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Almanya 
Avusturya isak Atina'da • 

1 
--o--

Fransada M. Daladier geniş 
bir ittihat hükumeti yapmak 
•• uz ere yeni kabinenin teşki

etti. lini kabul 

Telı ( MUa.ı USia, y.., 1,1.,1 m&dllrlı 143ta. 
t.ı.r. .. M..tlı.... 14310, 

za anacak .. 
.~vuıturya ile Almanya arumdaki 

munasebetler aon zamanlarda tekrar 
ç~k .. gergin bi~ safhaya girdi. Oyle gö
runuyor ki Hitler hükUmeti Avuıtur· 
Yannı, ~!manyaya iltihakını temin et· 
me~ ıçın yeni bir hamle yapmak üze· 
redı~, Avuıturya dahilden ve hariçten 
t~zyık ediliyor. Dahilden yapılan taz
Yık, Avusturyada Milli Sosyalist züm
relerinin faaliyeti §eklinde tecelli et
Nek~edir. Bu zümreler Almanyadaki 

Balkan misakı projesi son bir tetkik-' Sulha sulh, harbe, harp! 

•zı Yani Hitler fırkaımın bir parça· d lllahiyetinde olduklarına göre, bir 

1 dıı iktidan ellerine geçirecek olur· 
•raa, Avuıturyanm Almanyaya ilti .. 
~lu filen tahakkuk etmit ola~aktır. 
fuu"lar ilk hedef olarak Baıvekil Dol· 

•'u devinniye çalıııyorlar. • 
1 !'fııriçten de Almanya Avusturya ı· 
ı) •ktıaadi münasebetleri kesmek ve 
d olfuı hükilmeti aleyhine propagan
t' Yapmak ıuretile tazyika baılamıı-
flt, Alman Milli Sosyaliat fırkası Dol-u. k . 
ih 1 U Alınan milli vahdet ha~ etıı;ı,e 
t a._ııet eden bir adam vaziyetınde gos 
h~~·~or. Avuaturyadaki Almanların 
1 u~k Alman kütlesine iltihak etme· 
,:~ne Avusturya Batvekilinin yalnız 
l> 11 engel olduğunu iddia ediyor. 
t t\r)etlerin münaaebetlerinde Avus -
bUtya. ile Almanya araımdaki münase 
•titr kadar gayritabii bir vaziyete 

~adir teıadüf edilir. Almanya Avus • 
~tyaya müstakil bir devlet muamele 

•ı b'I k . . ı e yapma ııtemıyor. 

h"A~ıturya h~kumeti e"".~la Berlin 
.,:;ı.uıneti nezdınde te§ehbuaat yap • 
b tlır, Ancak bu te,ehhüalerine mÜs• 
1 •t bir cevap almadığından vaziyet • 
t~" bü~k devletleri haberdar etmit· 
ı;.,: l.,gıltere, Franaa ve ltalyanın Ber· 
huı "•zdinde müıterek bir letebbüıle 
bu. llf\rna: arı mev7.uu bahistir. Ancak 
t•ı.~•vletlerin böyle bir hareketten 
dır 'j;~ikleri anlaşılıyor. Hatırlarda • 
rı 1 1 geren sene de bu devleter ay-"a>.. :r 
.k,t 1 ·•Yet karşısında k•lmışlardı. Fa-
tııı.~~lya mÜ§terek teşebbüse İttirak 

raı'•cl •iii için lngiltere ve Franaa ta· 
f•hb~l YllD•lan ayrı ve do•tAne le· 
ha h •r Berlinde çok fena bir intiı 
llı1111~ule getinniıti. Devletler o za· 
•••aırı rı heı·i Almanya ile Avusturya 
to.rı Çet~ki münasebetlere karışmak • 

Av
11 

•nınektedirler. 
L~>'iilı: •turya için bu tartlar altında 
Yaıııı. dtvletlere müracaattan baıka 
ne ıik";.'lk hir İş le Milletler Cemiyeti
ler c.:::•t etmektir. Filhakika Millet 
dcsj A 'Yeti misakının on hirinci mad 
lı11kİu VU turyaya böyle bir ıikayet 
••ket ~~ .. rı cır, Ancak 'böyle bir ha• 
l>ılac k Yuk devletler tarafımlan va· 
de k" teşebbüıe niıbetle daha ziya 
Alllıa ""tıklıklara meydan verebilir. 
kiltıı·"~a Milletler Cemiyetinden çe
ne .,~tır. Mcıele Milletler Cemiyeti • 
l"~leı- '~ttirilirae Almanyanın müzake 
tır, ~.t ıttirak etmiyeceği muhakkak • 
&ele ı. a.~rl ki aon içtİmaJnda Saar me .. 

ıırıı .. k .•. 
ııı,;tt' n muza ereııne ıflırak etme 
ıı,;: ır, Meaele Almanyanın gıyabınd~ 
·~ak d'I' "•ı- " e~e c ı ıp tc .tleyhine bir ka-

"lttı e!'ılecek oluraa, bu kararı tatbik 
tatb ~kın tehlikeıinden sarfınazar 
llu 1 ı cihetine gi:dilmea.es dahi bu •. 
ıi 11

• Almanyayı İf7.ap edeceği fÜphe
'Ptt~dır. Herhalde bu aTalık meseleyi 
f ılletler Cemiyetine akaettirm.enin 
•Ydadan ziyade zararı vardır. 
Diğer taraftan Almanyanın Avua • 

lurya meselesini kendi lehine hallet 
t:k için ~id~! ~e~~bhüse g~ritme~e 
""~ "'11andıgı gorunuyor. Lehıstan ıle 
~~ •~ığı misak ta bu hazırlıklar 
lıı, h:••."dendir. Almanyanın bu ara
te- ı-ıci ıi" · ~ .... ,eıit\i, aRetını su hedefler üzerine 
t ı .- Si!~~tiği anlaşılmaktadır: 
enıın etıııd. noktasından müsavatı 

2 -sa · 
lıt ed·ı_ ar ille·-' . • • .. 

k 
1uııeksiz • ""'k eaını araya muraca 

ılıe · ın e1>di lehine hallet • 
3_. 

ho.'- "VUatu.... . . 
•ı11t lııh kk · 'llftın Alınanyaya ıltı-
llu h d a uk ettinnek. 

:Ja b' e eflere v k . . 
" ır t•kıın • a~rna ıçın Alman • 

111 ~
21eçi:vor B •tdıalarından tim dilik 

d. 'Yetlisi d. Şunkar araıında en ehem 
ır e ar hud 1 ı · -..· ··· Ger · L . ut arı mcae esı .. 

ra't-k bugÜ~k" •~ıslan ile imzalanan 
ı.._ - t11rum u udutları nihai ola • 
;j""'°ete ı~or, Ancak on ıene müddet 
s:iittiriı:?racağ-:t kıuretile hudutların 
Ş •e""'-ı,• ıyece ı abu! ediliyor. Bu, 
•r'k hud ın Lokarno muahedeıile 

llhhiitt utlan hııkkmda •irı'tti" • · t "· en d h .. b • gı a-"'•IJ.,,.,. a a muı et bir taııhh"ttü 
1"1>- 111 bu fedakarlığı beyhud-u r. 
~d -•Y•c • • 'k" d ~ yere ., .,. ı.· •gı •tı ar ır. Bundan d 1 
l.;i., Alı Yllkarıki hedeflere va.:.:k 
ltr ~· "'ı a11ya tarafından Yeni h·-1 

•Pı nı b ki . ~u e-llu h a"' e enıyor. 
~iıı h ede Herin her birine varmak · _ 
h ,rı " .. k"t• d ı il ttıii k .. Yrı mut u at var ır. Ancak 
>.ı..,11111 uJ hedefin de Avuaturyanın 
:Joktu Yİ{a iltihakı olduğuna tüphe 
~•ray r. Unu görmek İçin vaziyeti ha 
hu 111 a Ve bilhassa büyük devletlerin 
1-..,.,;•ele hakkındaki noktai nazar. 
lcar;dir •at~i bir göz gezdirmek bile 
fa21,. k F ılhakika Almanyanın çok 
!o.rı b b~Vetlenmeıini icap edecek 0 • 

IQiitGn.tı ıı-letrne meselesine Fransa 
tıı re k!'vvetile aleyhtardır ve bunu 
:l-el ;/':j' tekilde daha çok zanıan ev-

11111~1 e et~i,tir. 
1-tıfe.ı 1 lerenın ayni noktainazarı mu .. 
'"•ta Aleltiği ve binaenaleyh bu hu • 
'~!,; b" kanya için istinat olunAbile • 
.'•.rd,:r AIUVvd te,kil etmiyeceği İliİ· 

1• l•~,;., rnanyanın en çok güvenme· 
""'"tu &'•!•n ltalyaya gelince; o da 
~İY~t ryr" •~ti~lfı.line ne derece ehem 
b • Suvi~,~llığını ':f ariciye müsteşarı 
.., o.t •tın;,;!' 'I,° Vıyana aeyahatile is
i lld,. Ar.,,"· u ınüttahit kütle kartı· 
•tl•rinc k •nya"!n bütün Avrupa dev-

&'l'"fı h-ır yarma ameliyesi ya 

ten sonra İmza edilecektir .._';talin Yoldaş Sovyetlerin sulh po-

Hariciye Vekilimiz bugün bir torpito ile gidiyor 

Yugoslavyanın ileri sürdüğü bazı tali noktalar Belgrat 
görüşmelerinin esasını teşkil edecektir 

'ANKARA, 29 (Telefonla) - ------, 
Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rüt 
tü Bey bu akfamki trenle lstanbu· 
la hareket etmİf ve hararetle tetvi 
olunmuttur. Başvekil ismet Pata • 
nm refakatinde istasyona gelen 
Tevfik Rüftü Beye Reisicümhur 
Hazretleri namına umumi katipleri 
Rufen Etref ve yaverleri Naşit B. 
iyi yolculuk temennileri ve Büyük 
Şefin selamlarını bildirmi,lerdir. 
Vekiller, kordiplomatik, Hariciyt
vekaleti erkanı muhterem vekili 
te,yie gelmişlerdi. Tevfik Rüttü 
Bey istasyonda Yugoslavya ve Yu
nan sefirlerile bir müddet görü, • 

müştür. Hariciye vekilimize, Hari Balkan misakını imza eclecr.kln: !it. Yeııitch, M. Titıılesı:o, 
ciye vekaleti umumi katipliği bü • ııe Tevfik Rüıtü Bey 

M. Maksimoı 

rosu 'efi Mehmet Cevat ve hususi , _______________ ..;..,_....;;, __________ , 

kalem müdürü Refik Amir Beyler 
refakat etmektedir. 

Tevfik Rüştü Bey fstanbulda 
durmayaTak emrine tahsis edilen 
bir torpido ve Ködence tarikile 
Bükreeş gidecek ve M. Titulesco
ya mülaki olarak birlikte Belgrada 
hareket edeceklerdir. 

Şarki Türkistan hakkında Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 

ANKARA, 29 (A. A.) - Ajanı mu- Çin'in garp ak.asında olan bu diyarda 
habirinin umumi mahiyette bazı izahat bugün na<ıl bir idare bulunduğunu da 
talebi üzerine Hariciye Vekili Tevfik bilmiyoruz 

Ankaranın iyi haber alan ma • Rüştü Beyfendi atideki beyanatta bulun- "Kemalist Türkiye siyasetinin bir esa-
mualardır: ıı da her mil1etin inkişahnı memnuniyet· 

hafilindeki kanaate göre Belgrad "°şarki Türkistan hakkında muhtelif le görmek olduğuna göre kendi dilini 
da misak projesi dört Hariciye na yerlerden parça parça haberler gelmek- konuşan bir diyar hakkında tabii batka 
zırı arasında son bir tetkike tabi tu tedir. Ancak o mıntakada Türkiyenin türlü düşünemez. Fakat şurası muhak· 
tulacak ve tam bir mutabakat hasıl hiç bir mümessili, memuru ve kimsesi kaktır ki, her hali dürüst ve samimi o-

olunca imzalanacaktır. imzaya mu 'l..b•u•l•u•nm-a•d•ı•ğ•ı•i•ç•in_m_al•i'ı•ma-t•ı•mı-z•e•k•ı•ik•t•i•r. _____ <.D."•v•a•m•ı-5-in•c•i•s•a•h•if•e•d•e•)---• 
hakkak nazarile bakılmaktadır. 

te görülmektedir. zı muhitlerin daha hararetli bir faaliyet 
Yugoslavya tarafından ileri sü H k"h• · t göserdikleri ve l.tanbul matbuatına ka 

rülen bazı tali noktalar Belgrad a 1 ı va:zıye . . dar ~kıettird: leri yanlış bir takım maltı-
.. .. l . . BOKREŞ, 29· A.A • - Aylardanoero mat ile fikirleri karşıtırmaya teıebbüı el 

gorufme erının esasını tetkil ede- ı tahakkukuna çalışılan ve Balkan devlet- ı t'kl · .. "I ktedı'r 
k ' B 1 · d \h" k . k ı erı goru me . ce tır. u noktalar Yugoslavya • erı arasın a su u ta arrur ettırece ve .. . 

bilhasııa mütterek hudutların emniyetini Son. !funler~e mu~tehf kanallar~n 
'ın ko~u bir devletle olan müna- tahtı te.keffüle alacak olan 11!İ•akın ku• / neırettmlen mısakt11 !mzasının teehhur 
.ebetlerini alakadar eder mahiyet- veden fıf., çıkma., günü yakla,tıkça ba· (Devaırı 6 ıncı ıahifede) 
....... '' .... ' .. ·- ''''..... .. .. .......... )-_...~.,..~,.......-- ................ ,. .. , .......................... tr• ............................ ti---·· 

Beledi;; ';;I~f'k~~~j;; ve 
yeni tedbirler için ne diyor 

Muhittin Bey mühim bazı şehir 
işleri için de izahat • 

verıyor 

Türk mimarları jüriye alınmıyor mu? - Bütçedeki 
1 milyon liralık açık nasıl kapahldı? 

Otobü~l<;rJe k~zalan" önün;-geçmek 
ıçın )'enı tertibat alınıyor 

pacağın:ı ve herhalde böyle bir ame
liyenin muvaffakıyetle neticelenecc- j 

. 'lltobüılerde yeniden bir çok deiitik
likler yapılmakt.drr. Otomobillerin ön 
çamurhıklanna, otobüslerin bütün ge. 
~i,liğini gösterebilir fekilde demir çem• 
.lıcder il&n edilmektedir. Otobüıün ö
nü, yani makine tarafı, dar olduğundan 
cepheden bakılınca yolda ne kadar yer 
işgal ettiği İyi tahmin edilemediğinden 
müıademelere sebebiyet veriliyordu. Bu 
yeni tedbirin buna mani olacağı limit e
dilmektedir. Şoföriln oturduğu mahal
lin yansı da tahta ile kaplıınmaktadır. \ · Şoför yerinde yalnız şoför oturabile. 
cektir. 

Otobüı servis hatlarının bat ve niha. 
yelinde belediye me:nurlan ikame edil. 
miştir. Bu memurlar her otobüsün aerviı 
deFterini, gidiı ve gelişte imza edecek. 
tir . 

Vali Beyin beyanatı 
Vali ve Belediye Reiıi Muhittin Bey 

dün otobüs kazaları hakkında bir mu
harririmi::ıe demi~tir ki: 

- Maslakta son_ otobüs ka:ı:aaından 
(Devamı 5 mel sahifede) 

ğine §İmdilik hiç ihtimal verilemez. 
Ahmet ŞVKRV 

Eczacılar Birliği 
--o-

Birliğin fiatlarda yükseklik 
yapması muhtemel mi? ---Eczacılar ve Sıhhiye müdürü 

ne diyor? 
Beyoğlunda bulunan eczahanelerln 

aralarında bir fiyat birliği vü~u~ .. ge
t!rmek için teşcb· 
büıte bulunduklıırını 

yazmıştık. Bu yolda 
birleşmek iıteyen ecı · 

zahanelerln adedi 
on be~tir. Bunlar da 

' Harbiyeden Altmcı
daireye kadar olan 
eczahanelerdir. Şitli, 
Kurtuluı ve Kara • 
köyde bulunan ecza
haneler buna dahil 
değildir.Bu semtte 
bulunan eczahane aa 
hipleri Sıhhiye vekil 
Jetinin ecza depoları 
nın perakende aatıt ALI RIZA B. 
yapmamalan hakkın 
da koymuı olduğu memnuiyetin tat• 
bik edilmeıini temin İçin çalıımakta-

(Devaını 5 inci sahifede) 

lktııat VekDI Celil Bey ayın yirmi 
yedisinde lzmirde lzmirpalas ıalonların
da şehir aanayi erbabına bir öğle ziya
feti vermiıti. Resim ziyafette Celal Be
yi, solunda lzmir Valisi Kazım Pata, 
ıağınd:ı Belediye Rei<İ Salih Behçet 
Beyi göstennektedir .. 

litikasını bir kere daha izah etti 
Sovyetler harp istemiyorlar, fakat her 

ihtimale karşı da hazırdırlar 
[Sovyet komünut lırktnı kong· 

1 resinde fırka umumi kôtibi Sto
lin •on kongreden beri geçen aç 
ıenelik hadiıeleri izah etmİftİ. 
Dün bu büyük nutkun bu kuırnla
rını hulcl$a etmi,tik. Bugün de 
Soııyetlerin beynelmilel politika 
sahasında takip ettiği siyaseti hu
lcl$a ediyoruz.] 

MOSKOVA, 29. A.A. - Taı aj•nsı 
bildiryor: M. Stalin komiiniıt kongresine 
Sovyet Rusyanın kapitalist devletlerle 
olan münasebatından da b::-hıetmiı ve dt 
mİftİr l<i: 

'' Aıkeri bir takım lcombinczonfann 
zehirlemi~ olduğu bir hava içjnde So
yet Rusya için ıulh siyasetin takibetme 
nin ne derec mütkül olduğunu anlaınak 
kolaydır. Harp hazll'lıklarma tahit olan 
böyle bir hava içinde Ruıya, bütür bu 
son seneler zarfında ıulhperver vaziye 
tinde devam elmiş, harp tehlik.,.lne karo 
ıı mücadel eyleınit ve sulhun muhafaza 
11 için savaş yapmııtır. 

.~o~;yet Rusya .•ulh için yapılan ba 
mu~kul ve muadıl mücadelede neye gü 
ve.ı;uyord~? Sovyet Ruıya, bu husuıt. 
mutematlıyen artmakta olan iktisadi ve 
siyıısi kuvvetine, ve nihayet memleketi· 
mizi her türlü tecavüze kartı müdafııa 
etmeğe azmetmiş olan kahraman ordurco 
za güveniyordu. lıte komıularnru>.la 
yapmış 'llduğumuz ademi tecavüz mioa
kiyle mütecavizin tarihine dair <>lan 
misakın akti h<Azırlık1anna ait mücadi? ... 

Komünist l•ltıuı umumi kôtibi 
Stalin Y oldaı 

le, bu eaaıHl i.ılnat etrnittir. 

j 

Ayni eaas dalıillnde Türkiye ile So•·
ymt Ruıya araundal.ı dootluk da res~
net bulnıw:, ltalya • Rusya a>Ünoscbatı 
ıelaha mazhra olınDf, lo<yet Ruıya ile 
Fransa, leblıtan ve Baltilc d<vlctleri nru 

(Devamı 6 lncı .. ıufede) 

Tehdit mektubu Haber' de 
niçin neşredildi? 

Haber sahibi dün dinlendi •• 
Petrof imzalı ve tahriklmlz mahiyet• .------------ - 

te bir mektup neıretmelıten Juçlu Haber 
gazetesi ıahip ve NB§riyat Müdürıl H:ı· 
oan Raaim Beyle bu mektubu yamıak· 
tan •uçlu Sa.bri Efendinin muhakemele
rine dün ikinci ceza mahkemt:11nde de· 
vam edilmiştir. Mahkeme salonu bir ;o.. 

ralık çökme korkusu verecek kadar ka
labalık olmuıtur. Muhak•menin geçen 
cclseoinde haata olduğu için gelcmiyen 
Hasan Raaim Bey de vekili irfan Emin 
Beyle birlikte muhakemenin bu celse• 
ıinde gelmiştir. Haıan Raıim Beyin a• 
lelil•ill hüviyeti tespit edildikten •onra 
müddeiumumiliğin matbuat kanununun 
28 inci maddesi delaletile ceza kanunu
nun 161 inci maddesi mucibinco muha
keme edilmelerini İsteyen talepnameıi o
kunmuftur. Talepname okunduktan 
•onra da reis Hô.mit Bey Haıaft Rasim 
Beyden ne diyeceğini sonnuıtur. Ha
san Rasim Bey hüJi.saten demjştir ki: 

- Bu mektuptan bahiıle yazı yaz
maktan maksadım her hangi bir tahrike 
alet olmak değildir. O yazıyı ölümle 
tehdit edilmit bir· muharrir ufa.tile yaz
dım ve mektubu kısmen nefretmekle de 
zabıtanın vazifesini kolaylaştırmıt ve 
nazarı dikkatini celbetmiş oldum. Mek· 
tubu aynen neşretmit değilim. Bu mek
tubu yazan hakikaten R.o~n~ Za~tita'ya 
mensup bir adam olabılırdi. Bınaena; 
)eyh bu adamın meydana çık.a~ıl.~ası la· 
zuiıdr ve mektubu bunun temını ıçın neı· 
rettim. Bundan 7 • 8 ay evvel de .Petrof 
. ·ıe -e hemen ayni mealde hır mck
ımzaıı • . d d'I 
tup ta Cumhuriyet aazetesın e n~ıre ı · 

. ti Bu vaziyet karıııında ınıanın 
;:"Jıbten Petrof i~~i. bir komiteci ta
rafından tehdit edildıgı zannına kapıl
mamaıı imlrlnsızdı. 

"Ben Sabri Efendiyi tanımıyorum, ga-

zetemle de alakası yoktur. Bu tarzda 
bir mektubun da BuJaar hüviyetine bü .. 
rünerek bir Türk tarafından yazılaca· 
ğını tahmin edemezdim. Böyle bir Türk 
bulunacağına da imkin verileınez.di.,, 

Reis Bey burada Hasan Rasim Beye : 
- Mektubu aynen zabıtaya verseniz 

ve mahremanc surette tahkikini iateıey
diniz daha doğru olmaz mıydı? 

Diye sonnuf, Hasan Rasim Bey de: 
- Bunu neşretmeseydim zabıtanın 

bunu meydana çıkaracağını ümit etmi
yordum. E•asen ipuçlarım zabıt.ya biz 
verdik. Bir arkadaınnız Sabri Efendi
den şüphelendiğini söyledi, şüpheleri
mizden zabıtayı haberdar ettik ve şüp
helerimizi ıöyledik. Bunun üzerine Pet
rof İmzalı mektubu Sabri Efendinin yaz-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1-Ia.ya.tI ve öli.iI'I'1il 
ile Fransız kabinesini deviren adam: 

'' j~ ~il• İ pek yakında bütün dünyanın 
~.1111 _I . 1 YC ~,, dikkat nazarlarını üzerinde 

toplayan bu h~d~seni.? .. iç yü~ü,.°ü, ST AVISKY'~in 
hayat ve ölümunun butun tafsılahoı ncşredecektır. 

PEK YAKINDA BAŞLIYOR 



Tarihi tefrika1111%: 14 

· Napolyon imparatoriçe. Jozefin'i 
nası) sevdi ? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası --
Y4UW!: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSIN 

Yeni asillerin şaşkınlığı! 
derin muhabbet bu neticenin is
tihsal edi.eceğinde şüphe bırakmı 
yordu. 

Şatoda Ceneral Bonapartın, bi 
rinci Consüllüğünden İmparator· 
luk payes:ni aldığı gibi, herke: in 
de birdenbire rütbesinin büyüdü. 
ğü hissi hasıl oluyordu. Tekmil 
saray halkı istikbale ait projele
rinden mütekabilen bahsediyor· 
!ardı. En ufak bir memura varın· 
caya kadar herkes bir mevki kap
mak hevesine dü,müJtü. 

Yeni İmparator üzerine aldığı 
rolü oynamakta biç çekiklik gös· 
termiyordu. Sanki bir çok seneler 
denberi bunun için hazırlanmıştı. 

Jozefine gelince, kendiaine 
mahaua tabü hali, zekasının ince• 
)iği, mukadderatın cilvelerine dai 
ma uymağı bilen vaziyetlerile, bir 
İmparatoriçe halini almak çin 
kendi tabii tavırlarım zerre kadar 
değiştirmemişti. Herkeain nazarın 
da Fransız milletinin imparatoru 
olan birinci Napolyonun karısı Joze 
finin yanında hakiki prpenseder 
bile onun kadar asil görünemiyor 
du. 

Napolyon, yeni bir çok usuller 
ve nizamlar ihdıu etmİJti. Kime 
prens, kime altes, kime prenseı 
denilmesi li.zım geleceği bir türlü 
katiyetle anlaşılamıyordu. lmpara 
torun eıki harp arkadaşları ve on 
ların kan •e kızları, yani bir za. 
manlar köylerde yatayip büyümüt 
olanlar batta aralarında Çamatır-, . takı 
'ılık bile etmif olanlar, yem n· 
dıklan prens, yahut altes ufatla
rile ne yapacaklarım 9aşırmıtlar, 
garip bir vaziyete dütmütlerdi. 

Ah! Jozefinin tabii asaletini bun 
ların hiç birisinde bulamazsınız. 

J az.el in Ofık 
O akşam İmparator ve İmpara· 

toriçe yatağa girdikten r-onra, de· 
vamlı bir mübahase vaktinde uyu 
malarına mani olmıqtu. 

- Napolyon, aekiz ıene evvel 
tamdığım kocam.la, bugünkü ko
cam arasındaki farka bir türlü ·a
kıl erdiremiyorum... Ah! ltalya
dan bana yazdığın mektuplar! O 
yakıcı kelimeler! ••• Acep hala de
rin bir feragat ve muhabbetle ta· 
ziz ettiğim adam mısm? 

Jozefin bu sözlerinde samimi 
idi. Milin seyahati eanasmda yal 
nız onu ıevaiği kanaatinde idi. 
Charlea ve diğerlerinin hatırasını, 
ha.kiki bir hüsnü niyetle silmişti •. 
r - Bu akşam ho9una giden bır 

yasemin fİ.teıini açtım. Kokla be-
ni •••• Bu sana hiç bir 9ey hatırlat 
mıyor oıu?... . . 

Bunun üzerine, hafıf hır setle, 
gece kandilinin alaca karanlığı &• 

rasında imparatorun kulağına mı
rıldanıyordu: 

- Viktovar sokağındaki iki ya 
taklı oda. •• F evkaliide dar olduğu 
halde bu yataklardan birisi bize 
nasıl kafi geliyordu... Beni diğer 
yataktan bile kıskanıyordun. •• 

Jozelin ve Moreau meselesi 
- Napolyon hayırhah olması· 

nı bilmiyorsun. Haksız.sın. Hayat· 
ta yükseldikçe merhametli olmak 
icap eder. 

