik? 
Mersin Ticaret Oda11nın hazıı:ladğı 

rapora göre kanunusanide Mersındoın 
çıkan pamuk miktan 57 ,9S2 liralık 904 
balyadır. Umumi olarak bu ay z~ında 
mıntakanın ecnebi memleketlere ıhraca· 
h biT ay evveline nazaran 36 bin l~ra 
nokaan, dahili sevkiyat ise 4S bin Iıra 
fazladır. 

Seyhan Ziraat Müdürlüğünün yaptığı 
tetkikata göre yeni mahsul için hr'llrla· 
nan pamuk sahası 87 bi., hektar~· . 

933 senesi zarfında Mersin lima.,ın
dan 3,56S,4ı6 kilo miktannda ı,070,538 
liralık pamuk ihraç edilmiıtir. 

Pamuk fiatı yUkseliyor 
Adanaya son haftalar içinde, dün

yamn pamuk istihsal ve istihlak pa • 
za~hrı olan Nevyork ve Liverpoldan 
gelen piyasa telgrafları, pamuğun gün 
ceçtıkçe para etmekte ve yÜktelmek
te olduğunu göstermektedir. Pamuk 
fiyatlarmın yükselmeai Adanada da 
derhal tesirini göotermiıtir. Pamuk 
müstahsilleri Taziyetlerinden menı -
nundurlar. Diğer taraftan Amerika • 
dan gelen maliımata nazaran ı934-3S 
senesi içi nAmerika pamuk ekimiııi 
yÜzde 25 derece&isnde azaltmağa ka· 
rar vermiıtir. Bu itibarla gelece~.ae • 
r.e de pamuğumuzun para edecegı tah 
min olunmaktadır. 

Barselonda ticaret mumessilligi 
Yumurta tacirleri, ispanya ile olan 

münasebetlerimizin artması için Bar· 
selt·nda bir ticaret mümessilliği ihda
aı hakkında alakadar makamlara mü· 
ra • ;ıat etmiılerdir. Verilen bir habere 
göre lktı•at vekaleti, Baraelonda bir 
ticaret mümessilliği !etkiline taraftar 
olnıuştur. Haziran hütçeoinde bu me· 
,_,..lenin temin edileceği aöylenmekte .. 
üir 

lhracat ofisinin tebliği 
ISTANBUL, 18 (A.A.) - ihracat 

ofisinden tebliğ edilmiştir : 
1 - Türkiye ile Almanya , Fransa, 

Avusturya, Macaristan, Romanya, Yu
nanistan, lsviçre , F enlandiya, Cemahi· 
ri müttefikai Amerika ve Brezilya hü
kümetleri arasında muhtelif tarihlerde 
aktedilen ticari itilaflarda Türkiye İh· 
racat tacirini yakından alakadar eden ah 
kamı öğrenmek için ihracat ofisine mü
racaat edilmelidir. 

2 .- ~urir_eye ithal edilecek kepek ve 
~y~ır •~h.aıah resimleri değiıtiril .. 
mııtır. Fılistine ithal olunacak buğday 
~e ~vdaria bunlardan yapılan un ve 
irmik gümrük resimleri ıubat iptidasın
dan mayıs 934 nihayetine kadar mute
ber olmak üzere tenzil edilmiıtir. Nis
Letlcr ve gümrük muamelitma ait te
ferrüat öğrenilebilir. 

3 - Şikago sergisi önümüzdeki ha
ziran ayma doğru yeniden açılacak • 
br. 

Ali lktıaat meclisine lstanbuldan 
giden murahhaslardan bir kısmı dün 
tehrimize dönmüşlerdir. Diğer murah 
haslar da bugün geleceklerdir. 

Mahkemelerde 

Ziyafetten evvel Melahat hanımın 
zevci doktor Sük:rü Bey Berlin ve Prag 
claki müıal•k•ları anlatan uzun bir 
konferanı vermi~tir. 

Yangın muhakemesi yarın 
·Adliye sarayını 

mıh 1kerne 
Adliye Yangını maznunlannm mu • ı 

bakemesine yann ağır cezada başlana
caktır. Maznunlardan Etem dikkatsizlik 
ve lakaydi yiizünden yangına ve ölüme 
sebebiyet vermekten ıuçlu bulunmakta
dır. 

Etemin ak§am saat S 30 da kıvılcnn
b manıı'!1• . mer~ven .İtma koyduğu 
odacı Kiinı efendı tarafından görülmÜ§· 
tür. Bundan ba§ka müddeimumi Ke -
nan Bey inerken Etem efendinin man
calı Kenan Beyin görmemesi için ol
duğu yerden kapmıt ve tela9la merdi • 
ven altına bırakınıtlır· 

Gerek bu cihet, gerek E temin aaat 
be§e yakın sulh mahkemesi ıobasından 
ateı aldığı §Bhitlerin ifadeleri ile tesbit 
edilmiıtir. 

Yann batlayacak olan muhakemenin 
entressan safhalar arzedeceği umulmak
tadır. Mahkemede eski müstantik Hik
met bey, odaba§ı Mehmet efendi ile ka
pıcı Ahmedin müdafaaııru da eski 
Çanakkale müddeiumumiıi Nuri Bey de
ruhte etıni~lerdir. 

Belediyedeki tahkik heyetinin yap • 
makta olduğu tahkikat ta ikmal edil • 
mek üzeredir. Bu hafta içinde tahkikat 
fezlekesinin hazırlanacağı ve vekalete 
gönderileceği umulınaktadır. 

Tophane faciası raporu 
Geçen kanunuevvel ayında Tophane

de feci bir kaza olmuş, Tophanedeki 
havagazı borulanndan biri patlamıı, la
ğımdan İntişar eden havagazı ile 16 
kiıi zehirlenmiı, bir kiti de ölmüıtü. 

O zaman bu vak' anın hazırlık tah • 
kikatını yapan nöbetçi müddeiumumisi 
Feridun Bey hadisenin mes'ulünün fa .. 
yin edilmesi için belediye fen heyetinin 
tetkikat yapmasına ve bir rapor tanzim 
etmesine lüzum göstermeıti. 

Dün belediyenin tanzim ettiği rapor 
müddeiumumiliğe gönderilıniştir. Bu ra· 
por okunacak ve hadisenin mes'ulu ta· 
yin edilerek takibata devam edilecek
tir. 

intihap encumeni toplanıyor 
Adliye intihap encümeni geçen per

;embe gününden itibaren Ankarada top.. 
!anmaya başlam§lır. Encümenin içtim8ı 
IS gün kadar devam edecektir. 

Encümen mesaisinin ilk baftaaında 
idari ve inzibati kararlarla meıgul ola. 
cak, müteakiben münhaller, tayinler ve 
nakillerle metgul olacakhr. 

Encümenin münhal temyiz azalıklan 
İçin namz~tler s~~"':eği baklandaki ha
berler dogru degıldır. Temyiz azal 
d~ğru~~n d~puya t~?'yiz heyeti um~ 
mıycsının goıterecegı namzetler me .. 

yakanlar yarın 
edilecekler 
yanından ve Adliye vekaJetince intihap 
edilmektedir. 

Çalıştığı mağazadan hırsızlık! 
14 senedenberi çalı§tığı bir mağa • 

zadan giyecek eşya çalmaktan suçlu Ce
mil dün Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesinde muhakeme edilmiştir. 

Muhakeme neticesinde Cemilin bu 
cürmü sabit olmuş, 7 ay hapsine karar 
verilmistir. 

Ancalıı dükkan sahibi Cemil hakkın
daki davaımcan vazgeçtiği, bu suretle 
hukuku umumiye davası da sukut ettiği 
Cemilin baıkaca da sabıkası bul.u~ • 
dığı için hakkındaki cezanın tecıline ka
rar verilmi~tir. 

Adliyenin yerleşmesi 
Adliyenin postahaneye yerle§mesi 

iti yeniden canlanmı~tır. Binanın ta -
:mamen Adliyeye talısia edildiği habe • 
ri tahakuk etmektedir. Dün adliye 
bapnüfettip Ferit, müddeiumumi Ke· 
nan, asliye mahkemeleri reisi eVYe]i 
Memduh Beylerle ııair alakadar zevat 
poo.tahanenin birinci ve ikinci katlan
ru gezmi§ler, planlar ve krokiler Üze
rinde binadan ne şekilde istifade edi
leceğini, hangi daire ve salonların ne· 
re:ere tahais olunabileceğini tetkik 
ve tesbit etmİ§elrdir. icra dairenine 
timdiki posta gİtelerinin bulunacağı 
salon tahsis edilecektir. Ancak bu sa • 
ıondaki bankolarda halkla daimi te • 
mas halinde bulunan memurlar çalı • 
ıacak, icra memurlan ile halkla te • 
maıı olmayıp sa.dece kırta.si muamele 
yapan memurlar bu gitelere camlı 
kapı ile açılan odalarda yer alacak • 
!ardır. icra riyaseti ve icra tetkik mer 
cileri methalden girilinde bu salonun 
lıarıısına tesadüf eden odalarda yer 
alacaklardır. ili.mat dairesi postahane 
binasına ta§ınmı§ ve Sultanahmet ikin 
ci sulh ceza mahkemesinin i§gal ettiği 
odaya yerleflll.İf, mahkeme de onun 
yanındaki odaya geçmi§tir. Evvelce 
iliunat dairesine tahsis edilmit oda 
ma.thuat tetkik bürosuna tahsis edil
mi§, bundan evvel birinoi tetkik bü • 
rosu ile beraber bir oda itgal eden 
matbuat tetkik bürosu buraya geçıni§ 
tir. Adliye postaheneye esaslı surette 
yerleşmek tedbirleri almaktadır. Muh 
telif mahkemeler, icralar ve mahakim 
veznesi ile icap eden Adliye daireleri 
için lüzumu olan kasal:tnn tedarikine 
başalnılmıştır. Dün Defterdarlıktan 
Adliyeye 4 kasa verilmi~tir. Bunlar ta 
mir edilerek icap eden dairelere veri
lecektir. 

OfUrUkçU kadın 
Hayriye hanım isminde bir kadının 

Fener civannda evinde üfürükçülük, 
büyücülük yapmakta olduğu anlatda • 
rak evinde araıtırma yapılmı§tır. 

Araştırmada Hayriye hanım cürmü 
methut halinde yakalanmııtır. Odada 
bir çok carip kitaplar, mıskalar, ve uy• 
durma iliçlarla bir taknn ot kökleri ve 
saire bulunmuıtur. Bunlar müaadere 
edilmİ§t Hayriye hanım evrakile birlik
te adliyeye verilmittir. 

DögUşler 
Galatada Cafer ve lsmail isimlerinde 

iki kiti dün gece bir yük taşımak yü
zünden kavga etmİ§lerdir. 

Kavgada Cafer bıçakla 1 ımaili bir 
çok yerlerinden tehlikeli surette yara • 
lamııtır. 

lsmail baataneve kaldırlmı'- Cafer 
yalıalanarak tahkikata batlanmııtır. 

Belediyede 

Çöp vergisi 
Daimi encumen dilekleri 

tespit etti 
T aıwifat ve tenviriye reami, eıkiden 

binanın kıymeti üzerinden almırlıen bir 
ıeneden bui kazanç vergisi üzerinden a
lınmaktadır. Bu şekil, vergi miktarını 
yükseltmiş ve halkın ıikayetlerini mucip 
olınuştur. Binnetice tahsilitb da nok~ 
görülmüştür. Belediye d,.imi enc~~nı, 
verginin eslıi §elıilde tahakkuk ettınlme
ıini münasip ıörmüştür. Ge1ecek sene
den itibaren - bu kıı.rar Şı;hir Meclisi!'ce 
de tasvip edilirse - ~envınye ~e tan~at 
resmi eski ıeklinde cıbayet edılecektir. 

Nebil Bey istifa mı etti? 
Belediye yollar ıubesi müdürü Nebil 

Beyin istifa ettiği haber verilmektedir. 

Çemberlitaş tamir edilecek 
Çemberlitaş civarındaki eski binalann 

istimlak edilerek bu tarihi eserin etrafı
nın temizlenmesi ve orada küçük bir mey 
dan vücuda getirilmeıi düşünülmekte
dir. Bu iş, mali imkan olursa, bu sene 
temin edilecektir. 

Adaları guzelleştirmek için 
Adalar Belediyesi, caddelerdeki ağaç· 

lan tamamlamakta, Ada ycı!lannı daha 
ziyade güzelleştirmek için yol kenarla
rındaki ağaçların yanlanna yasemİ?> gül 
ve hanımeli fidanları diktirmektedır. 

Şevket B. in cenazesi 
Japonyada staj görmekte. ike~ "."" 

fat eaen kıymetli deniz zabıtle~~z,: 
den Şevket Cavit Beyin cenazesıru ha 
mil olan Doryan ismindeki J~pon va
puru, dün geç vakte kadar lımanımı
za gelmeınİ§ti. Vapur ancak bu sabah 
celebilecektir. Bu takdirde cenaze me 
rasiminin yarına kalacağı tahmin o -
lunmaktadır. 

Fabrikalarda kadın ve çocuk amc 
lenin mikdan artmaktadır . Sanayo 
istatistiklerine göre, en ziyade kadın 
v~ çocukların çalıştığ ı sanayi şubesi 
dokumacılıktır. 

Bu aııhada 8117 kadm, 890 çocuk 
çaJı§ıyor. Kadın ve çocuk amelenin en 
2iyaJe bulunduğu yer lstanbu!dan aoo 
ra Bursadır. Üçüncü derecede de lz • 
mir gelmektedir. 

Kadın hekimlerinin 
toplantısı 

Azası kadın hekimlerinden ibaret d: 
lan (Türk jinokoloji cemiyeti) bu aym 
toplantısını 14·2-934 te Prof. Kenan Tev 
fik Beyin reisliği altında yapmı§tır. 
Bu celsede : 

Müderris Kenan Tevfik Bey: Ame 
liyatla çıkarttığı rahim ıniyonu müs~
zarlan göıtermiı ve tedavi hakkındakı 
fikirlerini arzetmiıtir. 

Dr. Ahmet Asım Bey: Bazı husu· 
siyetltt gösteren iki rahim miyona vak· 
aundan bahsetıniı ve suneliyatla elde et• 
tiği piyesleri göstermiştir. 

Dr. Şükrü Bey: Entraligamanter 
büyüınüı bir yumurtalık kiıti takdim et 
miıtir. 

Bu mevzular etrafında yapılan mÜ· 
naknJalara: Kenan Tevfik, Ahmet A • 
aım, Hadi lhııan, Sinayi, Leontiadis ve 
Şükrü Beyler iıtirak etıniıtir. 
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( Maadin bahisleri 1 
Er2'ani bakır madeni l • ı 

'1 

Erganide yapıla sondajlar göster· 
mittir ki, burada geçen makalemizde 
İ4aret ettiğimiz konsantre cevher, es
!ti maden kuyuları ıeviyesinden iti .. 
haren asgari 60 metreye kadar de· 
vam etmektedir. Şimdi de bu tetkik· 
)ere nazaran mevcut ve gözle görü
lebilen maden miktarile muhtemel ma 
den n1iktarını hesap edelim: 

Görülebilen cevher miktarını tak· 
dir etmek için evvela eski işletilen 
mıntakalarda yani 65 metre derinli .. 
ğe kadar, evvelce mevcut o1an cevhe· 
rin yarısı kalmış olduğu kabul olu · 
nabilir: Yığının maktaı 18,000 mel· 
re murabbaı oluşuna nazaran her bir 
metre derinlikte 90,000 ton cevherin 
bulunacağı hesap edilebilir. Bu hesa· 
ba göre de en aşağıdaki galerilerin 
üıtünde, takriben iki milyon dört yüz 
bin ton, vasati olarak yüzde 10 de· 
receli maden gözle görülecek şekil· 
de mevcuttur. 

Muhtemel cevher mikdarına gelin 
ce, 60 metre derinliğe kadar yapılmı§ 
olan aondajlar, madenin böyle konsan 
tre edilmit ııeklile asgari 60 metre de· 
rinliğe kadar devam ettiğini göster -
miştir. Bu da 5.000.000 tonluk muhte 
mel bir rezerv te§kil eder. Bu suretle 
görülebilen ve muhtemel olan rezerv 
mikdarı yedi buçuk milyon tona. baliğ 
olur. Hiç ıüpbeaiz cevher sondaj de -
rin]iğinin altında da devam eder. 
Y cra.ltı su seviyesinin Dicle nehrinin 
bu civarındaki su seviyesi hizasında 
olduğu kabul edilecek olursa ki, böyle 
olmaaı icap eder • böyle kon•antre şek 
kilde madenin aonclaj derinliğinin al
tında hiç olmazsa daha 100 metre ka 
dar devam ettiği neticesine vasıl olu
ruz. Bunun altında da daha az kon • 
santre iptidai madenin devam etmesi 
lazımdır. 

Ergani bakır cevheri saf bir cev
her telakki edilebilir. Zira içerisinde 
bakır ve kükürt ve demirden ba§ka 
muzir madenler, meaesli arsenik, an· 
timuan gibi maddeler, hemen hemen 
mevcut değildir. 

Zikrettiğimiz maden yığınından 
başka mıntakada bir çok moatralar 
malum olduğu halde hiç biri timdiye 
kadar tetkik edilmemiştir. Bunlardan 
Ergani madeninin takriben bir kilo· 
metre garbinde ve deniz seviyesin· 
den 1350 metre İrtifada bulunan Al
tın mağara bundan takriben 50 sene 
evvel mühendis Weiu tarafından itle 
tilmiş ve yüzde l O bakırlı cevher çı· 
karılmıt!ır. Kezalik, Ergani madeni· 
nin yarım kilometre şimalinde Şeh
kel tepe denilen bir diğer yatakta 
mevcuttur. Bu yatağı örten muazzam 
Şapo döfer ve aralarında saf cevher 
parçaları bulunan molozlar, nazarı 
itibara alınacak oluna, bu yatağın. 
da çok ehmnmiyctti olrnazı muhte
"Meldir. 

Gerek bu yataklar ve gerek Erga
ninin 12 kilometre cenubu §arkisin· 
de ve Diyarıbekİr §osesİnin iki kilo
metre §arkındaki Harabe madeninde 
ki kaim curuf tabakası ve gene Erga 
ninin 10 kilometre 9ima.li ıarkisinde· 
ki Kedak bakır madeni, Ergaıl.i mın· 
takasında sistematik bir jeoloji tetki 
ki yapıldığı takdirde, bumda tanın· 
mıt madenlerden hatka daha bir çok 
zengin yataklann mevcut olduğunu 
göıtcrecefi kanaatini vennektedir. 

