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lannda birlik yapıyorlar. 
Orta tedrisat hocalarının 
derı saatleri artırıldı. 
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Bütün fırtına : 
·· stakbel bir harbin 

Patlamasından kopuyor! 
Muhalifler Yunanistanın giriştiği askeri taah
hütlerin tavzihi için misakı imzalıyan devletlerle 
tekrar müzakere açılmasında ısrar ediyorlar 

. Balkan Misakı 
Ve Venizelos 

--o-
Biımarck parlemanter idareli dev

letlerin ittifakına rağbet göstermezdi. 
"Bir fırka ile yapbğmız itilifı öteki 
fırka gelir boz.ar., derdi. Bunun içindir 
lci bu siyaset diıhiıi, uzun müddet, 1 • 
talyanm ittifak tekliflerine kartı illi • 
fat göıtermemiıti. Biamarck'ın naza
nnda ltalya ve Franoa hükiimetıiz bi
rer devletti. Biımarck, parlemanter 
ınemleketler ara11nda yalnız İngiltere· 
yi bu kaideden iıtisna ediyordu. Al • 
man devlet adamına göre, İngilizlerin 
ıiyasi olgunluklan müstekar bir harici 
ıiyaıet takip etmelerini temine kiı.fi 
bir zımandı. 

Bismarck tarafmdan bu kanaatin 
i2har edildiği zamandanberi aradan üç 
Çeyrek asır geçmittir• Bu müddet zar
fında Alman devlet adamının yanıldı
ğına delalet edecek kombinezonlar 
meydana gelmiştir. Fransa lngiltere ~le 
anlattı. Ve fırkaların değişmesine ra~
tnen lngiliz Franorz itilioh devam etti. 
Çarlık Rusyası bile 1894 ıeneıinde par· 
leınanter Fransanın dostluğuna rağ • 
bet gÖ•terdi. Demokrat ve parleman • 
ter devletler kombinnonu harbi umu• 
ıni gibi büyük bir imtihanı muvaffakı· 
Yelle geçirdi. Bununla beraber, harici 
~Ünasebetler bakımından parlemantel' 
ıdarelerin zafınr tebarüz ettiren vazi· 
Yeller kaqmnda kalındığı zamanlar 
da olmu,tur. 

Bugün bu vaziyete komıumuz Yu· 
naniıtanda tahit oluyoruz: Balkanlar
da statükonun muhafazasını temin 
için dört dey)et araımda bir miaak im-
2alanmı§trr. Yunaniıtan Balkanlarda 
ıtatükonun devamına taraftar olan dev
letlerin batında geliyor. Binaenaleyh 
bu ıniıak Yunan hariciyesinin temel 
taşını tetkil eden siyaseti takviye et • 
mittir. Ancak misak Yunan hükume
ti namına imza edildikten sonra tarihte 
'?'sal~.ne tesadüf edilmiyen iekilde 
hır munakaşaya zemin oldu. Miıakı im
zalayan devletlerden ıu veya bu ıu • 
nun bunun taarruzuna uğrarsa Yuna-. ' nııtana teveccüh edecek vuife ve 
ınes'uliyetler fırka liderleri araaında a ... 
leni bir ıe-kil~e müzakere ediliyor .. 
Sovyet Ruıya ile harp çıkarsa ıöyle o
lur, ltalya ile muharebe olurıa böyle 
olur. itiraf edelim ki bu, bizim gibi 
Yunan dostluğuna kıymet verenleri 
hayrete dütürecek garip ve garip ol • 
duğu kadar da hazin bir vaziyettir. 
>.fİ$aklar, muharebe ilan edildiği zaman 
~ev.letlere terettüp edecek vazifeleri 
.:Y•n etmek için İmzalanmaz, bahsedilen 
d.~harebelere mani olmak için imza e
alı· "· Bunun içindir iri Balkan miaakı 
. •kadar memleketler efkarı umumiye-

;• tarafından ıulhu ve müsalemeti ke .. 

1 ıılet altına alan bir vesika olarak kar§ı• 
ct.n.nııştır. 

lierhangi bir itilafın bunu imzala • 
~an devletlere menfaat mukabilinde bir 
ııl.ını vazife ve ıneo'uliyetler tahmil 
•tf'" ·· h okt B · 11•ne fUP e Y ur. u vazıfe ve 
~es'uliyetler de coğrafi vaziyete göre 

1 
•r memlekete fazla veya az külfetler 

d~ınil edebilir. Vazif~ler ve külfetler 
'!'heınle ölçülemez. Bız Yunaniıtanla 

llıiıata inızaladrğrrruz zaman, Yunanis
~ndan daha ağır mes'uliyetler albna 
!"diğiıniz ileri ıürülmüttü. Ancak bu-
il bir mesele yapmak aıla habrımıza 

telınediği gibi, bundan bahıetmeği de 
~ııl.:et ile telif kabul eder bir hare. 
•t bulmadık. 

ı. Balkan misakı imzalandığı zaman, 
~n11n bazı itirazlara hedef olacağını 
~ etmiştik. Fakat bu itirazın Yu

~••tandan geleceğini ve Yunanis
ı.~llda da Venizelos gibi Balkanlarda •d anlatmaya taraftar olan ~İr devlet 
d .. "'!'ının buna önayak olacagını asla 
~unınemiıtik. Biz Venizeloı'u, Bal • 
t, tniıakını bütün devletlerin ittiraki
.~eğil, iki üç devletle yapılmasına ta
>\tz •• . bir devlet adamı ':'la~~ tanıyo
•il; ~ımdiye kadar bu fıkrır:ıı her . ve
li ile i2bar etmekten çekınmemış • 
ler.d Bu maluatla Venizelos Türkiye İ· 
ıı 1• 0 •tluk ınioakını imzalarken, Yuna-

•tarı b" k. t .. . . l-'a . •n ır asırdanberi ta ıp e tıgı sı· 
&:a.~et_ı tamamife tersine çevinnek ce • 
~•tı . - f k 1 •ııı "' ııosterdi ve muhalefet ır a a-

luı,1 da.Peıinden sürükledi. Şimdi o dost
llollca "Yaıetinin tabii neticesi olan 
la k " ~usakına karşı vaziyet almak
lıi, endı eserini baltalamaktan ba§ka 
levc~hy Yapınıyor. Cünkü misaka karşı 
'i .,

0

1 ettiği İtirazla;. dolayısile Türk • 
•diy an dostluk miaakını da istihdaf 
Ye d";~. 1 Türk • Yunan dostluğu bir ga
lnak ~· .' Balkanlarda bir gayeye var
dilt; •ç.ın bir merhale idi. Nasıl ki şim· 

""sak t. daha umumi ve daha mü-

1Balkan Misakı kalıyor mu? 
Venizelos'un asılmasını isteyenler de 
var, '' O ortadan kalkmadan bu 

işler durulmaz .. ,, diyorlar 
Yarını merakla bekliyoruz 

taabhüdab aakeriyeei ha1dunda izahat 
istenilmesini ve ancak bundan aonra 
miıakın ayan ve mebutan mecliıleri 
tarafından taıdikini teklif eylemiıtir. · 

Sabrk Hariciye num11111 yaptığı be· 

M. Mihalakopoulos 
ATlNA, 3 (Milliyet) - Fırka reis

leri dün öğ]eden sonra hariciye nezare
tinde toplanarak Balkan misakının İm· 
zasından mütevellit vaziyet etrafında 
müzakerelerine devam ebnltlerdir. 

Dün bütün içtima esna11nda oade 
muhafazakar fırka reisi ve oabık Ha • 
riciye nazırı M. Mihalakopulos ıöz söy• 
!emiştir. 

Sabık nazır, Balkan misakmdan mü
tevellit vaziyetleri izah etınif, ve misak 
mucibince askeri taahhüdat sarahaten ' . tesbit edilmediğinden , Yunanıstanın 
maruz bulunduğu tehlikeleri anlatmıt· 
trr. Bunu müteakip M. Mihalakopulos 
alakadar devletlerden Yunanistanın 

\, /anat esnaaında ha11l olan İntiba ken
Jisinin M. Venizeloı , M. Kafan'daris
ten daha ileri gİhnİf olmasıdır. En 10• 

nunda, M. Mihalakopuloı ayanda.ki hat• 
tı hareketini hükumetin bu husustaki 
vazi_ye.tine göre tanzim edeceğini ıöy ... 
lemııtır. 

Fırka r~slerini~. bugünkü içtimarn
~ M . . V: eruzel~s !"u~ataların bugün 
bıtmesını ve hukumetin misak hakkın
da.iri hatlı hareketini derhal tesbit et-

(Dcvamı 7 inci sahifede) 

M. Metaksas 

Silô.hsızla.!'ma suya düşüyor 

Fransa Almanyanın 
Silahlanmasını istemiyor 
Amerika, İngiltere teklifini yani Al
manyanın silahlanmasını kabul ediyor 

Sir John Siman 
dan sonra silah • 
lanma meselesini 
konusmak üzere 
1 ngilf z nazırların 
dan M. Eden de 
Romada bazı te • 
mastarda bulun -
muş ve avdet e • 
derken Pariııte 
Fransız ricalile 
de konuşmuştu. 
M. Eden'in bu te· 
maslarından ne 
netice çıktığı he -
nüz maliim değil
dir. Bu ancak bu 
husustaki rapo -
run intifarından 

sonra an/asılacak • . · · M Ed f 
t t ·ı · Al Jngılız Harıcıye nazırı . en ve ransız 
ır. ngı tere • H · · M B th · m ·ı ·h arıcıye nazırı . ar ou 
anyanın sı a • 

lanmasını kabul etmekte ve diğer 
devletlerin silahlarını ismdi bulun
duğu vaziyette tutmal~ını İstemek 
kemmel . bir misak için yeni bir mer
haleden ıbarettir. Bu merhalelerin her 
h~ngi biri bir devletin işine elverir 
dıye orada durulamaz. Ya niha.1 he • 
defe ~ötüren yol üzerinde fırsat ~ık • 
tıkça rleri gidilir, yahut ta büsbüliin 
ric'at edilerek Balkanlarda her türlü an· 
laşm~ .. teşebbüsünden vazgeçilir. Bu
nun ıkısı ortası yoktur. Türk ... Yu .. 
nan misakı bir başlangıçtı. Balkan mi
sakı hedefe doğru ehemmiyetli bir a • 
dımdır. Nihai hedef misaka Bulgariı
tanın iıtirakini de temin ederek şümul-

tedir. lngilterenin noktai nazarı İ· 
se diğer devletlerin kısmen silahsız 

(Devamı 7 inci sahifede) 

lü bir Balkan anlaıması meydana getir
mektir. Venizelos ilk adımda <I ırmak 
isliyor. Yarın ba§ka birisi de ikinci a
dımda dunnak İsleyebilir. Ancak Bal
kan misakını İmza1ayan1ar umumi ve 
şamil bir Balkan anlaşmaıına hakir o
larak ehemmiyet vermi,Icrdir ki Bul
garistanın da i~tiraki için misak kapı • 
lnrı açık bırakılırnıtır. Anladığımıza 
göre, Venizeloı'un da istediği budur. 
Fakat eğer hakikaten bunu istiyorsa 
tuttuğu yol Balkan memleketlerini b~ 
hedefe götürmez. 

T ekiif yerinde 
Ve olgundur 

Belediye tetkik-
lerine başladı ---• Belediye Reisi söylüyor : 

. 1932 temmuzundan beri Telefon 
tirketinin abonelerden aldığı fazla mü 

kaleme ücretinin bal 
1ca iade edilmiyerek 
·ehirde bir baataba • 
>e yapılmaaı hakkın· 
laki teklif her taraf
a umumi bir alika U· 

~ Ç- ·andırmaktadır. Evel 
e de kaydettiğimiz 
ibi Telefon tirketi 
akriben yüz bin lira 
ı mütecaviz bir pa· 
•Yı ödemek mecburi 
etindedir. Bu para 
le bir haatahane yap 

.•• ak imki.n dahilinde 
Muhittin Bey dir. Aldığımız malü • 

mata göre hastaha • 
ne İnşaatında beher yatak için 7 bin li
raya ihtiyaç vardır. Yani bir yatakta 
bir hastanın yatabil • 
meıi için bütün teıi .. 
aat ve levazım maara
fı olarak yedi bin lira 
aarfedilmek lazımdır. 
Bu yatağın idame mas 
rafı ayndır. Y a.pılan 
ilk heııaplara göre faz 
la telefon mülı&leme
•i ücretlerile 15 - 2C 
yataklı bir hutahane 

. vücude etinnek ka 
bildir. Aldığımız ma. 
hlmata göre bu tek · 
lif belediye tarafın -
dan da muvafık görül Ali Rıza Bey 
müt ve üzerinde etüt 
)er yapılmaia baılanmqtır. Vali ve be 
lediye reiai Muhittin Bey dün bu hu
susta bize dedi ki: 

- · Bu fikir iyi bir fikirdir. Meşgul 
olacağız. Ancak paranın halka tevzi 
edilmemesi cihetini hal için belediye
nin salahiyeti yoktur. Bu hu•u• için 
ne gibi kanuni yollardan yürümek l&. 
zımsa onları tetkik edeceğiz.,, 

Diğer taraftan Sıhhiye müdürü All 
Rıza Bey de demiştir ki: 

- Teklif yerindedir. Şehir yeni bir 
sıhhat müesesesi kazanacağı cihetle, 
bu teklif büyük bir şülıran ve memnu
niyetle "kcırplcırız.,, 
---,-~--o---------

M ecliste Türk 
Fransız grupu 

-o--

y etmiş mebus grupa 
dahil oldu 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Bü 
yük Millet Meclisinde Türkiye - Fran
aa grupu tetekkül ebnittir. Grup re • 
iıliğine Tekirdaiı mebusu Cemil, ikin
ci reisliklere Erzincan mebusu Saffet 
ve l&tanbul mebuau Halil Etem, umu
mi katipliğine Sivaı mebusu Necmet
tin Sadık Beyler aeçilmitlerdir. 

Gnıpa dahil olan 70 mebus ara • 
aında mÜ•takil mebualardan lzmir me 
busu Halil ve Kocaeli mebusu Sırrı B. 
ler de vardır. 

Grupun te,kil edildiği Fransız par
lamentosundaki grup reisi M. Herri • 
ot'ya telgrafla bildirilmit ve alınan ce 
vapta M. Herriot tebrik, tahassüs ve 
m'uvaffakıyet temennilerini kaydet .. 
mittir. 

Büyük elçi/erde 
Değişiklik 

-o---

Fırka reislerinin içtimaın
da Yunanistanın Balkan mi
sakı hakkında yeniden devlet
lerle müzakeresi teklif ediliyor 

Tel • {Müdür: 24318, Yu1 İfleri müdürü: 24319. 
• idare ve Matba• : 24310. 

• 
lzmir - Kasaba Demir 
..Bandır.ma ., y o 1 u n u 

da aldık ---
Hat devlet 

'hesabına işlemeye başladı 

Demir ağ 7 50 kilometre 
daha 
uzadı 

l<!"llıll.. 