- Fakat azizem, ben bu adam 
!arı yarı yolda durdumııyacak ol
sam, beni mutlak parçalarlar. Ara 
lan ve kaplanlar taka ile, hürmet 
}i bir reveransla mağlup edilmez. 

- Benim sözüme itimat et. Dik 
kat et ki, halk senden nefret etmit 
olmaun. Zalim bir adam gibi or
taya atılmak istiyenler, muhakkak 
korkaklardır. Halbuki sen, .bir as 
ker olmak itibariyle elbet kı, kork 

mazım... . 1. al 
Karısının narin elim e ıne a-

rak: , • . .h t 
J f• bana ne ıyı nası a 

- oze ın . b "kı 
etmesini biliyorsun! Senın u ~ • 
iane fikirlerinden nasıl kendımı 
müstai(ni addedebilirim. 

Filhakika Napo'yon bilhassa 
Moreau hadisesi üzer:ne, halkın 
muhi\bbetini kaybetmek üzere İ· 
di. . 

Madam Moreau kendi 4nsm· 
el.fon olanları daima kıskanırdı. 
Madam Bnnaoarttan daha gen~, 
daha bilğai "lan bu kadın kendı
sini ondan rlahıı. güzel zanneder· 
,. Onun gihi· Barras ve Talien'e 
aı. ki ··f namu·unu tel'lretmeme e mu te· 

hirdi.... d . 
Jozefin l-l'nlara rai?men aı· 

Ma uvu•ma ·~ •?.ftarı idi. F :ıka! 
N:\polyon l\rtı'· l-u vı-.,.iyete bu nı 
hayet vermek istiyordu. 

Birinci .::onsüiün emril• 
kurpına dizdirilen 

Duc d'Enghien 
(Bibliotheque Nationale, 

- Tüyleri sarayına yerleteli· 
denberi bir kaç defa müra<".aat e
den Madam Moreau'yu kabul et· 
mck istemedin. 

- Ah! Yazık kadıncağızı bek 
lettin ••• 

- Bu gece yemeğe alıkoyalım, 
müsaade eder misin? 

- Peki, nasıl arzu edersen. 
Moreau ailesi Tüyleri sarayına 

yemeğe davet edildi. Jozefin mi
safirleri büyük bir nezaketle kar
tıladı, Fakat Bonapart yemek nıa 
aaaında bunlara hiç hot yüz gös
termedi. Yemekten sonra da arka 
sını çevirip oturdu. 

Jozefin kocasını bir kenara çe 
kerck: 

- Napolyon, rica ederim. Bil
hassa karısının güzelliği inkar e
dilemiyen bu adama karşı bu tar
zı hareketin hiç doğru değildir. 

Dcmitli. 

- Güzel! dediğin kadının fın
dık kıracağına benziyen bir Eura· 
b var ••• 

- Haksızlık ediyorsun! 
_ Esasen Moreau dediğin a· 

dam benim artık canımı sıkmağa 
başladı. Bunları artık buraya da
vet edecek değilim. 

Methur Ceneral Moreau bu ha· 
diseyi bir tahkir addederek Bona
parta muhalefet etmeğe başlamı,, 
bu yarı Fransız olan adamın bir 
Yatan haini olduğunu etrafa yaya 
rak eski kral taraftarlarile birleş
mitti. 

Bir müddet sonra Moreau tev
kif edilerek hapse atıldı. 

Bunun üzerine Jozefin gene en 
dişeye düşerek: 

- Azizim Naloyon, gene yan
lıt hareket ediyorsun. Demişti. 

İmparator kansının sözünü ke

serek: 
- Ona, buradan kaçması için 

müaaadekir davrandım. Fakat 
gitmek istemedi. Bu takdirde bu 
adamı satın almağı İstemekle itti· 
ham edileceğimi dütünerek bu nı 
retle hareket ettim. Esasen Joze
fin ortada bizim için intihap edil 

me~i icap eden iki noktadan biri

si vardır: 
_ Ya zalim, binaenaleyh cel-

lat olmalı, yahut batkalarına k~~
ban gitmeli ••• Bunlardan bangıaı· 
ni tercih ediyorsun, iki gözüm Jo
zefin? 

- Meseleyi izam ediyorsun .•• 
Ortada korkulacak hiç bir fey yok 
tur .... 

Demeği dütünürken, yanında
ki odada hafif bir ayak sesi itit· 
mit ve yalnız bir tebessümle ikti
fa e~hilmiş!i. 

Jozelinin tıTka eteği 

imparatorun dini merasimi Jo 
zefin ve Napolyonu ciddi surette 
itgal ediyordu. 

Bu hususta fikri sorulan impa· 
rator daima sükutla mukabele edi 

yordu. .h. d 
ı 7 ikinci tetrin 1804 ta~ı • 1~ • e 

!;\rayda bu dini ayinin terhıtı ıçın 
bir aile meclisinin kurulmasına 
karar verildi. 

Napolyonun kardeti Jozef: 
- Karılarımız İmparatoriçenin 

arka eteğini tutamazlar... Çiinkü 
~sil · Bitmedi 
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HARiCi HABERLER\ iılr4 D.AKi 
Fransız Bulgar kralı ------~~~~~ 

Buhranı Sofyaya döndü --M. Daladier yeni kabineyi Neşredilen resmi tebliğde 
teşkile memur edildi nelerden bahsediliyor? 
ARiS, 29 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
M. Doumergue'in kabine teP.:ili 

teklifini reddetmesi Üzerine M. Leb· 
run M. Daladier'yi bu vazifeye çağır. 
mışbr. M. Daladier bilahara cevap 
verecektir. 

ARiS, 29 (A.A.) - M. Dummcrg 
in kabine teşkilini reddetme•i üz~rine, 
gazeteler Reisicümhunın fırkatar ha4 

rici bir şahsiyet intihap edeceği fikrin 
dedirler. 

Eko dö Pari'nin yazdığına göre M. 
Daladiye Staviııki rezaleti hakkında 
bir anket parlementer teşkilini kabul 
edecek, geniı mikyasta bir ittihat ka 
binesi teıkil etmek niyetindedir; hal 
buki M. Herriot sol cenah cümhuriyet· 
perverlerine kadar bütün fırkalar men 
euplarından bir kabine vücude P"etir 
mek fikrindedir. Bu suretle bir r ~m • 
huriyet ittihat kabinesi te§ekkül ede· 
cektir. M. Herriot meclis .nizamna • 
me encümenince kabul edilen milli ba 
aiyet divanımn teeaaüaüne taraftardır. 

Matin gazeteainin yazdığına göre, 
M. Daladier diğer rakiplerine kar~ı 
elde ettiö:i ileri mevkii bu hercii merç 
haricinde kalmı:ı olmasına borçludur. 
kendisinin meşhur olan enerji hauaaı 
ona birçok kimselerin ..,vgiaini kazan 
dırmııhr. Söylendiğine nazaran M. 
Daladier, fırka rüesaasmın ve fırka.la 
rın iıtirak niıbetinl kale almaksızın, 
ekseriyeti mümkün oldufu kadar tef 
nıil edecek ve f.rkalar arasında çarpıt
mayı mÜ•aiı k•l"n d .. rlık hauasını re 
fedecek, geniı bir ittihat tecrübesine 
azmetmiıtir. 

f.ksel•iyor'a nazaran )-eni kabine 
bazıları şimdiye kadar bil& hiç bir ka
bineye iıtirak etmemiı genç şahsiyet 
terden teşekkül edecektir. 

Bulgaristanın 
Vaziyeti 
M. Muşanof Bükreşten 
ayrılırken ne diyor? 

BOKRE, 29 (A.A.) - Romanya 
Ajanaı bildiriyor: Bulgar Başvekili 
M. Muşanof Romanyadan aynlmadan 
evvel matbuata aşağıdaki beynatta 
bulunmuştur: 

Romnya matbuat ıtarafından Bul· 
gar hükümdarlarına göstet"İlen ıa.ni

. mi hüanü kabulden ve Bulgar milleti 
ne kartı izhar olunan muhabbetten do 
layı minnettarım. 

iki memleket arasındaki doatluk 
çok eskidir ve muallakta dıııran mese 
lele.- de hüsnüniyetle Jı:olayca halle • 
dilebilir. Romanya kanunlarının da 
tanıdığı bu ekalilyet dürüst ve çalıt • 
kan bir unsur teıkil etmektedir. Milli 
ve hani ananalan içinde aükünetle ya 
ıamak imkanı kendisine verilirae bu 
ekalliyet iki millet arasında çok aaıi; 
lam bir rabıta olacaktır. 

Romen devlet adamlarile yaptığım 
konuşmalardan çok memnunum. Bu 
konu~malar es.anasında bizleri alaka· 
dar eden birçok meseleler tenvir olun 
muştur. Münasebetlerimiz Üzerine (e .. 
na bir tesir yapabilecek manialan yok 
etmek ve dosıluğumuzu daha samimi 
ve daha derin yapmak istiyoruz. 

Bu suretle Balkanlarda aükUnu te 
essüsüne ve Balkan milletelri arasın
da aulhün raaanet bulma.ama hizmet 
etmiı olacağız. 

Maamafih şunu kaydetmek mecbu 
riyetindeyim ki, katiyen akaamaluızm 
eriıilec<'k ıı:ave ve h'lhassa bütün Bal 
kan milletlerinin ıulh içinde ve doıt
ça yıqamalan huıuslarında Romanya 
devlet adamalrile tamamile mutabık 
isek te bu gayeye daha emniyetle 
bizleri götürebilecek olan mukavele• 
terin mahiyeti hakkında aramızda ih 
tilafı efkar vardır. 

Bulgariatan bütün milletler ile ve 
baıta komıularile bir sulh ve analıma 
siyaseti takip etmektedir. Bulgansla· 
nın hiç bir kimseye kartı tecavüz fi. 
kir}.,ri yoktur. Ve buna diplomatik bir 
qkil vermeye de amadedir. Anc~k 
Bulgaristan milletler cemiyetine da • 
hil bulunmaaının kendi•ine temin etti 
ği haklardan da feragat eclemez. 

Buenos Ayrese giden 
tayyare düştü 

RlO DE JENERO, 29 (A.A.) -
Roma ile Buenos Ayres aı·aıında 
havai posta muvasalasını tesise ça 
lı•an üç motörlü S. 71 tayyaresi, 
F ord • Aleza cenubunda düşmü' • 
tür. Tayyare tamamile harap ol. 
muf, mürettebat salimen kurtul -
muştur. 

Sovyetler Japonyaya tar· 
ziye vermemişler 

MOSKOV A, 29.A.A. - Tas ajansı 
bildiriyor : M. Hirotanın Japon mebuaan 
meclisinde , Çin ıark demiryollanna kar
i~ Jap.onların hareketlerini göateren giz 
lı ".eaikaların neıredilınit olmaaından do 
layı Sovyet Ruayamn Japonyaya tarziye 
vermit olduğun11 ıöylediği bazı Japon 
gazetelerinde ırörülmüıtü. 

Tas ajansının selahiyetto.r mahafilden 
aldığı malümata göre M. Hiı-otanın böy 
le bir fey söylemiı olması çok ,üpheli· 
dir. Çünkü Japonya ve Mançurinin mez. 
kür demiryolnnun ele geçirmek istedik
lerini iıbat eden vesikaların neşrinden do 
layi Sovyet hükümeti katiyen hiç bir 
kimıeve tarı:lve vermcınİştir4 

BOKREŞ, 29 (A.A.) - Bulgar hü 
kümdarlan dün gece saat 20 da Sof 
yaya gitmek üzere hu1Sui trenle Bük 
reşten aynlmışlardır. 

BUKREŞ, 29 (A.A.) - Radar A
jansı bildiriyor: 

Bulgar hükümdarlarınm ziyareti 
dolayısile aıağıdaki resmi tebliğ net· 
rolunmuştur: 

Bulgar hükümdarlarının zjyareti 
münıuebetiyle Bulgar Başvekili ve 
Hariciye nazırı M. Muıanofla Roman 
ya Baıvekili M. Tatareaco ve Hariciye 
nazın M. Titulesoo birçok mükaleme 
!erde bulunmuşlar ve bu mükaleme· 
ler e•nasmda iki memleket arasında 
muallakta bulunan meselelerle Bal
kanlann siyasi vaziyetini itimada müs 
tenit bir dostluk havası içinde tetkik 
etmiılerdir. 

Nazırlar, iki millet arasında mev
cut dostluk münasebetlerini takviye 
için lli!r türlü gayretin aarfedilmesi 
lüzumunu m~ahede eylemiıler ve bil 
haaaıu zirai islahat kanunlannm tat• 
bikı ve tekaüdiyelerin tediyesi hakkın 
da her iki tarafm kartılıklı yaptıklan 
mütalebata müteallik meselelere da· 
ir iki taraf için de mucibi memnuni • 
yet bir itilahn aktedilebilemaei için 
muallakta bulunan me..,Jeelrin aüral 
le bir karara bağlanmaaı hususunda 
mutabık kalmıılardır. 

Mektepler ve kili..,ler meoeleai hak 
kında da iki bükümet alakadar ken· 
di ekalliyetlerine kartı mütekabiilyet 
ıartiyle ittih&2mı derpif ettikleri ted 
birleri yekdiğerine bildirmiılerdir. Bu 
meselelerin hallinin iki memleket ara 
smda daha oıla bir dostluk tesisini 
temin edeceğine -ki bu do.tluk ıükÜ· 
na medar olacaktır • kani bulunan na 
zırlar Balkanlarda ıulhün tarsini çare 
lerini tetkik etmiılerdir. 

Taassup yüzünden kanlı 
boğuşmalar 

NAIROBI, 29. A.A. - Reuter ajan-
11 muhabirinden : Dini taaaaüpten do
layi Kavirondenin timalinde birçok yer· 
li öldürülmüıtür. 

Baıında ölüleri dirilttiğini iddia eden 
bir yerli bulunan bir tarikat oon günler
de o civarındaki proteatanlarla ihtilaf ha 
lind., bulunmuıtur. Bu tarikat menaur
larından iki kiJi öldürülmüı ve iki biris· 
tiyan köyü yakılınıfbr. Mukabele bilıni
ıil olarak aeki;ı; proleslan öldürülmüıtür. 
Sükünet iade edilmittir. 

ltalyanın Lehistana 
karşı politikası 

PRAG, 29. A.A. - Alnı!'nya ile Po
lonya arasında vaki olan uzlll§mağı, ga
zeteler ltalyanın siyaseti noktai nazann 
dan ıu suretle tefair etmekıed;.rJer. 

M. MuHolini, vaktile, Almanyanın ne 
fine ve Polonyanın zaranna olarak bir 
tashih teklif ediyordu. Halbuki, dört• 
fer misakı bugün hemen unutulmu~ gi 
ise de mnaretal Pilsudski henüz unut· 
muı değildir. Polonya Almanyadan, 10 
sene müddetle koridoru raht bırakaca

ğına dair vait almııtır. O koridor ki, A· 
vusturyadan feragat etmesi için, Alınan
yaya M. Mussolini tarafından pefkeı çe· 
hlliyordu. Almanyarun emellerini Polon· 
ya hudutlanna raptetmeğe m"luf olan 
halyan siyaseti akim kalmıttA-. 

Mısır nazırlan yemin 
edecekler 

KAHiRE, 29 (A.A.) -Yeni neıre 
dilen bir emirnameye göre yeni nazır 
nn, Krala memlekete ve t.,P.:ilatı ~·a· 
siyeye aa.dakat yemini edeceklerdır. 

Sinvapur deni:ı: konferansı 
SINGAPOUR, 29 (A.A.) - Tama 

men earar içinde yapıbrut olan Singa 
pour .deniz konferansı pazar giinii bit 
mittir. 

Rusyanın Amerikaya 
borcu 

, VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Rusya 
r,ın Amerikaya borcu olan 3 veya 4 
mjlyon dolar meıeleıinin hallt bir ay
dan evvel olamıyacaktır. Sovyel bü • 
kumeti Franıa ve lngiltere tarafmdan 
reddedilen ve Sovyet Ruayaya kredi 
yapılmaıma teklif eden bir mukave • 
le ileri sürmüıtür. 

-~--
Musolininin U:zak Şark 
hakkındaki makalesi 
ROMA, 29 (A.A.) - M. Musaolini 

tarafından Uzak Şark hakkında yazı· 
lan bir makale doalyuile Japonyanm 
Roma nezdinde ıiyaıi teıebbüaatta bu 
lunduiuna dair bazı ecnebi gazeteler 
de haberler çıkmıttır. Bu bapta alı < 
nan mallimata göre arada aamimi bir 
konuıma olmut ve M. Muaaolini Japon 
aefirine mezkiir makaledeki noktai na 
ur mı izah etmiftir. 

Çin Türkistanında 
muharebeler 

BAH, (Sovyet Türkiatanı),20.A.A. -
Çin Türkiatanında Uruınhi civarında 

ceneral Ma kuvvetleri ile muvakkat Sin· 
kiang hükümeti kuvvetleri aruında ya· 
pılan muharebelerde ceneral Ma'nın 2000 
askerinin öldüğü veya yaralandığı bildi· 
riliyor. 

Uruınhiye getirilen birçok esirler ce
neral Ma'nın mahalli halk arasında mec• 
huri sefotberlik tatbik ettiiini llÖylemit
lcrdir. 

M. Daladier kabineyi teşkil ediyor 
PARIS, 29 ( A.A.) - M. Daladier kabineyi teşkil etmeği kat'i su

rette kabul etmiştir. 

Musadağı kitabını Almanlar menetti 
BERLIN, 29 ( A.A.) - Musadağı kitabı Alman hükumeti tarafın· 

dan menedilmiştir. Propaganda nazırı M. Göebbels Alman hükumeti
nin aldığı bu tedbir ile Türkiyeye karşı samimi dostluk hislerini teyit 
etmek istediğini bildirmiştir. 

Mi/asta çıkan hadise 
MiLAS, 29 (Milliyet) - Geçenlerde türkçe konuşmak meselesin·· 

den havrada çıkan hadise tahkikatına devam edilmektedir. Türklüğe 
hakaret edildiği yeni delillerle sabit olmuştur. Yirmi kişi ihtilattan 
memnu ve nezaret altındadır. Halk büyük bir alaka ile neticeyi bekli
yor. 

Posta kongresine iştirak için 
ANKARA, 29 (A.A.) - Kahirede bir şubatta toplanacak olan 

onuncu umwni posta kongresine' i stirak edecek murahhas!arımız pos
ta işleri müdürü Yusuf ve muavini Tevfik Beyler bugün lstanbula ha. 
reket etmiırlerdir. 

Dairelerin getirecekleri eşqa 
ANKARA, 29 (A.A.) - Hasıl olan lüzuma binaen 14859 nama. 

ralı kararnameye bağlı A. listes5nde tarifenin 334 üncü numarasında 
ki takyidatın kaldınlması ve muh t.~lil daire ve müesseseler tarafın • 
dan dışarıdan getirilmek istenilen bazı eşyanın tahdit harici memleke 
te sokulmasına izin verilmeai Heyeti vekilece kabul olunmustur. 

Yirmi iki maddelik olan bu kararnameye ait liste daha Ziraat Na 
lia, Maarif, Milli Müdafaa vekalet/erile Swner Bank'a, Demiry~lları 
na, lstanbul ve /zmir Liman şirketlerine ait baz.ı eşyayı muhtevidir. 

Hususi idare/€ r tekaüt sandığı 
'ANKARA, 29 ( A.A.) - Teşekkül eden hususi idareler tekaüt san 

ılığının merkez. masrafları heyeti vekilece bir kararname ile tesbit 
edilmiftir. Bu kararnameye naz.aran vilayet ve belediye bütçelerine 
konarak bankaya yatırılacak olan paradan 7409 liran sandığın mer • 
kez. bütçesinin sekiz. aylık varidat kısmını teşkil etmektedir. 

Sandık merkez. bütçesi sarfiyatında sandık müdürü, muhasibi me
sai, mümeyyizi, tahakkuku memuru vazifesini yapacak ve merkez. büt 
çesi muamelatında hususi idarelere ait mali hükümler tatbik oluna. 
cakhr. ' 

• 
M. Voroşilof lzmir fahri hemşerisi 

MOSKOVA, 29 ( A.~.) - Tür kiye büyük elçisi Hüseyin Ragıp B. 
Sovyet h_arbiıye ~~mıserı M. Voroş ilolıı ziyaret ederek /zmir belediye 
meclisinın kendısıne fahri hemşeh rüik ünvanını veren kararım iblağ 
etmiştir: Morkova gazeteleri, bu kararı, ve M. Voroşilolun lzmir bele 
diye reısi Behçet Salih Beye çektiği teşekkür telgrafını nesretmekte • 
dirler. · 

Mali_qe Vekili rahatsız 
ANKARA, 29 (Telefonla) - 'lfaliye Vekili Abdülhalik Bey bfraz 

rahatsızdır. iki gündür makamına ıelememektedir. 

Harici ticaretimize dair 
• 
Ikhsat Vekilinin nutku. 

Celal Bey dün Akhisara hareket etti 
IZMIR, 29 (A. A.) - Şehrimizde bu- ı 

lunmakta olan iktisat Vekili Mahmut 
Celal Bey ıerefine, bugÜn öğle üstü Ku
ru mey"'e ihracatçıla; ~~)iği. taraf~nda~ 
Şehir gazinosunda hır ogle zıyafeti veril 
mittir. Ziyafette birlik reisi Şerif Remzi 
Bey tarafından bir nutuk irat edilmiştir. 
Şerif Remzi Bey nutkunda dünyanın ge
çirdiği buhran müşkülatından bahsetmiı 
ve hükümetimiz.in buna karşı aldığı ye
rinde tedbirlerle memleketin bu buhran• 
dan diğer memleketlere nazaran pek ax 
müteeuir olduğunu kaydetmit ve nut· 
kunuıı ıonunda Vekil Beyden Birliğin 
fahri reisliğini kabul etmesini rica el· 
mittir. 

Şerif Remzi Bey, Birliğin, memleke· 
tin büyük şeflerine kartı candan gelen 
l<ünnellerini beyan ederek sözlerini 
bitirmiştir. 

lktısat Vekili Mahmut Celal Bey a§&• 
ğıdaki nutukla mukabelede bulunmuş• 
tur: 

"Muhterem arkaılaılar, ihracat tica
retine büyük ehemmiyet veriyoruz. Hat· 
ta fedakarlık bekliyoruz. Hükümet ti· 
careti hariciye hakkında milletin istinat 
ettiği rejimin muntazaman nonnal eller 
vaaıtaıile idaresini pek tabii buluyor. 
Harici ticaretimizin teşkilatlandırılmllll 
mevzuuna avdet etmeyi lüzumsuz adde· 
derim. . 

"Memleket bütün iatihsal kuvvellı·rı· 
ni ve husuıi meıgaleyi temi!'e .h~k~e· 
tin daima muzaheret edeceğı gıbı mılle. 
tin de bu vadide bütün kuvvetile çalııma 
ımı temenni ederiz. Bu çalışma daima 
teıvike mazhar olacaktır. Aksi düşünül
memiştir. Düıünülrnek le mutasavver 
olamaz. Şu halde el"?'anların . daima 
hükümetin muzaherctınden emın olma• 
lannı temenni ederim. 

"Vücuda ıelen birliii muhabbetle 
selamlıyacağımı söylemiıtim. Aleni ola· 
rak söylüyorum: ifade edebilirim ki 
Birlikten hizmet bekliyoruz. Buı;ün; 
kadar ticaret hayatı ananevi ıeyrini ta
kip etmekle beraber daima milli iktıaat 
birliği ile yürüıneyi bize ilham ediyor. 
Tüccar keneli kudret hayatına veda edi· 
yor. Buıün bu gibi hayatın cari olduğu 
bir memleket varsa her halde ıakim yol· 
da yürüyor demektir. lktıaadi eleman
lara huzuru kalple çalıtmak veaileaini 
bu noktadan iatiyonn, ıarar ediyoruz. 

"lktısadi elemanlann menafii umumi· 
ye ile hareket etmeleri bugün için daha 
kuvvetle İstenilmektedir. Hükümet tica 

reti hariciyeıinde dahilde olan ticaretinin 
seyrinde ciddi ve aarih olarak kendisine 
en samimi malümatı verecektir. Birlik, 
ticareti hariciye meselesinde hükllmetin 
arzularını tatbik mevkiine koymak için 
fedakarlık yapacaktır. Fahri reisliği mem 
nuniyellc kabul ediyorum. 

"Her sene, buhrana vasd olduğumz 
günden beri harici ticaretimiz, yüzde 

25 nisbetinde sukut göstermiıtir. Bu 
s!ne ~eçen ıeneye nazaran yüzde yirmi 
ıusbetınde sukut gösteriyor. Demek olu· 
yor_. ki~. "sta~le" bir h!'1e gelmektedir. 
Onumuzdekı seneler ıçin bu ıukuturı. 
misil nisbetini çalıımak suretile izale el· 
meyi bir borç bilmeliyiz. Memleket da· 
bilinde iş hacmınm azalması devletin 
kuvvetinin zafa uğraması demektir.Bun 
lann mahzurlanm ifade edebiliriz. 

"l ş bacnıının inkişaf etmesi refahı ar· 
bnr. Herkese ncıe verir. Devletin 
ve memleketin kuvvetini artırır. Şu bal. 
de harici ticaretle uğraşanların gayretle 
rini daima hüsnü telakki etmekle bera
ber yapacaktan hizmetler ticaret haya· 
tında pek mühimdir. Her zaman bunla· 
rın muvaffakıyetle rol ifa etmelerini te
menni ederim. icap ettiği zaman keneli· 
!erile pek yakından alakadar olmaktan 
aala çekinmiyeceğim. 

"Birliği lktıaat Vekaletinin maksatlar" 
na badim olarak kullanacağım. Aksi ol• 
~"'" ben de tasavvur etmiyorum. Ak· 
ıı olursa aramızda re.mi münaoebatııı 
ihlali gerek sizin ve gerekse benim i~in 

bir ceza demektir. Her iki 
taraf için de hayır olamaz ve bun• 
müstahak değiliz. 

"Büyük şefimiz baklandaki tezahür" 
ta ve büyük baıvekilim ismet Paı• 
Hazretleri için pek yerinde olan hümıc· 
te teşekkür ederim. Kendilerine tazinı· 
lrinizi arzedeceğim. Kendi namona gö•· 
terdiğiniz kardeıçe alakaya ayrıca te· 
şekkür ederim.,. 

lktıaat Vekili Celil Bey, yemekten 
sonra 14.30 da Baamahaneden Akhisar• 
müteveccihen hareket etmiıtir. 

Bağdat 
Sarayında düğün 

Gazi Hz. Irak kralı 
Hz. ni tebrik ettiler 

ANKARA, 29 (A. A.) - Irak ICr-" 
Gaziyülevvel Hazretlerinin izdivacl-;' 
münasebetile Reisicümhur Hazreded' 
müıarünileyh Kral Hazretleri arasın • 
al"iıdaki telgraflar teati olunmuıtur• 

1 
"Zatı haşmetanelerinin izdivaçla;f.. 

büyük memnuniyetle haber aldnn·. i· 
raretli tebriklerimle saadet tcmeıınıfer 
min kabulünü rica ederim. [. 