Milittan 2000 aene evvel, Asuri
ler tarafından keıfolunmuf ve hicre
tin 512 inci senesinde, yani on ikinci 
asrın ba.şlanğıcından itibaren araplar 
tarafından itletilmiş olan Ergani ma
d~ni, 1852 de Osmanlı hükUıneti ta· 
rafından işletilmeğe başlanmıştır. 
Tnhmin edileceği veçhile bu itletme, 
en iptidai tekillerde yapılmıştır. Kap 
kaç Ranban işletmesi diye tesmiye e· 
deceğimiz bu istihsal usullerini bura 
da hatırlatacak değiliz. 

Bu çok iptidai madeni, alt üst edi 
ci, bozucu usullerle i9letme l 852 den 
1910 a kadar devam etmi1tir. istatis
tiklerin verdiği malUınata göre bu 
müddet zarfında yekıinen 36,645 ton 
kara bakıra tekabül eden 295.000 ton 
en az 15 dereceli cevher çıkanlmıt· 
tır. Kullanılan fena usullerden dola. 
yı yok olan bakır miktarı yüzde 20 
den fazla olmu9tur. 

Yazan: Pr. Hamit NAFiZ 

Bu iptidai işletme 9ekline rağmen 
istatistikler o zaman elde edilmit o
lan bakırlann 1908 de 18 · 10 lngiliz 
lirasına ve 1909 da 16 • 16 İngiliz Ji. 
raaına mal olduğunu söstermektedir. 
Bunlar tabii madenin cinsinden ve 
zenginliğinden dolayı elde edilmiş 
çok aşağı maliyet fiatlerid.ir; . . 

Ergani bakır cevherlerırun terkıbı 
ve bu günkü modern istihsal usulleri, 
bundan sonra yapılacak işletmelerde 
bakınn daha ucuza maledileceği Ü· 
midini vermektedir. Filhakika cevhe· 
rin terkibi, yani terkipte kükürt ve 
demirin bulunması ve yeni usullerde 
mahrukat olarak kömür veya kok 
kullanılmasınclan vazgeçmek imk&.nı
nı vermektedir. Artık madenin evvel 
ceden yakılması mecburi değildir. 
Şimdiki usullerde madenin muamele· 
si, piritli izabet '"Fusion piritique" de 
nilen basit bir eritmeye icra oJunmuf 
tur. Bu eritme hususi yüksek fırınlar 
içerisinde yapılır ve fırında cevherin 
kendi kükürdü yanar ve bu kükürt 
erimeğe lazım olan mahrukatı teşkil 
eder; binaenaleyh kokun yerine ge· 
çer. Bu usul Ergani madeni için çok 
elverişlidir. Zira, bilindiği gibi, Erga 
ni yatakları denizden büyük bir me
safede, Ereğli gibi kömür havzaları· 
mızdan pek uzaktır. Madeni eritmek 
için ancak pek az kok getirilmesi li.
zım olacak, mütebaki mahrukat ihti
yacını da cevh? <n kendi kükürdü 
görecektir. 

Bu büyük fırınlarda yapılacak e· 
ritme ile yüzde 40 bakırı muhtevi 
külçeler elde edilir. Bu külç_eleı: '.'Con 
verter' ' denilen cihazlar ıçerısınde 
muamele edilirler. Burada da yine 
muhtevi bulunduğu kükürt mahruk~t 
rolünü yapar. ''Converter' ' lerden, ı
çinde yüzde 98 bakır bulunan maden 
çıkar ve nihayet Converterlerden çı· 
kan bakır en son tasfiyeye tabi tutu 
lur ve tamamen tasfiye olunmuf, her 
sahada kullanılabilecek, temiz Elek· 
trolitik bakır elde edilir. 

itte bütün bu muameleler Ergani 
de yapılabilecektir. Bu suretle Erga· 
ni madeninden memleketin ihtiyacı 
olan bakırlar alınabileceği gibi, bir 
miktarda da Mersinden dışarı çıka· 
rılabilecektir. 

Acaba Errani madeninin senelik 
Vt'rimi ne kadar olacaktır? Maden ya 
tağınm hazırlarunaar: ve li.zmı gelen 
tetkikatın yapılması için icap edecek 
olan ilk devreden aonra, madenin o· 
caktan çıkarılması derece derece art 
tırılacak senede yirmi bin ton saf ba 
kır çıkarılabilecek ki, bu da takriben 
2000 ton ham cevhere tekabül eder. 

Cevherin çıkartılması, t&J ocakla· 
rı gibi açıkta itliyerek pek ucuza mal 
edjlebilir .. Bu da cevher yıimın Üze
rindeki kıaır kıamm önceden arttırıl 
maaile kabil olur. "Decappağe" deni 
len bu usulün Erganide tatbik edile
ği muhakkaktır. 

Yapılan hesaplara göre ve bir ae
nede yirmi bin ton saf bakır elde edil 
diği halde bir ton bakırın Ergani ma 
deninde 105 liraya mal olacağı anla· 
şılmıttır. Buna altı yüz kilo metre u· 
zakta olan Mersine kadar 12 lira tu 
~n yol parasını ilive edecek olursak, 
bır ton saf bakırın F oh Mersin fia.tin 
yüz on yedi lira, yani takriben 1 7--0 
lngiliz lira&ı eder. 

Maliyet fiatini.n bu kadar ucuz ol 
maıının aebebi, iıletme uaullerinin 
çok ra•yonel olmaamdan, kol kuvveti 
yerine ekseriyetle makine ve yahut e 
lektrik veya elektrik kuvvetinin gir
mesinden ileri gelmektedir. 

Gölcük gölünden menbaını alan 
ve buradan itibaren Ergani maden 
kasabaaı yanındaki köprüye kadar o 
tuz beş kilometre uzunluğunda olan 
Dicle nehrinin bu kısmı, dik meyiller 
le ve küçük çağlıyanlarla aktığından 
ve akımı senenin her mevsiminde de 
ğifmediğinden elektrik kuvvetini çok 
ucuza mal etmcğe müsait olacaktır. 

Buna rağmen madende ve kalha. 
nelerde binden fazla işçi daimi su
rette çalışacaktır. 

Eski İtletmclerde bir kaç ayda de 
ve sırtında Samsona veya lıkenderu 
na taıınan bakırlar, yapılacak dem..ir 

Lr _______ ]'· _ Yıkılan Bir Ralp 
Yazan: 

Stefan ZWEJG 
Tercüme eden: 

lsmail MUŞT AK 
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!erdi. Kadın kocasının uyumuş ol
duğunu farzederek lambayı yak
madı, karanlıkta soyundu; çok geç. 
meden ağır ve muntazam teneffüs. 
!erle uykuya dalmıştı. 

bu hatıra onda hiç bir tahassüs U· 

yandırmıyordu. Şimdi şu yanı ba
tındaki yataktan gelen nefesleri 
r ı,; l .!eki ka valara çarpan dal l(a· 
cıkların pencereden giren mırıltı
sıu~du rarketlemiyorau. Bütun 
bunlar onun için uzak, manıiaız bi
rer şey olmuttu. Bütün bunlar ari
zi, tesadüfi ve yabancı feylerdi: 

ihtiyar adam sabit nazarlarile 
gecenin hudutsuz boşluğuna bakı. 
yordu. Yanı başında bir vücut var
dı bu vücut karanlıklar içinde ya
tağına uzanmış, derin derin. n~fes 
alıyordu. Şimdi kendisile blrlıkte 
ayni odanın havasını teneffüs eden 
bu kadını, o genç ve hararetli bir 
kız iken tanım11, bu genç vücut 
ona kanının en derin esrarile bir 

;:ok haz vermişti.Fakat ihtiyar adam 
şimdi yanı bafında vücudun o ka
dın oldu~unu hatırlayabilmek için 
ne kadar kuvvet sarf ediyordu! Şim
di yanı başında, elini uzatsa tuta
bileceği bir mesafede yatan bu 
sıcak ve tatlı mah!Uk hayatının i
çinde Y8'atnıf bir hayat idi. Fakat 
şu dakikada bu'nu hatırlayabilmek 
için bile dımağını yoramağa muh
taç idi. Maamafih gın.:p değil mi, 

Onı.~n nazarında her şey bitmiş, e
bed1yen bitmitti. 

. Bu aralık birden vücudü Ürper
d1: Yan tarafta, kızının oda kapısı 
açılmıştı .• Kendi kendine: "t.ene 
mi?,. dedi. öldüğünü zannettiği 
kalbinin üstünden yakıcı ufak bir 
sızı geçtiğini duydu. Bir saniye ka
dar vücudunun noktasında sinire 
benziyen bir şey titredi, sonra bu
nun hassasiyeti de kayboldu: 

- Ne isterse yapsın! Benimle 
bir alakası kalmadi ki... 

ihtiyar adam bu dütünce ile ba
tını tekrar yaatığa koydu. Sızlıyan 
fakaklarını timdi karanlıklar tatlı 
nüvazitle oktıyor, kanının içine 
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HİKAYE 
DAYAK 

Şemsettin Bey, Huriye Hanımla sevi· 
şerek evlenmiıti. Kadın, çok haasa ve ha· 
yalpereıti, Evlenmeden evvel son derece 
ruhunu okşamıştı; fakat izdivacın hafta· 
sında genç adam evlendiğine piımaıı ol· 
du: Kadın, her istediğni yapmak istiyor, 
en küçük bir arzusu yerine getirilmeyin· 
ce sinirleniyor, küplere biniyordu. Me
seli. oturup konuşurlarken bir piyano al
masını teklif ediyor. kocası timdi n:ali 
vaziyelinin piyano aJmağa müsait olma .. 
dığıru söyleyince zevcesi: 

- Sen de adam mısın? Herkes karı· 
larına neler alıyor? Diyerek kafa tutu· 
yor, mantıkla a:D.kası o?mıyan bir çok 
aö:zlerle adamın C<":.n:nı sıkıyordu. Gün
lerce dargın kalıyor, bağrıyor, çağrı
yor, türlü türlü hakaret ediyor..?lu. 

htanbula geçtikleri zaman vapurda bi
ı·inci mevki bilet alıa kar~sı: 

- Her-kese caka mı aatıyorıun? Diye 
tutturyor, ikinci ile gitseler: 

- Bu kadar hasislik ne oluyor?. Bu 
pis heriflerin içinde beni neye oturiu• 
yorsun? Diye çıkışıyordu. 

Şemsettin, akıaınları daireden eve ge
lince evin eşyalar;nı her gün hatka haı· 
ka bir tekilde tertip edilmiş bulurdu. 
Yemek odası yatıı!< odasına nakl,dilmit, 
misafir odası yemek odası yapılmıı hu· 
buluyordu. 

Huriye hastalandığı zaman alınan i· 
13.çlan içmez, abur cubur yer, mütema
diyen mide hastalığmdan şikayet eder, 
sonra da: 

- Midemden ameliyat olacağım, diye 
tuttururdu. 

Kocası ne yapacağını şa9•rm1ştı. Bu 
kadar asabi kad•nlar, münasebetsiz kay.n 
analar, hırçın görümceler görmüştü; ]i
kin kansı kadar reziline hiç çatmamıı· 
tı. Kurnaz geçinir, ukalalığı kimıeye ver ... 
mezdi. Halbuki Huriye ile kat'iyen başa 
çıkamıyor, bütün tedbir!eri, ihtiyatları 
boşa gidiyordu. Eşi, dostu kadının son 
derece aıabi olduğunu söyliyorlardı. O
n? meşhur sinir mütehassıslarına gös:er
dı: Hanımda nevrestcni var. Yalnız oda
da oturac,k, ferah yaşayacak, gezecek, 
hırslanınıyacalc, yemesine .. içm ~sine dik ... 
kat ~dilecek. Dediler. Ve sinir ilaçl;ırı 
verdıler. Zavallı adam dokto"~or.n veaa. 
yası mucibince kar~sının odas ~ı ayırttı. 
Onun1a temasını kesti. Hususi yemekler 
tertip ettirdi. O, bu seferde: 
- Ben deli miyim? yalnız oralarda otu. 

racağım. Ben ne i1otcrıcm onu yerim, ıen 
ne karışıyorsun? Doktorlar halt yell'İ§, 
onlar ne bilecek, diye başlamasın mı? 

Şemsettin artık çileden çıkıyor zih. 
ni lqumakar;tık, bidJetten asabı bozul. 
muı, gündüzleri dairede vazifesini yapa
maz, geceleri evde yazılarını yazamaz 
bir hale gelmişti. Bu, nasıl oluyordur 
kendisi okumu,, tetebbüü fazla, ruhiyat 
bilir bir ilim adamı, meıhur bir muhar• 
rirdi. Böyle old11ğu halde karmnın h"li 
ruhiyat ve tababet iliınlerile taban taba
na zıt bulunuyordu. Merakından hır-
sından çatlıyacakb. • ' 

Bir gün bir vapur gezintisinde bir 
doktorla tanıştı. Bu, Paris ~t mü
essesesinden mezundu. Ruh cloktoruna a .. 
ilesinin halindon bahsetti. Doktor güldü: 

- Yarın ikiniz de hana ge'iniz dedi. 
Ertesi gün, karı koca Şükrü' Beyin 

muayenehanesine koıtular. Ruh müteh .. 
•111 bir saat yaln<zca kadınla, bir saat te 
erkekle konuttu. Nihayet onler,n murut
lt>rini değiıtimeleri icap ettiğini söyledi. 
Anadoluya gidecekler, saf hava, temiz 
gıda ile kadın iyi olacaktı. 

Hemen bir hafta içinde taıra için mü
racaat ettiler. Ve iç Anadoluda tayin 
olundukları memuriyetleri mahalline 
yollandılar. 

Kad·n. ilk zamanlar de~işen mu1ıitte 
ba~kalık b:ılarak şununla bumılR avunur. 
ken, fazla gıda, saf hava sinirlerimi kuv
vetlendirdi mi ncd'r. bü5.bÜ~Ün ge~itT'sİz 
ve asabi oldıı. Önüne gelene çatın.ya 
komsuları bile kavrra etmeğe ba~ladı: 
Buralarda sıkıldığından b31ıisle mütoma· 
diyen: 

- fstanbula gideceğim.. Dive ıa-ar 
edi.,ordu. Bu. nasıl olurdu! Ta§""ava 

yolu ile takriben yirmi saatte Mersi
ne gönderilecektir. 

(*) Birinci mekale 2880 numaralı ve 
1 S şubat 934 tarihli nüshamızda 9kmış· 
trr. 

maddi bir serinlik sükfinü yayılı
yordu. Çok geçmeden gözleri ka
pandı, yosunlanan hisleri hafif bir 
uyku için..ı,"'! dinlendi. 

.. * 
Ertesi sabah karısı uyanınca Sa-

lomonu giyinmif, arkasında pardö
süsü, b~ında fapkasile, hazır gör
dü. Uyku sersemliği içinde ıordu: 

- Ne yapıyorsun? 
Salomon dönüp bakmağa lüzum 

görmeden çantasına elbiselerini 
yerleftirmeğe devam etti: 

- Söyledim ya, eve gidiyorum. 
Kendime ne lazımsa onları aldım, 
üst tarafını arkamdan gönderirııi
niz .•.• 

Kadın birdenbire dehtet içine 
düttü. Bu giditin manası ne olabi
lirdi? Kocasının sesi büsbütün baş
kalafmıftr. Kelimeler sıkıtık difle
rinin arasından birer buz parçaar 
gibi çıkryordu. Hemen yatağından 
fırladı: 

- Bizi bırakıp gidemezsin .•• 
Bekle, hep beraber gideriz, zaten 
dün Erna'ya söylemiştim •• 

ihtiyar, batının sert bir itaretile 
bu teklifi reddederek: 

- Hayır, dedi, siz rahatsız ol. 
mayınız ... 

Ve dönüp arkasına bakmı.!"dan, 
tahminle, kapıya kadar geldi. 
Tokmağı çevirip kapıyı açmak için 

tahvili memuriyete kendileri talip olm~Ş· 
!ardı. Günleri, geceleri hep bu dırıltı ıle 
geçrneğe bıqladı. Şemsettin hayatına ~~
net etti. Karmnı yalnızca lstanbula gon· 
derecek oldu. Karı bu sefer de: 

- istifa et gidelim. Orada ba1ka va· 
zife buluruz. Erkek değil misin? Diye 
mukabele etmez mi? O zaman koca: 

- Sen deli ıin kan.. Allah belanı ver· 
sin. Seni mahkemeye müraacat edip boşı· 
yacağım. Benim iıtikbalimi mahvedecek· 
ıin. Diye haykırınca beriki tokatlara, 
yumruklara, tekmelere başladı. Sonra da 
oturup ağlıyordu. 

Genç adam pusulayı şaşırmııtı. Kansı· 
nı da seviyordu. Gözleri karardı. Ya 
herru, ya merru diyerek istifayı bastırdı. 
Ve lstanbula geldiler. Geldiler ama ev· 
deki pazar çarşıya uymadı. lı bulama· 
dılar. Geçineme)eri gazetelere roman, ma 
kale yazmağa münhasır kaldı. Maiıet 
cihetinden sıkıntı çekmeğe başladılar. 
Şimdi de kadın darlıktan ,ikiye! ediy~r: 

- Sen benim sözüme neye balapta 11· 

tifa ettin. Betl kadınım, şen erkeksin, ol· 
maz deye idin. Bugünleri dütüne idin 
akılsız! Diye hücum ediyordu. 

Kavgaları, dargınlıkları her t~afta 
duyuldu. Bu suretle akran ve ~m.sali. ya· 
nında meşhur Şemsettin Beym ısını kı· 
lıbık diye çıktı. Artık komtular, ahhaı!· 
lan ŞemsetlJİnin kansıudan dayak yedı· 
ğini adam akıllı öğrenmiılerdi. Genç mu
harrir hazan bu yüzden uğradığı keder· 
leri: 

_ Adam sen de .. Meıhur adamlar da
ima kanlarından dayak yerlermiş. Bun
dan ne çıkar. Diye züğürt tesellisile ken
dini avutuyordu. 

Bir gece Tokatliyanda verilen bir ba· 
lo için bilet almıştı. Evde karisile (gider· 
sin gitmezsin) diye kavga etmişler ve 
Hu'riye bir parti daha dayak faslı yap· 
tıklan sonra yarı küskün baloya gitmiş· 
lerdi. Dansettiler, eğlendiler. Kotiyon 
dağıldı. Herkes düdüklerle, başlarına 
giydikleri kağıt külillılarla alay ediyor· 
!ardı. Şemsettin de başına uzun, sivri 
kırmızı b.ir külah geçirmiş, ağzında yeşil 
bir düclük muttasıl öttürüp duruyordu. 