Nafia 
Vekili 

• 
nın 

BALIKESiR, (Milliyet) - lzmir -
Kasaba ve temdidi demiryolunun devlet 
çe mübayaa edilmeıine karar verilmit· 
tir. 

Ve demiryollarımıza bir marttan i
tibaren 765 kilometre daha ilave e • 
dilmiıtir. Bu ıebeke memleketimizin 
en itlek ve mamur kötelerinde olduğu 
için daima kazançlı ve iktısadi bir ıe
bekedir. 

Bu karan vennit olan hii.klimeti mem 
lekele kazandırdığı azim faydalardan 
dolayı tebrik etmek icap eder. 

Böyle bir karar verilmlt olması halk
ta bilhassa demiryolu .. üstahdemlni 

arasında büyük bir memnuniyetle kar
ıılanmııtır. 

Kütahyadan Balıkeıire kadar demir. 
yolu inıa edilince bu hattın iktısadi 
vaziyetini ıslah etmek için de bu kara
ra ihtiyaç vardı. Zira tarife ve iılet• 
me aynlığı yüzünden memleket mena
fii liyikile korunamıyordu. lktııadi 
vahd~t ile idare vahdeti arasında 11la 
bir bağlantı olduğu için timdi pek fark 
edilemiyen menfaatlerin yarm öbür • 
aün göze batacak dereceyi bulacağında 
§Üphe edilemez. 

Bu büyük milli demiryolculuk hare
(Devamı 6 ıncı sabifede) 

Maarif Vekili Haydarpaıada kendisini bekleyenleri nasıl yalnız dönJürdüyac 
lstanbu/a da öylece yalnız ve kimseye görünmeden indi, fakat MiLLiYET ob· 

jektifi bu in işi kaçırmadı. 

Sessiz, sadasız bir geliş! 
Maarif Vekilini Haydarpaşada bekle

yenler ne il~ karşılaştılar? 
---o--

İ nkılô.p enstitüsü 
Bugün açılıyor 

--o-

İlk dersi Hikmet 

tır. 

.. 
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Hergün bir yazı -
Bir karışı~lıkhr gidiyor! 
Lisan ve i~la yanlışlarını düzeltmek 

için de polisi mi tavzif etmeli? 
Yeni harfleri kabul ettikten son· 

ra, pek az süren bir imla kargaşa· 
lığı oldu. Herkes, aklına nasıl eser
se, dili nasıl dönerse öyle yazma
ğa başladı. Bu kargaşalık, ilk gün· 
ler için mazur görülebilirdi. Fakat 
aradan seneler geçtiği halde, 'ura· 
da, burada dilini ve şivesini düzelt
meyinlere rastlıyoruz. 

Mesela, gazoz kelimesinin nasıl 
olup ta üç fekilde yazılabildiğine 
~a~mamak elde midir? Bir yerde 
gazöz ..• Bir yerde gozoz .• Bir bat· 
ka yerde gazüz .. Biri gazino yazar. 
öteki kazino diye doğrultur. Biri 
kite der. Öteki, bunun gİfe olduğu
nu ileri sürerek aslında olduğu gibi 
kullanır. Ankara caddeıini iki sıra
lı kaplıyan kitapçı dükkanlarına 
bakmız. Birinin iımi kitaplıanedir, 
ötekinin kütüphane·. Vakıa, ikisi 
de yanlıt detti. Fakat niçin bili 
arapçanın tesiri altındayız? " •••• ki
tapç111,. desek olmaz mı? 

Sonu "hane,, ile biten iıimler a
l asında eczahaneyi unutmıyalrm. 
"Eczane., diyen var, Eczahane di
yen var. 

Hangiıini kullanacağız? Hele 
sahıs isimlerinde yaptığımız hata
İar saymakla bitmez. Muzaffer = 
Müzaffer, Burhan = Bürban, Sıd
kı Sıtkı, Hüıeyn = Hüseyin,Riza 
c. Rıza, Lütfü = Lutfi. 

Kendi adlarını yazarken, tered
düde dütenler az mı? Şark vilayet
leri ahalisinden biri, imzasını Tö"
fik diye yazıyordu· Yanl191m düzelt 
mek istedim : 

- Tövfik değil, Tevfik'tir! Fa
kat o gene bildiğinden şaşmadı. 

Sive ile birlikte imlanın da de
ğİf~esi l!zungelirae dilimizin çor
baya döneceğini hisaba katnuyo

ruz. 
Resmi dairelerin çalıtma odala

rında levhalara föyle bir göz atar
sak bıuit müdiriyet kelimeainin 
bile bafka batka tar:o:larda yazddı· 
ğını göriiriiz. Birinde Müdiriyet, 
birinde müdüriyet, birinde müdür
lük! En doğrusu, en kestirmesi de 
bu, müdürlük •• "Müdiriyet,. kelime
sinin ifade ettiği mi.nanın "Mü
dürlük., de nui ekaik? 

Y ıı.bancı\arın ismini yazarken 
hepimizde bir tereddüt: 

- Acaba, aslındaJcj gibi mi yaz
sak, yoksa türkçede konu,ulduğu 
gibi mi? 

Geçen gün, bir yoğurtçu dükka
nında, yoğurt kelimesi yuğurt diye 
yazılmıJtı. Dükkan sahibine hatır
lattım: 

...:... Yuğurt denmez, yoğurt denir! 
Başını ıalladı: 
- Bizim ta.rafta yuğurt derler! •• 

Rumelide, yoğurt yerine yuğurt 
dendiğini ben de bilirim, fakat, ma
dem ki lstanbul •iveıini kabul et-

' > " tik. Yoğurt diyeceğiz. Adamcagız; 
hatasını anlamış. Dün geçerken 
dikkat ettim, "yuğurt,,u yoğurt 
yapmıt· 

Telefon rehberini açınız. Sık sık 
rastlarsınız: Adalet Han, Basiret 
Han, Celal Bey Han... Bunların 
türkçesini söylemek icap ettiği za
man Adalet hanı, Basiret hanı, 
Celal Bey hanı, dememiz daha doğ
ru olmaz mı? 

Fakat, dilimizi bir kere fena alıt 
trrmıtız. "Tokatliyan oteli,, varken, 
Otel Tokatlian, Nimet apartımam 
dururken Nimet apartıman .• Şık si
neması yerine Sık sinema, Türk si
neması yerine Türk sinema .. 

Şu ekmeğini yediğimiz yerin 
adı bile deği,ikliklere uğnyor: 
Firm, fırın, frun .• F urun.. Bunla
rın hangisi doğru olduğunu kelime

yi öz dilimizin mehek tafrna vurur 
vurmaz anlamak kabildir. Fakat 
bunu, yapmak zahmetine bir türlü 
katlanmak istemiyoruz. 

Tenzilatlı sabt yaptığım ili.n e
den mağazaların camekanlarında 
ki kırmızılı, mavili kağıtlara hiç 
göz attığmız var mı? 

Rastgele bir tanesini sizinle bir
likte okuyalım: 

Buyuk tenzılat 
Magazemizın terki ticaret hA~.,_ 

bile kapanaceginden dolayı beli
mum mallerde o/0 40 tenzılat ya
pılmİftir. Bu fursati kaçirmayiniz? 

Benim seçtiğim, misal, gene şöy· 
le böyle .. ya hiç okunmıyan, mana
sı hiç aııla,ılmayanlara ne demeli? 

Eğer memleketimize gelen bir 
yabancı, Latin harflere aslından 
alı,kın olmasından cesaret alarak, 
Beyoğlu caddesindeki mağazaların 
isimlerini okuya okuya, Galatasa
raydan Taksime kadar yürüse, Par· 

makkapıya gelmeden, belledikleri
ni yeni ba.,tan ezberlemeğe mecbur 
olur! Mağaza mı, Magaza mı, yok 
sa Maza mı? .. Dükkan mı, dükken 
mi, tükan mı, yoksa tükken mi? 

Rahmetli Üstat Ahmet Rasim, 
bir aralık yumurta kelimesinin, bir 
satıcı ağzında aldığı muhtelif söy
lenit tarzlarını taklit etmitti: · 

Y 11nırta, yomırta, yemurta, ynnır 
le, yanıirta .. Yumurta .•. 

Ayak satıcılarına kimsenin bir 
şey dediği yok. Fakat herkesin gö
zü önüne, okunsun diye asılan ta
belalardaki imli yanlıtlıklan bü
tün millete maledilebilir . Onları gö
ren, bizde mazbut bir imli. kaidesi 
olmadığına bükınetııe, haksız sayı
lamaz. Yeni harfler sayesinde ö
nümüzde nurlu bir yol açıldı. As
ker ocağında Mehmet'çik, tırpanı 

omuzunda çiftçi, i,inin başında 
kasabalı .. Gemide tayfa, kaldırım 
üstünde kundura boyacısı okuma 
zevkini. tattı. Millet açlıktan çık
mıt insaııla.rın ekmeğe sarıldığı 
gibi kitaba sarıldı. Şimdi ona, bel
lediğini unutturacak, yahut ters bel 
letecek hareketlerde bulunmak 
doğru olur mu? 

M. SALA.HATTIN 

Çocuklara sıcak yemek 
Halıcıoğlunda bir hayir müeıusi kurulmuftur, Bu tefekkülün ba§ına nahi· 

ye müdürü Halil Halit tJey b~.tu••H''-'"'aaır. ~dlfes&e.se elli fakir ve kimsesiz 
ç<>cuğa haftada üç gön sıcak yemek ve recektı~ · Dün ~u müeaeşenin vücude ge
tirdiği ~ evinin kü:;at resmi yapılmıştır. If al!t !Jey bır nutuk oöylemi.f, mütea-
kıben 50 çocuğa ••cak yemek .,,. r-•lı rJerılmıştır. . 

Küıat resminde birçok urJoıt ha1:tr b~l~~muştur. Bu. hayırl! •ıe. yol açan na 
hiye müdürü beye ve Himayeietfoıl l)e Hılôlıoıhmer nahıye re,.ferme teşekkür 
ed ilmi§tir. 

Muazzam bir su bendi 
E8ERSVALDE, 3. A.A. - Bütün 

dünyada eşsiz ve alman tekniğinin bir ha 

ı ikası adedilen Niedecfinov su bendinin 
inşaatı ikmal edilmi~tir. 25 Martt:ı açı• 
lacaktcr. Bent vapurları 35 metre yüksd.
lığe çıkaJ"Maktadır. Su ile dolu ı, ,,, ,,z ın 

ağırlığı 4200 tondur. Ve her hı . 705 
beyğir kuvvetinde d;;rt elektrik moUor:i
le müt.,harrik 256 çelik halatla asılıdır. 

İtalyan meb'us:arı 
ROMA, 3 .A.A. - lsefani ajansı bil. 

dit İyor : 
Büyük façiıt meclisi yeni mebusan lis

le.•İni kabul etmiştir. Bu listede M. Mus· 
solini ile 399 mebusun İsmi vard.r. Y C· 

ni meclis de eskisi g;bi 400 azadan mü
rekkeptir. Eski meclis azasından 17 si öl
müş, 23 Ü ayana tayin olunmu§, ve 3ü is 
lifa ~bniştJir. Yeni meclise 144 yeni ve 
256 de eski aza ııirmektedir -
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HARİCİ HABERLER 
Von Pcıpen'in sözleri 

"Sarre,, mutlaka 
Almanya ya 

iade edilmelidir 
BERLlN, 3. A.A. -Alman istihbarat 

büroou bildiriyor ı 
Başvekil muav!ni Von Papen Fransa .. 

nm Sarre siyaseti hakkında söylediği. bir 
nu :·~kta bu ilhak siyasetinin muhtelif saf· 
balarını izah ede~k demiştir ki : 

" Emperyaliat usullerin şiddet yolu 
bugün gayri kabili ıatbiktir. Bin;ıenaleyh, 
Fransa bizimle ba!vekilin teklif ettiği i~ 
berabediği ve anlıı§ma daire&inde yaşa
mak iıteyip i•temediği hakkıada bir ka
rar vermelidir. Alman hükUmelinin ıiya .. 
seti tamamen bu gayeye gibnektcdir.Al
man hükUmeti,Sarre arazİ'sinin geri ıef .. 
masini binlerce seneden beri tarihi bir 
zaruret olarak telakki etmiştir. Bu era
zinin bizimle büyük komıu millet ara
smda fikri ve iktisadi en eyi bir köprü 
tC§kil ettiğine de kanidir. Fransa fİmdi 
her türlü emperyaliıt fikri retettiğini söz 
!erle değil icraatla iobat etmek ftr&<ı ııı 
bulmaktadır. 

Von Papen1 milli birlik ruunun Sarre 
erazi.•' nde ne kadar inkiıaE etmiı, ve bu 
ruhun dün bütün fırkaların ve bütün ••· 
nıflarm Alınan cepheoinde birleımeleri 
suretiyle nasıl sabit olduğunu göatennİf· 
tir. 

---o--

Boenos aircs' de örfi idare 
BUENOS AIRES, 3. Ji..A. - Ayın 

dördüncü glinü intihabat yapılacağından 
örfi idare o gün için kaldınlmııtır. 

Daily Herold'in yazısı 

Uzak Şarkta 
Rus politikası 

LONDRA, 3. A.A.•-" Daily Herald" 
gazetesi "Uzak prktan R ... politikası" 
serle>"hası altında Jenenıl Blulıer den balı 
setmekte ve bunun uzak Şarkta üzerine 
almış olduğu vazifeyi anlaıi.,,-.akta ve bu 
gençin maden ~nayi itçisinin birinci ~ı
nıf askeri mezıyetlerini nasıl ortaya koy
duğunu hatırb.bnaktadır. 

Bu meziyetleri onu beyazlara kartı 
mücadelesinde, Ruı Mongolistanın mü· 
dalaasında ve Kanton ordusu riyasetinde 
tanınnuıtrr. 

işçi fırkasının naşiri olon bu gazele di
yor ki : 

" - İngiltere Ruılann askeri kuvvet
lerini takdir ebnemekle haksızlık ediyor, 
yeni ve eskisinden daha çok müthiı bir 
Ruıyanm doğduğunu anlamak mecburi
yetindeyiz.Rus-Japon vaziyetinin anahta 
n Londradadır. Filhakika, Japon Alman
ya ile lngiltereye istinat ediyor. Japon
ya, Ahr.anyadan na;oan <likkati .loaşka ta· 
rafa celbetmek hizmetini, lngilteredeıı 
de istikraz ve harp mühimınah bekliyor. 
Eğer biz Paris misakı ile muahedeyi ih
lal ettiğinden dolayi milletler cemyİeti 
tarafından kanun harici edilmit bir dev· 
lelin bizden ne bir top ne de bir Penny 
bekliyemiyeceğini ilan ede,..ek, uzak 
§arkta harp bulutlarını dağıhnak için en 
faideli işi görmüı oluruz. ' ' 

Türkiyeye gelen 
---o-

Çin askeri heyeti 
Moskovada 

MOSKOVA, 3 .A.A. -Tas ajansı bil
diriyor : 

İtalya ve Türkiyeyi ziyaret! eden Nan
kin hükumetinin Jenernl Y ang riyasetin
deki askeri heyeti dün Moıkovaya gd· 
miş ve istasyonda harbiye, bahriye ve 
hariciye komiserlikleri mümeuilkri ve 
Çin sefareti erkam tarafından karşılan
mıştır. Jeneral Y ang harbiye ve bahriye 
komiser muavini ile kızıl -crclu erkanı 
bariye reisi Egorof'u ziyaret elmİ!tir. 
Heyet Moskovadan Lehistana gidecektir. 