. Gazi M. KEMı\ ·"ifı 
"lzdivacım veıile~iıe zatı devfetin•:e

cemilekô.r tebrikinize kar,ı kalben • jn 
şekkürlerimi arz ve zatı devletlerıı• ;.oı 
İz.tü ikbalinin devamını temenni e~e~ 

GAZIYOLEVVı;. " 
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• " (fELEiiN 
Bir muadele 

Arkadatlar ! Size bi~ muadele, 
bir cebır muadelesı soracagım ... 

ŞEHiR HABERLERi 
Gazetelere nazaran l stanbulun 

iınar planının hazırlanması için mü 
sabakaya giren mimarların verdik 
" avanprojenin tetkiki bir sene 
ıürecekmis .. 

Şimdi: · 

- Bir tehrin imar planını y·f acak mimarın seçilmesi için açı
.an. müsabakada verilen avanpro
J~nı.n tetkiki bir sene sürerse, o şeb 
kn ımar planının ihzarı ve tetkiki 

aç sene ıürer? 
- Bir şehrin imar planını yapa 

c~ mimarın seçilmesis için açılan 
rnus:'bakada verilen avanprojenin 
tetkiki bir sene sürerse o eşhrin i
rnarı kaç sene sürer? 

1 Bu iki muadeleyi cloğru hallede~ 
ere • bulabilirsek • İstanbulun bı

rer ııilzel manzarasını hediye ede
Ceg' iz? .. 

Maslak kazası ve Türkiye 
otomobil kulübü 

lki gün .evvel Turingklüp erka
nıııdaıı bazı zevatla göriiftüm. İs • 
ter istemez lakırdı Maslak faciası 
na intikal etti. Bu kaza hakkında 
)(j.Pılaıı birçok ketifler sırasında 

Uri11g klüp) ede bir ~y sorulup 
hrulınadığını anlama~ iste~~m .ve 

llYretle öğrendim ki; Turkıye 
~?toınobil ve Turing klüp} e bu 
-Za hakkında hiç bir teY sorulma 
llııt ve onun mütehassıslar heyeti· 
ne lcaza tetkik ettirilmeınittir. 
I ~likadar memu~larır>; "'.e heyet
elin de belki vazıfelerını yapıp 
)apınadıklanm tetkike kadar da
(llnacak ölümle neticelenmiş böy
e bir kazanın yalnız o alakadar he 
~eUerin ketiflerile kalınası bilmem 
n~ dereceye kadar doğru olur. Be
~rrı ,Adliyenin bu iti bir de Oto
~bıl klüpten soracağına kanaa • 
C Vardır. 

Ekonomi 

Türk- Yunan 
Takas itilafı 

--o--

OUmrUklerde 

Ga.z kaçakçılığı 
Yapılmamış ---

Bir matbaa 
Yanıyordu 

Perşembeden itibaren altı Bir muhacır şahsi malı Yalnız kitaplar yandı, 
ay için meriyete giriyor olarak getirmiş ateş söndürüldü 

Türk • Yunan takas itilafı perşembe Bazı alakadarların gümrük reımıi Evvelki gece Cağaloğlunda hafif ge-
gününden itibaren 6 ay müddet_le me.ri: verilmeden Romanyadan gelen muha çirilen bir yangın olmuştur. Yangın eı .. 
yete girecektir. Bu itilafın şeklı tatbıki cirler vaaıtaaile memlekete mühim ki Düyunuumumiye ve halen İstanbul 
hakkında alakadar tacirler, ihracat Ofı- mikdarda petrol kaçakçılığı yaptldı- Erkek lisesinin bulunduğu binanın kar-
sine müracaatla malumat almışlardır. ğını ihbar ettikleri yazılnıı§lı. Tica • §mndaki Belkıs saraylar caddesinde 17 

Bu itilaf mucibince 1 ıubatıan itiba- ret müdürlüğü bu husustaki tahkkia- numaralı Talip Beyin mücellithane ve 
ren 3 ay zarfında Yunaniıtana satacağı- tı bitirmiş ve ihbarın doğru olmadığı matbaasının bodrumdaki mücellit kıs-
ınız mallann bedelinden %55 ini naklen, anlatılmıştır. Bu hususta gümrük ida mından çıkmıştır. 
mütebakisini aynen alacağız. l mayıs resındcn mal<imat İstenilmiıtir. Güm· Yangının henüz neden çıktığı malum 
tarihine kadar satacağımız mallann nısıf rük idar~si, verdiği cevapta, Behlul değilse de matbaanın sokak tarafında 
bedelini naklen, nısfını da mal olarak isminde Romanyadan gelen bir mu • ve üstleri demirli bulunan pencerelerin-
lllmak taalıhüdündeyiz. hacınn ıahai malı olarak getirdiği ga den atılan bir cigaradan çıkmıt olması 

1 tili.fname meriyete girdikten sonra zın imrarına, kanunu mahsusuna tev- veyahut ta mücellithanede mevcut ıoba-
Yunanistandan memeleketimize serbest- fikan müsaade edilmiı olduğunu. bu dan nçnyan bir kığılcım ~le y~gı";'n 
çe girecek malların listesi ihzar edilmiş· iıte hilafı kanun bir muamele cere • husule gelmesi mubtemeldır. MuceUıt· 
tir. Bu meyanda şu maddelerin bulundu- yan etnıiı olmadığını bildirmiıtir. hanede bazı kitaplar yanmııtır· ~~-
ğu haber verilmektedir.: Tahkikat bu suretle neticelenmiştir. a ve mücellithanenin Türkiye Mıllı Sı· 

Tutkal, Jeli.tin, hayvan yağlan, güb- lstanbul gümrükleri baı müdürü Sey• gorta Şirketine 6 bin liraya ıigortah ol-
reler, her nevi yün ve kıl ipliği, taslak fi Bey de, dün kendisile göriiıen mu- cluğu anlaşılmııbr. Yangın hakkında 
f'IPka, ipek veya tabii ipekten veya bun- harririmize bunun da bazı muhacir • matbaacı Talip Beyin malumatına mü-
ların mahlutlarından dokuma paltoluk, lerin beraberlerinde getirdikleri ve racaat edilmiıtir. 
çorap askıları, paketlerde veya kutulara ııümrük resminden muafen İmrar et- Hırsız 
konu~Uf patentli hububat, tekerli veya tikler; ••l<rrlrr meselesine henzecliği-
ıekersız fosfatlı müstahzerat her nevi ni, gümrük idaresianin hili.fı kanun Kumkapıda İstasyon caddesinde bir 
nebati boyalar, gluten, mandalina tu- herhangi bir muamele yapını§ olma • numaralı bakkal Vaoil Efendinin dükka 
runç, hintyağı, trebantin , müst:.ıızar dığıru aöylemi§tir. runa hırsız girmiı, 25 lira para çalın-
çamaıır tozu, hardal, saman ve kuru yap T tk"k d'I k f k 1 • mııtır. Zabıtaca yapılan tahkikat netice-
rak, nebati yağlar, nebati boyalar, aakız, e 1 e 1 ece a as mese ası sinde hırswn yeniz yurtsuz takımından 
iıkamone, gayak, zift, sellüloit, her nevi Gümrükler idaresi, Hıriato Mini • Arıalos olduğu anlaıılmıt ve Üzeri aram-
ağaç kalıplar, tahta kundura çivisi, fll'ça, dia, iıuninde bir ihracat tacirine a.it Loca bir elektrik feneri, bir saat, bir 
süpürge, panama :ıapka, sargılık kağıt, takas meseleai hakkındaki idari tet • maymuncuk bulunmuştur. 
matbaa kağıdı, camlı zımparalı kumlu kikatıru bitirmit ve neticeyi veki.lete Kadın hırsızlar 
kağıtlar, takvimler, pamuk İpliği, korsa- bildirmittir. Mesele, ilk ehemmiyetini 
lar, keten, kendir, y\;n, kavuçuk maır.1t ; kaybetmit görüıınıektedir. Yalnız ne Akaarayda lnebey mahallesinde lnkı-
tı, çini ponelen döşemelik tuğfa banyo lerin ihraç edilmi:ı bulunduğunun ta· lap sokağında 2 numaralı evde o~~n 
taktmlan, camlar, zikcaeiye eıya11, ar.ı- mimen tesbiti kalmı§tır. y apılaCAk polis memurlarından Osman Efen~ının 
ba dingilleri, demir mobilye ve saire. tahkikatın da bunun tamikan tesbitini evine Kırkçeşmede kahveci Envenn e-

t is~hdaf edeceği söylenmektedir. Tah vinde oturan Fatma iıminde bir kad'?. 
Palrrıumu is fen yor kikata memur ali.kadar veki.letler mü hırsızlık maksadile eve girerken cünnu 

Memleketimizden 330 bin levalık :::~~~ri, dün de tehrimize •elmemit meıhut halinde yakalanmııtır. 
beyaz ve 2 mily~~ 700 bi.n. levalık Çamaşırları götUrmUş 
mavi balmumu mubayaao ıçın Bulga Maarifte ela 20 
riıtandan ihracat ofisine müracaat Mecidiyeköyünde Kuyu sokağın 
vaki olmuıtur. F k .. ı 1 k numarab evde oturan dökmeci Osman a U te er teş ı•la" tı Efendinin evine hırsız girmit, sand~ o-

Fiaf listesi neşre dil miyecek daaından bazı iççamaprları ve 10 lıra
sını çalmıştır. Osman "Efendi Hakkı E-

Olçüler deg'iıtikten sonra, esnafm D •• d V k"J B f d" · · d b. · · d ·· helenmek-
un e e l eyı•n rı"ya• en ı ısmın e ınsın en fUP 

ihtiki.r yapmaması ve halkın alı' ve- tedir. 
riş.te aldanmaması için Ticaret mü • t" d •• •• } ld H · k 1 d 
dürlüğü ile belediye müıtereken her se ın e goruşme er o u Pomak Useyın ya a an 1 
hafta perfembe günleri batlıca ırıda Maarif Vekili Hikmet Bey dün sabah Bundan bir buçuk ay kadar evvel Ça-
maddelerinin fiyatlarmın gazetelerle ul k -'- im tu Fen ve Edebiyat Fakültelerini geznıi• talcada bir soygunc u v .... ası o Uf • 
ilan etmeğe karar vernıitlerdi. Şeker ' p ınak H .. · dan 

ve tetkikatta bulunmu•tur. Vekil Bey Bunu faili olan o useyın ora 
bayramı içinde yapılan ilk ili.ndan ' 1 la k p mak H.. ' 

ti b bilhassa elektro - mekanik enstitüsünde ıtanbu a~mııtı. 0 useym ya-
sonra, gıda maddeleri fiya an ir kalanacağı sıralarda bir iki defa zabıta· 
daha ilan edilmemiıtir. Yapılan tetki uzun müddet kalarak laboratuvarları nın elinde.; kurtulmuttu• Nihayet bu 
kattan bu ilanın pratik bir faydası ol gÖrrnüıtür. Vekil Beye bu tetkikatmda hırsız, dün Osküdarda yakayı ele ver-
madığı analşılmıştır. Esasen rekabe • Profesör M. Malche ve Fen Fakültesi mittir• Pomak Hüseyin, Çatalcanın ba· 
tin, ihtiki.rı kaldıracağı kanaati ha • profesörlerinden Novil, Von Miaea, Fou- zı köylerinde de hırsızlık yapmııtır. Fi-
kimdir. ileride, fiyatlarda pek fazla cket refakat etmiılerdir. raı·i olan bir ar!Qıdaıı da vardır. Aran· 
yükseklik görülürse, fiyatlar tekrar Maarif Vekili Hilunet Bey fakülte ta- maktadır. 
ili.n edilecektir. Şimdilik bu itten vaz lebelerile de görü§müıtür. Batan kayık tahkikatı 
geçilmi§tir. o-ı d g e en ıonra üniversitede Maarif 

L · • V kil Bir kaç gün evvel Galata nhtımı açık· yon SerglSI e i Hikmet Beyin riyasetinde fakülte larında 30 fıçı zeytinyağı bamuleaile ba-

Belediyede 

Kantar 
İşe yaramıyor 
Mezbaha resmi res Üze

rinden alınacak 
Mezbahada et resminin kilo üzerinden 

alınmau İçin 10 bin liralık bir otomatik 
kantar geıirtilmiı ve bir senedir tecrü
beleri yapılmakta bulunmuıtu. Yapılan 
tecrübeler menfi netice vermiıtir. Bu 
kantarın çok hassas olmaması, etleri İyi 
tartmaması matlup neticeyi kaybettir
miıtir. Belediye fen heyeti kantarın İşe 
yaramayacağı kanaatine varnnştır. Kan
tar alındığı fabrikaya iade edilecektir. 
Yeni bir kantar gelinciye kadar mezba
ha resminin reis üzerinden •lmmasma 
devam edilecektir. 

Kaçak etler 
Belediye hudutları dahiline ıokulan 

kaçak etler hakkında mevcut talimatruı
meye daha sıkı kayıtlar konmuştur. Ka
çak et satanlardan badema 20 lira para 
cezası alınacakbr. Tekerrür ederse 40 
lira almacakbr. Ayni adam veya mües
ıese üçüncü defa kaçakçılık yaparsa ka· 
saplık veya koyunculuk ebnekten mene
dilecektir. 

Atinadaki su bentleri 
Belediye fen heyeti müdürü Ziya Bey 

refakatinde iki mühendis olduğu halde 
bugün Atinaya hareket edecektir. Ziya 
Bey, Aıinacla Amerikalı mühendiıler a
rafından yeni yapılan su bentlerinde tet
kikat yapacaktır. 

Konservatuvar profesör 
getirtemeyor 

Alman yadan çıkanlan Y abudi musiki
ıinaslardan 50 kadar profesör İ•tanbul 
~ons~~vanna müracaat ederek it 
ıs!emııler~. Bu profesörlere, bütçe dar 
lı.ııı dolayısile. kendilerinden şimdilik İs· 
tifade etmek ımkiinı maalesef bulunma
dığı bildirilıniıtir. 

K~n•<;rvatuvarın yeni ıene bütçesi 
15 bın lira noksan ile tespit edilmiıtir. 
Buı;ıa, sebep te belediye bütçe açığı vazi
yetidır. 

Halen Betiktaıta bulunan lstanhul 
Şehir bandosunun orkestraya kalbedile
rek Beyoğlunda bir binaya nakli tekar
rür etmiıtir. Bu busus için bir bina a· 
ranmaktadır. 70 kitilik olan bando 40 
kitiliğe indirilerek bir orkestra haline 
getirilecelr.tir. 

Ekmek fiatı 
lıtanbu1 Belediyesinden: 
Kanunusaninin otuz birinci çarıamba 

gününden itibaren ekmek yedi kurut o
tuz para ve francala on iki buçuk kuruJ· 
tur. 

MehkeMelerll• 

Maslak faciası 

&zete ve risale dolandırıcılığı 
)~ Şİrndi burada ismini, cismini 
iste IJ>. ta beyhude reklam yapma!' 
iki lrııyorum amma, muayyen hır 
le~~~ı11 bazı töhretli müesse!e-
2e.rrıa ıaımJerinden istifade ederek 
Yan .nı ve mesleki muayyen olma
•e h !isale ve gazeteler çıkardığını 
lerin~r &ün bu müesseselerin isim· 
lehd~~ kuvvetine dayanarak, kah 
hita 

1 •. 1kaıı f&lltaj, kah hamiyete 
dırdP_ ı e abona namile para sız • 
Yon:&ını İ•itiyor, okuyor, öğreni • 
rj 1r;ı .. Son günlerde Matbuab se
lıaİ~ 1 taın Ve vasi bir fikir meşheri 
lekıne getirmek ve bununla mem
lnıl~e büyük hizmet etmek isteyen 
~· ,, ~t idaresi, Türk matbuabna 
kar Ve le1<e <?etiren bu paraz itlere .... ,•ı hiç bir hareket yapamaz ..... , ... Martta Llyonda açılacak beynelmi dekanJannın ve bazı profesörlerin iıtira tan su kayığının ne ıuretle battıiı hak-

lel sergiye lstanbul ve lzmir tacirle- kile bir içtima yapılmııtır. Bu içtimada kandaki tahkikat neticesinde, malların Yeniden bazı şahitlere 
-

0 
FELEK rinden bazıları i}tirake hazırlanmak- fakültelerde yeni yapılacak geniı tetki· sigortalı olduğu anlaşılmııbr. Tahkikat } k "Jd" 

B 1 tadır. Sergide bir paviyon açıp a~a lat görüıülmüıtür. Bu teıkilat İçin la- tamik edilmektedir. ce p esı ı 
c çika ticaret heyeti yacağı ofis tarafından iktısat veki.le Zllngelen ihtiyaçlar görütülmüıtür. Kaçak afyon Maslakta vuku bulan ve Semiha Ha 

Mısırdan geldi tine sorulmuıtur. ~iselerdeki felsefe ve içtimaiyat ders· ıımım ölümü, birkaç kitinin de yara.-
ık 1 d • le.rı. ~r._ogranuru tetkik eden komı'ıyon da Evvelki gece Salacak iskelesine yana- lanmaaı ile neticelenen otomobil faci 

baadi tetkik.atta bulunmak Üze .. spanya a zeytın - h f 1 ~e tehrinllze •eleceiini yazdığımız d.un ogleden sonra Mehmet Emin Beyin tan bir sandalda mu a azad m35emb~~ ~~ asmın tahkikatma birinci müatantik 
Belçika tüccar ve sanayi erbabmdan Beri~ Türk Ticaret odasından )a. nya~etinde Halkevinde toplanmıı ve tarafından yapılan arama 8 uyu Ramazan Bey tarafından devam edil 
mürek!"ep heyet dün aktam Toros e • ·~~bul Tıcaret odasın b'ld. 'ld'ğine tetkikatına devam etmiıtir. paket afyon bulunmuş ve müsadere edil- mektedir. Hi.dises eanaaında toför Al 
kapr.esıle Mısırdan tehrimize gelmiı • blı:?dre, beynelmilel :zey~in ~i;~sa:ında T mittir. Arama eanasında ıandalcı orta- bert Taraırono Efendinin yanında bu 
lerdır. Heyet Anvera ti'caret odası ,· • 1 ay!tte ispanya m h r· 400 ·1- erbiyeci kadın dan kaybolmuıtur. lunduğu anlatılan ve Taragano Efen 
ı..· • • • M yon kilo tabın· · 8 ssu u mı diye kendisini Aleksandr namile ıaru 
isİ'!~~ reuı • Alfred Mirt.ouyin'in re- ber!erd': ~unu:' ::~tğ~.::ıa~~= ~~oh; A':"e~ikab terbiyeci Mis Parker dün ı• • • • b tan Matmazel Anna celbedilerek is • 
hhıı:~ a)tmda bulunmaktadır. Heyet labıleceg ıanlatılınakt d it I §Chrımızden Ankaraya gitmiştir. kinci ıstına e ticvap olunmuştiır. lstintak hakimi 
.ı-.:'i'ızde Türk tüccan ve Ticaret o- ze

5
ybti_n rekolt

1
esi 160 bi:, Y~na.:i?t::: Hasan Alı" Bey delail toplamak için yeniden bazı ıa 

~ .. ;.:~'rasta bulunacak ve iki gün :. ın ton o arak tahmin edilmekte. • d k" b bitlere celp kemıiştir. 
b ~"'"ha a.ı~ktır. Belçika tüccan, ır. Maarif Vekaleti Orta tedrisat Umumi Lut denizın e 1 rom Sabık komserin muhakemesi 
~ uncıllkı onınek mecburiyetinde OJa ı"dare heyetı"nde Müdürü Hasan Ali Bey dün ak~- An- d • d sı ı"çı"n rıdeıniy- "kll'tl\I dan Ankara ve lzmire ~- ma enı ava Kum.kapıda Nuri iaminde bir ıoförü ~~e d karaya avdet etmiıtir. 

Dün lkt er ir. Ticaret odası idar h ti d.. yenı" şahitler dinlendi öldürmekten suçlu sabık komiser Mü-
od-.1011 ıC:i"t Yeki.Jetinden Ticaret h~f!ah~ topl'u.'tısını Y:Pm:y:e·od~;~ Tıp talebe cemiyeti cip Beyle bekçi Adilin muhakemesine 
Çİlcalı be n bir telgrafnamede, Bel aıt ıdarı bazı ışleri görüımüıtür. Dün Asliye ikinci ticaret mahke • dün ağır ceza mbakemeainde devam 
D>eıi tav !"te ka111 teshili.t ıı:öateril • konferansları mesinde şayanı dikkat bir istinabe ya edilnıiıtir. Muhakemede sonılan .. • 

[ 
aıylie eodilınıR"ıtirs. A Şı"lepçı· ler şı· ka" yetçı· ~I!' Talebe Cemiyeti kıılık konferanı pılıruthr. Mahkeme istinabeyi Londra ~ıt'ıı~~:b..~e:':;a:u!:!:"ei~i~i b:~ı;.: 

ıensıne ba:ılamııtır. Bu ıene ilk konfe- mahkemesi namına y~pmış, istinabe- b k 1 t M h k ı l k 

1 de davacı ve müddeialeyh aıfatile ba cüne ıra 1 mı §it. u a. ~me a 1 

rans Yı>rın akıam saat 18 ele Halkevinde edildikten ve maznunlar gıttıkten son 
Uı B nk --o- Bolu m~' .. su Cevat Abbas Bey tarafın- zı lnııiliz avukatları da bulurunuştur. ra maznunların sabıkası olmadığına 

2 a :''"dan alınan cetveldir) Vapurcular şilepçilere ~a~. ven~ecektir. Konferansın mevzuu, Dava bir lngiliz şirketi ile bir Fransız dair cevap gelmiı, fakat maznunla.r 
9 Kanu . • 1934 I ? Turkleruı Asyaya, Avrupaya Afrika- ıirketi arasında ve Londrada mütehar g'ıtti'g'ı' ı"çin muhakemeye devam edı-

nusanı rahat vermı"yor ar mı ya yayılmala il cih b ' rı'k bir davadır. Vaktile Oamanlı im· A. k . . rı e ıın eşeriyet ve me. I 1 d lememiıtir. 
t a nı F • d?nıyetine yaptıkları yüksek hizmetler · perator uğu zamanında Lut gö ün e- d f k 

1,ıa.!•tikrazıar ı 1 
y aT~.~.:tı Şilepçiler tarafından vapurculuk dır. ,, ki Brom madeninden iıtifade hakkı, Eakırköydeki hay ut u 

1933 ı.._'. dU.ili 95,25 El•ktrik ..., Türk Anonim ıirketinin bazı vapurla . Konfer~stan sonra tamburi Refik B. Salah Cimcoz ve Hüseyin Suat Bey • . I 
ş_,.lt Ôlil.:ra•ı 88.SO T,....,, .. ,. - .- rın '1 İ l,'!r' o r ·alc . 1 ;ü~d J ~•: " hır kon,er verecektir. )ere verilmiş, fakat araya harp cir .. Bakırköyünde bir gece müse lahan 
o.;,;;,j. Yolı..n ~.: ~"··· := edilmektedir. Şilepçiler, ~irketin Ke- E ı· ıı· 1 . nıit. devlet bu imtiyazı İptal eylemi~ reevnlervineek:.:~:~e~a~:~'f:'n~~~yıya~·:ı~: 

• ıı 27 .ı.ı.., ı1.15 mal Bülent ve Sadıkzade vapurlarını VV8 a ffiUa lffi erın maaı:ları tir. Bili.hara harpten sonra devletin 
C.ii" • ili 27,95 Miim.,,;ı S l .40 tile~te işlettiğini, halbuki şirkete yal- T iptal kararı feshedilmiş, imtiyaz sahip yan Taliple Mustafanın muhakemele 
il ?>rııı.ı., 8 • 111 45.50 ruz limanlanmız arasında posta va • Maarif ve Dahiliye Vekilleri müıte- !eri de madenden istifade hakkını bir rine dün ağır ceza mnbkemesinde de 
l' •ıdtı ~.75 Ku;o.,.~ıı ~6.50 purculuğu yapmak ve hdri:; limanlara reken hususi idarelere ilkmektep mual- lngiliz grupuna vermişlerdir. Diğer vam edilmiıtir. Dünkü muhakemede 

• •• ••ô10 9,75 Miimeu;ı hükıimetle mukavele akdi tartile ıe- !imlerinin mnatl'<ın hakkmda bir tamiaı taraftan Filistin hükıimeti de gene bazı tahitler dinlenilmit, bunlar Ta -
1 il E S H A M 

53
"
30 

ferlerde bulunmak hakkı verildiğini yapmışlardır. Bu tamimde bazı vilayet- Lut gölündeki brom madeninin işlet.· !iple Mustafayı cinayeti iılerken gör-
'., ·H~ ... Nam• ıo Telefon ileri aürmektedirler. Şilepçiler diyor lerde ilkmektep muallimlerinin maatla- me hakkını bir başka grupa verm•f mediklerini, fakat bu cinayetin onlar 
~ •ınilitıe 10 TerL;oa 12 lar ki: rının muntazam verilmediği kaydedil.. bulunmaktadır. Bu yüzden iki lfrllP a tarafından itlenildiği kanaatini bea .. 