Ahbaplardan bir hanım kendisine yak
la§llrak reverans yapb. Onun başındaki 
uzun külaha, ağzındaki düdüğe bakarak 
kahkahalarla güldü: 

- Nasılsınız Beyefendi .. 
- Teşekkür ederim efendim. 
-Hanımefendi il.fiyettedir İnşallah 

efendim. 
Şemsettin. üç saat evvel evdeki dayak 

faslını batırlıyarak alay olsun diye ıöyle 
mukabele etti: , 

- iyidir efendim, bendenizi patakla
makla metruldür. 

Biraz ötede kocasının halini gözetliyen 
Huri kadının kahkahalarını ve kocası· 
mn bu sözlerini duyunca birden hücum 
etti: 

T eeuüf ederim hanımefendi, kocamla 
bir olup aleyhimde bulunuyoraunuz. Sı· 
kılmadan bir de gülüyorıunuz öyle mi? 

Sonra kocasına döndü: 
- Demek evdeki kavgamızı burada 

da söyleyip beni rezil ediyoraun ha.. 
Şu haline bak, seni maskara seni, tuhb 
sana •• 

Şemsettin hemen karıaırun yanına yak· 
laıtL Kulağına iğilerek: 

- Aklını başına topla, rezaletin lü· 
zu.mu yok. Sonra insanı tutunca Bakır• 
köyüne gönderirler. 

Dedi. Karısı bu sözler üzerine parla· 
dı: 

- Timru-baneye senin gibi alçaklar 
gider. Diye yakasına sarıldı. Ve suratı
na bir kar. tokat attı. Bir anda salon bi· 
ribirine girmiş.ti. Bağıranlann, kaçııan
ların, "deli var,, diyenlerin haddi beıabı 
yoktu. Polis çağrıldı. Kavgacıların isim· 
!erini tespit etti. Bu rezalet eğlencenin 
tadını kıı ;~rdı. 

Ertesi gün gazeteler bu hadiseden (To 
katliyanda tokatlar), (baloda bir is'd"· 
dan diye bahsettiler. Huriye Hanım arll 

ve hakaret maddesinden mahkemey~ ve 
mek istenildi ise de kocaı1, .mu!1t~~1 §f':'ur 
olduğunu iddia etti. Bu ıddıa uzerı~.e 
kadın Bakırköyünde bir kaç zaman mu
şahedc altında kaldı. Bu suretle mahke
meden ve timarhaneden kurtu~uncaya 
kadar karı koca akla karayı seçtiler. 

Bu vak' adan sonra H uriyenin ahlakı 
değişti, kocaıile iyi geçinen bir hanım 
oldu! - O. N. -

bir saniye kadar; elindeki yol çan· 
tasını yere bırakmak icap ediyor
du. Bütün vücudunun ratelerle tit
rediği bir kaç saniye içinde nazar· 
!arını maziye çevirerek, nümunelik 
etya dolu çantasile müfteriler oda
sından çıkarken onlara yerlere ka
dar reveranslar yapmak ve batka 
bir emirleri varsa onları da ifaya 

hazır olduğunu söylemek iç~n ~a~ 
bin kere o çantayı, bpkı ş1mdikı 
gibi yere bıraktığı zamanları ha
tırl:dr. O zamanlar mütteri önün· 
de çantasını böyle yere bırakırken 
bir pazarhğr bitirmek, yahut yeni 
bir itin zeminini hazırlamak mak
sadını takip ederdi, fakat timdi 
öyle bir maksadı yoktu, binaena
leyh dönüp selamlamak lüzumu da 
kalmamıştı. Hiç bakmadan hiç bir 
söz söylemeı'en, yol çan\ilunı yer
den kaldırdı ve mazisi ile arasına 
bir tahtaperde gibi açılan kapıdan 
çıkarak gitti. . • 

Ana kız, ihtirar yahudının bu 
hareketinden bir teY anlayamamak 
la berbaer onun birden bire verilen 
bir karar ile kalkıp gitmesinden 
endişeye dü,mütlerdi. Bu endişe i
le ikisi de ayrı ayrr mektup yazdı
lar arada bir suitefehhüm olduğu 
za~nile ona uzun uzadıya izahat 
verdiler, mektuplarında tatlı ve 
yunıutak bir liıan kullandılar. Se-

• 

Nihayet Türk sinemacılığının şaheseri: 

Leblebici Horhor Ağa 
[13448] _ ..... 

--------·-----------------~ FREDRIK MARCH 
KARY GRANT 

KAROL LOMBARD 
gibi 3 bilyllk artiat tarafından temıil edilen 

Kartallar Uçarken 
Fran•1zca sözlü büyüle film PERŞEMBE matinelerinden itıbıreo 
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Bugünkü program 
!STANBUL: 

18 Plak neıriyatı. 
18,30 Fransn;ca ders. 
19,00 Ajans, Eıref Şefik Bey 

spor hak.landa lconferan•. 
tarafından 

19,30 Bedayii musiki hey'etl tarafından 

Türk mu•İkİ neıriyatı. ( Belma Hanım, 
Nedime H. Vecihe H. Ekrem B. Rü~ 1 
ıen B. Cevdet B. Tahsin B. Şeref B. 
Saim. B.) 

21,20 Ajan• ve Bor•• haberleri. ı 
21,30 Necip Vakur- Bey idare.inde orkestra. 

ANKARA: 
12,30 Gramofon. 
18, Alaturka saz. 
18,45 DAns musikisi. 
19,20 Alaturka aa;c. 
20 Ajan• haberleri. 

V A R Ş O V A : 1415 m.: 
17,20 Polonya ıarkıları, 17,40 Ders, 17,55 

Caz orke•trası, 18,50 Zjrai musAhabe. 19 Si
nai: neıriyat, 19,20 A•keri habisler, 19,45 PIS.k 
ıarkılal", 20 Ertesi sünün proa:ramı, 20,0S 
Muthelif, 21,02 Senfonik konser, 22 Terri.ka. 
22 20 Konseri de•amı, 23 Kadın uyandırıcı, 
(??) konseri, 23,35 Dan• musikisi, 24 Müaa• 

habe, 24,05 Dan• musikisi. 

B U D A p E Ş T E 550 m.: 

17 Kadın saati, 18 Konrerans, 18,30 Radyo 

k · T ıannili 19 Almanca der•, 19,25 
on•erı, • • 

Plak, 20 Müsababe, 20,40 Filbarmonik kon
ser, 22,50 Haberler, 23,10 Sigan musikisi, 
24,15 Trio takım tararından konser. 

V 1 Y A N A 507 m.: 
17,30 Gençlik ıaeıriyab, 18,10 Konser, 19 

Güzel San'atlara dair, 19,20 Müsahabe, 19,25 

Ders, 19,SS Kalbim Viyanaya merbuttur, ismi 
verilen Avusturya musikisinden terekküp e
den bir konser (Holzer ), 21,4S Aktüalite, 22 

Josef Ma.rks'uı eserlerinden mürekkep eden 
romantik senfonik konser, 23,10 A\ı.:ıam. ha· 
berleri, 23,30 Alır.tam koııseri (Radyo konse
ri, Max Şön.lıer ). 

B 0 K R E Ş 1875 m., 
18 Borsa, pl&lc, 14 Haberler, pl&k, 18 Radyo 

orke•lraıı, 19 Haberler, 19,15 Mme Anche1o
po1 tarafından taıa.nni; 19,30 Radyo orkestra· 
aı, 20 Ünjversite dersleri, 20.20 Pl&k, 20,45 
konferans, 21 Metzner Kuartet!, 21.,30 Kon· 
ferans, 21,45 Mme M:mi Nestoresco tarafın· 
dan hııanni, 22,15 Melle Madeleine Cocoraa 

konun, piyano konseri, 

B R E 5 L A U 316 m.: 
17 Hafif mu•iki, 18 Müsalıabe, 19 Çay mu

•1 . • • 19 SO Müsababe, 20 ŞArlulr milli neıri· 
sıııusı, , . k .. 
yat 21 Mü•ahabe, 21~ Silisyada bır ıt ısım· 

1. 'k 22 30 Alman halk tarluları, 23,45 Ka-1 s eç, • 
rışık ıece konseri, 

Spor 

,. 
UNıR 

NURETTiN B. 
ve 

ARKADAŞLARININ 3 NCÜ 
KONSERi 

Klillk es uler - Yeni tarkılıır 
Yeni halk tllrküleri ve ayrıca 
programa ilaveten " LEYLA " 

şarkı11. 
21 Şubat Çartamba 

İPEK SiNEMASINDA 
Biletler ,1m..ılden alınabi i-

(13452) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatro " 

Bu akşam 
Saat 20 de 

AYNAROZ KADIS/ 
6 perde komedi 

Yazan: Müsahip 

Zade Celal 

Muhlis Sabahattin gece.;ı / 

Yeıll •••rlyat 

Yeni adam 
Yeni Adam'm sayısı bir çok f~ 

ve sanat makaleleri, dünya bilgi ve 1, 
tür yeniliklerine ait haberleri, kısa ı• 
kik ve tenkitlerle çıkmıttır. 

Bu suya sen de eğil 
M. Esat Beyin güzel tiirlerini bir;. 

raya toplayan bu yeni eseri çıkın•! 
Tavsiye ederiz. 

Teşekkür . 
f h . .. ~·il' Sabık Fransız se aret anesı muş 

siya'Iİıi ve orta elçi Mösyö 

ALPHONSE de LEDOULX 1' 
ün vukuu vefatı hasebile bizzat ce~" 
merasimine iştirak veya ş..ifahen ve t D' 
ren beyanı taziyet lıitfunda bulu~~l1,. 
lan bilcümle zevatı kirama samiJ!l1,.ı" 
§ekkürabmızın ibliğını muhterem g 
tenizi tav•İt eyleriz efendim. 

Matmazel Noelie de Ledo~IS 
ve müteveffanın akraba•', 

(134Z9 

o;lz sporlarına hazırlık için ~- ~ (11 ;~~j 
1. S. K. fatanbul Su Sporlan Reisli- ~JlllJ-1. Jı-"' :J ~ 

ğinden: ı til 
• 1 ·· k' Asrın umdesi " MiLLiYET " · ur ıye denizcilik federasyonun· 

ca aşağ•da yazılı gün ve saatlerde de- ONE ÜCRETLERi : 
nizcilerni muallim Herr Tegethoff'un AB ·ıi' 
idaresinde çalı.:.acaklan tamim edıl - Türkiye için Hariç~ 

• l""k L.K. L.~ mişlir. Aza.mızın, hem sıhhat erıru O 3 a,.lıiı 4 _ 8 -
rumak , hem de yaza daha hazırlıklı 6 " 7 50 ı 4 _,. 
çıkabilmek için bu kıt idmanlarına a· 12 ,. 14 - 28 ..,, 

1 --------- .. d•'j zami i~tirakleri tavsiye o unur: Gelen e•rak •eri ..-erilmez.- MLJd .,,, 
Pazartesi saat 15, 17 Moda 1. S. K. ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazel'ııı~· 
Çarıamba aaat 17, 19 Beyoğlu, Ga- matbaaya ait itler için müdiriyete •'"' 

racaat edilir. Cazetemix ilAnların ıoe 
latasaray klübünde Hyetini kabul etmez. • 

Per§embe saat 15, 17 Beyoğlu Hal· ı•••••••••••••-...
kevinde. 

yahati nasıl geçtiğ!ni, memlekı:te 
nasıl döndüğünü sordular, kend1le· 
rinin de oteli terkedip avdete 1k· 
zır olduklarını yazdılar· Bu me • 
tuplar cevapsız kaldı. Tekrar. ~a.z
dılar bir cevap göndermesı ıçııı 
urar' ettiler, telgraf çektiler, gene 
cevap gelmedi. Yalnız otel masraf
ları için mektuplarının birinde is
tedikleri para yazıhane tarafından 
gönderildi. Bu paranın gönderildi
ğine dair olan karbn üzerinde fir
manın mührü vardr. Batka ne bir 
kelime, ne bir selam, hiç bir,ey yok 
tu. 

Ana kız bu tarzı hareketten mü
teessir oldular, fakat buna bir tür
lü mana veremediklerinden avdet
lerini tacile lüzum gördüler. Hangi 
gün vasıl olacaklarını telgrafla bil
dirıniflerdi, buna rağmen ne istas· 
yonda bir bekliyen, ne de evde bir 
hazırlık yoktu. Hizmetçilerinin an
lattığına göre ihtiyar Salomon on
lardan gelen telgrafı dalgınlıkla 
masa üstünde bırakmıy ve hiç bir 
talimat vermeden çıkıp gitmitti. 

Aktam sofraya oturmutlardı. 
Bir aralık sokak kapılarının açıl
dığını duydular: ikisi birden yerle
rinden fırlıyarak ihtiyarı karfıla
mağa gittiler. Salomon onlan gö
rünce yüzünde hayret alametleri 
belirdi: Belli ki telgrafı unutmut-

-- - ,şfı 
tu •. Fakat bu hayret sadece te~g tıif 
unutmuş olmaktan müteveUıt ,.:~ 
feydi, yoksa simasında b,..k• cııl'' 
his okunmuyordu. Kızı onu ~u ). 1 ı· 
!ayıp öperken bu nüvazişe i<"' .,e-

. b" l"kte '"' sızlıkla mukabele ettı, ır 1 ııer 
mek odasına gittiler. Yemekteğı1P1 

onlar söyliyor, ihtiyar hiç a ,c1ı1· 
açmıyor, hiç bir sual sorınuY0 1'11' 
Yemekten sonra sigarsını ya 6'' 
sessiz sadasız içmeğe başladı· tıif 
zan onların bir sualine kur;ıeııf' 
kelime ile cevap veriyor, fakk.,ro'' 
riya suallerini cevapsız bır~ ·ıe el' 
hatta söylediklerine .dikkat ;ı,_'f°r 
mi yordu; s:-,. 'lki gözü açık u ti1't~~ 
du. Böylece bir müddet gey r fi 
sonra nihayet kalktı, ağır agıi ~· 
yerek odasına çekildi. E~teı~r ııeP 
daha ertesi gün, bir çok gun ·fi 
bu suretle geçti. • . J(QC#11 i 

Karısı endişe içinde ıd1 · ı,etıiP 
görüşmek, bu hareketininh ~e dr ııır 

• • Fak t i tıYP ,, 
anlamak ıstedı. a k 151 ı

0 , 
na bir türlü yanatmıyor, ;J::· 0ııd 
lad1kça o kaçınıyordu. Sa 

1

00ii~~1 
bir kapı kapanmış, ruhunun ya gıt 
bir dıvar çekilmif, artı~ ~ra ibi o~ 
mez olmuştu. Gene es~11ı gofrl'd 1 
!arla birlikte yemek yıY0!· 8 

uclde 
başka misafirler varsa hır ındşt~•; 
0 da sofradan ayrılmıyor, hİÇ lı 
dalgın oturuyordu. Fakat Ji) 
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İzmit fidanlığı Penkteki 
iki yüz altın 

;) 

' akanın Üstüne oturan evli 

Mütenevvi çiçekler ve fidan 
lar içinde lzmitin cennetidir 

adınlara da sata~ınca 
YeflCANDRA, (Milt yet) - Milli
ha.ı'nl muhterem okuyucuları eğer 
ce ır ~.rlarsa hu sütunlarda evvel
Y Ü .. Yun denki içinde para bu!an 
t ruk H . . d b . .. d oah . asan ısm n e ırısın en 
'Vc( sedılmi ~ti .. Yürük Hasan ev
isın~e dKandralı Koca Muhta r Ağa 
ltıı ın e bir adam bir denk yün al
idi' ve Parasını sayarak ayrılmı, 
· 'sadırlarında karısile birEkte 
y~n ı açtıkları zaman içinde iki 
tıu ı kırmızı altın lira çıkmış bulu
ol Yordu. Meseleye bilahara agah 
raİn Koca Muhtar ağa, kendi pa
~· tt~~ı.nı~ hu suretle hatkalarına 
~ ıgını anlayınca hemen Yürük 
olasa.na müracaatla yüz lirasını h"ç 
ketııa~~a geri vermesini, ötesini 
ile ndısıne helal edeceğinden baha 
bn/.ayl.aş?1aya hile razı olduğunu 
tıa ırmıt ıse de Hasanın hu ite ya 
'a 'j1Yarak parayı i:nkar etti ği an 
hi1~ ını,tı. Ayni zamanda mutat 
ka.~fına Hasanın vaziyetinde fev
Ru adelikler husule gelmekte oldu 
~ hazarı dikkati celhettiğinden 
ca.u tar Ağa Yürük Hasanı müra
g··a.~.ından bir netice çıkmadığını 

0 liince mahkemeye vermişti. 

11 
~uhakemenin devam ettiği hu 

b ra arda zavallı Yürük Hasanın 
p ı;na haj>.ca bir felaket gelni,tir. 
lıa. at hu felaket kendisinin haya 
r18. mal olduğu için zaten iyi bir 

1~ ret sahihi olmıyan Yürük Ha
\' ndna komtularile bilhassa hayta': la.bipleri kurtulmuf bulunmak 
la. ır .. Koca Muhtar ağanın para
d:\ ~u suretle satın aldığı yün 
Yun~ıyle kendine geçt<kten sonra 
bı liik Hasan hayvan hırsızlığım 
elb~ktığı g 'hi bilhassa kendisine 
llıı ••eler, çadırına gramofonlar, al 
la.ı!' aYni zamanda da sefahete h~ 
Çok 1•tı. Bittabi para kuvvetile bir 
lı.ııı~ tnünasehetsizliklerde de hu-

kta idi .. 

riyeB~ 6ıralarda Karamez".'11ler ka
koırı"nde, kendi çadırı civarında 
l-f · •usu 20 yaşlarında Ali oğlu 
b~ınırıet'n. karısına da takılmağa 
•a •lamıt unit .. Yürüklerde bilhas 

1 
evli bir kadın son derece muh

~~.ern tutuldu~ için kimse ona 
h ~nasehetsizlik edemez olduğu 
c a de, Hasanın bu sözleri ne ilk ön 
k e ıeı çıkarmıyan kadın nihayet 
• ocası Ali oğlu Himmete söyleme 
~'~k mecbur kalmıştır .. Himmet Yü 

•u Hasana doğru dürüst oturma
•nı ·· ı · · soy em•t ıse de Hasan: 

d - Ben evliyim, böyle şeyler
y en hem haberim yok, hem ben 
l apmam. Böyle fey olmaz .. demek 
e harer gene münasebetsizliğe de 
;~~ etm.ittir.. İşlerin bu tekilde 
~l:"\iyemıyeceğinl: gören Himmet 
•a.~n_ı k~~lamağa haşlamış, Ha • 
r1~ hır gun, Göl köprü kena -
la.,

1 
a Kunduz için kurduğu kapan 

lııa.~1 .muayeneye gideceğini anla
!lol: ~~eri.ne yolunu beklemit ve 
ktıııd lgılmış, \ıir ağaç üzerindeki 
ke

11 
~:ı kapanını muayene eder

laııı asanı vurarak dereye yuvar-
ıştır 

b01~~ Karasu kazası Jandarma 
'-'e tahtumandanlığı vaziyet etmiş 
llıak .:r"at sırasında komşu ol
liirıı:u~asebetile Katil Ali oğlu 
at ed tın de malumatına müraca 
kala<( kifir .. ifade emasında fev
ltıetin eh 0 !ku alaimi gösteren Him 
?ıı' v a!ı nazarı dikkati celhet
?ıiha e bırhirini tutmaz sözlerile 
"'" Yet y t • . . . . f k "•ecb . ap ıgı ışı ıtıra etme 

Urıyetinde kalmıştır. 