Veba aşlıyan caniler 
BOMBA Y, 3. A.A. - Beogale eml&k 

sahiplerinden zengin bir adaır..ın ölümü
ne sebebiyet venniı olmak töhmetile, u
bıta iki hekimi tevkif etmişti r. 

Bu zengin zat, adı ıaru belli olmayan, 
Bombaylı bir alimin İs .ısyondıı kendisi
ne tahtelcilt zerkettiği veba basillerini" 
te5irile ölmüttiiT. 

---o---
Macar ve Avusturya 

başvekilleri 
ROMA, 3.A.A. - Resmen b"ldiriBi· 

ğlne göre, Macar ve Avustufya başvekil
leri, M. Gömböı ile M. Dol!fuss, ltalya 
hükUmetini resmi ıurette :üyaret ebnek 
üzere marlİJ.n 14, 15 ve 16 ıncı günleri 
Romada bulunacaklardır. 

--·--
İngiliz - Rus ticareti 

l.ONDRA, 3. A. A. - Sir John Si· 
mon lngiltere - Sovyet ticaret muahedc•i
ni imzalamıştır. Muaaddak suretler, mua .. 
he<1enin meriyet mevk:ine gl-r2ceği t.d.rih 
ol&'l mart ortasında, Mo•kovada teati e• 
c!ilec<'!<lir. __ ,, __ 

Bulgar kralı dönüyor 
. BE.RLlN, 3. A.A. - Bulgaristan kra

lı Bona, bu ıabah memleketine dönmek 
Üzere B-:l'linden aynlmıtbr. 

Kral, ıstaıyonda hariciye nazın M. 
Von Neurath ile diğer bazı §ahsiyetler 
tarafından uğurlanmııtır. 

-o-

25 milyon miras 
TERVlSO, (lta!ya),3. A.A. - Villa

rezic-, dn bulunan Braccianti ailesj, A .. 
merikada ölen, akrabalar1ndan, cesim 
petrol madenleri sahibi Trembin nam•n· 
da birisinden 25 milyon dolar mira. ye
miılerdir. 

Ticaret mukaveleleri 
-o-

Mösyö Roosevelt 
kongreden 

salahiyet istiyor 
VASINGTON, 3 .A.A. - Kongraya 

bir hitabesinde M.Rozevelt, hükumete e<: 
nebi devletlerle ticaret mukaveleleri yap
mak selahiyeti verilmeıini istemi~tir. Rei 
sicümhur muayyen hudutlar dahilinde. 
Amerika zira.at senayiini himaye edecek 
şekilde ithalB.t memnuniyetlerini değiştir. 
mek selahiyetini de istemiş ve bu sela
hiyetıleri ne için istediğini uzun 1.1zun an .. 
labnıştır. Reisicümhur 1929 iıtatistikleri
ne nazaran dünya ticaretinin yÜzde yet• 
mit gukut etmit olduğunu, diğer hüku
metleri11 mütekabiliyet esaslan Ü.Zerine 
ticaret muka .. eleleri yaparak ellerinden 
geldiği kadar beynelmilel ticaret iıtira
ke çalıştıklarım ~öylem:ştir. 
Eğer deınittir, Ameıikanın beynelmi

lel ticarette hakkı olduğu mevkii muha
faza etmesini isterıenb., Amerika bük~
metinin, diğer hükfımetlerle, seri ve kat'i 
bir ıekilde e..,.lı bir programa iıtinade11 
müzakerelere giriıehilmesi lizımdır. 

Demokratlann fikri 
VAŞiNGTON, 3. A.A. - Demokrat

lar kongraıun, reisicümhura, istemi§ ol
duğu ticari mukaveleler yapmak oe'ahi
yetini vereceği kana.aıindedirler. Fakat 
cümhuriyetciler bu talebi baddea aşın 
telakki etmektedirler. . .. 

Ayan Hanison teklifin,, ,iddetli "?".mu 
na.kaşeden sonra ınüme&ailler meclı&ın• 
den derhal geçeceğini ve ayanın, makul 
bir müddet sonnı bunu kabul edeceğini 
zannetmektedir. 

Hapisanede yangın 

1500 mahkum az 
Kalsın yanıyordu 

RANGON, 3. A.A •. - Ranııon mer
kez hapisanesinde mahbusle.r bir yaıı,gın 
çtkal'mıtlarchr. Mahbuılar, yangın kar
ııataiığmdan istifade ederek k~~ ni
yetinde idiler. Yangın az kalsın bülıün ha 
pisaneyi yakacaktı. OÇ hüyük atelye ki
m.ilen yanmlflır. Askeri polis, süngü tak 
vaziyetinde tehlikeli bir halde bulunan 
gardiyanlan mahbuslarm ellerinden kur
tarmıılardır. Etfaiye iki üç ııaat mütema
diyen çal.ı~k yangını durdurmuıtur 
Hapil8Jlede 1500 mahbuı vıırdı. 

Almanyada bir idam 
HAMBURG, 3. A.A. - Müt..,.ddit sa· 

bıkaları bulunan katil Hannack 28 ŞU• 
batla verilen hüküm mucibince, bu sabah 
idam edilıniştir. ...........,_ 

Yeni lspanyol kabinesi 
MADRlT, 3. A.A. Kabine bu aahah 

§U suretle teıekkül etmiştir: Bqvekil: 
M. Lerroox, Hariciye M. Pi~lero, 
dahiliye M. Salazar Alonso. aı;bıye M. 
Hidalgo bahriye M. Roclıa, zıraat M. 

' . M. Cyrillo del Rio, sanayi ve bare.t: 
Saınpe.-, Münakalit M. Syr, malıye M. 
Marraco, adliye M. Alvarez y..ı.ıes, maa
rif Pariı sefiri M. de Madanago. 

Stavisky rezaleti 

Madam Stavisky 
Tevkif edildi 

PARIS, 2. A.A. - Stavisky tahkikatı 
devam ediyor. Bugün müstantik M. ~
halt madam Staviskiyi uzun müddet ıs· 
ticv~p etmiştir. Bu isticvap neticesinde 
kadının tevkifine karar verilmİ§tİr. 

Madam Stavisky hapishaneye gönde· 
ı·i.lmİ§ti.r. 

Çek defterinin tetki.k~ 
PARIS, 3 .. A.A. - istintak h~'arnMı. 

rk den m.,.. • 
Ordonneau, hu sabah '.' . en k.a nlan ,,~ 
na gelerek, çek defterınınld çad"I ' ·ı e e e ı en ev-müfetti§ Bony vaattası e 

k .. • d tetkı"katta bulunmuıtur. ra uzenne 'd D 
Hakim, Staviskinin aven;sınd~ln . e• 

d k ,. namına u..nzım e · mı§ ve 
par onu.. enc.:ı . ... bul k 
tutan 20 milyona balıı:: uruna ta o-
lan cekler hakkında yenıden sorg';'ya çek-
mis 'İl'. ! ... .. . 

Depardon, bu meblagd~.n on uç mılyo
ımn mahalli sarfmı bu gune kadar taş
rih etmemi§ ve eski ifadMini teyit d

miştir. 
Bu adamın dediklerine ıı;öre, paralan 

.e.1ır almaz, bizzat Staviskive v;-~~' o 
el?. bun1an ~una buruı dağ!tmı~ uru§. 

Sıav·aky hakkında bir rapor 
PARIS. 3 .A.A. - 1926 •encsi ile 

193'\ teşrini evvel\ arasında St•v.iskin'.n 
ilk davasmın on dokuz dafa tal~k ed.ıl: 
metli bakk~nda temyiz mahkemea_ı . reası 
M Lesconve tarafmdan yapılan ıki tah
kikat raporu neşredilm:\Iİr. • 

Birinci rapor muhtelıf usul hataları :
le vapılan tal;klerin tarihçeıi~i yapm~~
lıulıl". Son talikler sebfoplermden .. b ": 
1931 de vazifesinden avnlan mudde! 
un,umi muavininin dosyaları devretınes.ı-

dir. b ti 
Rarıor;J. hakimlerin hareket ••; e• -

nin sık !iık h-t'rici tec;rlerle ve bılhks~f 
h5.kim1erin rnüzakr.Telerini re~rPdere . : -
k"' umumivevi 11\h ve'\!';,, alev'l..1> cev1r ... n 

ar.'ı, t ,,e<rivatile ıiAh<lit eclildiP:ini <le 
m~ '"' ' ' 'k" d"I bil,1irilmek•~ ve bu n•lded" t 1b.ayet .. ~~ ; 

k! d. Nihavrt "'"or • ır mu eı 
nı~ e ar. • • ki' • t" t 
ur:lum\ muavinin.in Stavıs .nın ıva -~°'" 
~una b1r davf"t~ ke.bul etmesıne teessuF e
dilmekl@ beraber n"' vi,..rf11."i b:r za:lf ~e 
d~ h:ıkimlerin ş .. r ... fi.,1 ;h1il ed-cek hır 
h;dise görülmediği bildirilmektedir. 

Şikasıoda yasak filmler 
ŞIKAGO. 3. A:~· - ~adiselere sebe

biyet vermemek ıçın polıs. he.zı A nupa 
hadiseleri ile Avusturya iıyanı hakkmıla 
ki havadis filim ıı-azetelerioin gösttril
meısini yasak etmiıtir. 

- .· 

. • . . ı~ -f" .. "°· • ·• ~.·- .. 

DA&.i 
Hükumet bütçe hakkında 
Fırkada izahat verecek 
Fırka grupu bugün toplanıgor 

Kazanç vergisi layihası geri alındı; bir 
defa daha tetkik edilecek 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Fırka 
grupu yarın saat on bette İçtimaa da
vet edilmiştir. Bu toplantıda hüku -
met, grup azalanna yeni bütçe mü .. 
naııebetile Millet Meclisine alınmasım 
teklif ettiği yeni tedbirleri izah ede -
c.ektir. 

Buhran vergisi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - lktısa 

di buhran vergisi kanununa müzey -
yel olarak hiikilmetin Millet Meclisi -
ne tevdi ettiği kanun layihası bu ver
ginin bilümuın kazanç erbabına teı -
milini iatilzam etmektedir. Bugiine 
kadar yalnız hizmet erbabı ile bina -
!ardan alman bu vergi bu suretle ti -
caret müesıeelerine, ıeyyar eınafa, 
doktorlar, diıçiler, baytarlar, avukat
lar, dava vekilleri, mühendi•ler, mi -
nıarlar, mütebaaaıs ve müıavirler gi
bi biliimum aerbest sanat erbabına da 
teımil olunacaktD'. 

Ticaret müeaııeelerinden tahakkuk 
edeeek kazanç vergilerinin yÜzde yir
miai ve ııerbeat meslekler erbabından 
kazanç vergilerinin beıte biri nisbe -

Madeni yağlar inhisarı 
tinde buhran zammı almmaıının karat 
altına alınmaaı ihtimali vardır. 

Madenr yağlar inhisarı 
Mayi madeni mahrukat ve madent 

yağlar inhisarı iamile teıekkül edecek 
ve inhisarlar idaresinin bir ciiz'ü ola
cak olan inhisar benzin, petrol, ma -
:ıot, gazoin, motorin, gres, makineler ... 
de kullanılan madeni yağlardan kilo 
baıma muayyen nisbette inhisar resmi 
alınacaktır. Müvazene vergisinin bir 
sene daha temdidini hükı1met bir layi
ha ile teklif edecektir. 

Kazanç vergisi 
Bugün meclis heyeti umumiyeain • 

den muhtelit encümen tarafından ge
ri alman kazanç vergisi layihası Mali· 
ye vekili Fuat Beyin huzurile bir de
fa daha tetkike tabi tutulacaktır. La· 
yihadaki eıaslar Üzerinde bazı tadil· 
ler yapılması muhtemeldir. Bu meyal\ 
da hizmet erbabından bugün al uunak
ta olan vergi nisbetlerinin muhafazası 
maksadile layiha hükümleri ona göre 
değiıtirilecektir. 

Misak meselesi bugün hariciye 
encümeninde görüşülecek 

'ANKARA, 3. (Telefonla) - Hariciye encümeni yarın toplana
caktır. Bu içtimada Hariciye Ve~ili Tevfik Rü,tü Beyin izahatı dinıe
necek ve bu meyanda Balkan mısakı görüşülecektir. 

Rusya -Japonya ve Mogolistan 
MOSKOVA, 3. A.A. - Asahi i11mindeki Japon gazetesi Sovyet 

Rusyanın Mogoli.tandaki kuvvetlerini artırmakta olduğunu yazmakta 
ve bu keyliyetin Japon ordularını hadiseleri dikkatle takip etmeye 
mecbur kaldığını yazmaktadır. Bundan bahseden lsvestia gazetes:. bıı 
yeni tahrikLitı tekzip etmekte ve bu yazdar da dahili Mo~olistan _ n 
sonra Japonyanın harici Moğolislani da ele geçirmek arzusunu görmek. 
tedir. 

Romada üçler mülakatz 
ROMA, 3. A.A. - Stefani ajansı bildiriyor : 
Macaristan ba,vekili M. Gömböf ve A11uıturya fanselyesi M. Dol· 

luJJ1J, lta1ya hükümetine resmen iadei ziyaret etmek üzere martın 14, 15, 
16 ıncı günleri Romada bulunacaklardır. 

Cenupta 27 kaçakçı gaka/andı 
ANKARA, 3. A.A. - Verilen rnalümata göre, şubat ayının son 

ha/tan içinde cenup hududunda üçü müııademeli 23 kaçakçı vahası 
olmuftur. Bu vahalarda üç ölü yaralı 27 kaçakçı, 110 kilo gümrük, 
1200 kilo inhisar kaçağı ve 26 kaçakçı hayrJanı tutulmuştur. 

Zabıta memurlarının yaş
larına ait kanun 

Dün Mecliste zabıta memurlarının tah
didi sinnine dair kanunu kabul edildi 
ANKARA, 3. A. A. - B. M. M. bu- 1 

gün reia vekili Hasan Beyin riyasetinde 
toplanmı~hr. Rüıı:namenin biı-i.nci madde ... 
sinde Çankırı mebusu Mustaf Abdülha· 
lik Beyin arzuhal encümeninin 13 ma
yis 1933 tarihli mukan-erat cetvelindd<İ 
kararının umumi heyette müzakeresine 
ait takriri ile arzuhal encümeninin maz .. 
batası hakkındaki adliye ve teşkilatı e•a
siye encümenlerinden mü'ı..~ekkil muhte• 
lit encümenin mazb;:.tası bulunuyordu. 