"t~."' Mü.eaıia Kuponanz 21 .50 ''- Bu tekilde, tirketin bazı vapu~ mekte ve badema hususi idarelerin her raaında Londrada bir dava baılamı~, lediklerini aöylemi§lerdir. Muhakeme 
"••'::i,I tt · 44.50 C•m•nıo ıı .10 lannı şilepte işletmesi birkaç noktaı ay, evvela muallimlerin maatlanru ver- dava ile alakadar tabitler Ankara ve gelmeyen diğer bazı ıahitlerin celbi 
ICn"°"•uz '"• 24,85 ~~;~·~.~~·· 17.70 nazardan mütalea edilebilİI: meleri lüzumu bildirilmektedir. Gene bu lstanbulda bulunduj!u için Lo?d.ra mııb- için baıka güne bırakılmııtır. 
~i:,~.H.,,;,. ıs u.ı,. 1,60 1 - ş len tc işlet:len rirk~ı vapur· tamime göre memlekette fazilet bekçiıi kemesi tahitlerin dinlenmesını ar":da Adliye dairelerinin nakline 

4.15 Şuk m. ecza ı 8 lanna, posta vapuru olarak kıymet olan muallimlerden evvel, diğer memur- ki müzahereti adliye mukaveleıın~ 
Ç E K F l A T LA R 

2
·85 takdir edilnıiş ve ıirket te, bu vapur- !ara maaş veren hususi idareler hakkın- istinat ederek Ankara ve lstanb~I !• baı:.landı 

r:~d,. 12.00 P••i l ların tonajı da dahil olarak seyrÜ•e- da tiddetli takibat yapılacaktır. Maarif caret mabkemelerine havale etmııtır. T 
~••••k 663 Vi1••• 

15
·96 fer hisaeıi verilmiştir. Şirket, birkaç müfettişleri, maliye ve mülkiye müfet- Her iki tarafın lngiliz avukatları Tür Adliye dairelerinin dünden itibaren 

t.ı·ı 75,45 Mad•ôt :-~ vapuruna ıilepte iclettig-ine ~<>.-e, ya ti•leri ıalahiyeti ile, huıuıi idarelerde kiyeye gelnıi§ler .ve burada T .. ürk a.vu- bilfiil postahane binasına nakline ba•· 
il' ••o 9_01,98 Berlin · k ' • ' d k T k T 'dd ' ••l•el l.99.84 endisine ay~ılan hissenin tahdıdi i _ bu meseleyi tetkik ebneğe sali.lıiyetıar katlan vekil tayın e ere ur ıca- lannuıtır. ilk naklolunan daire mu .. eı· 
lo.ı; .. 3

•
40

·17 lı.lcr•d 34•75 c!'-p e~er, yahut ıilepçilik yapmaktan kılınmışlardır. ret mahkemelerinde şahitleri dinlet • umumilik bürolarıdır. Bugünden ıtıba· 
~•hıe~rf! 8J,2l Zloti 4 ·2083 fırketın memnu olduğu tahtı karara meye ba,Iamı§lardı. Dün de ikinci ti· ren müddeiumumi müddeiumumi mua-
S .,,,. d "' 2J~:f.~ t ~~ı•;., 3·65 alınır. M. Dorr Ankaraya gitti caret mahkemesinde ıahitler dinlen - vinleri birinci ve ikinci tetkik büroları, 

01•• 67,25 l Mookova 
79

•75 2 - Eğer tirket ıilepçilik yaı>nıak mittir. Bu tahitler hazinei evrak me· müdde'iumumilik kalemi yeni !'°s!ahane 
N U K U T (Satıı) 10

·
97

-
50 t~n men ecı ilirse bizim kendi so.hamız • MJ:mleketimizde iktısadi tetkikat- muru Niyazi, eaki maadin memunı Ce binasmdaki dairelerinde vazıfe ıfasına 

Ku•ut Ku•ut da ıerbestçe çalıımamıza mani ola • ta bulunmakta olan Amerikalı müte- mal, Salah Cimcoz ve Hüseyin Suat baılanuşlardır. . .. 
21) F F baz. A~•i f,~fd> zonr ettiğimiz için hauıs heyetin yeni reisi M. Dorr dün Beylerdir. Muhakeme lteç vakte ka- Mahkeınelerden bır kısmının bugun 

l ı · r•n.ıa 167 ı Şi.lle. AT. 24 u dakıka hır çare aranması icap e- akfam muavini M. Samuervel ile bir- dar devam ebnİ§tİr. Mevzuu bahis nakledilmesi muhtemeldir. Maomafib 

; .. 

1F1Kii~:
1 

Maarif siyasetimizde en 

doğru yol 

Yeni Maarif Vekilimizin lise ve 
orta tahsile ehemmiyet vereceğini 
memnuniyetle öğreniyoruz. Bizde 
ilk ve yüksek tahsile ehemmiyet 
verildiği kadar orta ve lise tahsili
ne ehemmiyet verilmedigın. ı. .raf 
etmek isteriz;o derece ki bu adem 
ehemmiyet yüzünden: "İşte lise
miz ! " diye Galatasaray 
hariç. - gösterilecek bir tek bina 
ya malik değiliz. Eğer Düyunu u 
mumiye binası olmasaydı, ~hrin 
belli baslı lisesi olan lstanbul lise· 
si - mÜtemekkin olduğu konak 
bozuntusu bina, Üniversite tarafın 
dan işgal edildiğine göre. -- so 
kak ortasında kalacaktı. 

Memleketimizin hakiki ihtiyacı
m kartılayacak adamı yetiftiren 
bina, ilkmektepler olduğu kadar 
ortamektepler ve liselerdir. Bun· 
!ara nazaran Oniversitemizi, ek
mek peynir yanında havyar, balık 
yumurtası kabilinden üçüncü dör· 
düncü derecede gelen bir müesse· 
ae addetmekte yerden göğe kadar 
haklıyız. 

Lise ve orta mektebin mezunu 
için iki yol vardı: Birisi hayat yo
lu, diğeri Üniversite caddesi .. 
Üniversite caddesinden Beyazıtta
ki binaya girmek için kafanın, ilk 
ortamektep ve lisede kafi derece
de mücehhez olması lazımdtr. Yok 
sa yarım yamalak bir lise tahsilile 
Beyazıttaki binadan içeri giren 
gençler için en tabii ve mukadder 
olan akibet, o binanın arka kapı· 
sından çıkmakhr. 

itiraf etmek lazımdır ki , bugün
kü lise müdavimi gençlerimiz, esi' 
idadi müdavimlerine nazaran bil
gi itibarile hayli geridirler. Sonra 
fÖyle gözlerimi kapıyorum ve ida
di mektebi sıralarında bizi göğüs
liyen imkansızlıkları ve vasıtalar
dan mahrumiyetleri dütünüyo:um 
da bugün bazı gençlerimizin ay~ c 
lanna serilen bütün imkan ve vesa· 
ite rağmen gösterdikleri kayıt~ız
lıklarında en küçük ve bin bir ma
zeret sebebi bulamıyorum. 

Memleketi kurtaracak olan ev
veli. ilkmektep, sonra ortamel;te;ı, 

daha sonra lisedir. Oniver5ite l'u· 
gün için bu üç müesseseden d aha 
sonra gelir. Medeni alemle aramız· 
daki mesafe farkım en kısa bir 
zamanda, en ameli yoldan .kapaya. 
bilmek için her teyden evvel bu 
ilk üç müesseseye ehemr.ı;v~ı ve u 
ğimiz takdirde dördüncü müessese 
olan Üniversite pek tabii olarak 
kendiliğinden mütekamil bir hale 
gelir. Akai takdirde münhasıran 
Üniversiteye ehemmiyet vermenin 
iştibası ~alınJJ bir İnsanı kınakuı~ 
hülasasıle tedavi etmekten farkı 
yoktur.Bu itibarla M~a•if ı.,ı.;ı- i 
zi takip ettiği maarif siyaseti nok
ıa'sından hakiki marazı bizzat an
lamıt ve yaranın üstüne bizzat par
mağını koymu• acldt"der ek tebri!c 
ve takdire layık b,.ı ,,..,, .. _ 

ı Salahntıin ENiS 
-----

Eski bir kelamı kadim 

Romanya vapuru yolcularından M. 
Eyvens isminde bir lngilizde gayet sa
natkarane bir tekilde tezhip edilmiş el
yazıaı eski bir kelinukadim bulunmu1 
ve bunun gayet laymetli ve i\sirıatika· 
dan madut olduğu Anlaıılmııtır. Kelmı 
kadimin bir tarafında (Zeynep Hanım 
vakfındandır) kaydı görülmüş n tahki
kat tamik edilmiıtir. E\·kaf Müdür
lüğü ile Türk • lsli.m eserleri müzeıin· 
den bu hususta izahat istenilmiştir. 

MI. Diplarako 

Yunan gÜzeli Matmazel DiblarallO 
nun heınıiresi Matmazel Diplarako 
tehrimize gelmiştir. Bu matmazel ge
ç~n sene de gelmiı ve bir resim aergi. 
sı açmııtı. 

Efgan sefiri dün 

Ankaradan geldi 
Afgan sefiri Ahmet Han dün An

karadan şehriınize gelmiştir. Sefir, 
lstanbulda Galatasaray, Kabataş ve 
lstanbul erkek liselerile Harp akade· 
misinde tahsil etmekte olan Afgan 
gençlerini tefli§ edecek ve bir iki gün 
aonra Ankaraya dönecektir. 

-o-

M. Pesmazoğlu bugün 

gelemiyor 

1 ô!i:!·n. 661.SO l Pezeta 16 der!' likte An.karaya gİtmİ§tİr. brom'un kıymeti 25 milyar iater)ing aıliye mahkemeleri daha ziyade tatil 
20 Liret ı ::ıo 1 A1.ark SO . ŞiJ,!'rı;-H.-r bir avukat tutmuıl•r ve olarak tahmin edilmektedir. günlerinde ve listelerinde muhakeme bu-
i~ ~· llo!çôko i:~ 1 Zeloti 24·- bır layıha hazırlatmışlardır. lktısat Afyon bür -lSU --o-- lunmadığı zamanlarda nakledilecektir. 

Yunan Milli lktıaat nazın M. Pes • 
mazoğlu'nun Türkiye ile Yunanistan 
arasında yapılacak iktıaadi teşriki me 
sai mCzakereleri için bugün şehrimi -
ze gele...,..k Ankar~v.1 s;::id ~ ij n y nz .. 
mıştık. Yunan Meclisi Mebusanının 
mesaisini dün akşama kadar bitire • 
rek tatil yapmau mukarrerdi. Parla . 
mentonun mesaisi geç vakte kadar 
devam ettiğind.,n M. Pesmazoğlu ha. 
reketini tehir etmek mecburiyetindf. 
kalmıştır. 

20 I ••h~; 24 ~~ ii7:.. ıo vekili Celi.1 Bey lzmirden gelince bu f ·1• f • b kl • icra dairelerinin nakli bir iki hafta tcı-
~ i..~:'<•• 818 1 C•mo•ôo •

6:= hususta kendisine tiki.yelle buluna • .. T;irk - Yugosl.av mü,terel< Afyon ngı iZ se lrl e enıyor ahhür edecektir. icraya tahsis edilen 
21 Ku,, ç.ı.. 24 ı Alhn 9-28 caklardır. Diğer taraftan ıilepçielr, buros~~ cumarteaı gününden itibaren Yeni Jngiliz sefiri Sir Percy Lorar salonun bölme tertibatı 900 liraya bir 

1 Florio ııs l Mec:diye 0,34 şimdiden ali.kadar mercilere müraca aalıt ıııne baw.1ayacaktır. Bu h 1 b ·· eh · ·ze gelmesı· L-k müteahhide ihale edilmictir. Bu salonun 
83 B •- it b 1 1 d b.. .. h l' uaus a ino'niı:ı u~un ş rımı .,., - ' 

••••••..;;."";· ;•;•;0:t _..;2:.35:..:_;a;:a:.:~u=u=run=u=ş:.::a:r:;:ır~.---------~:u:t~u~n:_:~a~z~ır'.:'..:ık~la~r:..,,!ikm~~a~l..!e~d~il~m~i~•,!jti~r:ı.. _.l.Jıl ~nııın~e~k!;te!;:d~i~r::,. ____________ ~e:v~v=el~c~e~y~a~n'.'...,.:'.tarafları bölme ile ayrılmış, 

Ön tarafları acık ve bank,, h,..t~ ... '" f 

tıpkı bir bank~ tarzında İnşası düıünül
mü,, fakat bili.hare nedt.n .., ....... ı 
\.'&zgeçilerek salonun oda oda bölümncı 
ıi tekarrür ctmiıtir. 



4 MiLLiYET SALI 3'l KANlJrruSANI 1934 

( ilimden San'ata 1 Yazan: 
G. A. ıı 

oyniyanlar", "pehlivanlar, "boks 
yapanlar", "ko,anlar'', "atlet tek
mesi" Fiziyoloji tetkik!erini ifade 
eden birer Güzel sanat eserleri
dir. Güzel sanatlarda istidatları bu 

lunduğu halde, o istidadı ilerlet
mekten vazgeçerek ilim itlerinde 
çalışmağa gelenler epeyce vardır. 
Fakat ilim itlerinde muvaffak ola 
rak, gıpta edilebilecek bir mevki 
tuttuktan sonra, onu bırakıp ta Gü 
zel sanatlerde yükselmeğe giden
ler pek az görülür. 

Geçen!erde, öldüğünü gazete
lerde okuduğumuz Fransız heki
mi Paul Richer, emsali az goru
len, o adamlardan biridir. ilkin, 
hekimlikte büyük bir üstadın ya
nında kendini göstermif, hekimlik 
te parlak bir istikbal temin edecek 
ılmi bir mevki kazanmış olduğu 
~alde, Güzel sanatlere dönmüt ve 
hekimliğinde topladığı derin bil
gilerinden Güzel sanatleri istifade 
r.ttirerek orada ehemmiyetli bir 
yenilik yapmıştır. 

Paul Richer (Pol Rişe), daha 
küçük yafta iken resim yapmakta 
göze çarpacak derecede İdidat 
göstermekle beraber, zamanının i 
lim cereyanına kapılmış ve hekim 
lik yolunu tutmuftu. Pek çalışkan 
bir genç olduğundan tali de ken
disine yardım etmiş ve 1874 sene
sİ:lde, 25 yaşında iken, Paris has
tahaneleri hekim muavini olduğu 
vakit. kendisinin hem Güzel san
atlerde istidadını, hem de · . ilim 
islerinde çalışkanlığı bir arada it
letebilecek bir hekim hocası~ın, 
Charcot'nun yanına düşmüştür. 

Charcot (Şarko) hatiplik san
atini hekimlik derslerine getirmit 
ve bu sayede, pek az sayıda heki
min varabildiği, en büyük töhrete 
varmış, hakikatte mevcut olmıyan 
hastalık şekli icat ederek buna bü 
tün dünyayı inandıracak kadar, 
sanatte maharet göstermiş bir ho
ca idi. Onun için yeni muavini 
Richer'nin resim yapmaktaki isti
dadından kendi derslerinin şöhre 
tine ne k~dar fayda geleceğini ilk 
hamlede anlamıştı. Yeni muavini
ni hemen kendisine laboratuvar 
'efi yapti ve o vakitten itibaren 
meşhur hocanın ders yeri olan Sal 
petriere hastahanesinin resimli ki 
tapları meydana çıkmağa bafladı. 
Muavinin 200 karakalem ve 10 su 
lu boya resmi havi olan tez kitabı 
1881 de çıktığı vakit, hoc;:ının en 
biiyük icadı olan büyük isteri has 
tahğının ~öhretini göklere çıkar
mıştı. Richer delilerin yaptıkları 

sanat eserleri hakkında iki kitap 
ile Güzel ~anatler ile hekimlik ara 
undaki münasebetlere dair bir ki 
tap yazdıktan sonra, hoca bu gü
zel kitapları devamlı bir hale koy 
r.ıak için, gene meşhur Nouvelle 
lconographie de la Salpetriere 
Mecmuasını tesis etti. Bu mecmu
anın müdürlerinden biri, tabii ola 
rak, Richer idi. 

• • • 
Güzel sanatlerin hekimliğe gel 
· d b'' "k bir fayda görül-me~ın en uyu . . 

dü: Charcot bir taraftan kendısı-
nin hatipliği, bir taraftan da mu
avinin ressamlığı sayesinde hekim 
liği ve bilhassa sinir hastalıkları 
bahsini bütün cihana sevdirdi.. Fa 
kat Güzel sanat, ilmin ifadesine 
ne kadar büyük hizmet etse de, 
onun hakiki terakkisine yardım e
demez. Belki hakiki olmıyan fey
leri de öyle göstererek, ilmin doğ
ru yolundan şaşmasına sebep o
olur. 

Hakikat daima güzeldir, der
ler; fakat her l!'Üzel olan şey dai
ma hakikat değildir. Charcot'nun 

derslerinde de böyle olmuttu. On 
ların hepsi güzeldi, fakat hepsinin 
hakikat olmadığı sonradan mey
dana çıktı. 

Galiba, Richer hocasının tutbı 
ğu yolun hakikate götürmiyeceği
ni anladığı için, onun gittiği yolun 
aksi istikametinde gitmek, ilmi Gü 
zel sanatlere götürmek istedi, ve 
bu yolda pek çok muvaffak oldu. 

Güzel sanatler erbabı için yaz 
dığı tetrih kitabı, kendisinin yap
dığı 300 resim ile birlikte meyda
na çıktığı vakit, sanat aleminde 
bir mucize gibi göründü. ilimler 
Akad.emisi, Güzel sanatler akade 
misi bu kitaba mükafat vermek i
çin birbirile rekabete giriftiler. 
Richer, daha eski Yunan devrin
denberi, insan vücudünde hiç bir 
artistin göremediği güzellikleri 
meydana çıkarmıf, asırlardanberi 
yerleşemiyen Güzellik kanunu'nu 
tamamlamağa çalı,mıftı. Çıplak 
vücut sanati bu kitapdan çok isti
fade etti. 

Richer İnsan vücudünün dur
duğu yerdeki halini, artistler için, 
böylece tesbit ettikten sonra onun 
hareket halini, yürürken, kotar
ken, atlarken, güretirken, çalışır
ken vaziyetlerini, gene artistler i
çin, tetkika koyuldu. 1895 sene
sinde çıkardığı (Artisler için Fizi 
yoloji) kitabı çıplak vüvudün ha
reketleri sanatına çok hizmet et
ti. 

Daha sonra mukayeseli te,rih 
sahasına girerek orada ilkin at 
teşrihini, şekillerini tetkika koyul 
du. Bundan sonra da ba,ka hay· 
vanların tetrihlerini tesbit ederek 
artialerde li.zım olan bütün teşrih 
malfunatını tamamlamak istemiş
ti. Fakat 84 yafında öldüğü halde 
bu kadar geniş hizmete ömrü ye
tişmedi. 

• • • 
llmi sanate götürerek, Güzel 

sanatlerin hakiki ifadesine bu ka
dar hizmet etmeğe çalışan bir a· 
damın, artislere verdiği malfunatı 
bizzat tatbik etmemesi, kendisinin 
de Güzel sanatlerde eser bırakma 
ması kabil değildi. 

Richer'nin daha hastahane he 
kimliğinde yaptığı kara kalem re
simleri, büyük ressam lngres'nin 
resimlerile mukayese ederler. Tet 
rih malUınatını teıbit ederken, 
kendisi de heykeltraşlığa, hem de 
hiç bir hocadan c.lers almadan ken 
di kendisine çalışarak, ba,lamıftı. 
Pariste Petit Palais'yi süsliyen 
"Bir arada üç kız" artistlere ver
diği tetrih derslerinin mükemmel 
bir hüli.sasıdır. Tabiiyat Müzesini 
süıliyen "tik artist" Antropoloji 
ilminin toplıya bildiği malilmatı 
hülasa eden bir sanat eseridir. 
Bundan sonraki sanat eserleri, in 
san vücudünün hareket esnasında 
ki muhtelif hareketleri hakkında 
verdi~i derslerin tatbikatıdır. "0-
rakcı". "odun yarıcı", "ıriille ile 

• 

Richer kendini büsbütün Güzel 
sanate verdikten sonra, hekimliği 
ni gene unutmamı,, hastahanede 
iken karakalem ile ifade ettiği has 
talık tekillerini heykelle de ifade 
etmiştir. Muhtelif hastalıkları gös 
teren heykelleri, Mançuri'de ve 
Orta Amerikada bulunan, eski za 
manlarda Türk ırkının sanat eser
lerini hatırlatır. 

Heykeltraşlıkta şöhreti yükse
lince, hekimlikte büyük adamla
rın heykellerini yaptırmak için o
na müracaat edilmittir. Richer' 
nin kendi memleketi olan Char
tres tehrindeki Paateur heykeli, 
Paris Tıp fakültesindeki Cornil, 
Lyon Tıp fakültesindeki Arloing, 
Sainte • Anne hastahanesindeki 
Magnan heykelleri onun eserleri
dir. Bunlardan batka gene büyük 
hekimleri gösteren, sayıları pek 
çok, medalyonları ve madalyaları 
vardır. Madalya haketmekte dahi 
heykeltraşlıktaki kadar ileri git
mişti. ölümünden bir kaç gün ev
vel üzerinde çalıştığı en son eseri, 
hocasının oğlu, Kuutuplar seyyahı 
Dr. Charcot'nun madalyesi idi. 

Richer, 1903 te Güzel sanatler 
mektebine teşrih hocası olduktan 
sonra, orada da büyük bir yenilik 
yapmıttır. İnsan vücudünün aza
sını tetkik etmek ittiyen artistleri 
tetrih yapılan ders yerlerine git
mekten kurtarmak için bütün, bil
hassa artistlere en çok lazım olan 
adalelerin yerlerini gösteren bir 
heykel yaparak te,rih kitabını bu
nunla büsbütün tamamlamıştır. 

• • • 
llim ile sanati birlettirmeğe 

muvaffak olan Paul Richer daha 
yükseğe çıkmış, felsefeye de var· 
mıştı. "İnsan simasının tetkikine 
methal", "Sanat ve ilim üzerine 
mükaleme" kitapları felsefede dü 
şüncelerinin meyveleridir. 

Bir kitabımla: 
"Sanat ile ilim ayni meselenin 

iki yüzüdür, ve ayni prensıpın; 
hakikatin görünütleri gibidir" de 
miştir. 

Bu fikrini mermerle de tesbit 
etmek için, ömrünün rnn senele
rinde "Sanat ve ilim .. " ismini tatı 
yacak bir gurup heykel yapmağa 
çalıtırdı. Fakat tabiatin bütün can 
lr şekillerini tespit etmek istediği 
vakit - fazla genit düşündüğü i
çin - onu bitirmege muvaffak o
lamadığı gibi, hakikatin iki muh
telif görünütil saydığı sanat ve i
lim gurupunu da - varılması mu
hal derecede yükseğe çıkmak iste 
diği için - bitirememiştir. Çün
kü 

Sermenzili tahkika vusulün yo
lu yoktur 

Alemde bilinmiş mi hakikat ne
ye elerler? 
G. A. .. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5 

,------------------------------------------.-..1 Onun simasında, vaziyetinde en 
canlı bulduğum ifadeyi hikaye
min bir kaç yerinde anlatmıştım; 
fakat bu sefer minnettarlıkla uza
nan bu ellerin ifadesini, mümkün 
değil, tarif .edemiyeceğim. Bunda 
öyle fevkaltibiiye, o kadar bahti
yar bir hayranlık vardı ki batka 
biç bir insanda buna tesadüf edi
lemezdi. Rüyasında bir melek al
ması gördüğü ve bu rüyadan 
uyandığı vakit bu simanın kaybol
duğunu zanneden bir insanın gözü 
önünde nasıl beyaz bir gölge do
laşırsa bu adamın halindeki bahti
yarlık ta ancak ona benzetilebilir
di. 

Bir kadının 24 saat/ık hayatı 1 
Yazan: Stefan Zweig Tercüme eden: /smail MUŞT AK 

20 
noktasına gelince bu iki el timşek 
gibi süratli ve atıl~ıı:n .bir hareket
le hırsızlığın taklıdını yaptı. Ben 
bu hareket kartısında bili.ihtiyar 
titredim. O, ellerile bunu yaparken 
ben kendimi mücevherli düğmele
rin üstüne 91lgınca atılan ve b'!°: 
ları mahirane bir süratle avucu ıçı
ne sıkıstıran hakiki bir hırsızın 
karşısında zannetmiştim. f! v~te 
yüreğime çöken bir korku ıle hük· 
mettim ki kumar iptilası bu ada· 
mm iliklerile kadar işlemiş, kanı· 
nı baştan atağı zehirlemiştir. 

Bu lıikayit tabiatli, yumuşak ve 
sakin huylu gencin kumara karşı 
duyduğu iptila hakikaten korkunç 
bir derecede idi. Şimdi benim ilk 
vazifem onu buradan, (Monte • 
Carlo) muhitinden tatlılıkla uzak
laftırmaktı. O burada kaldıkça 
yakasını kumarın tehlikeli pençe
sinden kurtaramıyacaktı. Her hal
de sirkat iti meydana çıkmadan 
bu suretle İstikbali ebediyen mah
volmadan evvel ailesinin yanma 
dönmesi, bunun için de hemen bu-

gün Monte Carlo'yu terketmesi la· 
zımdı. 

Bu mülahaza ile kendisine yol 
masrafını vereceğimi ve düğmeleri 
rehinden kurtaracağımı vadettim. 
Yalnız bir tartım vardı: Bundan 
sonra hiç bir zaman eline oyun ka· 
ğıdı almıyacağına, hiç bir kumara 
ittirak etmiyeceğine yemin edecek, 
namuıu üzerine söz verecekti. 

Ben bunu söylerken onun ilk ön
ce tevazu ile önüne bakarak, son
ra gitgide yüzünü aydınlatan bir 
minnettarlıkla öyle bir dinleyişi, 
benim yardım vadeden sözlerimi 
öyle yudum yudum içiyor gibi bir 
hali vardı ki bunu ömrüm olduk
ça unutamıyacağım. Bir aralık ma· 
sanın üstünden uzattığı ellerile iki 
elimi yakaladı. Prestif ve takdis ile 
uzanan bu ellerin o dakikadaki 
vaziyeti hiç gözümün önünden gİt· 
miyecektir. O vakte kadar bulutlu 
bir tabaka ile örtülü duran gözleri 
parlıyarak ya,ardı. Bütün vücudu 
mes'ut bir heyecanın raıelerile tit
riyordu. 

Ne saklayayım, bu sahnenin be
lagati kar,ısında bütün mukave
metim kırılmıftı. Minnettarlığın 
gözle görülebilen derecesine o ka
dar az tesadüf olunur ki böylesile 
karşılaştığımız vakit bahtiyarlık 
duyarız. 

Hele benim gibi her hareketi 
ölçülü, yaradılıt itibarile soğuk bir 
insan bu kadar nazik bir ruha, bu 
derece taflan bir hassasiyete te
sadüf edecek olursa bu, onun için 
haz ve intirah verici zevkli ve yep
yeni bir feydir. Şimdi t"biatin çeh
resi de değitmitti: Dün bu genç 
adam gibi fırtınalarla sarsılan, kı
rık dökük menazır 9imdi füsunkar 

ln HiKAYE lllfli 
Meşhur tahvil 

Uykumun arasında kapının vuruldu
ğunu duydum. Gözlerimi oğuıturarak ba· 
ııını yastıktan kaldırıp sordum: 

- Kimdir? 
- Benim. . eski arkadaıınız Fehmi .. 

Rahatıız etmezsem biraz görüıece-
ğim. 

Saate baktım. On biri on geçiyordu. 
Aktam geç yattığıınıdan uyuya kal
nuıtım. 

- Bir dakika. . dedim. 
Karyoladan fırlayıp tarağı saçla

nmda gezdirdim. Misafiri içeri çağır· 
dım. Fehmi, aarı ve zayıf çehresinde ter 
damlalan, yorgun bir halde içeri girdi: 

- Affedersin kardeşim, sizinle hem 
uzun zamandır görüımedik. Hem de 
baıundan geçen bir vakayı size anlat· 
mağa geldim. 