Ya ~aamafih Koca Muhtar Ağa
aıt lıer Paraların bu suretle Hasana 

•inesi Muh • tıı rn h ve tar Aganın Hasa-
llıa.hk ke~eye vermesi dolayısile 
ltıek ernenın, şahit sıfatiyle celhet 
?ıırı b rnecbur)yetinde kaldığı Hasa 
d"ıes·a~ komşularının bu katil ha
bıı.ııı.~~ e müşevvik ve methaldar 
tedir ukları da tebeyyün etmek
~uh "t Meselenin tamamiyle tavaz
t!til~ ~esi için tahkikatın derinleş 
~ıne ihtiyaç görülmektedir. 
l D 

~en hatt.na yıkılan yarma 
tahy~IKESIR, (Milliyet) - Kü
'-'e k t • Balıkesir hattında yıkılan 
Yarına arların teferlerini bozan 
de gaa Yıkılması üzerine mahallin
'Ve to Ye~ciddi çalışmalar yapılmıt 
dörd .~r lar temizlenerek ayın 
lir. B~:de Yol trenlere açılabilmiş
tak a metre m;kabına yakın top
l:lıekti~. zamanda temizlenınit de-

. 1ZMIT, (Milliyet) - Vilayet 
fıdanlığı için lzmitin cenneti der
lerdi de inanmazdım. Cennete gi
rebilmek için iğri, büğrü, çakır, çu 
kur, çamurlu yollardan geçmek la
zım geldi ; besbelli, bu da cenne-. s ' tın ırat köprüsü olacak ... Cennet-
ten içeri girer girmez, etrafı renk 
renk, çe,it çeş it çiçeklerle çevre
lenmiş bir havuzun şırıl şırıl akan 
sular.mı. seyre daldım. lzmitin çi
çek ıhtıyacı buradan gideriliyor
muş. 

Karanfillerden, lale şebboya 
k~dar türlü türlü çiçekl~r!e bezen 
mıf bu gü_zel köşede bana şu iza
hatı verdıler: Burası kurulalı beş 
yıl oluyormuş.... 145 dönüm b"". 
yüklüğü varmıf. Bir yıl içinde a,tlı 
olarak 50,000 bağ çubuğu· 250 000 
Amerikan çubuğu, 3,000 :.ıuht~lif 
meyve fidanlığı halka dağıtılmı' 
lzmitte evvelce altmış beş bin di. 
- ' '~ hıı. il varmış.. Cavuşun alô.sı 
lzmitten çıkarmış .. Meyvelerin en 
lezizi lzmitte yetişirmiş .. 

Bir yıl içinde bir buçuk milyon 
kilo koza istihsal edilirmiş.. Bii
yük acılar, istiraplar çektiğimiz 
kara günlerimizde bunlar da ka
rarmış gitmiş.. Fidanlığın bütçesi 
diğer vilayet fidanlıklarından çok 
az olduğu halde kısa zaman içinde 
lzmit ve mülhakatında meyvecili
gı, bağcılığı yaymıya çalışıyor
muş.. Gelecek yıl içlerinde başka 
tehirlere ihracat bile yapılacak
mış .... 

* * • 
Fidanlığı, cennete çeviren Os-

man Beyle gezmeğe başladık. Be
to? bir binaya girdik. Atıhane i
mıf.... Burada bir çok mütehassıs 
aşıcılar ~alışıyordu. Bu, aşı yap
makta bır sana~ ha ... iki çöpü, fÖY 
le, ustalıklı kesıp, gediğine koyun 
ca iş olup bitiyor .. Aşıhanenin bir 
kusuru varsa çok küçük olması .. 
B~ra~ın d~h~ bir çok işler için ge 
nışletılmesı lazım.. Atıhanenin ya 
macında Rasathane de var .. 

İzmit, ekicilerine ve Ankara Ra 
sat merkezine her gün hava vazi
}'.etini bildiren rasathanemizin Fa 
tı~ Hocası Sıtkı Bey isminde genç 
bır ~emurdur. Yalnız bu rasatha
nenın Kandilli rasathanesi ile olan 
f~.rkı, İzmit, rasathanesinin "Bu
gun hava açık, kapalı, yamğurlu" 
dediği günler, hakikaten o gün 
havanın açık, kapalı, yağmurlu ol 
masında .. 

Fid~nlıkta bir çok i,çiler çalı,ı 
yor .. Fıdan dökenlere, dikenlere, 
ot ayıklıyanlara, kirizme yapanla
ra, . bahçivan batının sert ve asabi 
aesı yükseliyor: 

- Haydiiii .. itine bakkkk 
Herkes itine bakarken h;'"d 

b" k • fd iZ e 
~~ by~ı d 1 anına bakıyoruz. Gü-

şun ırı~ f: r !'-ili Eşref Beye ta 
.am~ıt~rı ~n ı mem ne kadar kay 

E~ ge m•t·: 11;1nları kemali afiyetle 
y~yden rdvımnl ı_ valimiz çekirdekleri 
nı e _ı a ıg~ ekmiş .. Bu yıl, Al
lah saglık verırse bu, çekirdeğin 
~ıı:~sulünü yiyecekmiş.. Meğerse 
onunde duraladığımız fidanın bu 
macera11 varmış .... 
. B~ cennet gibi yerden çıkmak 
ııtemıyorum .. Fa~at fırtınaya tutul 
d~ .. Öyle şıdetlı bir poyraz yük
selıyor ki, yüzleri kamçılıyor .. Fi
danlığın kıymetli memuru Osman 
Beye veda ederken etrafımızda bir 
çok simalar beliriyor. Her kafa-
dan bir ses çıkıyor: 

- Kuzum, Osman Bey, bana 
10 tane kiraz, 8 tane elma ... 

- Bana efendim, Amerikan çu 
buğu .. 

- Ben, vişne, erik, biraz da ar 
mut istiyorum .. 

- Ben beyefendi, teftali ... 
lstiyenlerin sonu gelecek gibi 

değil.. Osman Bey, bana dönü-
yor: 

- Ya siz, efendim ... 
Havuzun etrafında alev alev 

karanfiller yanıyor.. Dikeçek ba
ğım, bahçem olmadığına göre bu 
karanfillerin kızıllarından bir ta'. 
ne göğsüme iliştirmek ne zevkli .. 

Cevdet Y AKUP 

Su'tanhisarda Himayeietfal 
k SULTA~HISAR, ~~illiyet) - Fır 
.. a~~~ .• -~~hı ye heyetinın teıvik ve 
oncu}ug~ ıle nahiyemiz Himayeietfal 
<;emıyetı teıkil edildi. Cemiyet kongre 
aı fırka salonunda toplandı. 
lb !~i'::,e heyeti reisliğine baımuallim 
l r . • azalıklara muallim Şerife, 
~rahım Hakkı, Muhtar Bahri ve Tev

fik hanım ve beyler aeçildiler. 
Fırka heyetimiz • bu cemiyetin ku

rulmasını temin etmekle nahiyeti · · 
b .... k b" mızın 

uyu ır ekıikliiini tamamlamıı .. 
tır. 
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Tekinsiz ev İzmit'te 
-o--Şarkta beyaz kömür 

Fıra tın İsmetpaşa köprüsü ilerisindeki 
30 metrelik şelalesi, ha valinin elektrik 
ihtiyacını temin edecek kudrettedir 

Kandrada bir ev sakinleri
nin başından geçenler 

Evlenen evlenene! 
Damat B.ler ev, bağ, bahçe 

sahibi de oluyorlar 

Yukarda Fırat, a,ağıda 

[LAZIZ, (M"lliyet) - Beş se
nelil< iktısadi programda Anadolu 
nun muhtelif merkezlerinde elek
trik ~antralı tesis edilmesi ve hu 
tesisat yapılırken r.u kuvvetlerin
den istifade olunmasına karar ve
rilmesi Elazizde derin bir alaka u 
yandrrmı9tır. 

Memleketimiz bu cihetten bü
yük bir servete malik bulunmakta 
dır. Fırat, Garbi Aıyanın en mü
him ve büyü knehri olan ve Tür
kiyede doğan Fırat 2780 kilomet
re tulündedir. Geçtiği memleket • 
lerde insanlara pek çok faydası 
dokunan Fırat nehri Yukarı Fırat 
~rta Fırat, Aşağı Fırat d.ye üç' 

sına ayrılır. Yukarı Fırat olduğu 
yerden Malatyada Adıyaman ka
zazına bağlı Samsat nahiyesine 
kadar uzanan kısımdır. Buradan 
lraka kadar olan lusım da Orta F ı 
ratı tetk"l eder. Yukarı Fırat kıs
mında nehrin iki mühim kolu var 
dır. Bir.ine Karasu, diğerine Mu
rat denır. 

Şarki Anadolu yaylasındaki 
dağlardan doğan bu iki nehir A
rapkirin garb •nde birbir le birleş
tikten sonra T orosları dar boğaz
ları içinde yayarak ovaya iner. 
Kara•u Erzincan önünden geçtik
ten sonra Kemah civarında dar bo 
ğazlar içinde akar. Buralardan 
nehrin iç:nden geçtiği boğazlar 
heybetli manzaraları ile şöhret al 
mıttır. Karasu Keban maden(ne 
varmazdan evvel şarktan gelen 
Murat suyu ile birle9ir ve bundan 
sonra Fırat ismini alır. Karasudan 
daha uzun ve geniş olan Murat su 
yu M_ut. ~vası~d'."n ötede pek da
raldıgı ~çın muhım bir yol tetkil e
d~memıt ve tarihte ehemmiyetli 
bır rol oynamam19tır. Nehir bula
nık, Mu~ ovasından sonra Paluya 
kadar yen'den dağlar arasındaki 
dar boğazlar içine atılır, ve vadisi 
ancak Paludan sonra genitler. Vi 
lô.yet'mizin 15 kilometre kadar si
ma!inde Dersim dağlarından P~ri 
suyunu alır. Karasu ve Murat ka
zamız olan Keban civarında birle 
şir ve Sivastan Elaz~ze gelen yol 
nehrin geçit yerini burada b.. ·r. 
Fakat bundan sonr.a iki kol daha 
alır, biri vadisinden Malatya • s:. 
vas yolu geçen Kuruçay, diğeri 
Binboğa dağlarından inen ve Da
rendeden geçerek gelen T ohma su 
yudur. Fırat burada Malatya ova
sına yavaf yavaf akan azametli 
bir nehir "'kline girer. Fakat biraz 
sonra birden cenubi tarkiye döner. 
Malatya ovasını cenupta bırakır 
ve yeniden Bogazlar arasına g:rer. 
lzoğludan sonra T oros silsilelerini 
yarıp geçinceye kadar şiddetli a
kıntılar ve 300 den fazla telaleler 
vücude geti11ir. 

Üzerinde Türkiyenin en .. 
hiın köprülerini, Cümhuriyet :;~: 

ismet Paşa köprüsü .. 

rinin en parlak eserlerini ta9ıyan 
J'.ırat nehri Malatya ovasını geç
tikten sonra ve Boğazlar arasında 
İsmet Paşa köprüsünden biraz ile
rid~ ~üyük ve ;1iddetli bir şela.Je 
halını lı.lınaktadır. Şelalenin yük
sekliği 30 metredir. Umumi harp 
esnasında Almanlar bu 9elalede 
ve Fırat nehrinde tetkikat yapmış 
lardır. O zaman iki Alman su ve 
elektrik Jnühendici selaleden husu 
si surette yaptırdıkl~rı sallar vası
tasiyle dü9erek suyun derecei suku 
tunu ve dü9tüğü yerdeki sukut 
kuvvet:ııi ve hasıl ettiği derinliği 
ölçmütlerdir. Bu mühendisler ver 
dikleri raporda sukuttan hasıl o
lan kuvvetle iş1etilecek bir dina
monun Elazizden itibaren Halehe 
kadar bütün sahanın elektrik ihti
yacına kifayet edeceğini ve Malat 
ya, Antep, Urfa, D.'yarıbekir Vila 
yetler · ni tenvir ve sanayi için icap 
eclen elektrik kuvvetini verebilece 
ğini bildirmislerdir. 

Tes"ıs o1unacak elektrik santral 
!arından birisinin Fırattaki bu bü 
yük kuvvetten istifade edilerek E
J,;.zizde vücude getirilece~i umit 
edilmektedir. 

Balıkesir belediyesinin istikrazı 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba 

lıkesir Belediyesi Belediye!er ban 
!·, ,ından elli bin liralık istikraz 
aktine karar vermiştir. Bu para be 
lediyenin amme itlerine sarfedile
cektir. Mese1a Çayderesi kapatıla
ca~• ve natamam olan hal ikmal e
dilecektir. 

Çayderesi memleketin ortasın
dan geçen bir çok lağımları toplı
yan, bundan maada debağların ke
narında bulunması yüzünden fena 
manzaralı ve fena bir koku netre
den bir deredir. Bilhassa yazın bu 
dere civarında oturanlar için ta
hammül edilmez bir hal ve manza 
ra alıyor, çünkü yazın dere kuru
dur. 

Bu derenin kapanması şehir sıh 
hati namına yapılmıt en iyi bir it 
olacaktır. 

Bundan maada belediye asri 
bir mezarlık yapmağa karar ver
miştir. Şehir haricinde Karatepe 
denen bir yerde bu mezarlığın mey 
dana getirilmesi en kuvvetli ihti
mal dahilindedir. Bu yer yıllar gör 
müt ve büyümüt ağaçlarla örtülü 
ve e>ki bir mezarlıktır. Balıkesir 
belediyesinin istikrazına karar ver 
diği para ile memleketin ümranı 
sı.hhati için tasavvur ettiği itler .~ 
hır halkını sevindirmiştir. 

Sivasla cumhuriyet meydanı 
SiY AS, (Milliyet) - lnkılabı

mızın onuncu yatında binlerce in
sanın toplandığı hükıimet meyda
nına son taplanan belediye mecli 
danı isnıi verilmi9tir. 

KANDRA, (Milliyet) - Ki<.n
dranın Çarşı mahallesinde ikamet 
etmekte bulunan lstanhul Kasım
pafa Aarapcamili muhafız Halim 
Efendi ailesi kış münasebetile ev
lerinin en mahfuz odalarında otur 
maktalar iken dışarda ayak sesle
r i peydah olmuş ve bu ayak se te
ri ev"n alt kısmında epey bir müd
det dolaştıktan sonra merdivenleri 
takiben yukarıya doğru gayet ağır 
agır çıkabilm)ştir. Ayak sesler: sa 
babın saat dördüne yakın vakte 
kadar uzun ve kısa fasılalarla işi
tilmittir. 

Cinler ve per"lerin mevcudiye
tine inananlardan oldukları için 
evi cinler ve perilerin bastığı ze
habına kapılarak erteı:ı:· günden i
tibaren evi terketmeğe karar ver
mişlerdir. 

lZ!"'flT, (Milliyet) - Günler
den bır gün, İzmitte bekarlar na• ıl 
yaş~rlar?. Diye bir yazı yazm;f, 
bekarların acınacak hallerini, ça
maj1r. y~kamalarını, yemek pisir
me erını, ev süpürmelerini fırak' 
fıraklı çiziktirmiş , sultanlık tahtı~ 
tıı:n ca_n ve gönülden çekilmek iste 
d_ıklerı ha~de! cepleri delik, do~ayı 
sıle metelıksız oldukları için buna 
da muvaffak olamadıklarını ilave 
eylemi9tim. Vay efendim; sen mi
sm yazan?. sandım ki, kızılca kı
yamet koptu .. Tanıdık tanımadık 
bildik bilmedik, her kafadan bi; 
ses, bir nağme yükseldi: 

- lzmitte ev mi yok? 

Fakat evin reisi baba Halim e
fendi Agva nahiye'.ine işlerinin 
tanzimi için gitt ğinden o gece bü 
yük bir korku içerisinde verilen 
bu karar, ertesi gün, daha ertesi 
gün icra edilememiştir.. Bu i şle 
bütün komşular da alakadar ol
muşlar ve herkes bir çok şeyler 
tavs;IYe etmek cesaretinde bulun
mutlardır. Bu suretle devanı eden 
ve sabab!ara kadar uykusuz kalan 
evin efradı nihayet bir gec.e oda
nın kapısına kadar gelen ve kapı
yı epeyi zorlıyan bu akıllara hay
ret verici gece misafirinden bir an 
evvel kurtulmak iç'n evi terket
mek üzere ~aba Halim Efendiye 
haber vermıtler ve derhal işlerini 
b_ır~~arak. Kandraya avdet etme
sını ıstemışlerdir. 
. Vaziyette bir tuhaflık gürülme 

ıı dolayısile Baba Halim Efendi 
işlerini bırakarak Kandraya avdet 
etmittiır, Yaka baştan sona kadar 
kendisine anlatılmıştır.. Anlatılı
şa göre vaziyeti aşağı yukarı tah
min eden Baba Halim Efendi o 
gece muayyen saati beklemi• ve 
tam vaktinde gene ayak sesleri ve 
mutat gürültüler başlamı9tır. A
yak sesleri evin sofasında iştilme
ye başlayınca Baha Halim Efen
di: 

- Bahtiyar, Bahtiyar, diye 
seslemniştir .. Emektar hayvan e
fendisinin sesini işitince hemen 
kişnemeğe başlamış ve bu suretle 
mesele anlaşılmıştır. 