Celsenin açılır.a.:;ını müteakip, rt\:~ ve.
kili Hasan Bey : " Muhtelit encume.n 
mazbatasının meselenin teşk\latı esas.•-

dd ı .. thır 
ye kanununun bazı ma e er.ı~ı e h'l" 
mahiyetinde bulunması dolayml~ da ı. ı 
nizamnamenin 121 üncü ıraddesı rou~ı· 
hince doğrudan doğruya teşkilatı eSj>.Sıy.e 
encümeni tarafından tetki~ lizun geld!'" 
ği malıiyetinde old uğunu so:l:'.leyerek, şım 
diden bu meseJe üzerinde m~nak~ıa aç-

ak d - deg"'ıldir meseleyı dogı·udan m ogru , . .. . 
d .,, .ı.., k'l'"' tı esasıye encumerune 

ogruya '"' ı a -'-k " d . . 
t d. tmek daha muvau tır. emışlır. ev ı e . .. 

M batanın teşkilitı esasıyc encume-
nine 3:evdii kabul edilmittri. .. .. .. 

B dan ıonra evkaf umum mudu!'lu
".. un veya müterelliler tarafından idare 
gunce . k' 1 k 1 • '-' olunan evkafa aıt u:.a ı yer er:ın 0tur3:y~ 
verilmesi, bağ ve bagçe, zeytınlik gıbı 
mahallerin malısüllerinin satılması suret
lerinin tanzim edilecek bir nizam.name j .. 
le yapılacağı hakkmdaki kanunun bi
ı·inci müzakeresi yapılmı§t'ır. 

Zabt"ta memurları 
Yine ayni suretle birinci müzakeresi 

yapılan ve kabul olunan zabıta memur
larının tahdidi sinnine alt kanun lôyi
hasına göre de : 

Mensuplanrun dereceleri itibarile !"."c
buri olarak tekaüde se\'kolunmaları ıçın 
Y•• hadleri ıunlardrr: 

Polis memurlariyle bu derecedeki ~.•
murlar ve katipler için ıin haddi 50, u
niformalr ve sivil 1<omi.•~r1er1e .~~ dere .. 
ceye muadil memurlar ıç," 53, unıfonna
lı ve siva merkez memurlarHe bu _duece· 
ye muadil memurlar için 54, emnı~et me· 
murlarile polis \'e emniyet müfetbş mua 

vinleri ve bu derecedeki şube şefleri i~İn 
SSJ üçüncü sınıf polis ve emniyet mü.fet
tişlerile bu dereceye muadil memurJ~r İ· 
çin 56,ikinci sınıf polis ve emniyet müfet 
tişlerile bu dereceye muadil memurlar i· 
çin 58, birinci sınıf polis ve emniyet mü· 
fettişlerile emniyeti umumiye şube mü
dürleri ve binrinci sınıf emniyet müdür
leri fevkindeki emniyet rr.iidürl r i ve 
muadil müdürlükler ve b>smüfetti•ler i· . ' ' çın 60 hr. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında 
fayda olduğu mafevkinin vereceği ve dn· 
biliye vekaletinin kabul edec?ği •Hl i
le anlaşılanlar icra vekilleri heyetinin ka 
rarile daha beş seneye kadar is!ıhda=> e· 
dilebilirler. 

Bu kanun mucibince tekaüt edilme1İ j .. 
cap eden zabita memu,·larırun te!<aiit 
edllmesi icap eden zabita ınemu.rlaınn~~ 
tekaut maaşları mülki ve aok"i teku~ 
kanunun 26 ıncı maddesi hükmün• tabı 
olacaktır. 

Beynelmilel yardım birliği mukavel~; 
•İne bazı ilaveler yapılması hakkında~ı 
kanun liyihas; encümenin te~e!>i üzerı: 
ne hariciye encümenine iade edildiği g! .. 
bi kazanç vergisi hııkkındaki kanun ~.•· 
yihasını tetkik eden iktisat, mal:ye, ı:tt• 
çe, adliye ve dahiliye encümenlerin ~" 
mürekkep muhtelit encümen m~zbk ~ 
muha•·ririnin \1alebi üzerine mezkur P 

nun layiha5l geri verilmiştir. Meclis pa• 
zartesi günü toplıınacaktır. .-------Fi\ , ş k" Behaettin a ~~ 

" "k 1 ra gore Beyin bıraktıgı vesı a a 

İttihat ve Terakki 

-., .... Y.ak .. ı•n•d•a .. M .. il•li•y•et•'•te .... ~ 
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HABERLERi Stavisky'ain çek koçanlan Modern devlet için 

modern bina Fransada oatlak veren ve ade
ta bir rejimi tehlikeye dütüren 
(StaYialı:i) rezaletim ilaha hacet 
yok. Herif 500 mityona yakın do
landırdıktan sonra Chamonix · İt• 
mindeki kıt sporları kasabuındıı. 
temizlendi. Eğer sağ kalsa idi, 
kim bilir neler söyleyecekti. öl
meıile bu rezalet kapandı mı?. 
Önceleri öyle sanmıtlardr. Fakat 
Pariıteki ufak tertip ihtilal bu re
zaletin kapanmasına halkın razı 
olmadığını göıterdi. Kabineler 
düftü. Yerine bir temerküz kabi
neıi ııeldi. O ite batlarken bu 
(Staviıki) itinde en çok maJUına
tı olan ve bu malftmab istintak 
hakimine vermeye hazırlanıı.n bir 
hi.kimi (Dijon ) civarında tren 
yolunun üzerinde ölü olarak bul
dı.-lar. Gazeteler ve efkarı umumi
ye yine alevlendi. it büyüdü. Hü
kumetin vaziyeti güçletti. Bu ada
mın katilini haber verene 100 
bin frank ikramiye vadettiler. 
Fakat daha en küçük bir İp ucu bi
le bulunmu9 deiildir. Lakin dün 
gelen bir haber biıı:e Fransada bu 
rezaletin perdelerinden birinin ar
kasındaki adamların isimleri la.,.. 
men meydana çıktıfmı bildiı<",for. 
(Staviıki) nin timdiye kadar çek 
verdiği sekiz yüz küıur adamdan 
yalnız dört yÜzünün isimleri bili
niyordu. Diğerelrinin uimlerini 
havi olan bir doıyıı. daha evvelden 
ortadan kaybolmu9tu. Bütün bu 
doıyıı. çalınıtları, f&hitlerin öldü
rülmeıi gösteriyor ki; (Staviski) 
rezaleti genit ve çok dal budak 
salmıt fakat dağınık bir zümrenin 
itidir . Bu zümre, sıkıttırıldıkça bi
ribirine yaklatan ve kendini her 
,eye kartı müdafaa temeye hazır
lanan bir çete halini almaya bat · 
lıı.mı9tır. İtte bu çete yeni bir dar
be yedi. (Staviski) nin verdiği 
çeklerin dip koçanlarını birisi ge
tirip adliyeye teslim etti. Bu dip 
koçanları Madam (Staviaki) de 
İmif, o, birine vermif, o da kork
muf bir başkaııına saklatmıf, bu 
sonuncu da adliyeye teslim etmif. 
Bu isimlerden latanbula kadar ge
lenlerinde tanınmıt yazıcılar, ga
zete sermuharrirleri ve müdürleri 
var. Şimdi bütün Fraııaa bu adam
ların vaziyetile mefgul. Bu yeni 
iaimler tabii diğer yeni isimleri 
ortaya atacak ve nihayet bu reza
letin bütün kahramanları belki 
meydana çıkacaktır. 

(Staviski) nin bu dip koçanla
rı vaktile bizde (Kozmidi Efendi
nin çuvalı) diye meydana çıkan 
bir iıim fihristini hatırlattı. O za. 
man da bu çe9it değilse bile· bu
na benzer bir leke ile bu çuv~ldan 
ne isimler çıkrnıth. (Staviski) nin 
çek verdikleri adamlar içinde bel
ki hiç bir lekesi olmaksızın ıırf 
hakkını almıt olanlar da vardır. 
Li.kin gelsfo de bu hava içinde 
derdini anlatam ! .. 

FELEK 
Gerze muallimlerinden S. Beye: 

Mektubunuzu aldım. Sorduğu
nuz feylere cevap vermek ibtiaa

aım dah:linde değildir. Mektubu

nuzu (Milliyet) İn edebiyat sütu

nu muharriri arkadatrma verdim. 
Hürmetler Efendim. 