Haıaaı, nevraıtenik, bu yüzden ha· 
yatın gadrine uğramıı, ailece perişan 
bir çocuktu. Son zamanlarda fnuallim
yikten de istifa etmiı, maiıet cihetinden 
11kıntılı bir vaziyette bulunuyordu. Onu 
sever ve ona çok acırdım. Baıına gelen 
§eyi merak ettiın. Paketimden bir cigara 
uzatarak hikiiye5İni idnlemeğe hazır ol
duğumu söyledim. O, eski bir mendille 
terini silerek anlatmağa baıladı: 

- Bundan yirmi gün evvel tanıdığım 
bir Rum avukat bana ihtiyar bir mat
mazelin iıini tevdi etti. Eıki bir dava
sı varmıt· Bir kaç kiıi onun safiyetin
den istifade ederek tahsına ait Mısır 
tahviline isabet eden yüz bin franklık 
ikramiye ile yüksek kıymette altını§ do
kuz parça mücevherini dolandınruılar
dı. Kadının van yoğu elinden gitmitti. 
Dört ıenedir bu davanın peıinden koıu· 
yor, ıimdiye kadar otuz yedi avukat de
ğiıtirdiği halde üstesinden gelemiyor
du. Son tuttuğu vekil davayı kazanaca
ğını söylüyordu. Kadın, battal bir şa
rap fıçısı gibi şiımandı. ilk gördüğüm
de baykuşa benziyen çehresi ruhumda 
fena bir tesir bıraktı; fakat fena insan· 
lann gadrine uğramıı bu sakil kadına a· 
cıdrm. Ayni zamanda maddi istifadem 
için itile uğraımaklığım lô.zmı geliyor
du. 

"Bir gün yazıhanede buluıtuk. Bana, 
dolandırddığmın tarihçesini anlattı: 
Dört sene evvel davasına adliyenin naza
rı dikkatini celp için açık mektuplan 
havi olan gazete nüshaJarını okutturdu. 
Ve yeniden bütün vekayün hülasasını 
bir kaç gazetede neırettirmek üzere Ad
liye Vekiline hitaben büyük ve açık bir 
mektup ıeklinde yazmamı rica etti. Bu
nun için tam dört ıaat uğrattım. O, yaz
dığrm cümleleri beğenmiyor, mütemadi
yen düzelttiriyor, kelimelerde kuvvet, 
tel&ffuzlannda bile bir sihir arıyordu. 
Nihayet mektup veyahut makale 'mey
dana geldi; lakin ben de bittim, çıldır· 
madığıma da şükrettim. Bunun için ba
na on lira vadetti. iki rumca, iki türkçe 
gazeteye yazdırılacaktı. Pazarlıklarını e
dip ücreti kendisine bildirecektim. 

"Ertesi gün gazetelere müracaat et
tim. lıin yüz bin franklık bir davaya 
müteallik olduğunu görünce elli lira
dan kapı açtılar. Bunu matmazele söy
ledim. Küplere bindi. Eskiden beş lira
ya yazdırdığını iddia etti. Halbuki bu 
kadar az para ile kabil değil iı olamaz· 
dı. Şayet cayarsa benim emeğimi ver
mesini söyledim. Yanında para olmadı
ğından ertesi gün Fatihte simitçi dük
ki.nında buluımamız için söz verdi. 

"Sıcak bir gün, öğleden sonra git
tim. Boğaçacı dükkanında yağ kokulan 
arasında onu tam üç saat bekledim. 
Yok .. Erteıi günü buluıtuk. O, geldiği
ni; fakat Saraçhanedeki simitçide bek· 
lediğini ıöylemez mi? Kan beynime sıç· 
radı. Lakin ne denirdi? Kızdırmağa 
gelmezdi. Tekrar iıtemekliğime mey
dan bırakmadan bugünlerde para cihe
tinden sıkıntı çektiğini, elemeğimi bir 
hafta sonra ancak verebileceğini söyle
di. Avukatın yüzüne bakbm. O: 
"- Baıka çare yok. Demek İster gibi 

boyun büktü. Bir haftayı sinirlenerek 
geçirdim. Muayyen gün yazıhaneye gel· 
dim. Matmazel meydanda yoktu. Ge~ 
vakte kadar beklediğim halde gelmedı. 
Artık sabnm tahammülüm kabnamıftı. 
Avukata çıkı~tım. Evinin adn:si.ni İste· 
dim. Fatihte, Çarşambad"' Eı~cı "!~"!· 
lesinde. . Oraya kadar na.sıl gıtme_liyıd • 
Maamafih it hak meıele~ıne taalluk _et
tiği için zahmetten çekınmek . d?&:u 
değildi. Akşama kadar bazı ıılerıının 
peşinde koıtuktan sonra tramvaya atla
yıp Fatihte indim. Çarıaınbadan ne ka
dar uzak yermİf. Git git bitmez. Gece 

bir inkitaf İçinde açılmıştı. 
Lokantadan çıktığımız zaman 

deniz büsbütün sakin idi. Ta gök
lere kadar yükselen muhtetem bir 
mavilik içinde suların sathı parıl 
parıl parlıyordu. Bu maviliğin öte
sinde berisinde martiler beyaz bir 
nakış gibi uçutuyorlardı. 

(Riviera) sahillerini tanırsınız, 

değil mi? Burasının daima güzel 
olan manzarasında renkli kart 
postallara mahsus hafif bir tatsız
lık vardır. Bütün renkleri tatlı ve 
kuvvetli olan bu manzara insana 
güzel bir Şarklı kadını hatırlatır: 
Bir sedir üstüne tenbel tenbel uza
nan bu Sarklı kadın kendisine in· 
itaf ede'n her nazara nasıl lakayit 
durursa Riviera'nın güze!liği de 
böyledir. 

Maamafih bazı pek nadir gün
lerde bu güzelliğe bir coşkunluk 
gelir, her taraf taşkın bir ihtiras 
ile kabarır, renkler bütün kuvvet· 
lerile adeta insanın yüzüne haykı
rıyorlarmış gibi meydana çıkar. 
Çiçekler rengarenk servet ve ihti
famlarile muzafferane yüzünüze 
çarpıyor gibi olur, zevk ve şehvet 
heryerden fışkırır ve ateş gibi ya
nar. 

O gün de bunlardan biri idi. Bir 
gece evvelki fırtınanın kopardığı 
kabustan sonra ortalığa ga,yedici 
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ALAYIN HOROZU 
Fransısca sözlil ve şarkılı filmini takdim eiiyor. 
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Beyler 

Ye11l n••rlyet 

Mülkiye mecmuası 

593 

Her ay intifar eden ve memleke • 
tin yegi.ne uiçtimai ve siyasi ilimler'' 
mecmuası olan (Mülkiye) nin 34 üncü 
ikinci kinun aayıaı çıkmıttır. Ecnebi 
profesörlerinin de kıymetli etütlerini 
ihtiva eden bu nüshada bir çok kıy • 
metli makaleler bulunmaktadır. Oni· 
veraitedeki ecnebi profesörlerin de 
yazı yazdığı kıymetli mecmuayı kari· 
)erimize tavsiye eyleriz. 

Halkevinde konser 
Kadın birliği namına ge;en ak • 

§am Halkevinde Şekip M.,mduh Bey 
v \ n ı,:r kon
ser verilmit ve pek takdir- edilmiıtir. 

vakti sordum, soruşturdum. Kimse bil
miyor. Nihayet kadının elbisesini, et
varını, çehresini tarif ettim. Bir kızca
ğız beni oturduğu eve götürdü. Gene 
evde bulamadık. Ortaköye gitmiıti. An
lamıştım. Bu kadın benimle oynuyordu. 
Asamıb bozulmuştu. Görsem muhak· 
kak acı lakırdı söyliyecek, hatta yüzüne 
bir de tokat vuracaktım. Bir kaç defa 
daha yazıhaneye uğradım, bulamadım. 
Nihayet bu sabah köprüde rastgeldim. 
Beni görünce hürmetki.r bir reverans 
yaptı: 

- Size mahçup oldum. Bir hafta 
sonra yazıhanede buluşalım! 

"Artık aldanmaktan usanmıştım. Bu 
kadın beni ahmak yerine koyuyor, mai
şetini temin için namuıki.rane çalışan 
bir adamın izzeti nefsile oynuyor, beni 
de diğerleri gibi dolandırmak istiyordu. 
Gözlerim karardı. Karşımda külrengi 
elbiseleri içinde kart bir baykuşa benze· 
yen kadının karnına bir tekme indirip 
yere yuvarladnn. Ve oradan geçen bir 
tramvaya atlayarak doğru buraya gel· 
diın. d Bk ' "Sorup anla on. u adının yüz bın 
liralık ıneıhur tahvil, mücevher meselesi 
filan yalanmtf· Bu açıkgöz Rum karısı 
bu 8 uretle kendisine süı vererek şimdi
ye )<adar_ otuz yedi avukatı ve bir çok 
kim•elen dolandırmış. Dolandırdıkları 
kimseler haklarını isteyince vermiyor, 
taarruz vaziyeti ihtas ediyor ve sonra 
mahkemeye müracaatla zem ve kadih 
davası açıyor, ve aldığı zararı manevile
ri de bankaya istif ediyormuş! Zekamn 
bu hortlayııına ne dersin?! 

• 
0Şimdi rica ederim, söyle. • Hareke .. 

timde hak11z mıyım? Korkuyorum. Aca
ba beni de mahkemeye verecek mi der
sin?., 
Arkadaıımın haline acıdım: 
- Telaş etme cannn · belki tekme fe· 

na bir yerine raıtgelmi~tir de canı ce
henneme gitmiştir. Benim temize çekile
cek bir romanım var. Bir haftaya kadar 
bitir de makalenin acısını bundan çıka-
ralım. O. N. 

bir güzellik gelmitti. Yağmurun 
yıkadığı sokaklar terütaze . parlı: 
yordu. Gökyüzü firuze rengınde ı
di. Tatkın bir usare ile canla~mıt 
yeryer yefillikler arasında çıç~k 
demetleri renkten meşaleler halın
de, görüıı'üyordu. Ilık ?ir gü_neş 
banyosile yıkanan muhıtte ~~g~":r 
birden daha aydınlanmıf, bırıbırı
ne daha yaklatm•t zannolunuyor
du • sanki ufacık kasabanın etra
fm'da mümkün olduğu kadar sı
kışmışlar gibi idi. Her n~z~da in
sanı çileden çıkaracak hır 2fadeye 
devet, bir tetvik vardı ve insanın 
kalbi bilaihtiyar bu davete kapı
lıyordu. 

Genç adam hikayesini bitirdik
ten sonra: 

- İsterseniz bir araba gezintisi 
yapalım, (Cormiche) in etrafını 
fÖyle dolatalım. 

Dedim. Memnun bir baş işareti. 
le evet dedi. Öyle zannolunuyor
du ki bu genç adam Monte Carlo 
ya geleli beri ilk defa olarak tabi
ati temasa ediyordu. Onun burada 
yegane gördüğü şey terli vücutlar
dan intişar eden ağır kokularile, 
suratsız ve çirkin bir İnsan kalaba
lığıle bu gazinonun boğucu salo
nundan, sonra kül renginde, mağ
mum ve gürültücü bir denizden i
baretti. Şimdi ise bütün sahil, gü-

Bugünkü Program 
1 S T A N B U L 1639 m, 

17,30 Gramofon. 
18,30 Orkestra, 

19,30 Eftalya Sadi Hanım ve arkadaılan. 
21 Gramofon ; 
21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat 

ayart. 
ANKARAı 

12,30 Gramofon. 
18 Orkestra: Mozart ÔuYerture Donju.an 

Pop7 au.ite Ballet, Straua Valse Du 
und du 

18,40 Alaturka saz. 
20 Ajana haberleri, 

V A R Ş O V A 14ı2 m., 
17 Hafif muaikider. m.ürelı:kep pliklar, 17,25 

Müsahahe, 17,55 Hafif orkestra muaik.iai, 
18,50 Ziraat, 19~0 Konferans, 19.35 Plak ile 
salon muai.kiıi, 20 Muhtelif bahisler, 21 Plik 
21,30 Aık ve altın ismindeki operet temsili, 
24,15 Danı pli.klan. 

B U D A P E Ş T E 550 m,, 

l 1 Orkestra konseri, 18,20 Müıaha.be, 18,50 
Elemer Saray Siıa.n takımı, 19,50 Konferanı, 
20,30 Josıef'in hikayesi isimli Ricbar Strausa 
un. opereti, müteakiben Sevilya Berberi isim .. 
li Verdinin operası (ber iki opera teınaili de 
Budapeıte operasından nakledilecektir). Mü .. 
teakiben Mandita Salon C&Zının L::onaeri, 24,30 
S igan musikisi. 

ViYANA 507 m.: 
18,05 Müsahabe, 18,25 Çift piyano ile kon• 

ser, 19,15 Müaahabe, ders, konferans, aut 
ayarı va. 20,35 Popüler operet ve Operalar· 
dan paraçalardan müteıekkil bir radyo popu 
risi Max Schönherr, Yanda Achsel, Maıda 
Yelle, Kari Zieıler, Arıhur Fleiacher, Custa• 
Vogelhut, Büyük opera orkestra•ı, Viyana 
Senfonik heyetinin iıtirakile ve Viktor Hru· 
hy'nin id .. resinde, 22,10 Aktüalite, 22,25 Ha· 
berler ve propaıanda neıriyab, 22,45 Joaef 
Holzer idaresinde rad70 orkestrası. 

B Ü K R E Ş 364 m,, 
13 Boraa haberleri. pli.k, 14 Haherler. pl&k 

18 Sibiceano orkestrası hafif musiki, 19 H 

herler, 19,15 S ibiceano orkeı tra srnın kon•ere 
deYamı, 20 Oniveraide derıi, 20,20 Plak, 20,4S 
Konferans, 21 Mupnniye Mme Roıer tara· 
fından fark.ılar, 21,20 Senfonik konser Rad· 
)'o orkestrası, 22 Romanya ha.klanda franauı:· 
ca. konferana, 22,15 Senfonik kon•erin de•• .. 
mı, 22,45 Haberler. 

B R E S L A U 316 m. ; 

17 Leip:1:i.1r senfonik takımı tarafından kör 
lü ınu•iki.ai, 18,30 Konferans, 18,50 Net'eli 
pa~çalar, Müsalıabe, 19,45 Ku.a ziraat haber ... 
lerı, 20 Milli nett"İyat Balet müsikiai, 21 10 
Köylü iıit L::öyde lıaı, 22,to A•cılık tarlaİa· 
rı. 23 Son haberler, 23,25 Spor haberleri, 
23,45 Dana musikisi., 1 Harmon.ilıı: konıeri.. 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 
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Gelen evralc aeri Yerilme&.- Müddeti 
ıeçen nüabalar 10 L::uruıtur.- Gazete •• 
matbaa7a. ~it itler içia müdiri7eta mü• 
racaat edılır, Cuetemi:a ili.nlan.n mea'11• 
liyeti.ni kabul etmez. • .................... 

netin ziyalarına garkolunmuf ınu· 
azzam bir yelpaze halinde uzayıP 
gidiyor, nazarlar bir ufuktan öte· 
kine, fen ve mesut gidiyordu. 

O tarihte henüz otohobil yoktıl• 
Bir araba tuttuk. Bir çok kötkler 
önünden, bir çok İnsanlar arasfll' 
dan geçerek nefis bir yol üstünde 
ağır ağır gidiyorduk. Şemsiye 
biçmindeki çam ağaçlarının gölge
lediği her evin, her köşkün önü~· 
de kendi kendine: "Bu evde sakırı. 
memnun ve münzevi bir bayat ye.· 
şamak ne güzel şey!,, Der, içiınde 
gizli bir arzunun uyandığını duye.t• 
dım. 
Hayatımda bu dakika kadar 

bahtiyar olduğum bir zaman ""~
mıydı? Dün meı'um bir taliin, be. 
ta ölümün pe~çesinde kıvre.ıı•l' 
durduğunu gördüğüm genç ade."'. 
timdi benimle bir arabada, yaııYf· 
na, yüzünü bir hale gibi çerçe~e ~ 
yen ıstırabın bütün yükünü atatj,jt 
bir kuş gibi hafiflemitti. Adeta b't 
çocuk, oyun meraklısı güzel 

1
1 
t 

çocuk olmuştu. Gözlerinde at:' ·e1' 
parlıyordu. Bütün evzaında buyıı 11 
bir hürmet eseri vardı ve onun.~e 
çok hoşlandığım hali daiına ııı:eıi 
yakkız duran terbiye ve neza ,.ıı 
idi. Yol yokuta sapıp ta he.~ lı'I 
zahmet çekmeğe batlayınca de~i) 

(Bitnıeı> 

• 



• 

Asker1 tayyareler 

Le O 30 Ağır Bombardımancısı 
L Yukarda resmini gördüğümüz "L. O 30, Fransız fabrikalarından. 
d~~r~ • Olivier" tarafından inta 
~ 1 dmıt tek kanatlı bir gece bom

ar umancısıdır. 

h T aınaınen madeni intaatlı olan 
u t r··vare her tü l" t k" ··ı·· .. ?:e . d r u e amu u u ... 

a·ri.n e toplaınıt bulunmaktadır. 
1 

assa avcılardan tamamen ko
~unkahile::ek teraite malik bulun

a. tadır. 
Ta.""ar . h . l . .. , , enın usıu1vet erı şu uç 

Motorlar gurupu 
Gövdenin iki tarafına gelecek 

surette kanat altma yerlettirilen 
höcerelerde dört motor vardır. Bu 
motorların ikisi çekici, ikisi itici 
olup ikişer ikiter "tandem" vazİ· 
yetindedirler. 

öndekiler kanadın hücum cep· 
hesinin ilerisinde, arkadakiler fi. 
rar kenarının içindedirler. 

Motorları çalıttırmak için, her 
höcerede. demarörler vardır. 

(Liore • Oliuier) ağır bombar aımanın cepheden gÖrÜnÜ§Ü 

nokta.d l · t 'b I a. toplanmaktadır : . nış ertı atı 
r k· · Müdafaa _ Silahlarının ve Müstakıl bet takımdan müte-
t: 11>lerinin çokluğu dolayısı ile şekki~. bulunıı:n. ~ertibatın dört ta-
l >'Yare gayri kabili taarruzdur. kımı onde, bırısı kuyruktadır. 
d a.yYa.renin hiç bir tarafında, mü- Ön takımların tekerleklerinde-
b a.fa.a. nokta:ından, ölü bir saha fren tertibatı vardır. 
f ıra.kıtı:na.mıştır. Her taraf mü da- Depolar 
aa. altına alınmıştır. Muhafazalı ve kabili terk dört 

il E · M 1 h.. ~ 
reı:r '.Çerisine alınmıştır. Bu höce 
re} '. tnnıyet - otor ar oce- . . . -

ra.b;~ tçlerinde birer makinist du-
tirıı~tcek genitliktedir. Yangın ih 
dür,,_'tıe kar,ı, höcerelerde, sön-

"•e 'l T a. etleri vardır. 
laylı~>'Ya.renin idaresindeki Ko
cı k · ..._ Pilot motorların yardım 
rnecb ll~a.ndanları ile uğratmak 
(bu i~rıYetinde bulunduğundan 
bırak' 1er makinistlerin idarelerine 
ida.re~j ~1•tır) tayyarenin sevk ve 

Ta 0laylaştırılmı,tır. 
suretı:Ya.renin teknik tarifatı şu 

Ya.pılınıatır: 
l~i d Kanat 

kanat 
1
• 1 ta.rnamen madeni olan 

eklen' ?rtadaki ana kısımla ona 
lll14 .. 

ltıiite• kk~n. ve arka cephelerden 
1( e ıldır. 

' kiri,la.~a.dın içindeki çaprazlama 
' erı k d · d d' ger u ana ın hır ucun an ı-

tılını•luna. gidilebilecek tekilde ça 
l< ardır. 

rında.ana.t arkasında, motor hizala 
llatçık!n, Uçlara kadar uzanan ka

ar vardır. 
~ Gövde 

de Urabba maktalı olan gövde 
ha ına~enid;r. B;r bqtan diğer 
Çİd1:'- R'tdebilmek için dahili bir ge 

1 Varılır. 
Kanalı iki pilot mahallini ihti

~a eden ö" kısım pnvıleve eklidir. 
Pilot mahalleri 

Yukında sövled; P.imiz vec;hile, t."" . .. f d b l l>'I arı>mn on tar"' ın a u unan 
t~ ot ''."'hı>lleri vPkrliiierinden or
ı~."ı:'"1tle u~rasılmı-tır. Bu mahal 

7 '"°; •-. l,.~.,.,. ),.~l'\,.1T~fT. 

benzin depo·u gövdenin sağ ve 
sol taraflarından kanat içerisine 
yerleştirilmitlerdir. Bu depolar
dan her birinin istiap hacmi 740 
litredir. 

Pervaneler 

Madeni ve üçer kollu olan per
vaneler yerde kabili ayardırlar • 

Silahlar 

Önde, arkada, altta üç çanaklı· 
ğı bulunan tayyarenin bu çanak· 
hkları ikizli makinelerle teçhiz e
d'.lmittir. Bu makinelikler tayyare 
nın her tarafını ateş hattına ala
bilmektedirler. Bunlardan başka 
höcerelerin de içlerinde makineli 
mesnetleri bulunınaktadır. 

Tayyarenin müdafaa silahları 

Beiel>di!.e reisi kazalar .. için ne diyor? \ 
ıo.•ra bet ~;aşı J ınrj sahifede) teı.~kul eder. Her heveskar jüriye ken
alınnıı de. ~Y~_ce ~·enit'eıı hiç bir tedbir 1 ~~ını e~ze .ede~ez. Mimarlar Bir~
"••elc t j&.ld:r. Çünkü büt.;r tedbirler • gınden bır aza çagınlmamııtır. Heyeti· 
lerin ; 0 a .~"ınıı bulunmaktadır: Otobiıs· ! oµzde mimar vardır. Sonra yapıl~n mü
"ll'rlg~Ji kalomt"tr.e aürat1e gitmeleri li· 1 nak~~~ ~e~z~~nu anlama~~ Mim~rlar 
\<e b· rken 80 kiloınetr .. ti 'd Birlıgı gurültu yapıyor. Jun Heyeti Is-

ır ot b·~ e •• ... ra e gı e-ı·'e j l 1... ı t 
•ııiııdir? :;rnb~. ııe ço.r~ıarsa ır .. ~ahat ki- tan~u. un P alnınıbrapıruı· yor .~~yka s .an· 
••ııl · • • ıı bu kaza . b' I bul ıçın yapı an ır p anı teuu etmıyor. .,, •r k Ya seı.>e ıyet ve· k ·· d t ıt·.. · ı ok._ kanun1'11 penceoi l• d dı 1 ı Plan yaptırma uzere ave e ıgunız 
k ~ a . " mı a r ar. . b. ta 1 k ma 
enarı zaya ne yol ve d b l i üç mütehassıs mımann ırer 3 a .. 

Aiaç ndaki Aİft.,lar aebep n:l e u: hiyetinde olan iptidai raporlan daha doğ 
ledbirlne~en kabahatli ol•un? mB~b'' .. t.: ruıu eskizleri tetkik ediliyor. Bu tetki· 

erı ld . . •z u un ... . ,,__ h • . 
•on Yapıl evve en bh!rk. Otobüslerin kat sonunda ıun, pıarun •. a!'gı '?"'1ara 
•.erine f an '?Uayenesi ie bu mesele ü- yaptırılması lazımgelecegını tespıt ede
lilc nı11ı:vkalade bir ıey değild;r sene- cektir. itiraz eden mimarlar, ls~bulun 
d'.'-lıi ağ \muayenedir. Bu ;al k~nann- hususiyetlerinden, bu hususiyetlen ken· 
i•. iddi:.\ ann kaz.al~a se!;>ebiyet verdi- dilerinin daha iy! bild~klerind~n .bahae-
Aııaç ı_ .le kesılecegı dogru değil· d. derek jüri heyetme gırmek 11tıyorlar. 
Ç•• """im B. • ır. d. . e-.... ,,,., ez. ız agaç yetiıtinneğe Jüri heyetine kendi ken ını empoze 

"'•· den bir kimsenin muhakkak alınması U· 

•·ı Otobüa imtiyazı ıulden, teamülden midir? Şehir planını 
•lanbuld b.. · 1 . yapmak üzr bu üç müthasmtan ba§ka 

nı benu. 
1 

a oto us ı§ ebnek ımtiyaz1• dah baz b' · 1 üracaat et• 
llarne v ~ '"'' değiliz. Bu huıuıtaki ıart ti Faka: ~net ı ı"':'t"~r ardd tm k mec· 
tedir. le ";1tkavelename tetkik edilmek- b~ · ti. d uk lda k.eı eçr~. rke.. eaktı~ çmiı· 
hun rntiyazı henüz almadığunn i i . rıye n ~ . ~ ı . un u .v ge 
• ltn başka b• .. d . ç n, tır. Her bırının gelıp tetlcikat yapması, 
lt1tba}ı. ır mueueseye evrı mev- ilk 1 1 • • • al bek 

te •. ıs olamaz Otobüsleri biz . 1 t rapor arını verme erı ıçm tı ay 
ı-ı:~"a·k~-1.at hu, •bir zaman mesel~~id; lemek laznndır.,, 
~- • ıt . . • 
r·ııu. ı.eı:~tıl'..~' .kullaD<?ağ~ baıI.ıl'.~ca· Opera 
"~lı bir i ~egil~ır. Bu, ilende d~ıunü- Muhittin Bey lstanbulda bir opera 
~t;,,.~ .ıtır: .Bın~en:"eyh nasıl !illete- tesisi meselesi için de demiştir ki: 

ltdi §ımdılik bılmiyor~. 1'?.tıynzın - lstanbulda bir opera tesisi i in 
h d/e !~rafından başka brr muessese- Maarif Vekaleti 'imi t k ·k t tkikç t 
ı_ ~ vredılec .. 'al ka 1 ı ve e nı e a 
~~tı nıalu egı şayı arm~ çı ran a~'ı. yapıyor. Biz de bu tetkikata ittirak edi-
~lt- alt, usla hareket _e~yorlar, bızı yoruz. Bu huıuıta salahiyettar ve ala-

nda bırakmak ıstıyorlar. kadar zevattan fikirler toplanıyor. Dev· 
ı. Şehir planı letçe, lıtanbulda bir opera tesisi ııayaru 
"'1thitf arzudur.,, 

kbir nı 1n
1 
Bey, bundan sonra muhtelif B ·•t 

1 ese eleri t tm• f M u çe 
lpf~~~nb11I tehi;e ._em~s. e ·~. ırd: ·ı ki uhittin Bey bütçe işi İçin demiıtir 
iti ·~ t P anı ıçın gon erı en : 

. ndcn ç a~rları_n jüri heyetinde tetlci- .. - B';' •~ne bütçemizdeki bir milyon 
": 

1 
n munakap için de demiıtir kusur hın lıra açığı kapattık. Bir çok ta-

~ - Jüri d .
1 

!arruf yaptık. Sene içinde, küçük bazı 
hiyeıtar e,:'k en heyet alakadar ve sa• ııler yapılıyordu. Onları da bu sene ya-

m amın karar ve tayini ile pam1yacağız. Bu sene çok dar bir bütçe 
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Teknik 

"FAUVEL " 
• 
ın kanadı 

----- -~""""="-"""==------

Kuyruksuz tayyare lerden bir model 

Hiç şüphe yok ki, istikbalde kısımlar hep kanat ıçıne alınmıf
tayyareler yalnız uçan bir kanat- tır. 
tan ibaret olacaklardır. Boş iken 240 kilogram sikletin 

Motor takatini büyütmeden de olan bu "uçan kanat", 2300 de 
aürati arttırmak için batka çare' · virde 34 beygir veren bir motora 
kalmamıştır. maliktir. 