Baba Halim Efendi hayvanı
nın son günlerde çok zayıfladığı
nı görerek bir müddettenberi i şe 
çıkarmadığı gibi titmanlanması i
çin de kepek yedirmeğe alıttır
makta imiş .. Hayvana mütemadi
yen kepek yedirilmekle beraber 
serbest bulunması için de sey:si 
tarafından başı boş bırakılan Bah 
tiyar, kendi ahırı ile ev taşlı~ı ara 
sındaki bölmeyi iterek evin ikinci 
katına ilk günü bir sevki tabii ile 
çıkmış ve sofada bulunan ot m·n
deri yemeğe başlamıştır. 

Bu suretle kepekten bıkan ve 
otun tadını alan hayvan gt'Celeri 
herkesin uyuduğu saati bekliye
rek evin ikinci katında minde•· o-
tu :ı.cyafetine devam etmekte imif. 
Evin sakinleri ise korku He bm"'n 
f,.rkına varamamışlar .. Ve hu işle 
rin sebeplerini çok başka şeylere 
atfederek halle çalıştıkları gibi 
bütün mahalleliyi de epeyi eud"9e 
li ve korkulu anlar geçirtmit-
lerdır. 

· Mersine getirilen 1 B haydut 
MERSiN, - Van ve Ağrıdağı ci

varında merkezlerden uzak köylerde 
halkı iz'aç etınekle ve &oymakla maz 
nun olan t 8 kiti muhakemeleri Mer -
sinde yapılmak üzere buraya getirildi 
ve bir ajndarma müfrezesinin muha
faz~sı altında olarak hapishaneye gön 
derildi. Kendilerile ile birlikte getiri
len dosyaları istintak hakimliği tara· 
fından tetkik edilir edilmez hakların
da adli muhakemenin icrasına başlar 
nacaktır. Bu maznunların Üzerlerin .. 
de hudutlarımızın öte tarafında kul
lanılan cinse çok yakın a&keriye ben
zeyen kaputlar vardır. Şüphe yok ki 
tahkikat esnasında bu kaputları nen· 
den aldıkları da meydana çıkacaktır. 
Maamafih bu haydutlar ile birlikte, 
şark vilayetlerimizden gelen son ha· 
berlere bakılarak denilebilir ki, o ci -
~ a l'da alınan tedbirlerden sonra hay
dutluk vakalarının tekerrür etmesi ih· 
timali kalmamııtır. ve haydutluğun ya 
pıldığı zamanlar tamamen tarihe in • 
tikal etmiştir. 

O da yakalandı 
BiTLiS, - Buranın meşhur eşki -

yalarından Ferho oğullanndan Ha -
aan jandarma kumandanı Aziz Beyin 
gayretile yakalanmıJbr. Ferho Bitli • 
ain asayi§inİ bozan yegane haydut i -
di. 

- lzmitte ~ı mı yok?. 
- lzmitte kız mı yok? .. 
- lzmitte tumu yok, bu mu 

yok? .. 
Kırk yıllık dostlarım selamı sa 

babı keser oldular, küçük hanım. 
!ar r.item~i sitemli, oynak, kıvrah 
naz ve nıyazlar yaptılar, ha~ırna 
tuhaf tuhaf haller geldi· Burha111 
Cahil Bey bile İzmit bekarlarını 
lsta?bula davet etti; sözün kısau 
lzmıtte bekarlar nasıl yatar?. Yu
zısı kah acı, kah tatlı dedikodula 
ra uzun uzun yol açtı. Uyandırd ı. 
ğı alaka hala da dinmiş değildir. 

Bugünlerde bakıyorum, heme.n 
her gün, düğün dernek oluyor. Ma 
halle aralarında saz ve sözlerin 
çoğaldığını, yanık yanık türkük .. 
rin, yaheylerin yükseldiğini, sıra 
sıra otomobillerin gelip geçtiğini 
gördükçe: 

- Filanca Bey evleniyormuf. 
falan hanım gelin oluyormu~, di· 
yorlar. 

- lzmitte bekarlar çok derke. ı 
bu gidi,le kalmıyacak galiba, na . 
zar değdi, diyorum. Bekaralığa vo 
da edenlerin, sultanlık tahtından 
rizasile çekilenlerin sayısını öğren 
mek istedim. Evlemne memuru· 
muz Sabri Beyi hayırlı işlerile uğo 
ratırken gördüm. Sabri Bey vazi• 
yetten memnun. Neşeli neteli gü. 
lümsedi. Son altı ay içinde lzm:t. 
te evlenenlerin 90 çift olduğun~ 
bir çok ta askısı ac.,lanlar, namzet 
tikleri ilan edilenler bulundu~unu 
anlattı. Diğer taraftan köylerd<l 
gizli gizli imam nikahı ile evlenen 
\erin sayısı da bir hayli kabarık· 
mış .. 

Söylendiğine bakılrrsa lzmitt,; 
evlenen\erin büyük bir kı ... 
mı iç güveyısı giriyorlarmrf. 
Bu kabil evlenenler hemen hiç 
masraf yapmıyorlarmış .. Allah ka 
yın valide hanıma, ped-:r beye ze
val vermesin, onlar !azı~ ge~en 
yardımı yapmaktan çekinmıyor aı 
mış.. Daha güzeli iç güveyisi gi • 
renlerin hiç olmazsa evi, arr ası, 
tarlası oluyormuş.. Keyiflerini s<.> 
rarsansız, etliye süsliye karışma:.ı 
larsa keka imit .. 

Allah mes'ut, bahtiyar etsiu 
böyle devlet dostlar başına .. 

Bu satırları yazarken bir ark4• 
daş: 

- Bu defa da - dedi - evliler 
nasıl yafıyorlar, diye yazsana? .. 

Şafıp, yanılıp ta faraza böyle 
bir şey yapacak olsam, h:ç yoksa 
lzmitte bir çok kılıbık erkekler 
var, desem, halim nice olur aca
ba? .. 

Cevdet Y AKUP 

Si~as ortamektebi musamere'erl 
SiVAS, (Milliyet) - Şehrim"z 

kız ortamektebi her Perşembe öğ
leden sonra talebeler kendi arala
rında mektebin müsamere salonun 
da konferanslar, müsamereler ve
rerek arkadaşlık muhabbetlerini da 
ha iyi bağlarla kuvvet1endirmeğe 
hazırlanıyorlar. Bu müsamereler 
her hafta bir sınıf tarafından yapı 
lıyor. Bu hafta da ikinci sınıf ar
kadatlarına müsamerelerini verdi
ler. "Hanım şiir yazacak" piyesi 
sahnede gösterildi. Bu piyeste rol 

. alanlardan Lebibe, Tevhide, Mu
zaffer, Kır eğlencesinde, Meliha, 
Şerife Hanımlar fazla muvaffak 
oldular. 

Balıkesir halkevinin kuruluş 
senesi 

BALIKESiR, (Milliyet) - 23 
Şubat Balıkesir Halkevinin kuru
luş devir senesidir. Ogün Halke
vinde genit mikyasta tezahürat 
ve ,enlik yapılacaktır. 
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Belçika kralı sevdiği spora kurban gitti Halkevlerinin 
Yıldönümü (Başı ı inci sahifede) 

mobilini kendisi idare ediyordu ve ya 
runda bir tek uşak vardı. Kral otomo
bili!e Namue civarındaki Marche - !es 
- Dames'e gitnıit. arabaaını orada br -
rakınıt, kendiıi yalruz olarak kayalık 
lara çrknuıtır. Arabada bekleyen u -
tak kralın geç vakte kadar arabaya 
dönmemesinden meraka düşmüş, et .. 
rafta aramağa çrkınııtır. Bütün ara§• 
tırmalanna rağmen kralı bulamıyan 
uşak Brükael'e telefon etmiş, oradan 
gelenler kayalık ve etrafta taharri 
yat yapmışlardır. En son kralın yave
ri Baron Jak dö Dikmüt kralın ~~n -
disini değil, fakat onun kanlar ıçın -
de bir kaya dibine yuvarlanan nafınt 
bulmuftur. Kralın on iki ~etre. Y.?~~ 
aekliğinde bir kayadan aıagı d~tugu 
ve bir başka kayaya da çarparak ye• 
re yuvarlandığı ve beyninin patladr
ğı anlaıılmaktadır. 

Kralın ilk önce bir otomobil kaza-
11 neticesinde öldüğü ıayi olmutaa da 
doğru değildir. Müteveffanın kayalık 
lar üzerinden bir baıka11 tarafından 
ıuikast eteri olarak itilip öldürülınüt 
olduğunu söyleyenler de vardır. Bu 
noktadan da kralın ölümü üzerinde 
ve hadile mahallinde tetkikat yapıl
makla beraber henüz aabit olınuı bir 
,.,v yoktur. Umumi kanaat kralın pek 
düşkün olduğu dağsporunun hazin bir 
tecel"isi ve akıbetine maruz kaldığr 
merkezindedir. 

Müteveffarun cesedi 3,30 da ''Lae
ken" şatoauna nakledilmiş ve derhal 
hcveti viıkela içtima ederek lıviçre -
de bulunan veliahtin kral ilan edil -
mes~ne ve davetine karar vermittir. 
Kral için muhtetem bir cenaze alayı 
tertip edilecektir. 

Ajansın verdiği haberhr 
11 BRÜKSEL, 18 (A.A.) - Kabine 
La.eken ar rayında ı.ahahın aaat alb • 
11nda toplnamqtrr. Birincisi Hollanda 
da, ikincisi Lükaooıburgta olan M. Sap 
ile M. Pierlot müıtesna, bütün nazrr
lar içtimada hazır bulunmuılardrr. 
Hazır bulunmayan bu iki nazıra derhal 
dönmeleri için maliimat verilmittir. 
Bat.ekil kont de Broqueville, kabine 
azaaını faciadan haberdar etmiftir. 
Baıvekil sabah erkend- üç nazırla 
beraber kralın cesedini aelimlamaya 
gitmittir. Kral yüzü fe .. kalide aakin 
bir halde bir aeyyar karyolaya yatınl
mıftrr. Enaeainde bir yara.aı Tardır. 

Alınabilen haberlere ıöre kral bir 
hademe ile beraber otomobille Marche 
• deı - Dames'a gezmeye gitmitti. Bu
rada bulunan gayet mühim kayalıkla 
n tırmanmak niyetinde idi. Adeti ol -
duğu veçhile, hademeyi otomobilde 
bırakmış, kendisini beklemesini bir 
saat kadar gecikeceğini söylemiştir. 
Kralm gelmediğini gören hademe onu 
bevhude yere aradıktan sonra Brük -
aelc telefon etmiı, o mıntakayı gayet 
iyi tanıyan birçok ıahsiyetler hemen 
hareket etmitelrdir. Derhal jandar -
marun ve sı:önüllü koşup gelenlerin 
yardı:rnlarile taharriyata batlanmıt 
ve •"'-ha.hın aaıa.t )kiainde k:ralın ceae • 
di bir kaya dibinde bulunmuıtur. 

Zannedildiğine göre kral dütmüı 
ve aldığı yara ile derhal ölmüttür. 

Cesedi gece Lacken ıatoauna nak
ledilmi~tir. laviçrede bulunan Prena 
Leopold ile prenae&i Astrid ancak bu 
aktam Brüksele dönebileceklerdir. 

Kralın ölümünün teabit muamelesi 
bugün öğleden sonra Lacken ıatoaun
da yapılacaktrr. Saat on birde kabine 
toplanacaktır. Yen ikralm tahlifine ka 
dar icrayi kuvvet kabineye ait olacak 
tır. 

BRÜKSEL, 18 (A.A.) - Haber ve 
rldiğine göre, kralın ce.edi, kayalık
lann atağıamda keşfeden kralm ya
veri Baron Jak dö Dimüt olmuttur. 

Kayalann Üzerinde kan lekeleri 
görülmekte ve yapraklar, beyin par
çalarile nıülemmadır. Kralın on iki 
metre yiikselikten dÜ§ll>Üf ve bir kaya 
dan öbürüne yuvarlanmıt olması muh 
temeldir. Kralın gözliiğü aivri bir ta
ıın tepe.;nde bulunmuftur. Kazayı mü 
ela.kıp kral korucu ile bunun bir kom 
ıuau tarafından araba ile Brükael' 
ııaldedilmittir. e 

Pariate lıeyecan 
PARIS, 18 (A.A.) - Sabah erken 

haber alınan, Belçika kralının ölümü 
P•riı<te derin heyecan uyandınru§br. 

ı 

Umumi binalar ve bir çok hıuusi müea 
aeselerin üzerine yarım bayrak çekil 
miştir. Reisicümhur M. Lebrün, der -
hal Belçika sefaretine taziyetelrini 
tebliğ ettirmittir. Bir çok siyasi ıahai
yetler ve bu meyanda Hariciye nazı -
rı M. Barthou aefarete giderek tazi -
yette bulunmuılardır. 

PARIS. 18 (A.A.) - M. Doumer
gue, M. Herriot ve M. Tardieu ile bir 
lkte Brükıel' e gidip kralın cenazesi
ni selim.1amaia karar •ermiştir. Re -
isicümhur M. Lebriin, Hariciye nazırı 
M. Barthou ve Hariciye nazırı Mare -
ıal Petain le beraber cenaze merasi
mine iştirak edecektir. 

Kral ncud öldü 
BRÜKSEL, 18 (A.A.) - Kabine 

Baıvekilin riyaseti altında ve saba
hın altısında Laeken ıatoaunda top -
lanm·ılardır. F elemenkte bulunmakta 
olan M. Sak le Lükaeonburgta bulun -
makta oaln M. Piyerlot mÜst•na ol
mak üzere bütün nazırlar bu toplantı • 
da hazır bulwıoıuılardır. Baıvekil 
Kont Broguenille arkadaılarmı gece
ki faciadan haberdar etmit bu bapta 
mal\anat vermittir. Baıvekil sabahle
yin erkenden üç arkadaşile birlikte 
Laeken'e giderek müteveffa kralın 
naşmr selimlamıtbr. Bir an karyola11 
na uzatılmış olan naşın siması son de
rece sakin idi. Baıvek "lin toplayabil -
diği maliimala göre kral yanında bir 
adamr olduğu halde M, Arehe !es 
Damedeki mühim, kayalıklarda bir ge 
zinti yapmak Üzere otomobi lile ora
ya ıitmittir. Kral mutadı olduğu Üz~ 
re yarundaki adamı arabada bırakınıt 
kendisini beklemeıhni aöylemiı ve bir 
aaat gaybubet eedceğini ilave etmit
tir. Ancak bu müddet ıeçtiği halde 
kral görünmediğin'den kralın adanu 
Brükaele telefon etmit ve ayni zaman 
da o civarda bulunanlann ve jandar
marun yardımı ile taharriyata ıirit -
mi1tir. 

Kralın cesedi ancak aabahm iki
sinde kayanın dibinde bulunmuftur. 
Kralın bir kayadan düpnüf ve hemen 
o anele ölmÜ§ olduğu zannediliyor. 
Ceaet hemen geceleyin Laekened'e ge 
tirilmittir. Kraliçeye evveli bi.r kaza 
vuku b;.'mut olduğa bildirilmit• 
Ye kralın ölm~ olduğu keneli -
.;ne ancak sabahleyin aaat altıda IÖy
lenmi.ıtir. Kralın doktorlan gelrnitler 
... e natın tuYaletini yapmıflardır. N .... 
aı müteveffanın yatak odasına konul
muştur. Prena Leapold ile Prenaeı >... 
trid laviçrede bulunmakta oldukalrın
dan Brükaele ancak aktama gelebile
ceklerdir. Kralm vefatına dair olan 
rapor bugün Öğleden aonra tanzim e
dilecektir. 

Matem tutuluyor 
Belçika kralı Ha:ıretelrinin bir ka

za neticesi vefat ettiği haberi ıebrimiz 
ecnebi mahafilinde umumi bir teeuür 
le k&r1ılanmıttrr. Belçika konsoloaha
nea, matem aJimeti olınak üzere bir 
kaç gün için kapalı kalacaktır. Dün 
öğleden itibaren tehrim.izdeki ecnebi 
sefaret ve kon•oloshaneleri bayrakla • 
rı.m yanya indirmitlerdir. 

Müteveffa kralın şahsiyeti, 
tercemei hali, hizmetleri 

Müteveffa Belçika Kralı birinci Al
ber, 8 nisan 1875 te Brükaelde Laeken 
ıato•unda doğmuıtur. Babası prens Phi
\ippe Conte de Flandre, annesi Mari 
Von Holenzolern'clir. Müteveffa Kral 
Albn ikinci Leopold'üa küçük kız kar
~clie.ti ve kral birinci Leopol' dün torunu 
1 • 

Belçika askeri mektebinden kumba
racı. alayı müliznnı olarak çıkbiınm a
kabınde anıl.Zin vefat eden Conte de 
Flandre'in yerine veliaht olmuıtu. 

Müteveffa knd Alber genç yatmda 
mühendis mektebine girmit oradan dip
loma alarak bahri ve havai makineye 
merak etmİf, Belçika harp akademisin
de ceneral Y unghlert'in nezareti albn
da askeri tabailini ilrmal etmİ§tir. 