f. 
~~~~~~~o·~~~~~~~ 

Takas suiistimali 
Altı tücear memleket 
dışına sahverilmiyecck 
Taku ıuii&tiınaJini tahkik eden ko-

tniayon ı;iınrükte çalıımaktadır Komiı 
~ YOll çalıpnuıru kr-
~ •• bir zamanda bi-

tirınek için her gün 
öileden aonra top
lanınaktadrr. Ko • 
miayon bilhusa ke 
reate ihracat beyan 
nan:ıeleri il.zerinde 
tetkikat Y•Pmaltta 
d_ır. B"Y•nnamele • 
rın tetkikinden bat 
ka ~rükte bir 
yolauzluk Yapılıp 
yapı.lmadığınr da 
lt;lkık edeceği gi • 
bı, takaı 'Veaikaar 
veren konıiayon a .. 
zalannın kereıtcle 
ri ihraçtan evvel 
görüp görmedikle

t'"c.~....,1 #',;""? ri de tahkik edile .. 
cektir. Komisyon, 

kereate ihraç eden kereıte tüccarları. 
ilin da. mallımatına müracaat edecek
tir. Komiıyon, bu noktayı nazarı dik
kate alarak alakadar tüccarların menı 
!ekct haricine çıkmalarının teminini 
ıste.rniı ve kereıte işinde iımi geçen a'lr ihracatçı kefalete raptedilmi§tir. 

Undan batka bu tüccarlara paaaport 
"erilmeaj menedilmİ§lİr. Anln§ıldığı • 
ja göre auiiatimal ile alakadar tacir
f erkdcn biriai Suriycyc knçmıya muvaf

. 
Kapı nasılsa 
Açık kalmış 

T alaı yığınları da nasılsa 
ateş almışlar 

Oniveraitenin bir yansm tehlikesi 
atlattııhnı yazmıttık. UniYersite rek • 

törü Dr. Netet Ö
m .. r Bey dün bu hu 
auata bir muharriri 
mize demittir ki: 
"- Oniveraite bi
DHI ya:zıldığı gibi 
büyük bir yangın 
tehlikeıi ıeçinni§ 
değildir. Bu yan · 
gın hakkındaki ha 
ber tundan ileri gel 
mektedir. Oniverai 
te bahçHİnin vez • 
neciler kapıaı ta -
rafında eaaı mer -
kez binadan açıkta 
bir bırclaYat clepo
IU vardır. Buraya 
tamirattan kalan 
tahtalar Ye talqlar 
konmuıtu. Bu tah-
talar Ye talqlar 

'- birikince zaman za 
Talaılcır da nanl- man yalulır. Fakat 
sa h&Ui eraya t• kapıamm kapah bu 

ftnıyor lunmuı mutat olan 
bu deponun ltapm 

naaılaa açık kalmıt ve alet almıttır. Bir 
az aonra duman ıörülünce, hademe -
ler d..rhal söndürmek için tertibat al
mıılardır. Biraz aonra da itfaiye yetl
ıenk aleti geniılemesine '?""~an ""~· 
den ıöndünnüıtür.E•s"n itloıiye ıreJince
ye kadar hademeler ate§İn anünü al • 
nuı bulunuyorlardı. Bu yangın, mahi
yeti itibarile merkez binayı herhangi 
büyilk bir yangm tehlikesine solonut 
defildir . ., 

Sinemacılar 
Protesto ediyor! --Hep birden dün Ticaret 

müdürlüğüne 
müracaatta bulundular 

Dün latanbul ıinemalarmm ve ti -
yatrolannm aahipleri hepsi bird.,n Ti
caret müdürü Muhain Beyi ziyuet e-

derek lıtanbul b.,.. 
lediyeainin ainema 
ve tiyatrolar icin 
ihdas ettiii yeni va 
ziyetten tiki.yet et 
mİ§lerdir. Sint!Dla 
ve tiyatro sahipleri 
belediyenin mali 
vaziyetini düzelt • 
mek için sinemalar 
dan alınan yüzde 
bet belediye hi"6-
ıini yüzde 7,ll la 

MUHSiN BEY çıkarmak için umu 
mi mecli&ten istedi 

ii salahiyeti proteato etmektedirler. 
Vakıa sinema ve tiyatrolardan alına
cak ruim belediye resimleri ve Vt!r -
ırileri kanununun azami yüzd~ 7,5 o':-
rak tahdit edilmitlir. Umumı meclıa 
kavanin encümeninde tetkik edilmek. 
te olan bu §ekli sinema Vt! tiyatro aa• 
bipleri kabul etmemektedirler.Onlara.!
zaran belediyeye merbut olan Dc.rula 
ceze için de b .. lediye aineına ve yat
rolardan alacağı reaiın yüzde 17,5 fu 
buln»yacaktır. Sinemacılar Dariitlco
ze İçin -n belediyenin 9lmdiye ka 
dar kanuni .. h_aldu olmadıfı halde yiis 
de on Darulac.,ze bisaeıini bir A.tıfet 
olarak verdiklerini, fakat Darüli.ceııe 
ve belediye reıimleri ile yibde ı 7 5 
fu bulacak olan belediye hiaaeainln 
pek alır olacainu bildirmitlerdir. Si
nema ve tiyatro sahipleri bu ferait i
r.;ude her birine muazzam sermaye ya 
tınlan ıinema Ye tiyatrolann kapan -
maıına doğru bir adım abldıimı aöy
liyerek, lktıaat veklletinin vaziyetten 
haberdar edilmeaini iıtemltlenlir. Ti -
car..t müdürlüiii diin vaziyeti lktıaat 
vekaletine bildirmlttir. 

Y alovada yapılacak 
yeni otel 

Akay idaresinin Y alonda yapbraca
iı 150 yataklı her tiMü eabaln isti • 
rahati cami ani otel için açılan müsa
bakaya ittirak eden mimarlann teklif 
ettikleri projelerin tetkikatı bitmiı ve 
bir Türk san'atlıannın projesi tercih 
edilmiıtir. 

lnıaat hazırlıklarına ba9lanmıtlır. 
Pek yakında inıaata ba9lanacak ve o
telin önümüzdeki mevsim geçmeden 
açılmasına çılııılacaktır. 

Akay idaresi, bu sene Y elovaya her 
ıeneden fazla rağbet temini için yeni 
bazı tedbirler de teemmül etmekte -
dir. 

Bu cümleden olarak Yalova yolculu· 
ğunun az çok daha kısa bir müddet 
zarfında yapılmasının temini dÜ§Ünül .. 
mektedir. 

F ~kat yazıldığı gilıi Y alovaya tay · 
Y~re ı!e yolcu nakliyatı hakkında he -
nuz hır karar verilmiı değildir. 

MAHKEMELERDE 

Dini hisleri tahrik yok! 
Vaiz Hayrullah 
Efendi nasıl 
Beraet etti? 

-o-

Komiserin raporu kendi 
hayalinin ilhamları mı idi? 

20 şahit, müddeiumuminin bir 
talebi ve istedikleri, Hoca 

ef. nin müdafaa&ı 
--o-- Hoca Hayrullah Efendi mahkemede ... 

Yeni Adliye binası Türbede yapılıyor 
Ramazanda Beyazıt catniinde vaız 

nrirk.,n Adliy., binaanun içind.,ki ca
mi Ye be1111ele kaldınldığı için yandı· 
iım söyleclifi iddiaıile muhakmne al
tına alman Yi.İz Hocıa Hayrullah Efen 
dİllln muJıakem.,ıi dün ikmal edilmit· 
tir. Muhakoenıeye alır cezada aabah -
leyin aaat ondan itibaren batlanınıı 
ve Yuıuf Efendi iaminde bir ıahit din
lenbıiıtir. Bu tabii te Hoca Efendinin 
lehine 9ahadette bulunmuttur. iddia 
v" müdafaa öileden aonra yapılm19tır. 
iddia makamını iyal etnıekte olan 
Kqif Bey 8YYela Haydar Efendi iı -
minde bir poliain de tahit olarak cel
bini iatemit fakat müdafaa vekili Nu
ri Bey buna itiraz ed-ı.: 

- Mahkt!Dle tahldkatm bundan i -
baret oldufunu aöylemif, yinniden 
fa:zla da tahit dinlemittir. Biz müla
faaya ha:zmz. Eaaaen komiaerin ih • 
barnameai zabıt varakaaı mahiyetin -
de değildir, müvekkilimin imzau alm 
mamıı oldufu ıribi imzadan iıtinkaf 
ettiiine dair bir kayrt ta konulınamı!J'" 
tır. Bu itibarla İltimzi.ca aalib defil
dir. iddia makamının bu talebinin red 
dini İsterim. deınittir. 

Bunun üzeriı>e mahkeme heyeti mil 
zakereye çekilmit ve bir müddet aonra 
polis Haydar Efendinin tahit aıfatile 
celbine lüzum olmadığma karar ver· 
mittir. 

Müclcleiumumi eliyor ki 
Bu karan müteakip müddeiumumi 

Kitif Bey mütaleaaını ıerdetmiı Ye ez
cümle: 

- Suçluya iınat olunan fiil dini 
hiaaiyuatı llet ittihaz ederek devJetin 
emniyetini ihlale, halkı lt!§vik ettiği • 
dir. Komiaer Kazım Efendi tarafın • 
dan nrilen rapor hadiaeyi kanuni te· 
kilde leahit eder zabıt varakau ol • 
m•k.tan ziyade bir ihbarname mahi • 
yetindedir. 

Muhbir ihbarnamesinde Hayrullah 
Efendinin vaız ederken Kanuni zama 
runda müslümanlann kuran ahki.ını
riayet t!ttikl.,rini ve bu yüzden dün. 
yaya hi.lıim olduklarmr, aonradan bu 
cihete itina edilmediftnd- :zaafa uğ
raruldıiını, Adliye yanııırun bemıele 
kaldınldıfmdan dolayı çıktılmı söy • 

lediğini yazmaktadır. Bu vaziyete ırö
re muhbir ıuçlunun söylediği aözleri 
aynen :uplelmenlİf, bilihara taaav -
vur ettiği mefhum ile yazını§ demek • 
tir. 

Yapılan muhakeme neticeainde suç 
lunun atfedilen auçu İ§lediğine dair 
"icdani ve kanaat baht deliller ırö • 
rülemediğinden beraetine karar ve • 
rilmeaini talep ederim,, dt!Dlittir. 

Hayri EL müclalacuını yapıyor 
Bundan sonra riyaset makamından 

Hayrullah Efendiye ne diyeceği aorul
muı, Hayrullah Efendi de: 

- Ben daima memlek.,tin menafi· 
ine hizmet etmeie ve halkı bu yola 
aevke çalı§ırım. Gazeteler Cümhuri • 
yet bayramında cümhuriyetin 10 aene 
J!k verimlerinin hülaaaaını cami ola • 
rak çıktıklan :zaman halka bu gazete 
)erden birer tane edinmek ve her aa -
tınnı ayrı ayrı ve itina ile okumak fır
aatını kaçırmaınalanru tavsiye ettim. 
Ben memleket menafiine aykırı ha • 
reketler ihtiyar edecek bir adam de -
filim. Şimdiye kadar akvalİfr! v~ efaf
lim bunun tahididir. Beraetımı talep 
ederim. demittir. 

Karar .. 
Mahkeme bundan sonra keyfiyeti 

müzakere ve kararını tefhim elmİf -
tir. Kararda: 

"Suç tefltil edecek mahiyette delil 
11örülemediğinden ııe bilakis suçlunun 
Gazi Ha:zretlarile Heyeti vekile hak -
kında takdirkar ııe sitayiflt&r bir lişan. 
la l>ahuttiği -lafıldığından beraeti • 
ne karar,, verildlii zikredilmektedir. 

• • * 
Yeni ad-liye sarayı 
Türbede yapılıyor 

Yanan Adliye bina.aı yerine yeni bir 
1ıina in§uı ve ~tahanenin Adliyeye 
tahıiı edilm-1 katiyatle taluuTür 
etmİftir. Müddeiumumi Kenan Beyle 
Vali Muhlttin Beyin görüpn.,J.,ri n.,tJ
cesinde yeni Adliye binaaının beledi
yenin karfıaındaki Türk • Almas doat 
luk yv.rdu baniunın araaam da illf&•• 
takarrür etmiıtir. 

Yeni AJliye binaıının inşa eJileceğİ Türk - Alman Joıtluk )'Urdu ar
sama bir bakı, ..• 

Biz högle düşündük, 
Siz acaba ne dersiniz? 

EKONOMi 

Trikotajcılar 
Şirket yapıyorlar 

Bu suretle zar~rlı bir in
kişafın önüne geçilecek 

Aldıiımı:z malU.U.ta ıı:öre ıehrimiz
delıi trilıotaj fabrikaları aralarında bir 
ıirket yapmağa karar venniılerdir. Bu 
ıuretle haddinden fazla inkitaf etmit 
olan bu kıann sanayi için daha fazla 
zararlı inlıiıafın önüne geçilecek ve lü
zumsuz rekabet ortadan kaldırılacalc
br. Bu tirkete 50 kadar fabrikanın gi
receği tahmin edilmektedir. 

Dün sanayi birliğinde yünlü , paumuk 
lu , ve ipekli trikotaj fabril 't.lÖrleri 
bir ihzari içtima yapmıtlar •, it in 
tekli üzerinde görütmüılerdir. 

Bir Af man ticaret heyeti g~ldi 
Türkiye ile Almanya araıında cüm

rük ve kontenjan meıeJeleMne dair 
bazı müzalı:eratta bulunmak Ü.Zere dün 
tehrimize bir Ahnan heyeti gelmit ve 
dün aktunki trenle Ankaraya gitmiı • 
tir. 

Bu heyet Möıyö Prüferin riyaaeti al
tmıla bulunmaktadır. 

Holanda ile muvakkat ticaret 
mukavelesi 

Türkiye ile Hollanda araaında bir 
mart 1934 ten muteber olmak üzere 
iki aylık muvakkat bir ticaret muka· 
velesi alıteıfjlmi9tir. 

Bu huıuata 28 u9batta hariciye ve
lıili Tevfik Rüıtü Beyle HoUlnda maı
lahatgüzan Möıyö Baron Harinxma 
araıında notalar teati edilmiıtir. 

Bu mukavele mucibince, mukave
leye merbut cetvellerde gösterilen yüz 
kalmı eıyarun mütekabilen iki mem
leket gümrüklerinden imrarına müsa
ade edilecektir. Bundan maada 1 letri
niaani 933 tarihinden evvel Türkiye 
gümrülderine gelmi, olan "fya da, 12 
kanunuevvel 933 tarihli ve 16416 nu
rnaralı kararname mucibince gümrük
lerden geçirilebilecektir. 

iki ay müddet zarfında Türkiye ile 
Hollanda aruında bir takas mukavele
si aktedilecektir. 

Alakaılvlar bu hususta her türlü 
malumat için Hollanda orta elçiliğine 
müsaade etmelidirler. 

Zeytinyag piyasası 
Cihan zeytinyağ piyasası halıkı .. da 

Berlin Türk ticaret odaaından ticaret 
odalarına ıelen bir raporda ıu malumat 
mevcuutur: 

Akdeniz havzası rekoltesi geçen se
ne mahaulünün ancak dörtte üçü n.iı
betinde çıkabileceği evvelce tahmin e
dilrni9tir. 

Yeni nkoltenin böylece nolıaan çı
kacağına mütedair haberlerin inlİflln 
üzerinde hemen bililmum istihsal mem
leketleri piyasalarında bir canlılık baı· 
lamı§ ve fiyatlarda bazı tereffüler kay· 
dedi imi i tİt'. 

Buna ilaveten piyaaalarclaki canlılık 
cereyanının devam edeceği ümit olun
maktadır. Çünkü müıterek memleket
lerin talepleri •on zamanlarda fazla art
mı9tır. 
~-~-~~~o•~~~-~~~ 

Taksitle 
Ev yapılacak 
15 milyon sermayeli bir 

şirket İşe baılıyor 
Şdırüni:zde talıtitle lnna intaaı için 

büyük aermaye ile bir tirket kurul · 
maktadır. Bu tirkette kuvvetli aerma
y.,Ji bir ecnelıi gnıpla bir müddetten 
beri Hindiıtanda bulunan ve ahiren 
memlekete avdet eden bir Türk aer -
mayedanrun da yeni bazı firmaların 
allkadar oldukllll'ı ve aerma:yenin 16 
milyon lira kad..r olacağı haber veril
mektedir. Müeuiıler arnındaki mulıa-Ecnebi fİrketlerJe çalııan Türk böyle bir cemiyet tefkil edildiği vele imzalanmak üzeredir. Aldıiı:ımz 

memurlOl'lnın artdanncla bir ce - lıavacliıini hayretle lı.arfılamcımak malfunata ıöre, bu teıekkül, beton bi 
miyet te11ril ettiklerini haııadi. o- mümkün cleğiUir. Evet, hayretle nalar inta ettirecektir. Bina yapbrmak 