"Fauvel"in uçan kanadı, 1928 
de, "Vauville" de tertip edilen mo 
torsuz tayyareler müsabakasının 
neticesidir. 

Müsabakada bulunmuş olan pi 
!::-t "Fauvel", Alman motorsuzla
r ,ın siklet, sağlamlık, sürat ile 
k .bili telif "Allongement" lann 
'" ~mi haddini bulduklarını gör
ı · iş ve "finesse"ten kazanmak İ· 
c- · l atıl mukavemetler üzerinde 
r lışmaktan ba;ıka yapılacak bir 
ç • y olmadığını anlamı,tır. 

Atıl mukavemetler üzerinde 
ç~ lıfmak gövdenin kaldırılması 
demek olduğundan "Fauvel" ika 
nat şeklinde bir tayyare inşasına 
sevkPtıniştir. 

"Fauvel"in uçan kanadı, 20 
metre murabbaında bir satha ma
lik, bir monoplandan başka b;r 
fey değildir. Pilot mahalli ve sair 

"Fauvel" kanadının derodina· 
mik karakteristikleri şunlardır: 

Cxmin. - 1,85; Cz max.-= 124 
Cz max. -~ IS, 3S Cx min. -= 

67; azami fines. 15,35. 
Cz ~~ 20 için fines 10 dur. Cz 

azamide 10,2 dir. 
Kanadın yol istikrarı, klasik 

tayyarelerinkilerle kabili mukaye 
tedir. 

Hülasa, "Fauvel Kanadı" kla
sik tayyarelerin istikrarında, onla
rın azami Cz ine malik, müessir 
kumandalı yeni bir modeldir. 

Bu "Uçan kanat" ta ne fazla 
ve gayri tabii bir "pike", ve nede 
tehlikeli bir "kabre " husule 
gelebilir. Bu vaziyetlerde kanat 
kendi kendini düzeltmektedir. 

Azami 140 kilometre sürate ma
lik bulunan bu kanat SOOO metre 
infitaa çıkabilmektedir. N. D. 

- ------------
bunlardan ibarettir. 

Hücum silahlarına gelince: 
~unlar, elektrikle işliyen, bomba 
cıha~larıdır. Bu cihazlara, ihtiya
ca gore, 100, 200, 500 kilogramlık 
boınbalar asılabilmektedir. 

Evsal 

Tayyarenin boyu 24; irtifaı 6 
metredir; 18S metre murabbaın
da w,ıyıcı satha malik olup bos 

iken 7600 kilogram sikletindedir. 

Tayyare askeri hamule olarak 
3900 kilogram silah ve mühimmat 

almakta, 2,000 kilogram mevadı 
mahruka tatımaktadır. 

Dört adet "12 Ybrs Hisfano" 

ile bu tayyare 4,000 metrede 300 
kilometre sürat temin etmekte; 

8000 metreye çıkabilmekted;r. 

Eczacılar birliS!i 
(Başi ı inci sahifede) 

dırlar. Sıhhiye vekaleti eczahanelere 
yapacakları reçetelerden yüzde onbet 
kar almak hakkını venniıttr. Ayni za 
manda yerli ve ecnebi müstah:ıaratın 
da _fiyatları Üzerlerinde gösterilmit ol 
dugundan bunların bu fiyatlardan faz 
la satılmasını menebn.iıtir .. Beyoğlun· 
d~~i eczahanelerin depolann bazı 
muıta~zaratı perakende olarak ve ü
zerlerınde gösterilen fiyattan afağıya 
satmakta olduklarını nazan dikkate 
alarak bu yolda harekete geçmejfe 
hazrr bulunmuşlardır. Bu eczahaneler 
kendi laburatuvarlannda hazırlaya • 
caklarr reçeteler fiyatından yüzde 0 • 

tuz tenzilat yapmağa karar vermek • 
tedir. 

Bu hususta Farmakologlar birliği 
katibi umumisi Hasan Bey kendisile 
görüten bir muharririmize §U İzahatı 
vermiıtir: 

- Sıhhiye Vekaleti müstahzarat 
kanununun 12 İnci maddesi mucibin
ce müstahzarat fiya!larını tcabit et .. 
mittir• Bu fiyatlardan fazlaya satıla
maz. Vekalet halkın menfaatl~rini kc 
ruınak maksadile fiyatları teıbit et • 
miıti. Ayni zamanda müstahzaratın 

Üzerlerinde ilaçların fiyatları yazılı • 

ile İte batlıyacağız.,, 
Belediyenin bir tavzihi 

Belediye Reisi Muhittin Bey dün ga• 
zetelere ıu tavzihi göndermiftir: 

"Giinlük gazetelerde Maslak civann
da geçenlerde vukua gelen hazin facia 
münasebetile otobüslerin yeniden mua
yene edilmekte olduğu yazılmaktadır. 

"Filhakika otobüslerin muayenesi ya
pılmaktadır. Fakat buna atfolunan se
bep doğru değild~r. Baılıyan bu muaye-
11:eler: mutat senelik m~a~enelerdir. Key .. 
fıyetın bu suretle tavzıhini muhterem 
gazetenizden rica ederim efendim . ., 

dır. imal edilen ilaçlar için henü~ bir 
tarife yapılmı§ değildir. Bu tarıfeyi 
bekliyoruz. Tarifenin gönderilmesi i· 
çin vekalete müracaat ettik, teahhüra 
uğraması kambiyo farklarından olsa 
gerektir. Eczacılar reçeteleri yaptık • 
tan sonra reçeteler aynen defftere ge 
çirilir ve fiyatları karıısma yazılrr ve 
müfettiıler deffterleri sıkı bir kontrol 
den geçirmektedirler. Binaenaleyh 
Eczacıların hirleımesile eczahaneler• 
de yapılacak reçeteler Üzerinde yük
selme ve alçalma mevzuu bahsola. • 
maz. Kontrol neticesinde fazla para 
aldığı tebeyyün ederse Vekalet tara
fından tecziye edilirler ve icabında 
mahkemeye verilirler. 

Depolarda perakende satış itine ge 
lince: Depolarda perakende salı§ ka 
nunen memnudur. Perakende sabf ya 
panlar görülecek olursa haklarında 
takibat yapılır. Birleştikleri söyleni • 
len eczacılar perakende sabf yapanlar 
hakkında almıt olduklan tedabire 
haklıdırlar. Eczacılara bırakılmıt o • 
lan yüzde ıs ecnebi memle~etlerde 
yüzde 70 tir. Binaenalevh yuzde on 
he§ eczacı için k!fi ~e~il~i~: Fakat 
bizler halkın vazıyetını duşunerek ve 
gözönünde birçok fedakarlıklar yap • 
maktayız. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey de 
demiştir ki: 

- Eczacılann birleımesi hususidir. 
Biz §İmdilik haberdar değiliz. Eğer 
bu teıekkül fiyatlarda yükselme ve al 
çalmayı mucip olur•a ve hu da tahki 
kat neticesinde anlaıılırıa icap eden 
muamele yapılır. Fiyatlar Sıhhiye ve 
kaletince tesbit edilmiı olduğuna gö
re eksik veya yüksek fiyat jsteyemez 
Icr. Haber aldığımıza göre yeni teıek 
kül eden birliğin avukatlan alakadar 
bazı zevat ile görüımeye ba§laınttlar 
dır. 
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"VUİLLEMİN,, FİLOSU 

(Vuillemin) filosunun (Bourge t) de ka,ıı'anması merasimi 

8 Teşrinisanide "lstres,, den j my; 1 kanunuevvel, F ort • Archam 
havalanan "Vuillen'in,, filosu Fran bault; 2, Bangui; 6, Fort • Lamy; 
sız AfP.rikasında 300 kilometreye 8, Gae; 12, Adrar; 14, Touggourt; 
yakın bir uçuf yaptıktan sonra, IS, Tunus; 18, Cezair; 21, Ouran •• 
muvaffkıyetle avdet ettiı ı 

''Emcraude,, faciası olmasa idi, 
"Vuillen'in,, filosunun kanatların
da beliren bu zaferi Fransa haves
le tesit edecekti. 

Orduya mensup uçucular tara
fından askeri tayyareler üzerinde 
("Lorraine,, motorlu "potez,,ler) 
yapılan bu uçuşun gayesi bir mu
kavem~t tecrübesinden ziyade bir 
müstemleke propagandası idi. 

Böyle olmakla beraber bu te. 
şebbüsi.in ehemmiyeti gene büyük
tür. 

Bu turnenin başlıca merhaleleri 
şunlardır: 

8 Te8rinisani, !stres - Cartha • 
gen; 9, .kalbat; 11, Colomb. Be. 
char; 12, Adrar; 14, Gae; 16, Ba
mako; 19, Kayes; 24, Segou; 26, 
Niamey; 29, Zinder; 30, Fort. Sa-

AtR t 

•. 

~ 
''"9"" 

Filonun seyahatinde takip ettiği yol 

San F ransisko - Hawai seferi 

Doku: gün 21 saat 42 dakika hatJada kalan tayyar<!. Bu rekorun kahraman • 
lan, France Marsalis ile Helen Richey 

10 • 11 kanunusanide, komodor 1 telzise göre "Ellsworth,, heyeti ıe
"Magini,,nin kumandasında, altı feriyesinin " Northrop " monopla
Amerikan, deniz tayyaresi bir ham nı· sukut etmiftir. 
lede San - Fransiako'dan Hawai a· Pilot "Balchen in bu sukuttan 
dalarına gitmişlerdir. 24 saat 19 müteessir olup ol;;,.adığı bilinmi
dakika süren bu seyahatle katedi- yor. 
len mesafe 3890 kilometredir. Pilot "Balchen,, 1927 seneainde 

Tayyareler askeri olup çifte mo- Amiral Byrd ile timali Bahri mu
torlu Cousolidated - Wright,, ler- hiti geçmit ve 1929 da Kutuba uç-

dir. muttur. 
Bu hat üzerinde timdiye kadar 

bet uçuf yapılmıştır. Bu uçuşlarda 
daima kara tayyareleri kullanıl
mıtbr. 

"Ellsworth,, tayyaresi 
"Yeni • zelanda,,dan alınan bir 

Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı 

(Başi 1 inci sahifede) 
lan inkrlapçı Türkiye dünyada kurtulu, 
ve inkişaf yolunda çalııanlara ke?di 
için beğendiği yoldan baıkasını tavaıye 
edemez. Bizim yolumuz artık cihanın 
malumudur ve bu yol şöyle hulasa olu
nabilir: 

"Temelini Altaylardan ·alan medeni
yet Akdenizin adalanru ve yanmadala· 
nru kendine ikinci vatan ittihaz etmiı 
ve burada inkiıaf etmiıtir. 

"Arada orta kurun denilen bir karan
lık devre geçirdikten sonra tekrar belir
mit ve bugüne kadar lskandinavyaya 
doğru ıimale gittikçe daha tekemmül ey· 
Iemit ve son zamanlarda Avrupamn şar
kında ve garbinde ve Akdenizin Anado
lu yarımadasında ve Amerikada yeni te• 
cellilere mazhar olmakta bulunmuıtur. 
lnkiıaf yoluna ginnek İstiyen her mil
letin iıte bu medeniyeti alması ve muhi
tinin ıartlarına göre hu maksatla tedbir· 
ler ittihaz etmesi lazımdrr. 

"Harici politikada inkiıaf için uğra
ıan milletler İçin komıu milletlerle ve 
dünya milletlerile iyi münasebette bu· 
lunmaya ehemmiyet vermek ve hiç btr 
yabancı politikaya alet olmamak ve sul· 
hu sevmek li.zımdır. 

"Bilhassa coğrafi vaziyetleri az ve 
çok uzaktan ve yakından bizi'11ki gibi 
olanların bu vesile ile hatırına getirmek· 
te isabet gördüğümüz bir hakikat dalı:ı 
ıudur ki, bütüa komşularile ve dünya 
milletlerile dost geçinmekle beraber in
kitaf yolunda komıulan için ancak fay
da vereı: Scvyet Rusya ile iyi geçinmek 
es..~ctır.,, 

Costes 
"Breguet müesseselerinin tef 

" k' . l pilotu "Costes,, yanında ma ınıst 
"Veron,, olduğu halde, 600 beygir• 
lik Hiıpano motorlu "413 Breguet,, 
si ile Bourget'ye avdet etmiştir. 

Balkan heberlerl 

İnsull meselesi 
ATINA, 29 (Milliyet) - Amerikall 

banger lnsul kalp haıtalığından bahse
derek Yunanistandaki ikametinin uzatıl 
masıru istemiıti. lnsul tabibiadli tarafın 
dan muayene edilecektir. 

M. Venizelos Kandiyeda 
A1:~NA, 29 (Milliyet) - M. Venize. 

~o•. dun sabah zevcesi, Giritli mebua ve 
ayan azasından mürekkep refakatile al· 
kışl":'" arallnda Kandiye'yeçıkmıftır. M. 
Venızelos'un geleceği zaman malum ol· 
madığı halde, istikbal için bütün tehir· 
!erden ve köylerden heyetle•· gelmiıti. 
M. Venizelos doğruca evine gitmiı ve 
orada büyük Girit adaaının her tarafın• 
dan gelen heyetleri kabul etmiıtir. M. 
Venizelos hu umumi istikbalden müte
heyyiç görünüyordu. 

Yunan vapurlarını tamir için 
ATINA, 29 {Milliyet) - Dünkü Mec· 

lisi vükelada, şimdiye kadar 1 talya ve 
Maltada tamir edilen ve temizlettirilen 
harp ve büyük tüccar gemileri için ter
saneye büyü!< bir havuz alınacaktır. 

lngiliz hava mütehassısları 
ATINA, 29 (Milliyet) - Mukavelesi 

bir ay evvel bittiği için memleketine gi
den lngiliz hava mütehassısı miralay 
Tomkinson'un yerine haıka bir lngiliz 
zabiti celbedilmesi tasavvur olunmakta· 
dır. 

Mı=>ksikada zelzele 
LONDRA, 29 (A.A.) - Meksiko

da hiosedilen zelzele dün saat 19,22 
'e sonra tekrar 20 de Bromviz raaat
l:anesinde kaydolunnıuıtur. Zelzele • 
n:n, §Üphesiz deniz altma tesadüf edeı 
m~rkezi takriben 9 bin kilometre me• 
aafedir. 
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Hergün bir yazı 

Hacıbabanın macunu! 
ı 

Emektar macuncu mesleğinin 
hikayesini anlatıyor 

Zurnasını çala çala sokaktan ge· 
çiyordu. Pencereyi \-urdular: 

- Macuncu! .• Macuncu! .• 
Zurnanın ahengine kendini Öy· 

le kaptırnııftı ki duymadı bile .• 

"Kalbimi çaldın, çini kız!,, tarkı· 
aını ağır ağır çalarak yürüyordu. 

- Macuncu! .. Macuncu! .. 
Nihayet duydu: 

- Buyur! .• 
- Kapıya gel, macun ala~ğız .• 
Mahallenin kız erkek bütün ço-

:ukları etrafını sarmıtlardı: 
- Be! kurufluk macun .. 
- Benimki yefil olsun! •• 

- Hepsinden kanfık on kuruf-
luk yap! .• 

- A .• Kardeşim, sen hakkını 
d . 1 ye ın •• 
- İhi ihi ihi .• Daha macun iste· 

rim ben .• 
Pencereden kart bir ses: 
- Aktam babanız gelsin, yap· 

tıklarınızı birbir söyliyeyim, siz de 
görün ... 

Derken yanı ba9ındaki evin ka
fesi sürüldü: 

- Haklısın, haklr.. Nefise Ha
nuncığım.. Para pul yetiştiremez 
olduk ayol ••• Nedir bu ? Macuncu 
geçer, kof.. Ketenhelvacı geçer 
ko, .• Babaları aiklc~zan batr olsa 
çoktan sıfırı tüketmişti! 

- Ama kabahat bizde •• Salıver
me veletleri sokağa .. 

- Oluyor mu ya .• Katla göz a
rasında sıvıfıyorlar ! Demin, bir a
ra mutpakta iken fırlamıtlar .• 

iki pencere arasında dönen bu 
sözlere macuncunun kulak bile ka
barttığr yok. Anla,ılan esD)ayr üs
tüne sıçratmaktan korkuyor. 

Çocuklardan bir tanesi, uzaktan 
boynunu bükmüt, melül melül ma· 
cun tepsisine bakıyordu. Macuncu 
bu mahzun bakışlara dayanamadı. 
Hemen bıçağını daldırarak bir par 
ça macun kestikten aonra çocuğa u 
zattı: 

- Al oğlum .• Sen ele sebeplen!. 
Bugün, günlerden cuma .• Bizim 

Manasına gelen bir bakışla yuzu· 
me bakarak manalı manalı gülüm
sedi. 

- Elhet tekerle!. Şekersiz ma· 
cun olur mu? Dedi ama, verdiği 

cevaba kendi de pek inanını~ gö
rünınüyordu. 

Maamafih macunlarınr metet
mekten de kendini alamadı: 

- Rahmetli Kocamustafa paşa
lı Hacı babanın çırağıyım .• O ölün· 
ce, zanaat bize kaldı ... Hacı baba
nın macunları latanbulda büyük 
nam almıfb. Bir macun yapardı ki 
Hacı Bekirin lokumu, yanında hiç 

kalırdr. Vükela evlerine ısmarla· 
ma macun yapıp tepsi tepsi gönde· 
rirdi. 

Ben sordum: 
- Demek, vükela çocukları da 

macuna düşkündüler! 
- Yok.. Efendi •• Çocuklar için 

değil, Hacı baba macununun tirya
kisi hafkaları idi. Macun yemek 
için yaf, altmıfı filan atmalı! .. 

O tarihlerde macun.her derde da 
va idi.Hacı baba,Hindistan cevizi 

ne bir takım baharat karıştırarak 
öyle bir macun yapardı ki, yenmez, 
yanında yatılırdı. 

Hacının tertibini ben de bilirim. 
Yapsam, alasını yaparım ama, ne

rede o eski müşteriler? Macunu 
kendim yiyecek değilim ya .• 

Bizim rahmetli hacı, Yemenli 
idi. Yemenden, çocukluğunda ls
tanbula gelip, senelerce sokaklar· 
da macun satmış. Sonra biraz para 
tutunca, Tabtakalede bir dükkan 
açtı. Sekiz on çırağı vardı, yanın
da .• Pata konaklarından Padişah 
sarayına kadar her yere okka ok
ka hususi kutular içinde macun 
gönderirdi. 

Her sene, 21 martta hediyelik 

nevruziyeler hazırlanırdı. içi kay
maklı lokum yok mu? İstanbul fe
kercileri bu lokumu yapmasını ha· 
cı babadan öğrendiler. Ama, ne 
lokumdu o lokumlar •• 

Tablasınr başına alarak yürüdü. 
Ciğerin kokusunu alan kediler gi· 

bi, çocuklar da pe9inden geliyor
lardı. 

M. SALA.HATTIN 

Memlekette 

Somada avcılar kulübü 
SOMA, - Kaza kaymakamı Ham

di beyin teıebbüsü üzerine Somada bir 
avcılar klübü letkil edilmiıtir. Klübün 
§İmdilik 50 azası vardır. 

Bütün memleket halkının iıtirakile 
bayramın ikinci günü klübün resmi kü
pdı yaprlmııtır. Avcılann ilk faaliyeti 
kaza kaymakamı Hamdi bey de baıta 
olduğu halde elli avcı azanın iıtirakile, 
imamlar ve Öveçli köyleri avcılarile 
beraber bir sürek avı tertip edilmesi
dir. 

Klübün birinci reisliğine bakim Ni
yazi, ikinci reisliğine de müddeiumumi 
Hilmi Beyler ıeçilmiılerdir. 

Akhisar gençler birliğinden temsil 
kolu bayramın üçüncü günü Somaya 
gelerek fakir çocuklar menfaatine (Yağ 
kandili) ismindeki facia piyesini çok 
büyiik bir muvaffakıyetle temsil etmiş
lerdir. Kıymetli gençleri tebrik eder, de
vamlı muvaffakıyetler dileriz. 

Seyyar tapu memurları 
ANKARA, 27 - Seyyar tapu me • 

murluklan ihdası ile kadastrosu yapıl· 
mıyan yerlerdeki tapu kütüklerin.in tan· 
zimi hakkında hazırlanan kanun layiha· 
!arı etrafında her vekiletin mütaleala· 
n alınmıt ve hepsi. toplu bir halde ma• 
!iye vekaletine verilmiıtir. 

Vekaletler kanun maddeleri üzerin· 
de mütalealarını serdederken değiımesi 
İcap eden bazı maddeleri de bildirmit· 
!erdir. Esas itibarile seyyar tapu me• 
murluklan ihdası hakkındaki kanun Ja. 
yihası üzerinde bir değiıiklik olmamış-
tır. 

Layihalar heyeti veiıileye sevkolun· 
mak üzeredir. Her iki kanun layihası 
da mecliıin mart devreai iç.timaından son 
ra çıkarılacaktır. 

Bafra ~aza kongresi 
BAFRA, (Milliyet) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası kaza kongresini aktetti. 
Neticede Gündüzoğlu Yusuf Kemal, 

Kolaylı Hacı Hafız Mustafa, Yusuf za· 
de lsmail ve Kefeli Yahya, Hacı Lok· 
man zade Zihni, Kadı zade Ali Rıza, 
Eğinli oğlu Mustafa Beyler idare heye-
tine seçildiler. . 

Ekseriyeti mem1eketin genç simala· 
rmdan olan bu zevattan memleket için 
hayırlı itler beklenilmektedir. 

Himaveietfalin yardımları 
ANKARA, 29 (A.A.) - Himayei 

etfal cemiyeti umumi merkezi 6 ka -
nunusani tarihinden 25 ki.nunusani 
tarihine tesadüf edeıt perıembe günü 
akıamına kadar 2688 çocuğa yardıır 
etmiıtir. Bunlardan 696 hasta ço~uk 
ve kadın umumi merkezin poliklinik
lerinde ve di§ muayenehaısinde mu -
ayene ve tedavi ediI..uftir. 949 çocuk 
ve anne umumi merkezin banyclarin
dan İstifade etmit§İr. Süt damlıuı im 
mmda :!02 çocuğa ·1235 kılo bedava 
ıi.ıt veri]mi~tir. Yard~ için müracaat 
eden fakir ailelerle çocuklardan 252 
ki1iye 311 lira para )'ardımı yapıln111 
tır. Fakir talebeler için açılan aıha • 
neden her gün 145 ta(eJıeye 11ca1< o i{ le 
yemeğiğ \'erilmiıtfr. 90 fakir çocuğa 
elbise, hır kısmına ayakkabı, Çdm:ışır 
vererek giydirihniıtir. Umumi merke 
2in anakncağı müeaaeUindek.i aüt ço-. 
cuklarına bu zeman i9in 82.$ lt'lo süt 
verilmııhr. 

macunun harmanı!.. Y eyin be!.. 
Y eyin,yeyin .• Çocuk, bu ummadığı 
ikram karşısında taşırmıttı. Macu· 
nu almak mı lazım, almamak mı, 
birden kestiremiyerek parmağı ağ
zında, duruyordu. 

Macuncu, bu sefer onun ayağı
na giderek macunu verdi. Macunu 
küçük dialerile gevelerken, kendi 
de tatlı b.tlı onu seyrediyordu. 

Silahları azaltma işi hakkında Sir Jhon 
Sim on parlamentoda ne diyor? 

Kendi kendime ·dütündüm: Şu 
fakir macuncudaki yürek, üç bet 
zenginimizde olsa, Hifayeietfal Ce 
miyeti, paralarını koyacak yer bu-

lamazdı. Macuncuya bir aralık 
w~um: ı 

- Böyle kaç tepsi macun satar- I 
sın günde? 

- Eh .. Dedi, iki tepsi sattığımız 1 

da olur ama, kıtın itler biraz kesat ! 
gider. Malfun ya, bizim aksatamız 1 

çocuklarla •. Kıf geldi mi, sokakta 
çocuk arama •• 

- Macunları neyle yapıyorsun, 
tekerle mi? 

- Onun orasını hiç karıştırma.. 
2 -

Tarihi roman : 42 

LONDRA, 29 (A.A.) - HnTiciye 
nazttı Sör John Simon, Noel talilinin 
bitmesi üzerine müzakerelerire tek. 
rar batlıyan parlamentoda silahlı.ı·ı a 
zaltma meselesinin bugünkü vııT.iyeti 
hakkında sorulan suallere verdiği ce 
vapta geçen ikinci teşrinden beri sü
rekli surette sarfedilen çalıımaları ve 
bilhıuaa kendisinin Fransız ve lıalyan 
hükWııetleriel bizzat yaptığı fikir tea 
tilerini hatırlabnlf ve demi§ tir ki: 

"Bu fikir teatileri anlatma yolun -
da bazı noktalar tesbitine ve mue!e
nin aydmlanmuma yardım etmiıt;r." 

Sör John Simon beyanatına de • 
vamla tunları da ilave etmiıtir: 

'(HükUınet, Almanyarun ıilahlan 
azaltma konferaıuından çekilme~ini 
bildirilmesini müteakıp Batvekıl M. 
Hitler tarafından yapılan beyanatın 
hakiki makaat ve gayesi hakkında d .. 

Güneşin Oğlu 
Dal:ı.t.rın eşığinde yatmaya alı•
mıt bir kız onun sıcak ve yumutak 
yatağında nasıl yatabilir? Bana 
ondan bahsetme, Batıku'u ! 1 

- Sen onun için türküler düz. 
mütsün .• Şimdi kulağımla dinledi~. 
Beni görünce mi utandın? Haydı ı 
canım, ben aeni küçüklüğünden 
beri tanının .. Gönlünde ya o, yahut 
bir başkası var! İçinin yandığını 
yaranın kanadığını ağlayarak söy
liyen sen değil miydin? 

Hitay ~llfırdı: 
- Sen benim yarama inanma· 

dm .. Birini seviyorum sandın, Öy· 
le mi? 

Ve hiddetle göğsünü açarak ba
ğırdı: 

- Bak.. Bu yaranın acısına sen 
dayanabilir misin? 

Batıkuşu çoban kızının göğsünü 
kan içinde görünce faşaladı: 

- Sahiden göğsün yaralı imiş, 
Hitay ! Kim açtı bu yarayı göğ-
sünde .. ? 

Hitay göğsünü kapad. 

Yazan: lakender FAHREDDiN 
- Ceçen sabah bir yaban geyi

ği yakalamak istedim .• Boş bulun· 
dum .• Göğsüme tiddetli bir boy· 
nıu vurdu.. iki mememin arasın· 
da bir yara açıldı. 