1900 de Miinih'te Baviyera knılııun 
yeğ~ni .Prenaes Elizabetle nleruniJtir. 
B~. ızdinçtan üç çoculdarr olmuıtur. 
Bm 1901 de doi- prens Leopold duc 
de Brabant'dı:r ki Belçika veliahbdrr. 
(Şimdi kral ilin edilecek) • ikincisi 
1903 te doğan prena Charles Cont de 
Flandre'dir. Üçüncüsü de 1906 da doğ
maı olan prenses Marie J...e'dir ki 
1930 da ltalya veliahb prens Hunbert 

de Piemont ile evlerunittir. 
Veliaht {yen.i kral) Duc de 

Flandre 1926 da lsveç krabrun ye
ğeni olan Prenaes Astrid de Suede ile 
evlenmittir. Bu izdivaçtan da iki ço
cuklan olmuttur. Biri ·Prenaes Joseph 
ine - Charlotte öteki de 1930 da doğ
muı olan Prens Bauddin - Al bert' dir , 
ki, Prens Leopold'ün tahta cü
lus etmüile kendisi Belçika velialıdi 
olması lazmıge•mektedir. Mütevaffa 
Kral Alber, 1909 kinunuevvelinin bi
rinci günü amcaaı Kral ikinci Leopol
dün vefatı Üzerine kral iliin edilmitti. 
1913 le Kral Alber Berline ikinci de
fa bir seyahat yapmıftı. Bu aeyahatin
de İmparator Potesdam sarayında ken
disine bir ziyafet vcrmiıti. Bu ziyafet
te hazır bulunan Alınan ordularının 

umum erkanı harbiye reisi V on Malt
ke Kral Albere "Pek yakında Fran -
aaya ilim harp edileceğini" haber ver 
mitti. Müteveffa Kral da bu maliimatı 
Berlinde Belçika sefiri olan Baron Ba
yen.s vasıtaai.le Franaız aefarethanesi
ne bildirmitti. 1914 temmuzunda Av
rupa buhranı baılangıcında mütevef
fa Kral Alber, bir mektupla 31 Tem -
muz 914 tarihinde Almanya impera.
toruna "Belçikanın harpteki bitaraflı 
ğma. hünnet etmesini'' ihtar etmitlİe 
Ve 2 Ağuıtoa 1914 tarihinde Alman
ya imperatoru Wilhelın kat'i bir olti
matomla bu mektuba menfi bir ce -
vap venniı ve harp iliin etmİ§ti. Har> 
esnaaında Kral bizzat Belçika ordula
nnm baıına reçmi§ ve Louvain karar
gilunda bulunnınt. buranın ıukutun -
dan aonra da Anvera'e çckilmitti. lJun 
dan sonra lngiliz ve Franaız orduları
nın yardonı olmaluızm kendi orduaile 
Alman istiliama kartı durmut ve ka
rarııihıru La Panne'da kurınut ve har 
bin imtidadı müddetince ordnuun ba
ımclan aynbnaıruıtrr. Kraliçe iae bir 
ta.raftan Oc:ean hastahanesinde halta 
balıacı olarak kalmq ve cephei harp
ten relen yaralılann tedavisi ile me1-
gul olmuttur. Veliaht PreDA Leopold'
de 12 inci alayda adi bir nefer sıfati-
le harbe İftiralı etmiı ve harp bitince
ye kadar burada kalarak babaaınm 
yanından aynlmam•ıtır. Bütün harp 
esnaunda kral ve kraliçe Belçilra top
raklannda kalmıılar, bir defa Cham
pagne'ide Fransız ordularının , bir de
fa da lpreade lngiliz ordularmm im
dadına kotmuılar ve onları mii§kül va 
ziyetlerinden kurtanruılardır. Müta • 
rekeden sonra kral. ordulanrun baıın 
da 11 tetrinisani 1919 da Gand teh -
rine ve 22 T qrinisani 1919 da Bruxe
lles tehrine ginnit ve halkın büyük te 
zahüratile kartılanmıttrr. Kral harp
ten aonra aahai harbi gezmia ve harp 
te tahrip edilen yerlerin yeniden ima.. 
n için yapılan iatikrazın mühim bir 
kıamnu kendisi verınittir. Kral Al • 
her bir asker olduğu kadar ayni za -
manda bir irfan muhibbi idi. Kendiai 
Ell9titü de Fransın azası ufatile bir 
çok Üniversitelerde fahri a'zalılı: ün -
vanını almıı bulunuyordu. Memleketi 
ve mi'leti u~nda hiç yorulmadan 
ça.bşmıttrr. Müteveffa Kral ayni za • 
manda İyi bir sporcu idi. Dağa çıkmak 
ve sarp kayaları asmak lruausunda bü 
yük bir idman sahibi idi. Her sene ls
viçreye j!ider ve alpinizm sporu yap
maktan büyük bir zevk duyardı. itte 
bu defa da gene ayni zevk ve itiyadın 
aevkile bu feci &lubete uğramq bnlu
nuvor. Müteveffa fukarayı ..,verdi. 
1923 le Belçikadaki büyük seylip es
~·n~a ıı:er~k kendi.; ve gerekle kra 
lıçe ~ıç :Vakit kaybetmekıizin kazaze
delenn ~d~dı- Yetitmitler ve onla
"? ~e~ ~lu e.habı İatirabatlerini te
mm ıçın bızzat çalJflJUılardı. Kral AJ
ber~ 59 ya~ı?da olmaama raflııen dinç 
vazıyette ıdı. Memleketinde sevilmiı 
olduktan bafka bütün Avrupa devletı
leri arasmda da ta.baan büyük bir hür 
me~ k~anmıttı. Belçikanrn hayatı si
y....,yeaınde halledilmez miifküllerini 
zell ve hüsnü ldareai sayesinde hal
le muvaH-•c olmuf ve ezcümle Fla • 
~ • '". il~ ibtilümm doğurduğu 
munafereti münıkün olduğu kadar i
zaleye çahfllllt faal ve hayirhah bir in 
sandı. 

(Başi 1 inci sahifede) 
rinin eve armağan buyurdukları fotoğ
raflan ihtiramla hazırlanan mahalle ko
nulacaktır. 
Müteakıben Vali Muhittin, Fırka rei

si Cevdet Kerim Beyler tarafından birer 
nutuk söylenecek. ıiirler okunacak, kon
ser dinlenecek, cümhuriyetin Qnuncu yılı 
martile gündüz merasimine nihayet veri .. 
lecektir. 

Gece merasimi saat 20.30 da Nakiye 
Hanımın Halkcvi mevzuu üzerinde vere
ceği bir konferanıla ba§hyacak, bu kon
feransı konaer takip edecek, Alay köı
künde de (Öz yurt) piyesi temsil edile
cektir. Beyoğlu Halkevinde de rece 20.30 
da Halkevi namına Mehmet Emin Bey 
tarafından bir konferans, mütealuben 
kont.er verilecektir. 

Sergiler ve müzeler şubeıi kongresi 
Halkevi Sergiler ve müzeler tubcıi 

dün kongresini yapnuıtrr. Kongrede ko
mite reisi Aziz Bey iki aenelik meaai ra
porunu okumu§, müteakıben komitenin 
müstakbel iki senelik mesai programını 
izah etmiıtir. Bundan sonra gizli rey ile 
intihap yapılımş; yeni komite heyeti aza
hklanna Müzeler Müdürü Aziz, Danif, 
Şark müzesi mütehaum Hikmet, Müze
ler umumi katibi Kemalettin, eaki ese~
Ieri korumP. cemiveti azasından efdaletbn 
Beyler intil-ap edi'ıniılerclir.. . 

Bu intiliabı müteakrp komıte derhal ıç
tima ederek Aziz Beyi reis1iğe ve H~l~e
vi idare heyeti mümessilliğine seçm.ııbr. 

KUçUk lktıba•lar 

Radyonun fazileti 
"Nevyork Herald " Paria nüshası bat 

muharriri M. Lauwrence Hills'in Ameri
kan ldöhünde tıoplanan ntandqlarma 
dün söylediği sözler dikk.o:te fa~· 
Bu rauteci ü•tat. . ~ ~ ·~ 
geçirmiı, ve oradllolı.i mtibalannı ıoyle ı· 
fade etmiıtri : 

- Sonu ne olacaiı biliıımeyen ve Av
rupamı> anlamaclıiı içtimai, siyasi. ma
li bir inkılabın ortaamdayız. Bu inkıli
bm manzanuı o kadar büyüktür ki en 
hasau göz bile bütün aaflıalannı göre
mez. M. L Hilla'in dilılıatini en ziya
de celbeden nokta demokrat reisicümhur 
Fraııklin RocııeYelt'in balk arasmda 
mazhar olduiıı harikulade ve emsalsiz 
ralbettir. Bunun aebebi eVYel emirde rn
biclir. M. Rooaevelt vazifesine haıladı
iı gün en büyük bankallU' kapanmıf 
veya kapanmak üzere bolıınuyordu. Bu
gün hepsi aç:ktır. ikinci aebep de rad
yo (Jihi hayret verici bri vaaıllı.dır. M. 
Hilla bu hususta diyor ki : 

- Almanya belki istisna edilirse, 
Avrupa bir fahaa en uzak köylerdeki 
vatandaflarma hitap etmek imkinını 
veren bu yeni ve harikulade aletin ne 
olduğunu bilmiyor. M. Rocıevelt bu 
vasıtadan mükemmel bir ınrette istifa
de etmektedir. Halka hitap ediyor, halk 
ta batkalarının aöylediklri ve yazdıkları 
ile iktifa etmeyerek keneli kulağı ile i
ıittiğine göre hüküm veriyor. " 

Bu rağbeO ve §Öhret o derece büyük
tür ki M. Rooseveltin 'fikir ve telakki 
mu&rl%1an bile ona kartı gelemiyorlar. 
Reisicümhurun hayli örselediği Wall
Stnet bankerleri bile : "Siyasetini tas
vip etmiyor, fakat set çekmek istemi
yoruz. T ecrübeaine serbeatçe devam et
mesini istiyoruz" diyorlar. 

M. Hilla ıözlerini bitirirken borçlar 
meaelesine de temas ederek Amerikada 
Franaaya kartı. borcunu tamamen Yel'· 

mediği için delil, lngiltere ve ltalya gibi 
borcuna mahsuben tediyede bulunma
dığı için ho,nuL'auzluk olduğunu beyan 
etmiş ve demiıtir ki : 

" Hepimizi mütee11ir eden bu hot
nutsuzluii'u izale etmek için stoklar 
borçlan heaabma bir kaç milyonluk kü
çük bir tediye muunelesi kifclir._.' 

MATIN 

Hayfa ve Yafa 
Hayfa limanının ancak ıon za

manlarda ikmal edilebilmi9 olması 
dolayiıile Filistin ticaretinin o/060 ı 
henüz Yafadan geçmektedir. Ge
lecek aene zarfında Hayfanm, 
Akdenizin o havalideki bqlıca li
manı vaziyetine gireceğinde fÜp
he yoktur. Mamafih, Yafa vaaıta
ıile yapılmakta olan ticari nakli-

Tarihi roman : 62 

Güneşin Oğlu 1 
- Aıu'lar her ,eyi bilirler •• Yıl- ı 

dızlara sorm11Jlardır, 
~u ~ıı:a~a, .Bora'mıi ilk önce duy

dugu ınıltı bır daha ititi!di. 

aık bir aeıle sordu: 
- Y qıyor mu .•• ? 
Hitay ümitsiz değildi: 
- ölmemi9 •••• 

- Rüzgar kuru dallara vurduk
ça böyle garip sesler çıkarır. Bu ae
ai biz babamın öldüğü zamandan 
beri ifitiriz. 

* * • 
Saçlarından ağaca asılan 

kadın kimdir? 
Güne9'in oğlu yerde gezerken, 

çakıl tqların üstünde henüz kuru
mu' bir kaç dam a kan gördü. 

- Bu kan lekeleri de babanın 
zamanından mı kaldı ? 

Hitay yere eğildi .• Kan lekeleri
ni tetkik etti: 

- insan kam. Hem de çok taze. 
Çoban kızı ne yapacağını bilmi

yordu. Reisi, kendi kulübesine, 
Mersa'yı göstermek için getirmi9ti. 
Bora'nın yüzüne bakamıyordu •• 

Mersa acaba nereye gitmi9ti? 
Zihnini tırmalıyan bu düşünce 

bir anda beynini sarmış, vücudu
nu ateş kaplamıştı. 

Hiddet ve merakından çıldıra
caktı •• 

Bora yıllardan beri ses veren 
kuru dallara bakarak gözyaşı dö
küyordu. 

Genç reis nasıl ağlamasındı? 

Ya.w.l'ı: lskender FAHREDDiN · 
Kaç yıldır kendi:ini deli gibi se

ven ve canını tehlikeden tehhkeye 
atan (Fırat incisi) nin izini bul
mu,ken, timdi onu tekrar nerde a
rıyacak, nerde ele geçirecekti? 

Hitay taşların arasını ara.tbrır
ken, yerde bir demir fiş bulm°'tu. 

Bu ince demir atefte kızdırılmıf 
gibi, hala sıkcakb .• El ile tutulamı
yordu. 

Hitay: 
- Buraya Aıulardan biri gel

mif ... 
Diye haykırdı. 
Bora çoban kızının yanına so

kuldu: 
- Ne diyorsun, Hitay? 
- Evet, Bora, buraya ıihirbaz-

lardan biri gelmit ve Mersa'nın 
kızgın title kanım akıtmıf ..• 

- Bunu nasıl anladın? 
- Yerdeki taze kan lekeleri ••• 

Kızgın demir parçası •• Bunlar Mer
aa'nın Aaulardan birinin eline düt
tüğüne i9are~ir. 

- Onun burada olduğunu kim 
haber almıs? 

- Mersi'nm benim evimde o
turduğunu havada uçan kutlar bi
le bilmiyordu. 

Bora: 

" - Bu, kurumut dalların çıkardı
gı seae benzemiyor H tay! 

Diyerek ba9mı ~arıya kaldır
dı. 

Yüksek ağacın arkaya sarkmıt 
uzun dallarından birinin'fütünde 
sallanan bir karalb gördü. 

.. Zaten bu sesten çoban kızı da 
fupheye dü,müttü. Dalların dili ve 
yüreği olsa bu kadar ses veremez
di. 

Bora bağırdı: • 
- Mersa'yı buldum ..• 
Hitay dikkatle baktı: 
- Ta kendisi •• 
Mera&• saçlarından asılmıf, ku

ru dalların arasında sallanıyordu. 
Deminden beri oraları arattır

dıkları halde ağaç dallarında sal
lanan ~öçebe kızını nasıl görme
mislerdi ! 

ikisi birden ağaca cıktılar. 
Bora'mn dizi, büsbütün titremi-

ye baslamıstr. 
- Mersa. • Mersa •• 
Diye bağırarak ağlıyordu. 
Hitay, reisten önce davrandı •• 

Dalın ü ıtüne ahldr •• Mersa'nrn da
la bağlanmış saclarını çözdü ve 
yavaşça yukarıya cekti. 

Bora ağacın üstünde düşecek 
kadar muvazenesiz duruyordu .• kı 

Diye cevap verdi. 
Meraa'yı ağaçtan indirdiler. 
Hitay arkada,mı iyice muayene 

ettikten sonra : 
- Korkmayın, dedi, yaşıyor ve 

ya91yacak .• 
Hitay, Mersa'nın boynundaki 

damardan kan akıtrldığını ve son
ra kızgın title dağlandığını gör
müttü. 

Mersa'yı kulübeye götürürler
ken, çoban kızı anlatb: 

- Bu iti (Sarı Asu) yapm19 .• 
Çünkü o güzel kızlara kıyamaz .• 
Biraz kanım akıttddan sonra kız
gın ,:,le dağlamıt·· öldüremem~~· 
Fakat, Asu bu itle yalnız değildır. 
Onunla ge~enler, Mersa'yı kartal
lara yem yapmak istemişler .. Ağa
ca asıp kaçmıtlar. 

- Doğru buldun, Hitay! Mersa' 
yı parmağına dolayan kudurgan
lar nihayet dilediklerini yapblar. 

Günet'in oğlu, Mer-a'nın üzeri
ne ablarak bağırmıya başladı: : 

-- Mersa •. seni tnmrlıfüm ıriin
denberi felaketten felakete, itken 
ceden işkenceye, ölümden ölüme 
atıldın! Seni koruyamadım •• ba•r
mı ne kadar dövsem azdır. Seni 
ben korumalıydım •• Bu işkencelere 
demir bile tahammül edemez .• Sen 

ıl da anı orsun? 

Maskaraların son günü .. 
ran kelimesinin de aılırun türkçe ~' 
ran, kınnaktan geldiğini eski RuııJ." 
söyler. Geceden bakla ıalanır, fİl1 
düz onunla rakı içilir. Kurtulut pa9' 

Dün apukuryanın son günüydü. Mas
kara kıyafetine girenler dün ve gece so
kaklıın gezdiler ve evlerde eğlendiler. 
Bugün paskalya perhiz.ine girile -
cektir. Rumlar, bugüne baklakuran 
derler. Bakla, bildiğimiz bakladır. ku yiri de bugündür. 

( ÇOCUK 1 
Boş vakitlerimizde birer eğlence 

B 

Bot vakitlerinizi eğ!en~eli b~r 
teyle geçirmek }st~raenu:, ~tte ıı
ze tatlı bir mefğubyet •• Saglamca 
bir karton alınınız. Bu kartonun 
üzerine A 9eklinde gordüğünüz 
gibi murabbalar çizersiniz. 64 göz 
den ibaret olan bu murabbaları 
çizdikten sonra 9ekilde görülen 
koyun resmini murabbalara göıe 
,;izmek sizin için güç bir tey olmı
yacaktır. 

Koyun resmini bu suretle çiz
dikte~ s iıra, keskin bir çakı ile 
güzelce kesersiniz. Koyunu ayak
ta durdurabilmek için gene A tek 
)inde 1 ve 2 rakamları arasında 
noktalı çizği ile gösterilen yere 
kadar, alt taıaftan ucu keskin ça
kı ilemukavvayı ortasından ikiye 

ayırıraınız. Bu iki ayrılan kııın~l~
rın birini sağa, birini sola çevırır 
ve zamkla batka bir mukavvaya ya 
Pı:ttı~dığmız zaman C teklinde gör 
düğünüz gibi koyun ayakt_a durur. 
Fakat bu, çıplak, tüysüz hır .k?yun 
dur. Koyunu tüylendirmek ıçın es 
ki yün parçaları alırsınız, bunları 
bir ınakasla ince keıerainiz. Son
ra bu çıplak vücudün ayak ve ka
fa ınüsteana olmak üzere her tara 

yat gayet mühim olup, limanın ıı
labı için dü9ünülen projelerin tes
rii İcap etmektedir. Unutmamalıdır 
ki, mevki itibarile Yafa portakal 
mınhkasmda müstesna bir mevki 
itıal etmektedir ve inldtafı dütü· 
nülen portakal ticareti tahakkuk 
ettiği zaman her iki liman da bü
yük bir faaliyete sahne olacaktır. 

Near &ut And lndia 

Hitay yavllfÇA fıaıldadr: 
- Yüreği çarpıyor ••• Faka! 

kulakları tıkalıdır. Ummmam ki 
seni iıitsin •• ! 

Bora, çoban kızını dinlemiyor-
du: 7 - Mersa. • • Y qıyor musun. 
Göz!erini aç. • bana bak! Senin i
niltilerini duydum .. seni saçların
dan aııtıkları kuru ağaç dalların
dan kurtardım· Gözlerini açacak 
mısın, Mersa? Beni bir daha göre
bilecek misin? 

Hitay bu sırada hazırladığı ilaç
larla Mersa'nın boynunu sardı .• 
Kollarını ve bileklerini oğutturmı
ya l:ıatladı. 

_ Merak etmeyin! Ölmiyecek.. 
Biraz sonra gözlerini açacak .• Fa
kat, \;,; günden evvel konUfamaz. 

- Ne diyonun, Hitay? Ben üç 
gün onun sesini duymadan durabi
lir miyim? 