lıırak Yaztnlf ve bunu memnuni • eliyoruz. Çünkü kuvvetle tahmin ialAıyenler, tirkete üzerlerind" bina 
yelle karııladığımızı bilclinniıtik. ediyoruz ki, keneli memleketimiz. yapılacak ana tt!Dlin edeceklerdir. ~ir 
M l k k · L c• kt!t bu aralar üzerinde munfık bil-em e ette ım uÖyle bir t8fek - ele, keneli vatancl(Jflarımızın lıuku· yüklükte binalar yaptıraı;akhr. Ar~ 
idilden memnun olmaz iri?. Filha- it.unu temin etmek için biz değil, aalıipleri, bu binalarda, m,aat bede}ı 
kilra ecnebi firketlercle f4lııan baıka memlekette kenclilerine na. ödeninceye kadar b .. r ay muayyen hır 
Türk memurlar, en mcıiclur olan zaran ecn~bi kanunların takyicla· kira ile ikamet ed..bileceklenlir. in· 
memurlarJır. En bü .. J:k yu"lr, en il· h altında bulunan ecnebi memur· pat b..deli, bu kiral'"!la ödenince ki-

3" ra ile oturacak.lan bınalara taaarruf kıntılı iıler bunların bllfımlcu/ıl'. lar keneli haklarını gözetmek için hakkını iktiaap edeceklerdir. Bu vazi-
Sabahtan ak,ama kadar yorulan, bir cemiyet te1kil eJebilirlercli. yetteki kiracılard•n herhanıi birinin 
clidinen onlardır. \/ e buna muka • Dünyanın hiç bir taralıncla vatan· farua b.,. aene aonra vaziyeti bozul-
bil alclıklan ntGaflar ela diğerleri- dafları ecnebilere karsı ııiyanet e- mu9tur, kira bedeli olarak ayda firke-
ne niıbetle hemen hiç meaabuin- den böyle bir tefekkiil yoktur. te venneii taahhüt ettiği mesela 30 
cleJir.Cemiyet ni:umınameıinin ba Ancak ecnebilerclir ki kenclilm . lirayı veremiyecek hale gelmiıtir. Böy 

le ahvalde bunlar, kira ile oturduklan 

Adliye postahane binasına t 
nınca timdi postahaneye de ha 
sokacak bir binıı. aramal.. iti dü 
Postahane gibi herke~in hat' 
mak ve uğramak mecburiyet.: 
bulıınduğu bir binanın pek me 
zi bir vaziyette bulunma11 l&zı 
dır. Bu itibarla postahane bina 
bu noktadan bütün ihtiyaçlara 
vap verecek ayak uğrağı bir v 
yette idi. Şinıdi bu kadar merl 
h'r vaziyette böyle bir bina n 
den bulunacak bilemiyoruz. 

Adliyece İfgal edilen portah 
binası, ancak zaruri ahvalde 
adliye binası olabilir. Fakat 
bir zaman burasını esaslı sur< 
bir adliye binası yapmak, h · ç ); 
senin fikrinden geçmez ve geçı 
melidır. Ve mümkün olduğu kaı 
müstaceliyetle postahane binaı 
tekrar kendisine iade ebnek en 
bii vazifemiz olmalıdır. 

Postahane olarak tesis edilen 
bina nasıl bir adliye binası olan 
sa, postahanenin laalettayiıı haı 
sokacağı her hangi bir ban da 1 
posta binası olamaz. 

Evvel ve ahri müdafaa ettiğir 
bütün devlet müessesatmr içine 
labilecek bir binaya fİddetle 
tiyaç vardır. Bunun da en tabii 
sası lıtanbul vilayetile Emniyet 
dürlüğünün itgalindeki genit sa 
dır. Ne Emniyet Müdürlüğü bin 
ne de vilayet konağı, halile mod 
bir devlet binası olabilmek evsa 
dan külliyen mahrumdur. Korid 
ları karanlık, tahtaları esniyen, ı 
varları ruha kaıvet dolduran sel. 
lık bozması bu iki binayı yıkm 
ve o genit arsada bütün konfo 
haiz modern bir bina tesis etm 
bugün bir zaruret halini almıf 
Modern bir devlet için modern 
bina ... Bunun lamı cimi yoktur. 

Muhitin mesai üzerinde çok ı 
rin tesirleri vardır. Aydınlık, ha 
dar konforu haiz bir binada çı • 
tan bir memurla istirahat imkan 
rından mahrum bir yerde çalış 
bir memurun mesa i tarzları ara 
da pek çok farklar mevcuttur. 

Bugün artık iç içe geçen odale 
!ot koridorlar mevkilerini tarif 
terkebnitlerdir. Bugün .modern 
roda bir tube müdüri,inün, tubeı 
nin bütün memurlarını göreb il ec 
bir masa itgal etmesi lazımdır· 

Bugün tahtaları esniyen, kald 
rımlarında otlar biten, kırık pen 
relerinde ruzgarlar ıslık çalan 
kötelerinde örümcek salkımlan 
ıılı duran müessese tarihe in tikal 
meli ve yerinde yepyeni bir müı 
sese sivrilmelidir. 

Salahattin ENiS 

Akademide 
Güzel San'atlar Akademisinin 

inci yıldönümü münasebetile dün ı; 
ce Fındıklıda akademi binaıında talel 
ara1annda bir müsamere vermiıler 
akademinin yıldönümünü tes'it etmitl 
dir. 

On be§ .Jenedenberi mutat olan 1 
talebe müsamereleri her seneki gi 
gayet nezih bir ıuret!e cereyan . 
ıniıtir. Müsamerede ta.eh<; , . "?uallın 
ler ve aileleri ve meınleketımwn muı 
taz simaları hazır bulunmutlardır. 

-o-

idare heyeti toplandı 
Hallıevi umumi idare heyeti di; 

aktam bir toplantı yapmı~br. Bu toı 
lantıda muhtelif çalııma kollannm yı 
tılılan aenelik mesai programlan gör 
ıülınüttür. 
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3 Mart 1934 
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zı maclclelerini gördük. Burada ez;. nin ezilmesine mani olmak için binalan tahliye edecekJ.,rdir. Şirket, 
cümle deniliyor ve cemiyet reisi kendi aralarında toplanmak, bir bu ıuretle tahliye edilecek binaları 
ele bunu teyit ecliyor ki: tesanüt teıkil etmek lüzumunu his bqkalarma kiraya v..recektir. Fa.kat 

Bu cemiyet, Tür'k memur ve ıeclerler.. böylece bqkalanna kiralanacak hına· 
müıtahcl emlerinin ha1mkunu mu • Bu satırları bu yenı" ce"""'ı"yete lann !nJ&&t bedeli, ikinci ~irac! tarafb~n-

''' dan verilecek paralarla odenınce ına 
halaza için te~kil eclilmiştir. terettüp eclen vazilenin ne haclar gene bir müddet ayn; bi~ada ohıran· 

Bu tefekkül karıısıncla ecnebi büyük olcluğunu gö&termek için !arın vaziyetleri bozuldugundan ora · 

Parİ• 
Lonclra 
Nüyork 
Mil an o 
Atina 

c :ne•l'e 
Brükıe1 

Amıtrrdam 
Sofra 

12,03 i Praj 
642 Virana 

79,2' f B•r l;n 
~ ?• • M adrit 

83,35 Belsra t 
2,45 ı:; Zloti 

3 39 82 f Pen ıo 
J,17,70 Bukreı t 

64 166 J\.1 o.kov" 

19,07. 
4 14S1• 

1,99, 
583, 

34: 
4,19,ı 
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ıosgı firketleri · idare eclen ecnelıi kim. yazıyoruz. yı tahliy" eden fakat inta bed"li. ta • 

D l el b l mamlanınca hakkı tasarrufa malık O• Ünkü hava se er ne er i miyoruz. Fakat bi. Ecnebi şirketler Türlrle·lin foz . lacak olan ilk kiracıya ait olacak ır. NUKUT (Satıı) 

y zim clüşündühİerimiz şunlardır: la nezaketini suiistimal etmemeli . e,ilköy aıkeri rasat merkezinden Bu itibarla tirket, ileride arsa aa • 
v~r~lcn malumata ıröre, dün hava taz- Türkiye hudutları dahilincle icliler. hiplerinin vaziyetleri bozulabileceği • 

ıc .... , JCu, 

20 F. Franııs. ı69 ı suı •. A•. : " olmu§tur. yıkı 762 milimetre, en az aıcaklık 6, B • b •• l d •• •• d ••k ni dütünert!k göıterilecek her araada 
-o- e.n çok 12 derece olarak kaydedilmiı • lZ og e UŞUn U , bina yaptırmayacak, başkaları tarafın 

Japon sefı'rı" gı"ttı" tır. dan kiralanacak ve rağbet görebile • 
Rüzgar, dün ıimalden ıürati aaatte s • b Jersz•nl•Z .? cek semtlerde bina inta ettirecektir. 
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Ol\ J~!'onya sefiri Viconte Muıakoji, 20 kilometre olarak emıiıtir. lZ aca a ne Uı Be yeni teeşkkülün nihayet bir aya ka 
. gun kadar kalmak üzere Ccnevreye Hava bugün ekseriyetle ıüratli riiz· ~ dar müaaadesini alıp faaliyete geçece 

gıtnıittir cirla geçecektir # ği temin edilmektedir. 
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Saray hekimleri Yazan: 
Oıman Şevki 

1 

opkapı müzesi müdür muavıni 1 
t Bey güzel bir eser ne9retti: 
imba'ı odası, ilk eczahane, bat 
kulesi.Bu eser bize bir çok yeni 

er öğrettiği gibi memleketimiz· 
ıp lar:hini en iyi anlamı' olan 
Galip Ata Beyin de (Hekimha.· 

Şunu da kaydetmek lazımdır ki 
Fatih hekimbaşılık makamım tesis 
etmekle hekimlere büyük bir paye 
vermit olmadı. Fatihin hekimbatı· 
ya. verdiği paye onu Bat lalanın 
emri altına koymaktan ibaretti. 
Halbuki paditahlar araıında he
kimlere daha çok hürmet ıı:öateren
ler vardır. Mesela ikinci Beyazıt, 
Kazvinli Şah Mehmet tabibi buzu. 
runa kabul ederken fevkalade me
rasim yaptırmıf, onu dört kat yan· 
bolu ehramı üstüne oturtmuftur ki 
bu hadise zamanın emsalsiz hür· 
metl ?rine delalet ederdi. 

, r) adlı bir tetkikinin neşrine ve· 
verdi. Galip Ata Beyefendi 

nleketimizde bir eşi daha hu· 
mıyan tıp tarihini üstadıdır ve 
tarihini ondan iyi ve ümullü bir 
:tte kavramıt bir mütehassısı· 
; henü-:: yetişmemitti:. Fakat te· 
if olunur ki Galip Ata Beyefen· 
>enim ne9riyatımdan müteessir 
·ak bazı ufak hatalara dütmÜf· 
Ş'mdiye kadar bütün ne9riya· 

la olduğu gibi mehaz göstermek 
aketini gösteren üstat, Türk tıp 
hi bahsinde benim kitaplarım· 
ı ba~ka münte9İr eser olmadığı 
ı benim yazılarıma da müraca· 
~tmiştir. Her İpt!dai çalıtma.da 
uğu gibi benim de kitaplarım 
mehaz olmıyan bir sahada ya. 
nış olduğu için içtinabı kabil ol
'an bazı hataları ihtiva eder ve 
kadar yazık ki benden sonra 
l'İyatta bulunanlar arasında be
l neşriyatımı ha.talarile birlikte 
ıim·.iyenler de oldu. Ben saray 
:imleri bahsinde düttüğüm hata
m bir kısmını burada tashih et· 
k suretile Galip Ata Beyefendi
tarz'ye dahi vermiş olacağım: 
alip Ata Beyefendi (Osmanlı 
lişahlarının saraylarında bulun· 
ran hekimbasılık vazifesi Bizans 
~aratorlarını;..,,, Aktuarius rütbe
~ pek benzemektedir) diyerek 
vazifenin Bizanslıları takl:t de
k olduğunu ima ediyorlar. Bu 
ltada biraz durmak icap eder. 
ınanlı tarihinde hekimbaşı Ün· 
ıını icat eden Fatih Sultan Meh· 
t'tir; fakat Osmanlı sarayların· 
daha eski zamanlarda da husu· 
ıekim bulundurulmuştur. Süley
n Çelebi'nin sarayında Hacı Pa
Çelehinin ~arayında tabip Kurt 
Germiyanlı Sinan, ikinci Murat 
nanıhda Tibrizli Fazlullah ... sa
. tabibi olmu,Iardır. Bu tabipler
n Hacı Pa,anın bir çok telifle~i, 
rd'un paditahın ölümünü sakla· 
kt.:ı. dirayet gösterdiği, Germİ· 
ılı Sinanın (Hürname ve Hüs-

ve Şirln) isimli edebi e3erleri 
~l-ıurdur Fazlullah ise Timur'un 
!usunda çalıfmı,, sonra. Osmanlı 
afma geçm "ştir. Osmanlı sara
ıda bunlardan evvel de tabip bu. 
ıduğuna ve bu tabiplerin harp 
ydanlarında padi,aha refakat 
iklerine, hatta Y ıldırıin ordusu 
Timur orduıunda bulunan ta. 

>elr bulunduğuna dair tarihi ka-
lar vardır. 
3iz, Fatih zamanında tesis olu
n hekimh&fıların mevkiini, Ga· 

Ata Beyefendinin söyledikleri 
;hile (Bizans imparatorları nez· 
ıde nü•ıhalar, dualar yazan) ve 
opöt denilen üfürükçüler mahi· 
;inde olduğunu zannetmiyoruz. 
tekim Galip Ata Beyefendi de 
kimhatıların memleketin sıhhi 
?rine karıtan, hatta icabında ta· 
>leri imtihan eden kimseler ol
ğunu kaydediyor. Buna hekim
şıların harpte ordunun sıhhi hiz. 
,tJerini de tedvir ettiklerini ilave 
ebiliriz. 
Bize kalırsa Fatih hekimbafılık 
ınaıhını tetkil ederken Bizanslı· 
·ı taklit etmekten ziyade, mevcut 
m makamın vazifesini tayin, tas-
ı ve tahd't etmekten ibaret biri' 
pnuftır. 

Bununla beraber asil Türk kanı
nı tatımıyan devtirme çocuklarının 
yavat yavaf yüksek devlet makam
larını istila etmelerile her devlet 
'ubeıinde ba,Iıyan intizamsızlık 
ve nizamsızlıkla.r ölçüsüz bir tarz· 
da hüküm sürmeğe baflayıncıya. 
kadar hekimbafılık ta vekarını ve 
iffetini muhafaza eden bir makam 
idi. Türk olmıyan unsurların sara· 
yı ele geçirmeleri neticesinde he· 
kimhll.fılık makamı da bir oyuncak 
oldu, dördüncü Muradın hekimba
fısı Emtr Çelebinin afyonla zehir· 
lenmesinden sonra bu makam ber
bat bir hale girdi ve Galip Ata Be· 
yefendinin söyledikleri teropötler 
bu devirden sonra bu mevkii işgal 
edebildiler. 

Maruf paditahla.rdan Deli ibra· 
him zamanında sekiz ayda sekiz 
hekimbatı değİfmitti. Cılız padi
tah kadınlara kartı Hergül kadar 
kuvvetli olmak ve hekimbafılar· 
dan kendisine bu kudreti vermele· 
rini istiyordu, hekimhatıların bu 
zamanda vazifesi padişaha macun 
yapmaktan ibaret kalm19tı. 

Hekimh&fılar paditah değiştikçe 
azlolunurla.rdı, hazan padifahın 
ö1.ümüne sebep olmakla da itham 
edilirlerdi. Gece gündüz sar. 
hot yafıyan ikinci Süleymanın sıh
hatini korumak için ona içkiyi me· 
neden tabip Mihalıçlı HMan Efen
di, padişah istiskadan ölünce bu ö
lüme sebep olmakla. itham edilmit· 
ti. Süleyma.nın yerine geçen ikinci 
Ahmedin hek;mha9ısı Seyit Yusuf 
Efendi İse selefinin uğradığı akı