-Geyikten öç almadın mı? 
- Ben hayvanlarla dövütmek· 

ten hoşlanmam. Bu kahpelerin iti· 
dir .• 

Batıkuşu önüne bakarak sordu: 
- Demek ki canının acıdığı ve 

yara~ın ka~dığı doğru imit·· ! 
Ben ıse, senı uzaktan dinlerken, 
birisini sevdiğini sanmıttım. 

- Ben kimıeyi sevemem, Ba
bkutu ! Ben yalnı:ı, bana iylik ya. 
pan kimseye derin saygılarla bağ. 
Janırım. Fakat, artık kimseden iy. 
lik görmek te istemiyorum. Yalnız 
kendime boyun eğeceğim .. Dağda 
yaşadığım günden beri, sırtı çul 
gören insanların hiç birine bağlı 
değilim. Bundan sonra kimseye 
kartr boyun eğmiyeceğim .• 

Batıkusu merhametli bir insan 
tavrile g~nç kızın yüzüne baktı: 

- Fakat, İnsanlar biri birlerine 

ha etraflı malümat istemi, ve bu tale
bine Almanyanm •erdiği cevabı ikin 
ci k&nunun on dokuzunda almıştı.-. 
Hükümet Franaız ve Alman hükümet 
leri araaındaki fikir teatilerini çc..k bü 
yük bir dikkatle takip etmiıtir. Bun
dan dolayı ehemmiyet ve vebamet: a
tiki.r oaln bugünkü vaziyet hakkında 
ki kendi hareket tarzını bildirmek V•> 
bir itilafa vi.aıl olmak için gücü yet
tiği kadar yeni bir kat'İ adım atmak 
zamanının artık gelip çattığı hu!usun 
dalci karannı teyit etmiıtir. 

lngiliz hükWııeti kendi görüt ve dü 
ıünüılerini P.. "r muhtıra içinde hüliisa 
etmit ve bu -.uht~a;rı son müzak~re· 
!erde en Zİ> ade alakadar hükümet • 
!ere tebliğ etmeleri için ecnebi mem
leketlerdeki mümeuilelrine gönder • 
mittir. Diğer hükQınetler bu muhtıra· 
yı tetkike vakit bulur bulmaz hul<ümet 
muhtıranın metnini neıredecektir." 

daima muhtaçbrlar, yavrum! Eğer 
dağdan ,ehre insen, fU göğsündeki 
yarayı derhal kapatacak ve acıla
rını dindirecek bit el bulur!un ! 

- Ben o eli dağda da buldum •• 
- Mutlaka bir çoban elidir •.• 

Fakat şehirdeki AsuJar böyle derin 
yaraları daha çabuk iyileştirirler. 

- Bu el, benim elimdir, Batı· 
kuşu! Ben yarama kendi elimden 
başka birinin elini sürdürmek iste
mem. Kendi yaramı kendim kapa
tacağım. 

- Yazıkbr sana, Hitay! insan
ların elleri daima başkaları için şi· 
falıdır. Kendi elinden fayda um· 
ma ! Yaranın çabuk geçmesi için, 
onu mutlaka başkasına sardırmalı-
aın ! ,,., 

Hitay ausmuştı.ı. 
Batıkuşu sözüne devamla: 
- insan gönlündeki yaraları 

bi!e hazan kendi elile saramıyor, 
Hıtay ! Ben de yaralı bir insanım .• 
(Fırat incisi)ni yurdundan calıp 
buraya getirdiğim halde, timdi, 
onu b~kasının koynunda görüyo
rum da ağzımı açamıyorum. 

Dedi. 
Hitay hiddetlendi: 
- Haydi git karşımdan. kedi 

kılıklı adam! İnsan sevdiğini ken. 
di eliyle başkasının koynuna ata. 
bilir mi? 

Tehdit mektubu 
Niçin neşredildi? 

(Başı 1 inci sahifede) 
dığı meydana çıktı, Sabri Efendi yaka· 
landı. Demiıtir. 

Burada iddia makamını iıgal eden 
Feridun Bey mahkemeden Hatan Ra· 
sim Beye bu meseleden dolayı ikinı;i ta· 
bı neıredilip edilmediğinin ve Sabn E
fendinin Haber'de para ile tercümeler 
yapıp yapmadığını ıorulmaıım iıtemiı .. 
tir. Bu sualler Haıan Rasim Beye tev .. 
cih edilmit. Hasan Rasim Bey de: 

- Bu meseleden sonra ikinci tabı ya .. 
pılınamııtır. Cumartesi günü ikinci tabı 
yapılmıt, bunda da Sabri Efendinin ya· 
kalandığı ve Vali Beyin beyanatı yazıl
mııtır, demittir. 

Bundan sonra Hasan Rasim Beyin ve
kili irfan Emin Bey söz almıı: 

- Tehdit edenle tehdit edilen ayni 
vaziyette muhakeme ediliyor. Biz tehdit 
edildik ve tehdit edildiğimiz için neıri
yat yaptık. Binaenaleyh davacı mevki· 
inde bulunmamız icap eder. Dava edip 
etmemek hakkını ise kanun bize vermiş· 
tir. Biz Sabri Efendi ile birlikte muha
keme edilemeyiz. Bu zat bize neıri ri
casiJe bir makale veya bir mektup g:ön
dermit değildir ki biz onun neıri mes'u· 
liyetini üzerimize alıp neıretmiş olalım 
veya neırine lüzum gÖrmÜ§ bulunalım. 
Bu zat bize Petrof iınzasile bir tehdit 
mektubu göndermiı, bizi ölümle tehdit 
etmiılir. Biz de nefsimizi müdafaa ve 
maruz bulunduğumuz tehlikeden zabı
tayı haberdar etmek için bir yazı yaz
tnıf bulunuyoruz. Binaenaleyh bu mese
lede suç ortağı olamayız. Davaların tef
rikine karar verilmesini istiyoruz. Be
raberce muhakeme edilmemize kanuni 
imkan yoktur, demiıtir. 

Müddeiumumi muavini Feridun Bey 
iıe: 

- lılenen ıuç matb~at kanununun 
28 inci maddesi deliletile ceza kanunu
nun 161 inci maddesine temas etmek· 
tedir. Matbuat kanunu yazanla, neşre· 
denin suçunu bir addetmektedir. Bina
enaleyh davada ve suçta beraberlik var· 
dır. Davaların tefrikine mahalli kanuni 
yoktur, demiıtir. 

iddia makamının bu mütaleası üzeri
ne irfan Emin Bey tekrar söz alarak ce• 
za usulü muhakeme kanunundan bah
ıetmiı ve davayı tefrik etmenin mahke
menin salahiyeti dahilinde olduğunu 
ıöylemiı ve davaların tefrik edilmesin
de ısrar ederek demiıtir ki: 

- Bizim neıriyabmız mektubun ay
nen neıri değildir. Biz, tehdit edildiği
mizden ıikayet eder vaziyette yazdık. 
Binaenaleyh ayni cürme İştirak etmiı sa
yılamayız. Eğer tehdit edilınekliğimiz
den ıikiiyet eder tarzda"ki neıriyatımız 
bir suç addediliyor ve bundan dola~• 
bizden hesap sorulmak. isteniliyorsa bız 
mahkeme huzurunda bu hesabı verme .. 
ğe hazırız, ancak Sabri Efendi ile ayni 
vaziyette muhakeme edilemeyiz, demiş· 
tir. 

Mahkeme keyfiyeti müzakere ettik
ten sonra tefrik talebinin reddine karu 
vennittir• 

Bundan ıonra gazetenin neıriyatı o
kunmuı, Hasan Rasim Beye bu neııriya
lı etrafında başka diyeceği olup olmadı
ğı sorulmuı, Rasim Bey de: 

- Baıka bir diyeceğim yoktur, evvel
ce de aöylediğim gibi bu mektubu net• 
retmekle zabıtanın işini kolaylaıbrmı
ıundır, demittir. 
Müteakıben Sabri Efendinin Petrof 

imzasile yazıp Haber'e gönderdiği mek
tup okunmuıtur. Sabri Efendi: 

- Hııber cazetesinin sahibi "mektu
bu muharririmiz ölümle tehdit edildiği 
için neırettik,, diyor. Böyle değildir. Ha
ber gazetesinin bu mektubu neıretmek
ten mabadı ıürüm teminidir. Ben o 
mektupta bana Bulgar talebenin söyle
diklerini yazdım. Makıadım Haber ga
zetesi mütercimin.in Bulgariıtana gitti
ği zaman maruz bulunduğu tehlikeyi 
haber vennekti. Sonra bu mektup bBY
ramda yazılmıştır. Bayramda iki gün 
gazeteler tatildir. Haber gazetesi de !a
tildi. iki gün intitar etmemiıti· Eg!''. 
Haber &azetesinin makaadı ıürüm aı!imını 
olmasaydı, mektubu iki gün • a~ıp 
iki gün sonra neıretmez, ya 0 zaman 
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tipr etmekte olan Hililiahme~gazb :
ıine vererek neşrettirir, yahut za 1 a
ya tevdi ederdi. Halb~ki •öyle olmamı!, 
mektup iki gün bekleb~~ı' v~. Ha~r 
gazetesinin bayram tatılim mut~aJ<:P ~lk 
intitar eden nüshasında neıredılmııtır, 
demiıtir. 

Reis Feridun Beyden esaa baklanda 
mütaleasını sormuı, Feridun Bey de: 

- iddia ve mütaleanın hazırlanarak 

- Zorla elimden aldılar, yav
rum! Onu (Bora)ya kaptırdım •. 
Aç kurt gibi elimden aldı .. ve ben 
ondan zayıf olduğum için, sevgili
mi onun elinden alamadım. 

Hitay bu sözleri ititinde renk· 
ten renge girmişti. Aylarca kendi
sinin pesinden kotan, ondan baş· 
ka bir kadından hoşlanmadığını 
aöyliyen Güneş' in oğlu (Fırat inci
si) gibi, düşman kabilesine men
sup bir kızı evine nasıl almı~tı? 

- Ulun hatunun ağzını nasıl 
kilitlediler.. Gözleri görmiyorsa, 
kulakları da ititmiyor mu? 

Diye sordu. Batıkuşu'nun bir· 
denbire beyninden kinini uyandı· 
ran bir uğultu geçti. Hitay'ı (Bora) 
nın üzerine sevketınek acaba 
mümkün olacakmıydi? 

Bunu denemeden dönmemeğe 
karar verdi: 

- Yavrum, dedi, o kabilemize 
hükmediyorsa, sen de dağlara, 
ağaçlara ve binlerce koyun ve sı· 
ğır sürülerine hükmediyorsun .• 
Onları peşine takıp otlaktan otla
ğa, yayladan yaylaya götürüyor· 
sun! Kabilemizin başını atefe ya
kan ve soyumuzun temiz kanını 
lekelemeğe çalışan bu adamın sır· 
tını ancak sen yere getirebilirsin! 
Ben Bora ile döğü,tüm, kolumu 
kırdı •• Ve o vakit bana: "Beni ye-

·-

Sulha s11lh, 
Harbe harp! 

(Başı l inci sahifede) 
11ndaki münascbat eyileımit. birleıik 
Amerika ve Çin ile normal münasebetler 
tesis edilmittiT. 

Hadizatında çok mühim bir vesika 
olan ademi tecavüz misakını yalnız bu 
devletlerle İmza etmekle iktifa etmekle 
kalınadık, sarfettiğimiz faaliyetler yÜ· 
zünden mütekabil ademi itimat havası 
ortadan kalkmağa baıladı. 

Sovyet Rusyanm siyasetini muvaffa
kiyetle tetviç eden ikinci hadise de Sov
yet Rusya ile birleşik Amerika ara.,nda 
ki münaıebetlerin iadeten tesis edilmiş 
olmaııdır. Bu hadise, beynelmi!el müna 
sebetler bakımından çok büyük bir e
hemmiyeti haizdir. 

Stalin bundan sonra lngiltere ile olan 
münaseba b izah etmi~ ve en sonunda 
ıözü Japonya ya getirerek demiıtir ki: 

Ciddi surette islaha muhtaç olan Rus· 
Japon münasebatın1 da göz önünden u .. 
zak bulundurmamamız örabeder, Japon 
yanın bir ademi tecavüz miaaki imza et· 
mekten imtina etmesi nazari dikkatimi 
zi celbe tayan bir hadisedir. Şarki Çin 
demiryo!ları meselesine ait mü-zakerele
rin inkitna uğraması hadisesi de bu ma
hiyetted;r. Bu inkitadan mütevellit me 
suliyet, Sovyet Rusyaya raci olmadığı 
gib Japon ajanlarının Japonyada as
keri bir fırkanın Rusyaya kartı aç ktan 
açığa harbe giriıilmesini ve Rusya ıa
hillerinin zabit ve inal edilmesini iste
diği bir sırada tahrikcuyane faaliyet 
lerde bulunmaları mesuliyeti de Rusya
ya terettüp etmez. Bu gibi ha<liıelerin 
bir huzur ve itimat havası vücuda getir 
mek İçin yapılınamıı olduğu ıüphesiz
dir. 

Bizim bundan böyle ayni sebatla sulh 
ıiyaıetimize devam edeceğimizde ve Ja
ponya ile münasebetlerimizi ialaha çaJı .. 
§&cağımıza katiyen ıüphe yoktur. Fakat 
her ıey bizim elimizde değildir. Binneti
ce memleketimizi beklenilmiyen her han 
gi bir hadiseye karıı himaye etmek için 
İcabeden tedbirleri almak ve her hangi 
bir taarruza kartı onu müdafaaya ha
zır bulunmak mecburiyetindeylz. 

Sovyet Rusya, hiç bir memlekete te
cavüz ve taarruz etmek niyet ve tasavvu
runda değildir. biz sulh taraftarıyız, 
sulh davasını muhafaza ediyoruz. Bu
nunla beraber tehditlere kulak asmayız 
ve harp muharriklerine ka~ıı ~~kabeleye 
hazınz. Sulhu ve bizimle ış munaseba
tında bulunmayı arzu eden memleketler, 
daima bizlm müzaharetimizden müstefit 
olacaklar ve memleketimize taarruz et
meğe kalkışanlar müthi§ bir mukaveme· 
te maruz kalacaklar ve bu mukavemet 
onlara bizim topraklanmıza göz dikme
ninin ne demek olduğunu öğretecektir. 

mahkemeye arzedilmeıi için muhak.:?me
nin yarına bırakılmaııru rica ederim, de· 
miştir. Bu talebi müteakıp Rasim Bey 
de: 

- Rica ederim muhakeme \·ekiliın 
hazurile devam etıin. Bendenizi nıah
kemede hazır bulunmaktan vareste tu
tunuz. demiıtir. Vekil irfan Emin Bey 
ise bir müdafaa için Buraaya gitmek 
mecbuTİyetinde olduğu için muhakeme
nin perşembe günü sabahına bırakılma
sını istemiştir. Sabri Efendi eline ke· 
lepçe bulunduğundan tikayetle: 

- Ben ne caniyim, ne katilim. 'Elime 
kelepçe vurulmaması için emir verilme
sini rica ederim. demiı ve kenditine bir 
vekil tayini ricasında bulunmuştur. 

Mahkeme Reisi: 
_ Sen bir istida vermiştin. O istida

yı sana iade ettim. Muzahereti adliye· 
de bulunulabilmesi için fakrıhaline dair 
ınahalleden bir mazbata yaptrman lazım
dır demit. maznun: 

- Ben bir mahallede değil, Talebe 
Yurdunda ikamet ediyordum. Şimdi ise 
!""'v_!lufum, bu mazbatayı hazırlatmak 
imkanlanna malik değilim cevabını ver
ıniı. Reis: 

- Muhakemeyi gelecek pazar günü
ne bırakıyoruz. O zamana kadar Talebe 
Yurdundan mı olur, mahalleden mi olur, 
nereden kabilse oradan bir mazbata 
yap &Önder de sana vekil tayin ettire· 
!im. Kelepçe meselesine gelince, ona ben 
kımımam, Onu jandarma kumandanına 
aöyle .. demiıtir. 

Bundan sonra müddeiumuminin iddi· 
a n mütaleasını hazırlama11 için muha• 
keme pazar günü saat 14 e bırakılmıt, 
Hasan Rasim Beyin de muhakeme ha
zır bulunmaktan vareste tutulınasına ka
rar verilmittir. 

necek insan yoktur. Ben yeryüzü?· 
de tek ve eşsiz kalacağım!,, Dedı. 
Onun burnunu kıracak, ve ona tek 
olmadığını anlatacak senden baş
ka kimse yok, yavrum! Sen. şehir. 
den uzaklaştığın için olup bıtenle
ri bilmiyorsun! Bora, anasını da, 
ihtiyarlan da herkesi kandırdı. Ba. 
şımıza, kendi batına bu~g kesil
di. Onun sırtını yere getırmek se
nin elindedir, yavrum! 

Hitay Batıkuşu'nu can kulağile 
dinledikten sonra, ayağa kalktı: 

_ Sen (Fırat incisi)ni bala se-

viyor musun? 
Batıkuşu başını salladı: 
_ Elbette.. Sevmeseydim, sa

na derdimi açar miydim? Onu 
yurdundan çalıp getirdim. O be
nim malımdır .• Benim malımı elim 
den aldılar. Kabilemizin türesinde 
(bir insanın malım elinden alam 
sulak yerlerden uzaklaftırmalı ! ) 
Diyor •• Bora neden hala başımızda 
hem ele türeye kartı duruyor? 

- Mersa'yı (Bora)run elinden 
kurtarrrsam, memnun olur musun? 

- Yalnız Mersa'yı değil. Kabi
leyi de bu beladan kurtarmak la
zım. Günet'in oğlu buralardan 
geçtiği bir gün, yolunu kesip bir 
okla ..• 

Hitay, elile Batıkuşu'ııun ağzını 
kanadı: 

Balkan misakı 
(Başı 1 inci sahifede) 

edeceği veyahut Bulgaristanın Y ugos• 
lavya ile hususi bir anl&§ma yapbğı İC'İn 
misaka girmek istemediği şeklhıde ve. aY 
ni mana ve mahiyetteki haberler bu cürıı 
!edendir. 

Mevsuk memhadn alınan malUmnta 
göre Balkan misakı etrafındaki ve bu· 
günkü hakiki vaziyet şu şekilde hulasa 
olunabilir. 

Misak Atinada İmzalanacah 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yu· 

nanistan hariciye nazırları arasında ak .. 
tcdileck misakın esasları üzerinde müta· 
bakat hasıl olmuıtur. Yunan hariciye nJ 
>.ırı M. Maksimos, Cenevreden doğruda! 
c!oğruya ve Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Bey de M. Titülesko il• 
beraber ve Bükreş tarikiyle Belgrada gı 
derek şubatın ikisinde ve Yugoslavya 
hariciye nazınnın da iıtirakiyle Belgrol 
ta mühim bir içtima aktedeceklerdir. 
Hu içtimada esaslan üzerinde esasen 111ii 
tabık kalınmış olan misakın son metni 
gözden geçirilecek ve en kuvv~tli ihti· 
male göre misaka Belgrada sah çekil· 
dikten sonra dört nazır , Bel~attan A
tinaya gidecekler, Yunan hükümetinin 
arzusu ve diğer hükUmetlerin tensibİY" 
le ve ağlebi ihtimal ıubatın ilk haftasın 
da misakı Atinada İmza edeceklerdir. 
Bu hülasanın haricindeki haberler asıl 
ve esastan aridir. 

Diğer tarafftan bu akşamki Ro • 
men matbuatı Balkan misakının imz• 
sının artık bir gün meselesi halini al· 
dığını memnuniyetle haber verdikten 
sonra Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Be 
yin Bükreşten geçerek M. Tituelsko 
ile beraber Belgrada &İtmekte olma•• 
nı hususi bir alaka ve memnuniyetJe 
kaydediyorlar. 

T evlik Rüştü B. i istikbal 
BOKREŞ, 29 (A.A.) -Tevfik RiİI 

tü Bevin avın otuzuncu günü Is· 
tanbuldan bir torpito ile gelmesin• 
İntizar olunmaktadır. Bu ziyaret ta -
mamen gayri resmi mahiyette olma " 
ıına rağmen Romen hükiimeti. Tev " 1 

fik Rüştü Beyin gelitini büyük alak~ 
ile beklemektedir. Yarın aka§m vekil 
beyi karşılayacak zevat, hususi bit 
trenle Köstenceye hareket edeceklct· 
dir. Tevf!.k Rüıtü Beyin, burada nih• 
yet ıkı gun kalacağı ve M. Titulesl<0 

ile birlikte evvela Belıı:rada ve müte· 
akıben Atinaya gitmek üzere ıubatıtl 
birinci günü akıamı Bükre,ten hat"e· 
ket edecekleri tahmin edilmektedir. 

Bulgarların maksadı 
BUKREŞ, 29 (A.A.) - Bulgari• 

rm ıon ziyaretleri esna5ında BaJka.1'1 

misakına ginneyi reddetmeleri Ro ' 
m < n mahafilinde hayret ve teessüf!• 
tel.:.l.ki edilmektedir. Bilhassa Bul&"~ 
larm yalnız red ile de kalıruyar• 
birkaç aydan beri gerek doğrudlltl 
doğruya gerek ikinci eller vasıtasıyl• 
Yugoslavya ile tahakkukuna çalııtıl<· 
ları hususi anlatmayı bu sefer de Re.~ 
men hükUmeti nezdinde tekrar ettır 
)eri ve Balkan misakı yerine iki ••r.C 
lı bir misak akdine teıebbüı eyledı 
leri anlatılmakta ve bu tarzı harek• 
tin hiç te müsait bir tesir uyandırın"· 
dığı hissolunmaktadır. 

lyi haber alan mahafilde Bulgar· 
ların hususi anla~ma maksatla~~ 
Yugoılavya tarafında nolduğu gı 
Romanya tarafından da hüsnü muk•· 
bele görmediği temin edilmekte ~· 

Balkanlarda sulhün ancak bütün al•• 
kadarların samimi ve hüsnü niyeti 
müstenit anlaımasiyle istikrar bulalı 
leceği ve bunun için de Balkan ,.,,;.-· 
lana girmenin en kestirme ve en doİ' 
ru yol olacağı, hatta Bulgarların cW 
hi, çok geçmeden takdir etmek ııtt' 
buriyetini hissedecekleri beyan oJuıı 
maktadır. 

• * * 
Tevfik Ruştu Bey ekspreslt 

mi gidecek? 
Hariciye vekilimiz Tevfik J{iil' 

tü Bey, bu sabah Haydarpaşa ı~: 
nnda vali ve belediye reisi Mub1 

tin Bey ve diğer alakadar zatl11 

tarafından karşılanacakbr. 

Tevfik Rüttü Beyin ekspres!~ 
Bükreşe gitmesi muhtemel oJduS ~ 
gibi deniz tarikile de gitmesi Jflıı 
temeldir. 

~- .,.,, 
- Ben okumu turadaki a~ ;~ 

astım. Onu yalnız av ıÇ~i· 
kullanıyorum. İnsanlara karf1 

!eklerim yetişir ... 

* * * 
Sarısu kabilesinin baŞ 

kaldırması 
1 

, 
1 6 

O sırada, Fıra tın cenup )<ıY jj!~ 
rında yerleşmiş olan birletik 'fıı,l' 
!erden (Sarısu) kabilesi bat 
dırmıştı. çe' 

Sarısu'lular Güneş'in oğluıııı 
kemiyorlardı. ııe~ 

Bora, (Ur) tehrinden döııerg&' 
Sarısu kabilesine uğramadsJl dl~ 
mitti. Sarısu kabilesi reisi buıı d•~' 
kufkulanmış ve kabile efı: ti' 
Bora aleyhine kışkırtmağıı ,. 
mıttı. 11f 

1 - •0 ce " Sarısu'lular yeni yı gırı ııPı' 
çen yılın vergisini (Serte 
göndermemişlerdi. eılt 

Güneş'in oğlu vergini~ "rei' 
geciktiğini sorunca, kabı e J 
gelen adam: bili 

- Bu yıl vergi verece!< , 
d -·ı· •'' egı ız. ııJ'~ 

Diyerek soğuk muamele Y 
1 

tr. r.ıW' 
Bora bu cevabı alınca kıt • 

topladı. r11;ı,,ıeJ1 



• 

•. flLLIYET SALI 30 'KANUNUSANi 19.14 :::z ____ _ 

Oenizyolları 
1$LETMESI 

Acenteleri ı Kanıköy Köprülıqs 

Tel 4236Z - Sirlıeci Miilıiirdanado 
Haa Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
GOLCEMAL vapuru 30 i
kinci Kanun SALI 20 de Ga
lata rıhhmından kalkacak. Gi
difte Zonguldak, lnebolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönüfte bunlara ilaveten Sür
mene, Ordu'ya uğrayacaktır. 

566 (437) - ______ __;___.;_ 

nı· b!~•.kfilm stüdyosu tarafından ceVTilmekte olan Leblebici H~rhor Ağa f~-
1 1 ıtırılnıek Üzeredir. Dün, bu müessese tarafından davet edılen gazetecı
Br v':. diğer bazı zevat filmin aon par çalarmın ç_evı:i~eaini aeyrebniılerdir. 
" Suna"':betle stüdyoda bir çay ziyafeti de v~rılmıfli!'. . 

İskenderiye yolu 
lZMIR vapuru 30 ikinci Ka
nun SALI 11 de Galata rıh
tımından kalkacak. Doğru, İz
mir, Pire, lskenderiye'ye gide
cek ve dönecektir. (439) 

nıi "· re•ımde Muammer, Ferdi, Feriha. Tevfık, Necla, Behzal, Mahmut fJ! 
1\ hır ııahneainde gözükmektedirler. 
vııa,.u . - . 
Teşkilat iyi 
Neticeler verdi 

Maliye müsteşarı dün 

11 Ankaraya döndü . . 
te ı,·~ulda tatbik edilen yem mal~ 
te~~t kanununun verdiği neticelen 
d'· ık eden Maliye Müsteıarr Faik Bey 
"" •'- ·~· nka . • . 1' 'k "laınou trenle A raya cıtmııtır. 

i ~ 8ey, burada bulunduğu müddet 
Çlnde ::_._ ı d "d ·· 1 d ta ~ tn.....-..up ar an, mu ur er en .. 

ı · k ve tahsilat iıleri hakkında ma
uıııat alın>t ve müteaddit içtimalar ya

Pılııı,§lrr. 
l'flit. Bey, yeni teıkilatın az bir za• 

;:anda iyi neticeler verdiğini görmüt ve 
Un<1.ı, _ ! , , Cö tnenmun kaldığını soy emııtır. 

I' aiı. tiilen bazı noksanlar hakkında ela 
irııtih~)' not almııtrr. Yeni teılcilit, son 
VİYt nda kazanan memurlarla da tak-

•dilecektir. 