-- fazla kan kaybetınif .• Dili u
zamış .• Bugün gözlerini açacak. 
Fakııt ••• 

-- Beni tannnıyacak mı? .• 
- Seni de tanıyacak ama, an-

cak üç gün sonra konutabilecek. .• 

O gün ak9ama doğru, günet dağ
ların ardına düserken, Mersa'nın 
gözleri açıldı •• Karşı~mda önce Hi
tay'ı sonra da Bora'yı gördü .. Göz 
kap;klarmın yanında hafif iki çiz
gi belirdi •• Mersa içinden gülüyor-

• 1 uc da örünce 

fını zamklaraınız. Tüyleri iki t•· 
raftan yapıfbnrsınız. KoyuııuJI 
durduğu yere de gene makasla Jıe 
aeceğiniz yeşil yün parçalarını 11 

pı9tırırsınız. 

Karlar 
Yağmur soğuk bir havada yağdt 

ğı zaman, damlaları taaallup ede' 
ve kar olur. Suhunet derecesi sı• 

fırdan atağı bir havada su buh•~'. 
yağmur haline girecek yerde doe. 
rudan doğruya sulp ve kristal gib

1 

bir 9ekil alır. Demek ki toprağı 
dü9en kar kristal halinde buz P"'r 
çacıklarından mürekkeptir. Bu P~ 
çacıklar müseddes sisteme tabid•~ 
ler ve her biri çetit çe9it ve cidde 
cazip birer yıldız teklindedirle~· • 

Siyah paltonuzun üzerine d~ 
tükleri zaman siz de pekala bıt 
dikkat edebilirsiniz. 

Bu yıldızcıkların sathı, ağırlılı~ 
!arma nazaran çok geniştir, oı>11 

için yavat yavllf, vasati saniyede 
bir metre ıüratle af8.ğıya inerle!' 
Bu yıldızcıklar bir araya geliı>' ' 
kar tanelerini letkil ederler. , 

Karın kesafeti nedir? 0, 1 O. • 
da 9u demektir ki, bir santi~e~ 
mikabı kar, bir milimetre mikV 
yağmurdur. tf 

Kar, donınut su olduğu içiı> 
cak memleketlerde kar yağın~ 
Yalnız çok yüksek irtifalarda dl 
vardır. Çünkü yüksek irtifalat 1

• 
suhunet derecesi daiına sıfırdall dl 
~ğtdır. Mesela cendbi Ameri~0ı 
Hattı üstüva üzerinde bulunan ,. 
diler dağlarının tepesi daima 1'11' 
la örtülüdür. rt!lfl/! 

,. 
sevindiği belli idi. Fakat, ağ:ı:rıU 
çamadı •• kımıldryamadı •• 

Gözleri tekrar kapandı •• dıJdlİıı• 
Bora o gece Hitay'ın kulübe• 

de sabahlamıttı. 
• • • 

En eski ve en büyük 
• 

ycmın .• 
Bir gece •• 
iki gece •• 
Uç gece. • 1 11l~ 
Hitay'm kulübesinde ~ah dO" 

Günet'in oğlu, o. ·~~ah gun.~f içifl' 
ğarken çok netelı ıdı .• Oç g.~ Jt1• 
de Mersa'yı ilaçlamıtlar, vucıı "el 
nu ovmuşlar, dilinin bir an e'i 

tu;ılmasma çalışmışlardı. Jafl 

Bora, sevgilisinin dili ~çıld~· 
bir yere gitmiyor, gide~~Y.'?' ü1< ıı~· 

üç gün, üç gece bu küç~c rei•' 
lühede Hitay'la genç kabıle 
karde' gibi yatamıtlardı. • '1' 

t . . d d'l ". b" dı·. l\{er!ll 
kısının e ı egı ır • 

ölümden kurtarmak. )ş• 
.. ""ni aıı " Hitay Mersa'nın yuregı rJJ',. 

mıstı: O kimseye fenalık yaP ~ tol' 
· ' B ' ı se"e"' i&temiyen, yalnrz ora Y 

miz yürekli bir kızdı. 
Hita:;: dal' 
_ O ayni zamanda yurdjn ııd•" 

da uzaklaşmı~, ök'.ÜZ ve ko o ()11t 
tutanı olmıyan bir zavallıdı~· 
yardım gerek. • • (Bitmedi) 



-
Tarihi tefrikamız: 34 

Napolyon imparatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yazan: POU L REBOU X. Tercüme eden: H. T AHSIN 

Fena bir nezle 
Ve Jozefine: 

Ya - Bu .küçük yüzüğü, aaatimin 

Y ııında ve daima üzerimde taşı
a.cağıın. 

Demişti. 
le! Joz~~in, 15 Mayıs 1814 te nez
tıkİnd g~nden, vücudünde bir kı -

~· hır yorgunluk hissediyordu. 
qortans: 

cj·:- Yataktan çıkmayınız, anne
gıın, 

Diyordu. 
ıa. - Adam sende, nezleye hiç bir 
ı· ıııan ehemmiyet vermiş deği
ın; daima geldiği gibi gıder. 

d~ alı:at bu nezle gitmemekte ısrar 
e 1Yordu ..• 
I liafif bir soğuk algınlığı ile ba~ 
1 •Yan bu hastalık, Jozcfinin yeis
~n _ıarsılan vücudünde, mukave
r;a.etı ~ü~enen ruhu üzerinde olduk 
b Dıuhını b..r tesir icra etmeğe 
llşla.nıı .. tı. Yarından ümidinı' ke

se Ö • h n, jen ve Hortansm genç yaşta 
yer •eyi kaybettiğini gören, niha
.::.. Napolyonun müthi, sukutuna 
d hıt olan Jozefin her gün biraz 

11 a. zafa dü,üyordu. 
b - Çar Pariaten gittikten sonra 
y a.ııa. vadettikleri\nin hiç birisini 
t 

11PDııyacaklarını bil' yorum. Ço-
lıklarınıın da nikbetine ,ahit 
~la.ta.ğım ! Bu dü,ünce beni öldü-

Yor. 
1 .- Fakat Madam, Çar Hazret
D~~ı ıize karşı büyük bir dostluk 
.o·t . • erıyor. 
il'' - Şüphesiz; fU kadar ki, he· 
h ıı:ı: tnüsbet ve esas!ı bir karar itti-

11.z ed..lm'ş değ ldir. 
il) Jozefin sabit bir fikrin tesiri 
lıııda kalarak: 

tı~ s·r kaya parçasından ibaret 
ı adasında onu yalnız başına 
ri~a.U. bir halde görüyorum; zafe 
Y ıle mağrur olan bedbaht Napol 
t 011un istırabını ben de hiased yo
Y ııın. latirahati.bi temin etmek için 
ı:11•nda bulunmağı bütün kalbim-

lD~enni ederim. 
'Yordu. 

tillı~'Yatr bir cehennem kadar ka 
u~ kj ve acı görerek ve herkesten 
ın k .8..farak derdi ile batbata kal
'~ ~ated ği günlerde onu teskin 
eli e.g~ gelenlere aletten yanan 
, er!nı uzatır ve yalnız bırakılma 
•nı ısterdi. 

Esh bir do~t ... 
I Bir ınektup ... Jozefin, artık ge
'!1 mektupları açıp okumak iste
lnıyordu. Bu mektuplar ekseriya 
~ııv.afık b:r cevap veremiyeceği 
ll~sıye yahut sah binin memnun 
jdı~ıueıi ihti.mali olmryan para ta
k~ıııe, 4:". nıhayet ödenilmesi im
f iln harıcınde bulunan eski hesap 
~.~uralarının teaviyeaine da.rdi. 
"Unda onun için yegane ehemmi
~eti haiz olabilen mektup, lmpa
t'tordan gelecek olandı ..•. 

Fakat Napolyon artık b;ç bir 
~yazmıyordu. Be'ki Jozefini ta 

ıniyle unutmuftu ... 
t1·ı ". azısında bir yabancılık hisae
·~~Yen bu mektubu tabii bir me 

I açmı,tr. 
du l'c\l:ıı h;c b :r fey ifade etnıiyor
~u lnı>iliz adını tarumıvordu. 

Fakat ilk satırllll' onu müteheyyiç 
etmitti: 

"Martinikteki gençlik hayatını 
zı hatırlıyor musunuz, Madam? ..• 
Sizinle ekser.ya ormanlarda, dağ 
b~larında gezmeğe çıkan genç 
İngili:rU unuttunuz mu? İtte an
cak timdi yazmak cesaretini ken
dinde bu'abilen adam o İngiliz 
gencidir. Uzun müddettenberi bü 
tün hayatımda ve merbutiyete sa
dık kaldığımdan ve hatıranızı bü
yük bir hürmetle muhafaza ett • 
ğimden emin olab~ir~in:z. Bu ya
tıma kadar evlenmek istemedim. 
v Sizinle yanyana günetin battı
gını seyrett.kten, sizi kollarım ara 
srna ala~ak ~errak sularile akıp gi 
den nehırler ı aftıktan siz 'n için 
ağaçlardan meyve' er 'kopa;dıktan 
o güzel b~9ınızın ilki tarafında de
met demet ta~ığmız çiçekleri 
kopardıktan sonra bu güne kadar 
müfekkiremde hayalini diyanetle 
sakladığım çehrenin hatırasını bat 
ka bir çehre ile kaybetmekten kor 
kuyordum.. 

Felaketinin vüs'atini takd'm 
ettiğ m bu dakida, timd.;ye kadar 
mahrum olduğum bir cesaretle 
kartınıza çıkıyorum. Bir defa, yal 
nız bir defaya mahsus olmak üze
re huzurunuza çıkmama ve hür
met ve sadakatimi bizzat arzetme 
me müsaade etmez misiniz? .. " 

Beklenilen gün., 

Malmezon bir hastahaneye dön 
müttü. Öjen mütemadiyen öksüre 
rek &tefler içinde yatıyordu. Hor
tansın da yüzü gözü şi.'Şmitti. An
neleri zaten yataktan çıkamıyor
du. Jozefinin etrafında bulunan
lar, vücudünde bilha-.,a kolları ile 
göğsünde hani olan kızarıklık' ar 
neticesinde bir kan hücumünden 
korkuyorlardı. Doktorlar fazla i
zahat vermiyorlar, Yalnız bir gö
ğüs nezlesinden bahsediyorlardı. 

Ruı Çarı Aleksandr, Londraya 
hareket etmek üzere olduğu için 
Malmaison'a hangi gün kabul edi 
lebileceğllni sordurmuftu. 

İmparatoriçe, yorgun bir sesle: 
- Cumartesi gününe kadar da 

ha iyi olabileceğimi ümit ediyo
rum... Ayın 28 inci Cumartesini 
intıhap edelim. 

Diyor ve mütebessim görünme 
ğe çalışarak: 

- Bu vesile ile daha bir dostu 
davet etmek istiyorum .•. Çar Haz
retleri buradan... Bir ziyaretçiden 
ziyade... Bir a~ık ta bulacaktır ... 
Bu adam beni çocukluğumdan 
ronra bir daha göremem.iş ve uzun 
müddettenberi muhafaza ettiği ha 
kiki muhabbeti ancak bu gün'er· 
de izhar edebilmi,tir. Bu adi 
kalp, betbaht bir intizar devresi 
yerine mes'ut l:llr hayata hak et
mit değil mid.r? ... Bu adamı mut
laka kabul etmek iıtiyorum... Ü· 
mit ederim ki, imparator Hazret
leri bu Cumartesi ..• 

ilave ediyor, fakat hastalığı 
daha uzun söylemesine mani olu
yordu. 

• B"tmeJıi 

Çankırı Belediyesinden: 
40o l - Çankırı Belediyesi için b·ri 36 diğeri 18 kilovat takatinde 

1~1 volt ve 50 peryotluk iki alternatör. 

111 
• 2 - 3 levhadan müteşekkil sanbralın ve tevziatı esasiye hatları 

il. 1daresı için tevzi tabloları ve tekmil techizab. 
bak 3 - 1260 kilogramlık, çıplak kablo halinde 25 m/ m maktamda 

ır tel alınacaktır. 
ça. ihale kapalı zarfla olacak ve IS Mart 934 tarihinde Çankın da.. 
ı·' Belediyesinde icra olunacaktır. Alakadarlar teklif edeceklerı 
t 1 11~" Yİizde yedi buçuğu kadar teminat akçuı kataloğları teklif ettik 
Çtı l:pleıin evsafı fenniyelerini irat: eden evrakı müsbitelerile birlikte 

ilt:ıkırı Belediyesine müracaat edeceklerdir. 

•i . işbu ali.t ve edevat ve teferruatı hakkında tafsilat almak, liıte
t nı .-e evsafını görmek isteyenler Ankara' da Bankalar caddesinde Zi· 
S~l Bankası kartısında Sanayi Mektebinde Mektep Müdürü Kamran 
tıırrı Beye veyahut Çankırı Belediye Riyasetine müracaat etmeleri la• 
~· (743) 989 

Nafia Vekaletinden: 
~aJ Yerli Fabrikalarda ima' edilmek şartiyle (4030) ton 
tu Van1zli Tirfon kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş• 
aa:_· • ır.tonların münakasası 5 Mart 934 Pazartesi günü 
tı t 15.te Nafia Vekaleti Müs':eşarlık makamında yapdacak
ter. !ahp'erin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 
&artlinatı muvakkatelerile birlikte 5 Mart 934 Pazartesi günü 
ş~ 15 şe kadar Komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 
V;q nan-~~e~ Beş li~a mukabili '.lde Ankara ~afia Ve~ale~i L~
diir~·~udurlüğünden ve Haydarpaşada Lıman ışlerı Mu-

'-günden alınabi.ir. (744) 990 

MiLLiYET PAZARTESİ 19 ŞUBAT 1934 

Hergün bir yazı 
~~-=-----=--~ 

Son karda İstanbul 
"Düşenin dostu olmaz,, derler .. doğru. 

Allah kimseyi düşürmesin!.. 
Vaktile Arap teyhlerinden biri 

lstanbula gelir. Mevsim kış. Hava 
da şiddetli soğuk. Dışarda kar, 
lapa lapa yağdıkça Arap, sobalı 
odada iliklerine kadar titrer. 

Misafir olduğu konakta, önüne 
gelene: 

- Ya efendina .. Ma reytü ha
zelberad .. (Ben böyle soğuk gör
medim) der durur. 
Soğuğa alıtık olan konak halla, 

çeneleri takır takır birib.rine vu
ran Araba: 

- Azıcık soğuk va,.. rl0ğil mi ha
cı efendi! .. Diye takılıriar, 

Arap, gel zaman git zaman, mem 
lekefne döne;•. "lstanbuld1 ne var, 
ne yok?,, diye soranlara şu cevabı 
verir: 

- Bırak AI!ahınızı severseniz •• 
Hazeletrak Y ematune m ·ne 'bert 
ve yekulune azıcı1 c s,,ğ.,k v·r! 
Şu Türkler, soğuktan ölüyorlar, 

gene azıcık soğuk V:? r, diyo lar. 
Apansız bastıran kıtı dü,iinü:•

ken Araba hak verecek gibi oluyo
rum. Soğu15lan handise ölece~iz. 
Fakat kaç günden heri kimtenin 
ağzından soğuğa dair söz ititme
dim. Görülüyor ki, soğuga. epeyce 
idman ettik. Ufak tP.fel, 1.arar"t di\. 
şüklüklerinden fazla müteessir ol
mıyoruz. Yalnız "ten tehr,,. mizin, 
fırtınaya, tipiye yüzü yok. Küçük 
bir fırtınada o da,, biz de altüst olu
yoruz. lstanbul, derhal m:ıhalle 
mahalle, semt semt, parçalanıyor. 
Artık hangi parçanın üzerinde ise, 
orada kalıyor. 

Y edikule ile Sultanahmet, ayrı 
ayrı iki iklim oluyor. Bakırköy, U
luköyden Sahalin adası kadar u
zakla~ıyor. 

Kurtulutta oturan bir ahbap, 
yolunu 9a,ınp yanlışlıkla Macka
ya, Şitliden kalk,an bir İfçİ, tipiden 
etrafını göremiyerel< BrŞktı>•' ,ı;;_ 
şüyor. Vapurlar, itlemiyor. Tram
vaylar itlemiyor, otobüsler i•l:mi· 
yor. Otomobiller itlemiyor. Eminö
nü, tenhalikt"n Y"""'- Af·ik~ n•· 
tasındaki çölleri, Edii-nekapı kor
kunc;luktan yana, kurtlar uğrağı 
bir harabeyi andmyor. 

Fırınlar, ekmek çıkaramıyor. 
Yahut, eskisinden',fazla ekmek cı
kardığı halde: yetittiremiyor. Bir 
zelzele, bir veba salgmı, bir biiyük 
yangın da, sehri an~ak bu kadar 
sarsabilir. feh 'r h:tlkını bu kadar 
dehsete dü,ü•ebilir. 

F akııt n~ vat, ne oluyoruz? Bu 
karmakaışıklı!ta tebep ne? 

Onu bilen vrk. Yal-ız . hul'(Ün 
yüzJe,..de enflişenin ve lco-kunun 
ördüğü çizgiler.. G-ze•eler. üç, 
dört sütun ü~erine baş'ıklar koya
rak faciayı ilan ediyorlar: 

-----
Kimler kazandı? 
Yazı müsabakasını kaza~ 

nan talebenin 
mükafatları veriliyor 
Milli Taıııırruf ve İkhsat Cemiyeti 

tasarruf haftası miinaaebetile mektep 
talebeleri arasında bir tahrir mÜ•abaka-
11 tertip etmişti. Tasarruf ve lktısat 
mevzuu etrahnda olan bu mevzudan bin 
!erce talebe yazı yazmışlar ve bunlar i
çinden teıekkül eden müdürler heye
ti en iyilerini ve en çok muvaffak olan· 
ları seçmiıtir. Muvaffak olanlar ıun -
!ardır: 

Heybeliada orta mektebi ikinci sınıf 
talebesinden 70 numaralı Sadi, Gazi Os· 
manpaşa orta mektebi üçnücü ıınıf A 
ıubesi talebesinden 306 numaralı Ni • 
hat, Celenbe."i orta melrtebi A • 3 ncü 
sınıf talebesmden Fuat Efendiler ve 
Çamlıca kız orta mektebi ikinci ııruf 
talebesinden 29 numarıı.lı Emel Refet 
Avni ve Cümhuriyet orta mektebi ikin
ci sınıf C §Ubesinden 362 numaralı Na
fia Hanımlar ve Eyüp orta mektebi Ü· 
çüncü sınıf B ıubeıi talebesinden 179 
numaralı Salih efendi ve Niıantaıı kız 
orta mektebi talebesinden 209 numaralı 
ikbal ve Uluköy orta mektebi ikinci il· 

nıf A ıube&jndea 122 numaralı Zekiye, 
lstanbul kız orta mektebi B • 3 talebe
sinden 306 numaralı Nazmiye Hannnlar 
ve Davutpaıa orta mektebi A • t sınıf 
talebesinden 266 Fuat efendi blı-inciliği 
kazarunıılardır. 