betten ürkerek paditaha. içki tavsİ· 
ye etti, fakat hu padişah ta ayni 
hastalıktan ölünce bu defa da onun 
yıldızı söndü. 

Hekimbatılık mevkiini en çok 
suiistimal eden birinci Mahmudun 
hekimbatısı Hayatf zade Mehmet 
Emin Efendidir ve bu adam büyük 
bir mürteşidir; memuriyetleri para 
ile sıatmakta üstattır ve müftülük 
payesine hile eritmittir. Çok zen
gi'n olmak heveslisi idi. Bundan 
sonra ~ekimbaşılar arasında sayılı 
mürtetılerden olan gene Hayati 
zade Mehmet Sait Efendiyi zikret
memek haksızlık olur. 

Şu mazliim, tehit Genç Osmana 
ne buyurulur? O bile bekimb8.4ı11 
olan Mustafa Çelebiyi kendisine 
iyi (macun) yapamadığı için azlet
mittir. Hele Evliya.ullahtan sayı
lan ikinci Osmanın hekimbatıaı 
tam zamana layık bir adamdı. Çün 
kü okuyup yazması bile yoktu. Mu
sa isminde olan bu hekimbaşı bir 
vilayet hak1mliğile lstanbuldan ay. 
rıldıktan sonra saraya giren ve za. 
man cerrahlarının (Şeyhülmefayi
hi) sayılan İbrahim de büyücülük. 
ten ve rüya. tabirciliğinden yetif· 
mitti. 

Biz Galip Ata Beyefendiye, fa.. 
kat, bu son zaman hekimh&fıları 
için hak veriyoruz. ilk Osmanlı 
pa.ditahları sa.raylarında iyi tabip-

Milliyet'in edebi tefrikası: 11 

K ANL I SIR 
airdenbide durdu ve Halim Si- 1 
t Beye dönerek sordu: 
- Beyefendi, siz bu ince, gizli 
Halim Siret Bey, taharri .memu· 
Osman Efendiyi, Müddeıumumi 

uavini kadar hayret ve marekla 
nlemitti; omuzlarını kaldırdı: 
- Bu kadar senedir bu kötkt:ı 
ururum, vallahi hiç farkında de· 
idim. Şimdi duyuyorum! 

Müddeiumumi muavini, kolları· 
açmıştı: 

- Fakat katil biliyor!. Nasıl 
uyor da biliyor? Buraları, iyi, ga· 
:t iyi biliyor.· Katil, hu civarı, ka· 
f karıf, avucunun içi gibi bilen 
risi .. Denizden kayıkla veyahut 
mdalle geliyor.. Kürek çekmeği, 
atta kim bilir, belki de motör kul· 
nmağı bilen birisi.. Her şeyi bu 
ıdar ince düfünen bir adam, kat'i 
m yanına ortak, arkadaş almaz .. 
endi i,ini, kendi görür .. Köşk sa
pl2rinin bile farkında olmadıkla
ııizli ~eçidi biliyor .. Oradan süzü. 

n :nr; .. aös:ıır•n~ rılcıvnr ... fn~ir A• 

Yazan: Mahmut YESARi 

ğaçlarını da tanıyor ve mevkie en 
hakim olanını seçiyor·. Tek kursun· 
la tiki.rını avladıktan sonra ağaç. 
tan atlıyor, geldiği yoldan donüyor 
ve denıze açılıyor .. Nereye? Orası 
meçhu.~ ! .. Ayın, mevsimlere ve ay· 
la.ra. gore doğuşu, yükselişi, batısı, 
aynı zamanda mıdır? Sonra bu J0 • 

~t.1.a~'. yükseli,Ier v~ batı,ların 
gorunuf zama!1, dakıka ve saniye
leri her mevkıe göre bir midir? 
Vak'a yerinde, ayın kaçta doğdu
ğunu, kaçta yükseldiğini bilmek la. 
zım .. 

Elinde tuttuğu kağıdı, sinirli si
nirli sallıyordu: 

- Tezkere ile saat tayin ederek 
çağırıyor! 
Kafamın içinde bir ı,ık yandı: 
- Nasıl tezkere beyefendi? 
Müddeiumumi muavini, alaka· 

dar oluşuma hayret etmiş gibidi: 
- Fransızca yazılmış bir tezke· 

re .. Yazı bir kadın yazısı .. 
- Görebilir miyim beyefendi? 
- BildiğiP.i.z bir sev. ıiiobeni.z 
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Bir tanıdık vardır. A 'd " p 
Hasisliği yüzüne vurulmasından Si ozun manası 

Safiye Hanım üç sene evvel kocası öl
müı bir duldu. Y etişınif erkek çocuğu 
ile birlikte Kısıklıda oturuyorlardı. Dul 
kadmlar kurnaz olur. · Derler; fakat bu 
kurnazlık kadının kendi iti tnİydi, yokıa 
oğlunun zekası miydi bilmem. Şeref, ev 
sahipleri ihtiyar Hasan Beyin kızı Hace· 
ri alacağım diyerek kızm da, babasının da 
gönüllerini naıd etmit ise yapımı ve e
vin tapusunu kendi üzerine çevirtmiıti. 

çok alınır. Bunu bildiğimiz için, Buıünlerde sık aık aaidoza dair 
yanında hasisliğin bahsini etmeyiz. aöz ititilmeğe ve yazılar ıörülmeğe 
Fakat geçen gün, aramıza bir ya. baıladı. Aaidoz kelimesini iıitince ka 
hancı karıfh. Söz ebesi de bir""'Y·· nın asitlik hali hatıra ıelir. Halbuki 

y- 11hhat halinde kan daima alkalen'dir. 
Uluorta söylendi durdu. Nihayet, Hatta ölilm halindeki zamanın gayri 
lafını evirdi, çevirdi, cimriliğe ge. hastalık zamanlarında bile kan al· 
tirdi. Falancanın tifeyi d.ıtından kalen (kalevi) bulunmak hassasını mu· 
yaladığını, falanın bir düğüm üstü· hafaza eder. 

d Bu halde asidoz kanın kalevilik 
ne on üğüm vurduğunu, fitmeka- hassasının ve alkaleniyete ihtiyat 
nın on para için on tane yalan söy· kuvvetinin azalma11 bu itibarla daha 
lediğini anlattı, nihayet, birisi sor· ziyade aıitliğe yaklaıması demek o-
du: lur. Tabü halde iken kanın alkalen ol· 

_ Ya sen? maaı sulu k11mmdaki karbonattan 
Ah d d' k ki k (globül) dediğimiz kırmızı höcrele • 

- • e ı, et para rymeti· rindeki aodiyom ve potaıiyom tuzla· 
ni bilseydim.. Böyle eli vergili a. rından (Emlilı) ileri gelir. Kanın alka· 
dam olacağıma.. len (kalevi) hassası azaldığı zaman 

Ben atıldım: (Protetin) cisminden amonyak teıek· 
- Ay, sen vergili misin? kül eder. Vücut hareketleri yaptığı· 

- mız zaman veya höcereler vazifeleri-
- Elbette.. ni gördükleri vakit asitler hasıl olur. 
Hasis ahbap gülümsedi: işte bahsi ıeçen Alkalenler bu asitle· 
- Sa.de o değil, ben bile vergi· rin nesiçler Üzerine zarar vermesine 

!iyim! mani olurlar. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
16,45: Taıanni. 17,30: Konferans. 18: Sahi· 

hinin Seıi plild•rı. 19,20: Müıahabe. 19,50: 
Orkeıtra ınuıikiıi (Rooı). 20,40: Spor haber
leri. 21: Müıahahe. 21,05: ?\of.acar t•rkıları. 
23: Yaylı •azlar tarafından konıer. 23,35: 

Danı muıikiıi. 24,20: Siıııuı" ınuıikiıi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 

18: Pl.ik. 19,15: Romany• köylerine a.İt pl,k
lar. 19,45: Theodor Heinrich Meyer'in doidu· 
iu 50 nci ıene münaıehetile eıerlerinden par• 

çalar. 20,10: Haberler. 20,25: Bra..hmı'tan pİya· 
no konıeri. 21: "St. SteFan'daki kiliıe., ismin· 

deki ıkeç . 22,05: Johann Strauıı'un opereti 
''Sirnp1iciuı" tan sahneler. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 

11,30: Ruhi konferanı. 16,30: Çocuk neıriya
b. 16,45: Çocuk mu•iki•İ. 17: Köylü saati. 18: 
Jean Marko orke•traıı. 19ı Haberler, 19,15: 
Orkeıtranın devamı. 20: Oni•eraite radyosu. 
20~0: P1lk. 20.45: Konferana. 2lı Mme. Pia 
İsi tarafından l•s•nni. 21.20: Radyo orkeatra· 
sı , 22: Milli ne,riyat. 22,15: Radyo orke•tra•ı. 
22,45: Haberler. 

B R E S L A U, 316 m. 

Yağlı gıdaların vücudümüze idrat 
de karbonlar kadar kolay yanma • 
dıkları maliiın olduğundan böyle ta· 
mamiyle yanmıyan bu yağlı şeyler vü 
cudümüzü. zehirliyen zararlı bir ta· 
lum asitler hasıl ederler. Kuvvetten 
düşmüt kimselerle hastalıktan kalh
mış olanlara kuvvetlenmek için ha· 
lık yağı, tereyağı, kaymak ve diğer 
yağlı ıeyleri çokça yedirirler; halbu 
ki bu yağları tamamiyle vücutte yak 
maJı: mümkün olamaz. Bunun için bun• 
larm yakılmaaını kolaylaftırınak Üze. 
re bu gibi yağlarla beraber aebzeler· 
le tatlılar ve tekerli §eyler verilir ve 
bunların hasıl ettikleri fazla hararet 
yağların da yanınasına sebep olur. 

Yukarda dediğimiz gibi (Asidoz) 
yediklerimizi layikiyle eritip hallede
memek neticeıi kandaki alkalen tuzlar 
(Emlilı) için yapılacak çok İş kal . 
ması da demek olduğunu gösteren 
halidir. Bu itibarla asidoz hali peyda 
olduğu vakit yağlı yemekleri büsbü
tün terk ile karbonat ve diğer alkalen 
tuzlar kullanınalıdır. 

Alkalen tuzlanrun miktan pek zi • 
yade azalır ise baş ağnsı gönül bu· 
laıunası gibi nahoş haller ve yemek· 
ten tiksinmekle beraber İ§tahsızlıklar 
görülür. • 

Böyle bir hal vukuunda kısa bir 
müddetle hiç bir §ey yememek iyi 
bir tedavi yerine geçer. 

Büyük ada 
Dr. ŞOKRO 

Teşekkür 
Oğlum Avni'nin pek genç yatında 

vukubulan hazin irtihalinden dolayı 
hasıl olan sonsuz kederimize İ§tirak 
ederek gerek Ankara' da cenazesin· 
de bulunmak, ıerek lıtanhul'da biz. 
leri bizzat veya tahriren taziyet et· 
mek lütfunu gösteren zevatı kirama 
bütün ailemiz namına en derin tetek .. 
kürlerimi arz ederim. Subhi Pa§a za• 
de Sami Bey kızı Seniha Rauf. 

(13983) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Sehir Tiyatrosu 

Bu akf&ID 
saat 19,30 da 

lSTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsa.hib zade 
Celal 

Umuma. 

Mahnllede herkes bu iıe f&flı. Aaıl 
ıaşılacak şey, bu intikal muamelesinden 
sonra deılikanlınm: 

- Gözleri §"fıdır, çirkindir, leııbeldir. 
Diyerek Hacerle evlenmekten vaz geçme
siydi. Bu iti becerdikten sonra kadın oğ. 
lunu komiıyoncu olarak 1 stanbuldan U· 

zaklattırmış, Anadoluya gönderıniıti. 
Mahallede dedikodu alınıı, yürümüş, 

her kafadan bir ses çıkmağa başlamıştı: 
- Kadın ;ki sene kira ile oturdu. Koca 

evi bedava zaptetti. 
- Asıl iı Şerefte.. Kıza kendini sev· 

dirdi, sonra da moruğu kandırdı. 
- Adam bunamıı ayol.. Bunak olma· 

sa hiç bet para vermeden koca evi bağı•· 
lar midi? ~ 

Hasan Bey de, kızı da yaptıkları ite 
pİfman olmuılardı ama bir kere olan ol· 
muıtu. Artık evi geri almalarına imkan 
yoktu; çünkü Tapu dairesinde (bin yedi· 
yüz lirayı tamamen aldık) ti.iye t .. krir 
verilmiıti. 

.. Ş~di, baba, kız sattı:.ları eve bitişik 
kuçuk evde oturuyorlardı. Diğer ev ta· 
mir ediliyordu, Tamir bitince üç katlı 
apartım= kan bir §ey oldu. içine elek· 
trik almdı, Her kata on beter liraya ki· 
racı konuldu. 
Haıan Beyin akrahalan, komıular hep· 

si Safiye Hanıma dütman olmupar, yap· 
tığı bu dalaverenin ondan intikamını al· 
mak için birle!mitlerdi. Tamir edilen e· 
vin saç.ağının bir miktar kendi evlerinjn 
damına fazlaca tecavüz ettiği iddiasile 
mahkemeye mi\racaat ettiler-

Safiye Hanım mahkemeden celbi alın· 
ca hemen lıtanbula koıtu. Ömer Ahit 
hanındaki avukat Hüsamettin Beye me· 
seleyi tafsilatile anlattı. Avukat, çapkın, 
sinirli, vesveseli bir adamdı. Bu halleı-in· 
den kinaye olarak arkadaşları ona: 

- Deli Hüsam, çatlak Hüsam, der· 
!erdi. Dinlediği bu İş için: 

- Kolay Safiye Hanım kolay, elli il· 
rant alırım, dedi. 

Genç dul, gözlerini süzdü. Baygın bay 
gın onun yüzüne bakarak: 

_ Canım bu iddia meselesi .. Sen ka. 
zan da ben yüz veririm! 

Dedi. Ve gevrek bir kahkaha atılı. 
Kadın gittikten &onrıı Hüsam, onun 

baygın bakıtlarmı, mütenasip endamını 
ve ıevrek kah.kaha mu ve: 

- Sen kazan da ben yüz veritim 1 Sö· 
zünü düıünmeğe başladı: 

Bu, {yüz veririm) ne demekti. Yüz li· 
radan ziyade yüz veririm, yani seni üz .. 

mem demek değil miydi. Kadın duldu. Bel 
ki de kendiıile evlenirdi. Bu, bir vaatti. 

Ertesi ıün hemen bir mektup yazdı, 
evin ıenedini alıp yazıhaneye gelmesini 
bildirdi. 

liki gün sonra Safiye Hanım tekrar 
Hüııamettin Beyin yanma geldi. Dul ka. 
dın bu sefel" yeıil bir rop gİyınİftl. Avu· 
kat aklınca bunu (Mes'udum) manasına 
kabul etti. Senedi tıetkik etti. Ev, oğlu 
Şerefin üzerinde idi. Halbuki celpname· 
de müddeialeyh kadın olarak görünüyor· 
du: 

- Gerçi evi siz tamir ettirdiniz ama, 
mal sahibi mııhduml',UZ olduğu için bu 
davayı ilk celsede redded.ec;eği.m. Siz ha· 
na vadettiğinlı:i vereceksınız ya.. 

-Ne gibi. 
-Yüz .. 
Kadın belki düımanları avukata pa· 

ra y~rek iki bin lira 

17: Orlceıtra. - Müıabahe. 19.05: Balaıa1-
lca lconıeri. 19,50: Heideırund isimli hir •keç. 
20,20: Aktüalitt. 21: Tarihi bir konser, 23: Ha
berler. 24: HaCiC musiki danı parçalan. 1: 
Dana musikisi. 

!er bulundurdular, fakat son padi. 
fahlar nüshalar, dualar ya.zan üfü. 
rükçüler kullandılar. 

ve 

~Sigortalarmız;Galatada.--Onyon Hanında Kain 
0 N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olar 

Hekimhatılık mevkiinin fena 
bir hale girmesinde Yahudi ve ec· 
nebi hekimlerinin tesiri yok değil. 
dir. Bunları da yazacağız. 

Dr. O•mttn ŞEVKi 

mi var, doktor bey? 
- Evet .. Tezkereyi bir göreyinı. 
Müddeiumumi muavininden tez. 

kereyi aldım, okuduın: 
"Ce soir entre 9 heureı et 9 heli· 

res et demie Je t attends devant la. 
butte du Jardin, côte mer,, Vienı 
absalument. Si ı:ıon Gare au scan· 
<lale!,, 

Bu kağıdın hizmetçi kızın getir· 
diği mektup olduğu muhakkaktı. 
Müddeiumumi soruyordu: 