ş·Yerıeştirilen muhacirler 
tnii~~e kadar lstanbul Vilayeti ve 
Y•trııi ~na yerleıtirilen muhacirlerin 
~duğu anlaıılmıtbr• 

:nısun Belediye Reisliği 
i t"haııı..,h bel d' · 1. •· · n ı ap~ e ıye reıs ıgme yem 
B s~cil . liacı Ömer zade Hasan 

· ...,"ti,., Basan Bey Samsun 
belediye azası,n • 
dandır. Tanın -
mıf, mütetebbiı 
' ir Türk taciri -
ir. İrtikJal harbi 

' nin ba,ından be 
ri milli dava için 
de yorulmadan 
çalıtmıf ve muh 
telif tefekkülle -
rin reisliğinde bu 
lunmu, bir zat • 

li~inde . !ır .. ~ele.diye mec 
kıli 'd' de kendısı bırıncı reis ve
led· 1 1• Mumaileyhin Samsun be. 

ıye · ı··· . \>e r~~& ıgme ıntihabı Samsun 
~a.k llluhıtınde çok iyi bir tesir bı

ınıştır. 

Gülhane müsamereleri 
c·'nıut dolayısile bir müddet geciken 
.ı ulhane müs:ımerelcri dün saat 16.30 

.ı: :ulmallim Fuat Kamil Beyin riyasetin-
t.ıı Ç\ .·~tır. 

fınd~ Abdülkadir Lütfü Bey tara• 
biliye ~ Şcı..,,.li diyabet ve Bazdow, da
dan• p \ "*iıta N · •role . nı usret Bey tarafın-
••İ•ta ... ı.ı. li lob' • lıulak ıu Nejat B "1tıog ınun, 
~0naır, İİrolo .. bey tarahndan: Kulak 
ın.?ı Bey ~ &f asistanı Beıinı Ke
;ur"YYa lf' dn dan: Perisistit, muallim 

8 
nörııotorıı~ Y~t Bey tarafından: Piyo 

.•Y la.rafın~ uroloji asistanı Sün>yya 
s'.'~aıu ~ : Mesane frengisi, cilt a
tısı, ~ili B~y tarafından: Cilt fren
fınd-.ı. p .!" &&utanı Nedim Be ta 

•. • IU'p" H y ra· 
~0•terilnti Ura eınorajika vak&lan 
d,'lltal, A:d~e bu. vakalar hakkında, M. 

ı lle~ı Lkadır, Murat Orha AL d· T er rn·· , n v-
ır. llnakaıalara İftiralı etmiıler-

İ U rk tıp · · 
'•t cemıyetınde konferans 

Or<(· •nbul O · · . tna~ .. nıveraıteıı nazari te rih 
S"lı tiinu u Pr. Schwartz 3<>-l-~J4 
,ı._, ,_~at 18,30 da Beyoil•·-d 

•ttı' çı..,... k " d T -· a 'Yeti 1 z so agın a Ürk T 
~Ulu ı.· sa onunda (çocuk veremi) rp 
-- •r ıcı.u. d nıev ------ g e bulunacaktır. 

C> Göz Hekimi..:_ 
•· Siiteymaa Şiikrii 1 

(llab~i~lncl smıf mlitehrıssıı 
...,, alı} Ankara caddesi No. 60 

'""-.... 2 
f) 

r. Hafız Cemal 
[) h"J• C a ı ıye mütehassısı 

(~~~ıı.n ba,ka günlerde saat 
Di"a.ny ıı.ln 6 ya) kadar İstanbul 
fon ·: ~; No. 118. Kabina tele-

398. Kı,lık ikametgah 
Telefon 42519 

4 

568 
llpDI' 

Voleybol finalı 
Ayvalık yolu Halkevinden: 

Erimizin Tepebaımıla Meırutiyet cad 
de•indeki Beyoğlu kısmında iki aydan
beri devam eden ve yüluelı: bir alaka 
uyandıran voleybol müubakalan finali 
2 ıubat cuma gÜnÜ yapılacakbr. Prog
ram• •fllğıya çrkanlrnııbr: 

BANDIRMA vapuru 31 lkin
ci Kanun ÇARŞAMBA 17 
de Sırkeci rıhtımmdan kalka
caktır. (458) 

Saat: 
15. Mühendis Beyoğlu Spor (Voleybol) 
15.30 Teoman • Sen Miıel " " 
16.30 Robert Kolej - Odeon (Ba.ıketltol) 

ounya güreş şampiyonası 
1934 nisanında yapılacak be,.nel

lel dünya cüreı ıampiyonasma itti • 
r.I< ~in milli gür.,. Hmnonı:ı: lbı'ya 
federa.,.onu taralmdan davet edil -
M!~tir. 811 ınÜıftJ,Pk.,)ı:-.r;t beyn,,,.1...,ilel 
federasyonlara dahil bütün milletler 
ittirak ebnektedirler, 

Güreılere 26 nisan tarihinde haı· 
!anacak ve dört cün devam edildik -
ten aonra 2g nisanda finaller yapıl:\• 
eakbr. Davet edilen her ekip yedı ki 
tilik bir sporcu kafielsile iki idareci
den mürekkep olarak ltalyaya gide
cektir. 

Federasyonumuz bu davete icabet 
etmeyi esaa ıitibarile muvafık bul • 
muı ve keyfiyeti umumi merkezin tet 
kikine arzetmiıtir, 

1 Acıkert l•llllGl•r ı , __ _ 
330 luların yoklaması 

Antalya yolu 
ANTALYA vapuru 31 i
kinci Kanun ÇARŞAMBA 
10 da Sirkeci rıhtımından kal
kacak. Gidi9te lzmir, Küllük, 
Bodrum, Fethiye, Antalya'ya 
Dönüfte bunlara ilaveten Fi
nike, Çanakkale, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (443} 

KARADENİZ-
sür'at yolu 

EGE vapuru 1 Şubat PER· 
ŞEMBE 20 de Galata rıhtı
mından kalkarak. Giditte lne
bolu, Samsun, Ordu, Gireson 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö'. 
nütte bunlara ilaveten Pazar 
Pulathane'ye uğrayacakhr. ' 

! ................. (~ 

Eminönü Askerlik Şubesinden: • D O K T O R 
1 - 21/1/934 tarihinde baılıyacaAı i 

!in edilen 330 doğumlulann yoklama11 R kJ H kkı 
M. M. Vekaleti celileıinin emirlerine USÇU ll a 
atfen l/7 /934 tarihinde son yoklama Galatuarayda Kamük eczalıaneıi 
ile birlikte yapılacakbr. 

2 _ Mezkilr tarihe kaılv eski nüEuı 1 karJısında Sahne sokaimda 3 nama· 
·· dan! t bdil' ı 1 ralr apartımanda 1 numara. cuz anrun e ı ve o mıyanlanrun İİll-• 

ela yeniden nüfus cüzdanı çıkartmaları 1 
lüzumu ilin olunur. 

1 ISTA NRl TT. RELEDJYESJ iLANLARI 1 
1 

Kadıköyde lbrahim ağa mahallesinde lbrahim ağa mektebi te· 

A K I 1 N h h 
minat : 2,5 

mavut öyde 9 1 o. ane : teminat : 5,5 lira 

" " 25/51 " " " 7,5 " 
.. " 11/17 " " " 5,5 " 
" " 10/15 " " " 5 5 
" " 27 /55 " " " 4' " 
" " 14/45 •• 7 5 " ,, ,. t 

" " 16/43 " 2 5 " 
Hasköyde 52 No. h dü~ " 1,5 ' " 
Kırk Çe•mede Gaz . ~ ~ d • • " B "kt "t s· er.rer aga me resesı temınat : 13,5 lira 
eşı aş a man Paşa medresesi 12 No. lı oda : teminat 3 Lira 
· " " ,, ,, 3 ,, ,, ,, 2,5 lira 

HU:kide Bayra::. " "· 6 !' " . " 2,5 lira 
Ortak .. d Ca . ~fa mektebı: temınat 7.5 )ıra 

oy e _ vıt aga mektebi : teminat 2,5 lira 
Ebüssuut caddesinde 15 No. lı matbaa binası: teminat: 20 

• lira 
Dizdarıye mahallesinde Dizdariye medresesi • t • li 
Taş Kasapta ser çavuş Yusuf ağa mektebi: • emına~ ~2 ra 
Eyüpte Hekim Kutbittin mektebi : " 5' 5 " 
Ortaköyde Cavit ağa mektebi altında oda : " 2• " 
Unkaparunda 5 N. lı dükkan : " 8 5 " 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek Üzer;' açık~·· " 
deye konmuştur.Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 'Le?ae 
zım Müdürlü~ne, müzayedeye gİrmek için de hizalarında 
yazdı teminat makbuz veya mektubu ile 19-2-934 pazarte 
si günü saat onbeşte Daimi Encümene müracaat etmelidir 
ler. (451) 

Tıp Fakültesi Dekanlığındanı . 
. Tıp Fakültesi Fizyoloji asistanlıkları münhaldir. Ta 
lıplerin Tıp Fakültesine müracaatları. (469) 

Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 
ik K.Maarif Vekaleti Yüksek·Makammca mektebimiz Fih l 1i:a•. Riyaziye zümreler ine kabul edilen talebenin der
a me ep idaresine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
•
1 
Çenğel köyünde kaldırun yolunda Talimhane arazisi 

n5amı ~ 2m0
a
0

rulif takriben 200 Dönüm arazi üç sene müddet ve 
eneV1 ki .. • d k .

1 
. ra ra uzenn en açı arttırma usulile kira a 

v~.rı.~cektır. Is~_eklileri~ pey akçelerile 31-1-934 Car am~a 
gunu saat on dortte muracaatları. (M). (169) - ş 

Maliye müfettiş· 
muavinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
25 lira maı.şlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 

1 O Mart 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranacak 
şartlar şunlardır : 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, 2- Kanunusani 1934 de 26 dan 
aşağı ve 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, 3 - Mül
kiye Mektebinden, Hukuk Fakültesinden, ali derecede 
bulunan Ticaret Mektebinden veya bunlara mümasil 
ayni derecedeki bir ecnebi mektebinden mezun olmak, 
4 - Ah~ik ve seciye itibarile şayanı itimat olduğu an
laşılmak, 

İmtihana talip olanlar: 15 Şubat 1934 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisli
ğine istida ile müracaat edeceklerdir. fstidaya şu vesika
ların raph 18zımdır. 1 - Nufus cüzdanı ve adresi, 
2 - Şahsi el yazılı tercemei hal hülaaası, " Memuı·iyet
te bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair res
mi vesika raptedeceklerdir." 3- Askerliklerini yaptık• 
larma veya tecil edildiklerine dair vesika, 4 - Mektep 
şahadetnamesi veya tasdiknamesi, 5 - Sağlam ve yol· 
culuğa mütehammil olduklarına dair hükfunet tabibinin 
raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imti
hana tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve 
lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An
karada yapdacaktır. 

imtihan Programı: 
1 - Maliye A (Bütçe) ihzarı, tatbiki, tastiki ve 

kontrolu "Muhuebei Umumiye kanunu ahkamı, B" 
Vergi nazariyeleri, teklif usulleri, vasıtalı vasıtasız ver· 
giler " Sedüllü vergiler veraset vergileri, istihlak üze
rinden alman vergiler, Gümrük inhisarlar, harçlar," 
Türkiyedeki vasıtalı vasıtasız vergiler, C" Maliyemizin 
varidat ve muhasebe teşkilatı, D" istikraz nazariyeleri, 
tahvil amortisman, Türkiye Düyunu Umumiyesi, 
2 - lktısat, " istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak ba
hisleri " 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, faizi 
mürekkep, iskonto, faizli hesabı cariler, 4- Hende
se, satıh ve hacun mesahalan, 5 - Ticaret usulu defte
risi " esaslı ve pratik malfunat " 6 - Hukuku idare, 
Memurin muhakematı kanunu, ceza mahkemeleri usulu 
kanununun tahkikat usullerine müteallik b.ikümleri, 
ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
medeni.re borçlar kanunile ticaret kanunlarmm Mali
yeyi alakadar eden ahkimı, 7 -Türkiyenin tabü, ikti
sadi coğrafyası ve tarihi hakkında malfunat, 8 - Fran
sızca "imli ve terceme ". 

lmtilı8n neticesinde Müfettiş Muavinliği alma· 
caklar Memuriyet te yapsalar altı aylık bir namzetlik 
devresi geçirecekler ve üç sene sonra yapdacak ehliyet 
imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine 
tayin ve bir sene staj için A vrupaya gönderileceklerdir. 

(167) 437 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhidi teahhüdü nü ifa edemediğinden pazarlık 
la satm almmıu11 iktiza eden (150) adet bilek kelepçesi pa 
zarlığı 3-2-934 cumartesi gün Ü saat 15 ten 16 ya kadar yapı
lacağµıdan iıteklilerin şartna ne ile nümuneyİ görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek i ;in mezkUr gunun muayyen 
saatmda teminat evveliye makbuzile Komisyonumuza mü
racaatlan. ( 452) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Yanmış olan lstanbul Adliye bin~sı ~azının ihraç 

ve tefrikma ait bütün masarifi müteahhide aıt olmak ve ev
vela Adliyeye ait kasalar ile Evrak ve saire çıkarılarak tes· 
lim edilmek ve çıkacak ankaz hazinece toptan ~tılarak b~e· 
linden hazineye en ziyade hisse verene ihale edilmek .~a.~tıle 
evsafı lizuneyi haiz talibine 1-2-934 • per~embe ~u on 
dörtte pazarlıkla ihale edileceğinde~ taliplenn. ve taf~~t a~· 
mak isteyenlerin (3000) liralık temınat akçesıle Emlaki Mıl 
liye Müdiriyetine müracaatları. (M) (419) 

Gedikpaşada Jandarma _ 
Sabnalma Komisyonundanı 

Satm alınması lazım gelen iki,er yüz kilo tarlar iki a· 
det toplu kantarın pazarlığı 31-1-934 çarşamba günü saat 
15 ten 16 ya kadar yapılacağından isteklilerin ilk teminat 
makbuzlariyle birlikte mezkiir gÜnün muayyen saatinde ko· 
misyonumuza müracaatları. (444) 

Satılık Saç Fıçılar 
Elliter kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçılan sablıktır. isteyenler 
idare müdürümüze müracaatları. 

17f 
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VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACEN1 Al ICI 
Liman Httn, Tele/on. 22925 

Mersin ve İzmir 
sür'at yolu 

I• N Ô N Ü Vapuru 1 
Şubat 

CUMA Sirkecı, nhbmından sa
at 10 da kalkacak. Gidişte: DOGRU 
(IZMIR), Antalya, Mersin, Payas, 
dönüıte bunlara iliveten Alanya. 
Küllük, Çanakkale ye uğrar. 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER
SEMBE CUMA günleri saat "' , . 9,30 da Tophane nhtımmdan 

BARTIN vapuru kalkar. Gidiş 
ve dönüş!e mutat iskelelere uğrar. 

...... BONO_ 
ı ıcr türlü l>onolarla emlaki mazlıoıa 
yurtlulc, ocılchk vesikası alır satar 
<atmak istemlyenlerc cmllk arazi alır 

ve muamelesini takip ve intac eder 
lstanbul Balıkpazar l\1aksudiyc Han 
"~. ~; 1 Tıtıı 1ıı z, 1. n•rvi< (f21i7" 

1 583 

1 J 3 üncü kolordu ilanlar;-J 

1 Haydarpaşa ve Gümü~suyu 
' hastaneleri ihtiyacı için 30,000 

kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
14-2-934 çarşamba giinü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 

I münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teklif ve temi-

1 nat mektuplariyle Fındık1ıda 

1 

Kolordu Satmalma Komisyo
nuna müracatlarr. (604) 
(374) 518 

••• 
K. O. ve Fırka krt'aları i~in 

kapalı zarfla 320,000 kilo Un 
alınacaktır. İhalesi 14-2-934 
çarşamba giinü saat 15 tedir. 
Taliplerin nümune ve şartna 
meyi görmek üzere her gÜn vt 
münakasay iştirak için de o 
gün ve vaktinde teklif ve temi· 
natlariyle Fındıklıda Kolordu 
Sabnalma Komisyonuna mü-
racatları. _(603) .(375) 

519 

••• 
M. M. V. Satmalma Komis-

i 
yonundan ; 
Ha~a ihtiyacı İçin lzmirdt 

Reşadıyede_Um~i kanalizas
yon ve Gazi emırde hangar piı 
ti ve kanalizasyon yapbrılacaL 
tır. Evvelki ihalede fiat veka
letce . pahalı görüldüğünden 
aynı inşaat 31-1-934 çarşam-
ba gÜnÜ saat 10,30 da pazarlık 
la ihale edileceğinden şartna
meleri görmek isteyenlerin heı 
gÜn öğleden sonra ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin mezkur 
günde teminatlariyle birlik~t 

Ankarada M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3467) (423) 

ı .. --. Dr. Nuri Fehmi ._ __ 

Göz Hekimi 
C•ğaloğlu Süreyya Bey apart. 
sa•t 2·6va kadar. Tel·fon 23212 

iHTiRA İLANI 

3 

" Sefa.in dümeni " hakkında istihsal <> 
lunan 10 T. Sani 1927 tarih ve 577 nu· 
numaralı ihtira beratı bu kere mevkii 
fiile korunak üzre ahara denüferağ ve• 
ya icar edileceğinden talip obnlann 
Galata'da Çinili Rrhbm Hanında Ro
bert Ferri'ye müracaatları ilan olunur. 

(12713) 

ZAYi SENET- ICasnnpafll Malmü
dürlüfünden .,eriJmekte olan maaı için 
kullandıiım ıenedi resmimi kazaen zayi 
ettiın. Y eniıini talep ettiiimclen eskisi
nin hiçbir hükmü kalmamıttır . 

Müda .. ya'da Halit Pata caddesincle 35 
nwnerotu hanede ıroiikim mütekait Halil 

(12710) 

lstanbul 8 ine: i lhtioaa hakimliğinden 
Kaçakçılıktan maznun Y atakh Yagon tir
keti kondöktörlerinden Begülen ef. ye 
ait otuz dört kilo morfinin müaade· 
resine ve maznunun tepyuyup etmeıin.ı 
mebni müaadere karuının ili.nen 
İcrasına ve bir ay 7.Arfln· 

da itiraz edilmediği taktirde hük· 
mün iktisabı kat'iyet edeceğine mahke
nıece kal"ar verjldiğinden keyfiyet ma· 
IUm olmttk üzere ilan olunur_ 



• 

• 
ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

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

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

~Eskişehir eker Fabrikası 1 Askeri fabrikalar ilanları I 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Askeri Fabrikaları için şart· 
namesine göre 2100 kilo Gırıl' 
fit pazarlıkla mübayaa edile· 
cektir. Pazarlığa girmek iste· 
yenler 1 Şubat 934 perşem~ 
günü saat 14 te Balarköy Bı1· 
rut F abrikalarmda satmalnıll 
Komisyonuna müracaat et· 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şeke:rin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. sinler. (430) ,(414) 

Ti. 560 

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

SARIYER YOKSULLARI 
KORUMA YURDUNDAN : 

Sanyer Büyükdere, Yenimahalle et• 
nalının lıtanbul'dan ııetirteceği ve Is· 
tanbul' a göndereceği malların deniz J"' 
Jile getirilmesi yurtta mevcut ıartnametl 
mucibince ve müzayede suretile bir ıe• 
ne müddetle 11-2-934 pazar giinii ıaal 
14,S ihale edilecektir. Taliplerin yevıııİ 
mezkurda Cümhuriyet Hail< fırkacı Bii· 
yükdere nahiye merkezine gelmeleri. 

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

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 491 

KANZUK 
Öksürük Şurubu 
( Siro Pektoral ) 
En muannit 6ksürüklerle Bron1 

B - • kt'" şit, astm ve ogmaca nın a ı 

ilacıdır. G6ğüıleri zalf olanlar· 
da, vikaye edici te1iri ıayanı 

dikkattir. 

Her eczanede bulunur. 
(12547) 555 

Istanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Nümunesi Müdüriyetimizde mevcut iplik numarasını öl 
çen alatten beş ve kumaşların ~etre murabbaı sıkletini öl
çen aletten de 16 tane şartnamesıne tevfikan münakasa ile a· 
lınacaktır. Talip olanların 6-2-934 tarihine tesadüf eden Salı 
günü saat 14 te latanbul ithalat Gümrüğündeki Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. ,(282) · 440 

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

!79 

Elektrik tesisatı imtiyazı 
Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 

1-Mustaf Kemal Paş-ı kasabasının Nafia Vekaleti 
tarafından musaddak projesi mucibince 89024 lira keşifli E
lektrik tesisatının yapılmasıve işletilmesi imtiyazı otuz se 
ne müddetle ':alihine verilecektir. 

2 - Kasaba (ı4000) nufuslu ve dört bini mütecaviz 
hanelidir. 

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

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

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

6 _ Müteahhit sokaklara , Resmi Dairelere, Evlere, ve 
Fabrikalara Elektrik verecektir• Maamafih her şahıs kendi 
müessisesi dahilinde Elektrik tesisatım yapmakta serbestiııin 
muhafaza edecektir. 

7 _ Santral yeri, imti yazı almağa talip olana Beledi 
ye tarafından meccanen verilece~tir.. . . 

8 - Talip olanların tekliflerıll! ~apalı zarf derunu!' 
da müzayede ve münakasa kanunu mucıbınce 22-1-~3~ tarı
hinden itibaren otuz gün mü :ldetle ve Şubatın 22 ıncı Per
şembe günü saat on beşte M.. Kemal. Paşa Beledi.yesi ı::ncü: 
menine müracaat eyliyerek vermelerı ve elektrık pro1elerı 
nin yirmi beş lira mukabilinde Istanhul'da Taksimde istik
lal Apartmanında Elektrik Mühendisi Hasan Halet Beyden 
alınabileceği ilan olunur. ( 440) 

(12706) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No.ıı 

793 
795 
796 
8()3 
805 
806 
812 
814 
819 

Semti 

Arnavutköy .. .. 
Boğaı:lçl .. 

•• 
Yetilköy .. 
Beyoğlu 

MahallC1i 

Arnavutk6y 
.. .. 

Büyllkdere 
Yeniklly .. 
Şavketiye 

" 
Kurtulut 

Sokağı 

Bllyükayazma 
Ayazma mevkii 
Kondori 
Bayır 

Köybııı arkası 

.. 
Zümrüt 
Eczacı çıkmaı:ı ve istasyon 
Kurtuluı caddesi 

Cinsi 

Ah91p hane 
Barıka ve bahçe 
Ahtap llç kııım hane 
..&.rıa · 
Y anmıt hane arsası 
Arsa .. 
Ahşap hane ve bıhçe 
Kigir düldı:An ve bahçe 
ve baraka 

Hi1aesi Emlik Hisseye göre nııı· 
No.sı hammen kıymeti 

l/6 133 100 T. L. 
IH 11 50 

24172 40-42 yani 32 eaki 1560 
Tımamı 14 376 

.. .. 
" .. 1 46l 
" .. 5 450 
" ,. MOkerrer 2-58 1000 .. .. 6 400 il 

114 226-228 1750 
" 

825 Eytıp {lğrllı:apı) Hacı HüareY fğrikapı fmalitbane 112 65-67 750 ,, 
828 Edirnekapı Kemanket Arpacı bakkal Ana Tamamı 31 100 ., 
857 Kocamustafapaşa Çırağı Ha1an Çukurçeıme Ahşap hatıe 1/4 48 50 ., 
Yllıde yedi buçuk pey akçeleri!• ihale bedelleri nakden 't'eJı ırayrimllbıodil bonoıile lldenmek llzere yukarıdı enafı yazılı gayrimenkuller 

pazarlıkla 11bta çıkanlmıtbr. 512/934 Pazarteai gllııll ıaat 15 te kat'! ihaleleri icra kılınacaktır. Müzayedeye lttlrak etmek iıteyenleri• 
yevmi mezkOrda 11at on d6rt buçuğa kadar pey akçelerin! yatırmaları lbım~ır. 811 aeııey• ait verııi •e r11111mu mllştarlye aittir. Şartnaın• 
Banka.mıı kap111na aıılmışbr. (364) 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-::::~=- =======-:;:::/ 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No.11 
923 
924 

925 
926 

Semti 
Ak11ray 
Boğaziçi 

Kumkapı 

" 

MahallHi Sokağı 

Bakkal Kemalettin Küçük Lanııa 
BüyDkdere Kefeliköy 

Muhıine hatun Kilise 

" .. 
927 .. .. .. 
Yüıde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden 

kuller 11tıta çıkarılmıştır. 

• 

Cinsi Emlik 
No.ıı 

Ana metroın 138 36 
Buglin hane 15-15 mllkerrer 

Hi1aesl 

Tımamı 
213 

Hi11ey11 glSre ıd 
bammen kıyme 

1000 T. L. 
667 .. 

eski 11-13 kapı 
Kagir hane ve dllkkin 4-6 Tamamı 2000 ,. 
Muhterik meyhane ar11sı 8 16520/86400 186 ,, 
Kahve bahçesi 2 9492/86400 218 ., 

veyı gayrimDbadil bonoılle 6denmek üzere yukanda ev1afı yazılı ıayrlmeıı• 

Kat'i ihaleleri 12-2-934 pazartesi günll 11at on beıtedir. Müzayedeye iflirak edecekler yevmi mezkürda 1aat on d6rt bnçuğa kadal' 
pey akçalerinl yatırmaları llzımdır. Sen !İ hali ye vergiıile belediye resimleri Ye Yakıf icaresi müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısını 
aıılmııtır. (363) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-__,/ 

liNOMANTOL KANZUK 
( Romatizma için) 
Haricen kullanılan Romatizma 
lliçlarının en mükemmel .... en 

teslrliıidir. 
Had ve mllzmln adelıı ve maf
sal ağrılarile ıoğuk algııılık· 
!arından mütevellit ağrılarda 
ve ıiyatiklerde te1iri ıayanı 

dikkattir. 
Her eczanede bulunur. (12547) 

Makinist Aranıyor 
Elaziz elektrik fabrikasının yüz lira ÜC• 

retli makinistliği münhaldir. Talip olanların 
vesaik suretlerile birlikte Elaziz elektrik 
şirketine müracaatları ilan olunur. ( 12730) 

HÜSEYiN DANİŞ 

FRANSIZCA • TÜRKÇE 
Hukuki ve Medeni 

A 

LUGAT 
Dictionnaire Juridique et Civique 

Français. Turc 
Kanunlarda, ilmi, içtimai ve hukuki eserlerde, •iyaıi 

nutuklar ve konferanılarda, muahede ve ıtıukıye)e me· 
tinlerinde, yevmi gazetelerde, edebi kitaplar ve mec· 
mualarda kall;ıuılan tabir ve ıstılahları aenit cllmleler 
ve bol •iaallerle izah eder. 

800 kllıur aahifelik bu büyUk kamusun tab'ına aon derce• iti0 ' 

edilmiştir. Fiatı (5,50) bet buçuk, taıraya 6 liradır. 

NAŞiRi : KANAAT KÜTÜPHANESi • (1212oJ 

Umumi Nepiyat ve y;2:ı işleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gmetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