Bu yavrulara Milli fkhsat ve Tasar
ruf Cenliyeti tarafından yerli mahıul
lerimizden birer sandık portakal hedi
ye edilmiı ve bunlar talebelere verilmek 
üzere mezkUr cemiyet tarafından mek .. 
tep müdürlerine gönderilmiıtir. 

Şehir allak bullak oldu .. Kar fır
tı ·ıası, münakalatı felce ugrattı .. 
lstanbul, Sibiryaya döndü.,, 

Sonra, çetit Çefit tenkitler: Be
lediye olsaydı, 'öyle yapılır, böyle 
edilirdi! Bana sorarsanız, lttanbul 
timdiki coğrafi vaziyetin-le bu'un
dukça, her kar fırtınasında umumi 
hayatın durgunlukla. a uğrama
sından daha tabii bir şey olamaz. 

Belediye, kaptan mıdır ki fırtı• 
nadan itliyemiyen Ada vaputları. 

h k .. ? • m a: e ete getirsın .•. 
Bir tehir ki, bet yüz seneden be

ri kaldırımları değitmemif, sckak
ları ~ardır, bir şehir ki anfiteatr 
gibi katkat, üstüste ve inişli yokuş
ludur. 

Bir şehir ki, mahallelerinde kr9ın 
boğaza kadar çamura, yazın tepe
den tı: nağa toza buhnılır, Bir te
hir ki bir mahallesi, öteki maha'le
sine yan bakar. Bir şehir ki, bir 
semtinden öteki semtine gitmek i
çin tren, vapur, otobüs, tramvay 
gibi vasıtaların her birine ayrı ay
rı ihtiyac olur. Elbette, böyle bir 
şehirde kar ve yağmur gibi küçük 
hava arızalan, içinde oturanların 
ba~ma büyük gaileler açar. 

Kaç günden beri so1ralclarda, 
hastonsuz yürünmüyor. Fakat bas
ton, kuru bir teselliden iba•et .. in
san, dü,eceği vars:ı, gene dü4üvor. 
Yalnız bir fa: kla ki, bastonile be
raber dütüyor· Kaypak karlar Üs· 
tünde, baston, güvenilir bir kuvvet 
de~il ama, neylersin! 

Düfenin do tu olmadığını, son 
kar fırtınası bize bir kere dahs is
pat etti. Allah, dütü·mesin yoksa .• 
Bize ilk gülen en yakın dostları
mız olur. 

Çartanba günkü tipide, sokakta 
in cin top oynuyo: du. Saıı.tlerce bir 
tek ıa•ıcı geçmedi. Nihayet, baktım, 
köşenin batından burnrnun ucu 
morarmış bir "..ıam. iki elinde bi
rer güğüm, sökün etti:· 

- Kaynıyor .. Salep kaynıyor! 
Bir aralık zavallının ayaitı kay. 

dı. Sırtü•tü :vuvar!Pnrlı. F,.ka• f'Ü

ğiimleri elinden bırakmamıfb. Sa
leolerinin dökülmediğ;ni görünce 
aşk ile ,evk ile bir daha bağı: dı: 

- Hay .• Salep •.. Kavmvor ! 
Karlı hava, kanı kaynıyan, canı 1 

ovnıyanlar için bulunmaz nlymet •• 
Karlar Üstür\de. boiitt•"" bo"u'""a· 

Dün, matbaaya giderken, çocuk
lar, kardan bir adam yaomı,Iar, 
ağzına da oipo mal<al:Y'ına bir odun 
parçası sokmuslardı. De•ken ta'ir
ruza ıreçtiler. Kel'di yuattık'a•ı 
hevkeli topa tutarken bir taraftan 
da ha vkrr141vorlardr: 

Kardan adam olmaz mı? 
Ona top atrl..,az mı? 

M. SALAHATTIN -

Muallimler Birliğinin 
konferansları 

lıtanbul Muallimler Birliğinden: 
Birliğin hazırladığı konferanılar:n 

birincisi bugÜn sa.at 16,S ta \stanbul 
balkevi salonunda Mehmet Emin Bey • 
efendi tarafından verilecektir. Me·nu 
(Cümhuriyet maarifinin tarihidir) . A
zanın ve bütün muallim arkadatlarm bu
luıımalan rica olunur. 

Ziraat kongresi 
Ziraat kongresi Ziraat vekili Muh· 

lit lleyin riyasetinde mart ayının or • 
tll••nda lzmirde top!anacaktır. Bu top 
laohda memleketimizde ziraat ofisle• 
ri teıkilatı için mühim kararlar alı -
na ... aktır. Ayni z11111anda Burnova zi • 
raal mektebinde tabii ilimler kur•ları 
açılacak ve enstitülerde vazife alan 
değ~rli profesörler de kongre müna
aebetile lzmire gelmiı olacaklanndan 
bu kurslarda ziraatçilere dersler vere 
c.e?,Jerdir. 

1934 
Matbuat Almanağı 

Matbuat Cemiyeti tarafından ter
tip edilmittir. 

933 aenesinde gerek memleketin İ· 
çinde ve gerek hariçte husule gelen 
mühim vak'alar ve hadiseler, Vekil
ler Heyeti, mebuslarmıız, viliiyet teı· 
kilah, gazeteler ve gazeteciler Alma· 
nağın başlıca münderecatını teıkil e· 
der. Tanmmıı muharrirlerimizin gün 
lük mevzularına dair kıymetli maka
lelerini de ihtiva eder. Kıymetli ve 

Şişli nahiyesinde konferans 
1 

nadide resimlerini muhtevi olan bu 
Halk fırkasının Şiıli nahiye&i, hal- eserin tab'ına da son derece itina e-

ka faydalı olacak bir takım konferans dilmitlir. 
lar tertip etmi~tir. KonferıLDalan ınü • Fiatı 100 kuru,tur. 
teakıp musikili konserler verilecek . • Satı' Yeri Kanaat Kütüphanesi 
tir. Konferanıları herkeı ıerbe&tçe d. '1/'"~ Rt:;?. 

leyebilecektir. ın j Lm•••••••••••••I 

:>tanl>ul So,;ntlerdenbcri içine keçi ve ınek sutü lu!rtşır.fy~r 
halis koyun yoğurclunun tadını bilir. 

Büyükçekmece'de Akçeburgaz Çiftliği sahibi: 

HÜSEYiN AVNi 
Beyin Yağurthanesinde hususi itinalarıa yetiştirilen koyun

ların sütü ile öyle bir yoğurt yapılıyor ki tadını bir kere 
alanlar başka yoğurdu ağızlarına koyamazlar 

SAGLAMLAR: Sağlam kalmak için yoğurt yeyiniz! 
HASTALAR : iyileşmek için yoğurt yeyiniz ! 

Yalnız şunu da hatırınızdan çıkarmayınız ki halis koyun sütü ile rapılmrs 
yoğurdu ancak AKÇEBURGAZ ÇIFTLICI sahibi 

HÜSEYiN AVNi 
Beyin Tütün Gümrüğünde 11 numaradaki mağazasında bu\acaksm:z. Eti· 
k•tr dikht Tol"t>.n ve n•rakende sil""ri<ler kabul olunur. Telefon 23717. 

(12709)- 30ı 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Münakasa ilanı 
11. Şubat. 934 tarihinde yapılan Parketaşı münakasa

smda teklif olunan fiatler had Ji itidalde görü!mı:diğinden, l:u 
taşların, 25. Şubat. 934 Pazar gÜnÜ saat onbeşte açık müna
kasası yapılacaktır. Taliplerin eski şartname mucibince temi
nat mektubu veya akçelerile birlikte mezkUr günde şirketi
miz merkezine müracaatları ilan olunur. 

Teminat makamında çek kabul edilmiyecektir. 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

21/Şubat/1934 tarihinde kaoalı zarfla münakasası icra 
edileceği ilan edilen 325 Roda Lif Halatın mübayaaamdan 
sarfınazar edildiği. (771) 

Satılık mot~r ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan satılıktır. isteyenler 
idare müdürivetine müracaa1: etsinte,-. 

İstanbul 
Beşinci ic-a 
Memıırluğundan: 
Tamamına 1000 lira takdir edilen ka

sım paıada bacı huırev mahallesinde İp-. 
likçi fırın caddesinde eski 78 yeru 144 

NOLU ınaa bahce bir bab hanenin tama. 
Dil açık arttinnayıı. çıkarılmıı olup 28 Şu· 
bat 1934 Tarihinde şartnamesi divanha· 
neye talik edilüp 24 Mart 1934 Tarihine 
müsadif çarııunba Günü saat 14 den 16 
ya kadar İstanbul beıinci icra dairesinde 
aatılacakdır arttinnaya iıtirak için yüzde 
yedi buçuk teminat akçası al nır mütera
kim vergi belediye vakıf icarcsi mütleri
ye aittir arttirma bedeli mühammin kiy
metinin yüzde yetmiı betini bulduğu tak· 
dirde ibalei kat'iye icra edilir aksi halde 
en aon arttiranın t•abhudu baki kalmak 
üzere Arttirma 15 Gün daha temdid edi
lerek 8. 4. 34 Tarihine müsadif pazar 
Günü aynı oaatte yüzde 75 ini tutmazsa 
•ahı geri bırakılır 2004 NO. Lu İcra ka

nunun 126 inci maddesine levfıkan İpo
tek harcı alacaklılarla diger alakadaranııı 
ve intifa hakkı aahiplerinin dahi gayri 

menkul üzerindeki haklan huıuıile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarıru evrakı 

müıbitelerile 20 gün içinde icra dairele
rine bildirmeleri lazımdır aksi halde hak
lan tapu ıicillcrile sabit olmadıkca satıı 
bedelinin paylaımaımdan hariç kalacak
ları ve alakıu:larlarm iJbu maddei kaiuni
ye ahkamma tevfikan hareket ebneleri 

ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 
33/226 NO. Lu d~ıyasile memuriyeıimi
ze muracaal etmeleri ilan olunur. 

(134.13) 

Kilimli Kömür Maden
leri Türk Anonim 

Şirketinden: 
Alelade heyeti mnıımiye içtimaı 

Şirktimizin 1933 hesap ıeneaine ait 
alelade heyeti umumiye içtimaı 19 Mart 
1934 tarihine miisadif Pazartesi günü oa
at 15 de lstanbul'da Yeni Camide it 
Bankasında dairei mahsuıasında akdedi
lecektir. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - 1933 senesine ait Meclisi idare 

ve murakıp raporlarının kıraati ve tasvibi 

2 - 1933 senesi bilançosunun ve ki· 
ru zarar ve faizi muhassas hesaplarının 
tetkik ve kabulü ile meclisi idarenin ve 
murakrpJcrin ibrası, 

3 
_ 1934 senesi murak-.p)Prinin tayini 

4 _ 1934 scneıi murakıp ücretlerinin 
teıbiti huıuılanndan ibarettir. 

Ticaret kanun\lnuna ve csns mukave. 

İSTİNYE TAMİR HAVUZLARİLE 
TEZGAHLARI T. A. ŞİRKETİ 
HİSSEDARANINA İLAN: 

Ticaret kanununun 361 nci maddesi ve 
nizamnamei dahilinin 24 ncü maddesile 
mevaddı mUteakibe~ mucibince !stinyc 
Tamir Havuzlarile Tezgihları Türk An<> 
nim Şirketi hissedaran heyeti umumiy<Sİ 
bervcçhiati ruznamei müzakerata münde
riç mevaddm müzakeresi zımnında işbu 
1934 senesi şehri Martın 22 nci Pcr em .. 
be günü saat 14 de şirketin Galata 'da 
Merkez Rıhtım Hanında İkinci katta H
in merkezi idaresinde sureti ıı'.iyede içti
maa davet olunur. 

Ruznamei müzakerat: • 
1 - 1933 senesi muamclcltına ait Mcc .. 

!isi İdare raporu ile Murakıp raporunun 
kıraati 

2 _ 1933 senesi hesabatmın tasdiki 
ve Meclisi İdarenin tebrivei zimmeti. · 

3 - Müddeti memuriyetleri hitam bul
muş olan Meclisi İdare azalarının yeri· 
ne aza tayini, 

4 - Murak:p tayini ve tesviye oluna
cak ücretin tespiti, 

S - Meclisi İdare azalarına ita oluna
cak hakkı huzurun tayini ve müdire ve
rilecek maaşın tayini hakkında Meclisi 
İdareye ııal.ilıiyet itası, 

6 - Gerek şahsen kendi nam\arile ve 
gerek sair 'irketlerin Meclisi İdare aza· 
sr yahut müdiri sıfatilc şirketle akdi mu .. 
amele hususunda Meclisi İdare azaları
na müsaade itasr. 

Heyeti Umumiye asaleten veya veka
leten ili.aka! 20 hisse senesine malik his• 
seda randan teşekkül eder. işbu içtimaa 
bilasale ve bilvekfile iştirak etmek isteyen 
hissedaran kanunu ticaretin 371 nci mad
desile nizamnamei dahilinin 25 nci mad· 
desi hükmüne tevfikan malik oldukları 
hisse senetlerini veyahut müessesatı ma
liye tarafından muta vesikaları yevmi iç
timadan bir hafta cvel şirketin galata'
daki merkezi idaresine tevdi eylemeleri 
!Aznndır. (13403) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehauısr 

Cumadan ha,ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 

Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kıtlık ikametgah 

Telefon 42519. 
634 

lcnamemize tevfikan sahibi rey biasedar
lanmızm asaleten veya velıiilcten içtima• 
da hazır bulunmaları ve hunlardan ha
miline .Ut hisse sahiplerinin hisselerini 
liiakal bir hafta evvel şirket merkezine 
tevdi ile mukabilinde rey pusu'ası alma• 
ları lüzumu rica ve ilan olunur. 

Meclisi 1 dare 
(13439) 



.. 
IS A BUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER 
Sirke inden:, 

• 
ABRIKALA 

" Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her İsteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir, Yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
ı>ına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

(HAP, 
uua.v.ıe 

ıyv· 
rı~, 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 CncU Vakıf HaD fstanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1ürkiye 1, Bankası le.rafından letkil olunmuıtur, İdare meclisi ve miidürler 
heyeti 'e n:emurları kimilen Türklerde3 mürekke:> yegane Türk Sigorta Şirke• 
t\dir. Tiirkiyenin her tarafında (200) ü geçeıı acentalarınııı hepsi Türktür. Tür
kiyenln en mühim müesseselerinin vebankalannın ıigortalanııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi ıuaitle ı apar. Hasar ,·ukuuudıa zararları ıUr'a! ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 638 

Dervedilecek ihtira beratı 
'' Nikotinıiz tütün imal ve ihzar usu· 

lü .. hakkındaki ihtira için iıtihsal eml· 

mit olan 23 Mart 1932 tarih ve 1466 nu 

maralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu· 
kukun bu kere başkaaına devir veyahut 
icara verileceği teklif edilmekte olduğun

dan bu huıuıta fazla malumat edirunek 

isleyen zevatın Is tan bul' da, Bahçekapu' • 
da Taş Hanında 43-48 numaralarda mü· 

kim vekili H. W. Stock efendiye müra· 
caat etmeleri ilan olunur. (13236) 

909 

Umumi Nefrİyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM IZZE1' 

1111 
Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizdeki le rli talebenin üçüncü taksitleri 
1 Mart 934 tarihine kadar ted İye edilmelidir. 

2 - Kanuni Müddeti zarfında taksitleri teslim edilme
yen talebenin kayıtları neharie değiştirilecektir. 

3 - Taksitlerin muayyen zamanda yatırılması lüzu-
mu ilan olunur. (723) 

946 

Av derileri müzayedesi 
6 Mart 1934 tarihinde Leningradta altıncı Sovyet·Beynelmilel av derileri 

müzayedesi yapılacak ve büyük mikdarlt.rda muhtelif cins işlenmiş ve iılcnmemi~ 
av derileri müzayedeye vazedilecektir. Alakadarlar tafsilat almak çin S. S. C. I. 
Türkiye Ticaret Mümessilliğinde M. Verişanski'ye müracaat etmelidirler. (13266) 

931/ · 

, ... "t- . - . . ·, •. ' ' .. -, : 

' 

Kumbara Sahipleri! 

Şubat sonuna kadar İş Bankasına yatırılmış, yani 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri 1 

5000 Lira Mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

YeniAnkaraLokanta ve Birahan~si 
____________ __,irkeci ıimendifer lıtaıyonu ittisalinde 

Holantse 
Bank-CJni N.V. 

1 

Sabık Bahrıseflt FelemenM 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalamcl Han 

Har türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MODORLOK: AMSTERDAM 
şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, 

lstanbul, Rlo da .Janeiro, Santos, Sao Pauıo. 

654 

837 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

51,5 ton yumaşak Simens Martel Çeliği: 27 Şubat 934 
Salı günü saat 14 te kapalı zarfla. 

51,5 ton Simens Marel çeliği kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de hizasında yazılı günde Ka
snnpaşada kain Deniz Levazım Satına1ma Komisyonuna 
müracaatları. ,(556) 763 

77, 
.. -- Dr. Nuri Fehmi 1"' 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart· 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

j;33 
-:..... 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeateleri ı Karalı:öy Köpnlı-t'd 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürd.,- ' 

~ 

Haıa Tel, 22740 --~"I 

İzmir sür' at yolu 
KONYA vapuru 20 Şuba~ 
SALI ıı de Galata rıhtııııV! 
dan kalkacak doğru fzınir'e gı· 
decek ve dönecektir. (767) 996 

------------~-.....::--
Bartın yolu 

BURSA vapuru 19 Şubat. P~: 
ZARTESl 19 da Sirkecı {1 
tımından kalkacaktır. (768 991 

.-

Trabzon yolu 
SALI EGE vapuru 20 Şubat kal· 

20 de Galata rıhtıınındak fııe· 
kacak. Gidişte Zongulda ' Gi· 
bolu Sinop, Samsun, Fatsa, JU· 

' f k b" Trabzon, reson, Vak ı e ır, ·ı. vetell 
ze'ye. Dönü,te bunlara 1 a a'·tır· , • ayac " Sürmene, Ordu ya ugr 99':_ 
(766) 