-Bundan ne anladınız? "Bu ge· 
ce, seni dokuzla dokuz buçuk ara· 
sı, bahçenin deniz tarafındaki ku· 
lübe harbesinin olduğu yerde bekli· 
yorum. Muhakkak gel. Yoksa reza. 
let çıkar!,, Tayin edilen saat ve 
mevki, cinayetin ika edildiği saat 
ve mevki .. Maktul hu tezkereyi ne. 
zaman aldı? Bunu anlamalı. 
. Kağıch, müddeiumumiye iade et
tım: 

- Bu gece aldı .. 
Müddeiumumi, gözlerini bana 

dikmitti: 
- Nasıl? Maktulün bu tezkereyi 

aldığından haberiniz var mı? 
-Hayır, beyefendi, bu tezkere

yi aldığından haberim yok. Bir tez· 
kere aldığını biliyorum. 

- Ne vakit? 
Anlattım. Müddeiumumi, dirsek· 

lerini m&1&va. da.vamıt. ellerüıi c:c· 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğrama.dan sigorta yaptırmayınız 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1214 

nesinde kilitlemit dinliyordu. Sözü. 
mü bitirince sordu: 

- Bu hizmetçi kızdan batka, 
kötkte erkek veya kadın hizmetçi 
var mı? 

Halim Siret, rengi uçuk dudak
ları titriyerek cevap verdi ı 

- Bahçavanımız da vardı ama, 
sılaya &itti. 

- Lütfen hizmetçiyi emreder, 
çağırtır mısınız? 

Halim Siret Bey, ka.lkma.ğa dav. 
ranmıttı. Avukat Şerif Baki, he
men yerin,den fırladı: 

- Siz oturun, ben çağırırım. 
Biraz sonra Şerif Baki, hizmet

çi ile birlikte girmitti. Hitice, kor· 
kudan sapsarı kesilmitti; titiriye ti· 
tiriye ilerledi, Şerif Baki, Ha.ticeye 
müddeiumumi muavinini gösterdi: 

- Beyefendinin bütün sordukla· 
rma doğru cevap vereceksin .. Titi
reyecek, korkacak bir şey yok .. 

Hizmetçi kız, batını salladı: 
- Peki, beyefendi. 
Müddeiumumi, Haticeye sorma· 

ğa başlamı,tı: 
- Sırrı Beyi, mektupla, tezkere 

ile, yahut bir adam göndererek fi. 
lan, arayan soran olur midi? 

- Pek soran olmazdı. 
- Demek, ara sıra arayanlar o-

luyordu? 
Ha.tice, ı;ualamııtı: 

- Evet, olurdu. 
- Kimler mesela 7 
Hizmetçi kız, tutuk tutuk: 
- Hepıini tanımam, isimlerini 

falan bilmem ki.. Komtulardan, 
kö9ke gelip ıı:idenlerden ... 

- Ne zamandan beri bu köşkte 
lıizmetçilik ediyorsun? 

- Bir aydanberi ... 
Müddeiumumi, küçük tezkereyi 

gösterdi: 
- Bu gece, Sırrı Beye böyle bir 

kağıt getirdin değil mi? 
- Evet, beyefendi. 
- Sana bu kağıdı kim verdi. 
- Küçük bir çocuk, bıraktı, git· 

ti. 
- Bir fey söylemedi mi? 
- Bu kağıdı damat beye vere-

ceksin, dedi. 
- Saat kaçta getirdi? 
Hatice, ba,örtüsünün ucunu dü

ğümler gibi büküyür, kıvırıyordu: 
- Saat yedi, yedi buçuk vardı.. 

Yemekleri hazırlıyordum, mutpak 
kapısı vuruldu. 

- Mutpak, evden ayrı mıdır? 
- Eve bitişiktir; hem içeriye, 

hem de bahçeye açılan iki kapısı 
vardır. 

- Bahçeye açılan kapı, kö~kten 
görünür mü? 

- Hayır, görünmez. 
- Kapıya. vurulunca ne ya:ptın? 

ARTiSTiK 
Sınemasının her seansında H· 

loııu hınca hınç doldura• 
[Claude Faerrere) inşJ.he1eri ve 
CHARLES BOYER 

ile ANNABELLA.'nın 
muauam ve muhteıem temsili 

H A R P 
Filmini mutlak '.l ı&rilnilı. 

Bu film 7 Mart Çarıamba akıa
mından itibaren Ankara' da yeni 
Sinemada ıösterilmeğa baılana· 

caktu. - (14005) --

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç. içiırı 

L. K. L. K. 
3 ayt.jc 4- 8-
6 
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Gelen e•rak ••ri ••rHmez.- Müddeti 

ıeçen nüsbala.r 10 kuruıhar.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mii• 
racaat edilir. Gazetemi& il&nların mes'u• 
liyetini kabul etmez. ' -mir ettirdiği evi de elinden alırlar diye 

adamın ağızma bir parmak hal çalmak İs· 
tedi: 
-A .. Tabii yüz vereceğim.. Hemen 

siz mahkemeyi .Iıayırlisile bir kazanın .. 
Çapkın adama artık iyice kanaat gel· 

mitti: Mahkemeyi · kazanınca kadından 
yüzü alacak, belki de bir ay sonra zengin 
dul ile evlenecr!·ti. 

ilk celsede müddeialeyhin hanenin 
mutasarrıfı olmadığı için muhakemenin 
sükutunu istedi. Bir kaç gün sonra ha· 
sim tarafından Şeref efendi namına bir 
celp geldi. Annesi oğlundan mektupla 
vekaletname İstedi; fakat mahkeme ilk 
celsede saçağın kesilmesine karar verdi. 
Kadının yüreğine inecekti. Likin mahke
meyi kazanınca yüzü alacağından ümidi 
~ olan :ovukat hemen davayı temyiz 
ettı. Ve bir ~o.raftan da mahkemeye isti
da ver'.'rek hır heyeti fenniye tarafından 
mahalhnde ke§İf yapılmasını talep etti. 

Dava Temyizce nakzedilmitti. Yeniden 
ıtörüldü. Heyetin verdiği rapor tetkik e
dildikten sonra Safiye hanımın tamir 
ettirdiği saçak hanenin kurulduğu arazi. 
nin mesabasını tecavüz cbnediği neticeıi· 
ne vanlarak müddeinin talebinin reddine 
karar verildi. 

Safiye Hanım seviruni,, dütınanlan 
alt olmu§tu. Buna müekkileıi kadar Hü· 
ıamettin Bey de sevinmişti. Kadın, he
men bankaya giderek elli lira aldı ve ık· 
f&m üzeri avukata götürdü. Paradan 
ziyade sevdiğinden iltifat bekliyen vekil 
fa§ırmıştı: Kadının sırtındaki al roba ba· 
karak: 

- Aman, h_,mefendiciğlm dedi. Si
zin vadiniz böyle miydi ya ... 

Beriki, iıi alaya vurmak lıtediı 
- Sizde amma yaptınız, lıte ılzln a• 

sıl istediğinizi veriyorum. Bu kadar ba• 
ait bir it için yüz lira olur mu ya .. 
-Benhakkımdan vuı~emem.lki 

davaya ıirclim. Yarın aktam devlethane. 
el! ""hataız edeyimde elli daha veriniz 
yuz olıun. 

Kadın mecburi olarak. 
- Peki, dedi. 
- Saat kaçta taıdi edeyim etenann. 
Beriki düşü~ii. Gülerek: 
- Gece, sekizde.. dedi. 
Safiye Hanım çıktıktan sonra avukat 

bir kahve 1SID8.flad,, Kad•nın arkaemdakl 
al robu hatırlıyarak kendi kendine: 

- Hık mık ama, yan cebime koy. 
Allar giymit• bu beni al demektir. Birde 
bana deli derler. Bak neler beceriyorum. 

Ertesi gün muayyen saatte traı ol· 
muf, ve kendisine çeki düzen vermiı bir 
halde genç dulun evine gitti. Kapıyı orta 
kattaki kiracılar açmıtlardı. Safiye Hanı· 
mın üst katta oturduğunu ıöylediler. 
HüsamettİJt Bey otuz ayak merdiven 
çıktı; fakat kapı kilitliydi. Ve yerde kan· 
gal yapılmıı kalın bir İp duruyordu. Ve· 
kil bey kilitli kapıya, yerdeki İpe bakarak 
yanm saat bekel'di: 

- Hiç bu kadında bu davaya yüz lira 
verecek göz var mı? Beni deli yerine 
koydu. Acaba Hasan Beyle Haceri de 
kan bu İple mi bağladı, ne yaptı. Ben• 
deki de amma delilik .. Diyerek yerdeki I· 
pe son defa baktL Ve korka korka mer• 
divenleri inerek kaçtı. - O. N.-

- Komtulardan biri sandım, 
seslendim, girsin, diye.. Bazı bazı 
ev hali, tava, kevgir isterlerde. 

- Kapı, dıtarıdan da. açılır ını? 
-. ip vardır, çekilince açılır. ip 

çekılıneyince gittim, kapıyı açtım, 
küçük bir çocuk duruyor , 

- Nasıl bir çocuk? 
Hizmetçi kız, hatırlamak istiyor• 

mut gibi yüzünü burutturmu,tu: 
- Karanlıkta yüzünü, gözünü 

ııöremedim. Batı açık, ayakları 
çıplak bir çocuktu işte·. 

- Kaç yatında kadar vardı? 
- Altı yedi yaşında var yoktu. 

Bir kağıt uzattı: Damat Beye vere· 
ceksin! dedi. Döndü, koşa kota 
gitti. 

Müddeiumumi, hizmetçi kızın 
yüzüne dikkatle bakıyordu: 

- Peki ... Bu kötke kapılanalı 
bir ay oluyor, 8edin. Burası, köY 
sayılır. Bir ayın içinde köyün hal· 
kını az çok öğrenmitsindir. Bu, ge· 
len çocuğun teklinden, sesinden ol~ 
sun, tanıyamadın mı? Şekli, hah 
gözünü ısırmadı mı? Ses, kulağına , 
pek mi yabancı geldi? 

Haticenin hiddetle alnı buru~· 
muş, kaşları çatılmıftı: 

- Aman beyefendi, o çocu~ları 
bana demeyin de, kime derse_nı~ de 
yin .. Ellerinden çektiği mi, hır ben 

(Bitmedi) 



ortakal ve yeşillik diya
rı: Şirin Sultanhisar 

tlediye teşkilatının tekrar kurulması 
ve Evkafın elinde 

tuttuğu arsaları satması isteniliyor 
~tr ~l'llilsAR, (Milliyet) - Su! 
, ı.,1 ' .. Aydın demiroylu Üzerinde 

. 1 ~~rüt rengini kaybetmiyen 
l\ bir •ıaçları arasına gömülmüı, 
d°"' ll~biye merkezidir. lmpredos 
•ı ~nıali Hitrelos ve lmprodo
le~deılerin k':'rdukl_'.'" .. kadim 

1137 dir. Fakat son ta.hrirden sonra. 
nüfuı mütemadiyen artmıf, bu gün u 
mum nüfus 6000, merkez na.biye nÜ· 
fusu da 2000 i geçmiıtir. 

Maarif: 

lıi,. harabeherı bugunku Sul-
~a beı kilometre uzaktadır. 

~~•~helerini görmek, tetkikat 

1 
Ço~ U~ere Sultanhisara her sene 
.. )}••nebi ziraatçiler gelirler. Fa 
~, alıların barınabilecek bir otel 
•eıı •ırıdan ziyaretçilerin ıayısl 

Altı köyü olan Sultanhisa.rında bi· 
ri merkez ve biri de Salvatlr köyün. 
de iki tam teıkilatlı iki mektebi var
dır. 

I ktısat ııe ziraat: 
Sultanhisarının belli batlı mah· 

sulleri incir, zeytin, ve portakaldır. 
Bundan batka her türlü meyve, hu
bubat ve pamuk, istihsal ve ihraç o
lunur. Bereketli senelerde Sultanhi· 
sar 2 milyon kilo zeytinyağı, 1 mil, 
yo~ 200 bin kilo incir ve bet milyon 

s~, • •>zalınaktadır. 
. ta111ı · 'tı.irı ••arda mevcut emli.k ve a• 
"e l'"ilrııından fazlaıma aahip O· 

..ı_ on ıenedir yüz binlerce lira i .. 
•ı,r evkaf idaresi Sultanhiaara 
, \te ~aptırıraa hem daire istifade 
•t~ _em de barınacak bir yer bu 

s.ııt •hı alim ve meraklılar günler 
~'d~llhisarda kalırlar. 

t'"' Niıa tehri bilhaHa, Darül-
·, 'fkili.tının kıymetli olmasma 
li}':ı:ullerinin iyiliği, hocaların it .. 
, ti· •tleri dolayısile çok meıhur 

1
1~ Darülfününundan yetiıen 

• •r büyük şöhret kazandıkların 
b~~aınanlar dünyanın her yerin-
1:t~"Ya talebele gelir ve tahsille-
. lrd"k le d"ı len sonra memleketlerine 
~· !· O :"":manı~ me!h~r ıi~le

ile ~hplerının, edıplerının, Rıya· 
>eı· ''."•n çoğunu Nisa Darülfünu
l;~lırdi. 
Çı~, l•lırinin henüz hepsi meyda· 
d•h'•lınamııtır .. Şehir harabelerl
ı., " Çoğu henüz toprak altında

ıı...,jY~aııa. çıkarılmıyanları Sina
ı, t 111

• ı;o bin kişilik Anfitiatri, 
~e~çlik yeri, "Agora" pazar ye 

\ ıı, ~· kütüphane, ihtiyar meclis 
~tı •al sarayı, Kale kapı ve du
~. kanalizasyon teıkilatı , ha· 

~'•ın ;j'"bet gibi büyük binaların 
ih ı ır. 
,. haf · 
"1ira.ı ''Yat 324 senesinde Prus-
~'llda a.y a .. ronviç ve arkadaılan 
"'•t in ruhsaıaız yapılmış, ikinci 
~tiüa" .. diiıman itğalinde Yunan 

~tı Y' ulemaaından bir zat tara· 
I•. O.p1Jrılm11tır. 
'lıl'lt. • 
b1~ 1 hafriyatta meydana çıkarı
t>t{.heykel kitabeler Yunaniıta
ı.,/~lınü,, bir kısmı da lzmlrde 
. ~!.lerek lzm.ir müzeaine alm· 

'1~ 11 ,Um~u~iyet hükümeti h_er yer 
\ı, ~ gıbı N İsa harabelerıne de 
l;ı Çı tayin etmi", b;r taş, kırıntıaı • d . . •tarı çıkarılmasına meydan 
~.•ttir. 
, "'.' Nisa ıehri ayni zamanda 
~ ;i 1~lısad! büyük töhr~tl ha.iz· 
~ı,0 hı malumat ve deffııre edi· 

· •!erden Nisalılar zamanmda 
~la. Nisa şehrinde İ§lenerek ırer-

~ltı kuıadaar iıkeleainden dıı pa 
'I\ • • gönderildiğ-i ö&reniliyor. Bu 
iı 1llcirliiinin Sultanhjıardan ya .. 
~~1 göstermektedir. 
~ , lıtar incircilikten baıka üzüm 

, •~_ipekçiliğe de çok ehemmi
:<İiııt ~ler, incir ve dut bahçeleri
' ııı, ağlarını sulamak için dere
~~ı~:~uı suları ıet ve kanallar i
ı,:"- t<ılı ovaya akıtmıtlardır. 
~r, s,,\' sonra araplann ve da· 
•lç11ı. ~Uk Türklerinin eline geç 

' Ayd111 "'Paratorluğunun inkıra 
"-.Qlı l'(i,.k0iullarına, en sonra da. 

"a.l;d !erinin eline geçnıiıtir. 
ı~• ç,ı, e VUkubulan büyük zelze
i 1 lı"ikan '<eba hastalığı yüzünden 
~ "1,0 a. Yerlere göçmüşlerdir ki 

;, 1 ,~~ Uıu Halil Beyle Aydın Meb 
S.ı'' , •r Beyin cetleri de bu mu
-ıııı, •&.ıındadır. 

~~ !11ı:· '<e Oıımanlı Türkleri za.ma 
••ı..ı4' '<e Üzümcülük da.ha ziya,. 

~~I il> •ltirilmit ve istihsal olunan 
.• ı.1.•klerden dokumacılık san. 
lb'a.~1~ olunmuıtur ki, bugün Sul 
~.•le,; ' A.lacacılar kabriıta.nının 

1 '-ır l>ı.evcuttur. 
~!,; S tllYri meıkün ve harap ka 
l~ıı,ı lıltanhisarının, Türk mima. 
'.\ lı~ .. Y•pılmıt binalarımn hara
~ "1a.ıl;Qkü kasa.banın ıarkmdan 

1 ~~ıı h~ç Çayı mecraaını takipp e
\ l<itı, .. 1~~ hasa.nın toprakları al· 

t;:. il Udür .•• s . 
~~11l,ıı Ulta.nhisa.r 250 sene evvel 

'ıı ı, telen Kuru Hacı oğlu ta· 
1ı:tı•~ ~•ulınuıtur. Bu zat büyük 
·~,.!iiıı s· ma.ıraflar ihtiyar ede· 
~ı."ı •ıı Ilı lıltanhisarını ihya eden 

'ı-r \ı ~craıını açmıt ve incir ve 
~.~~İlle~· hağları imar etmit ve 
~ ~ı, p~llden getirttiği fidanla• 
•!, "~•riıı:t~kallıklar yapmııtır. 

ıoıı, S1ılta. cı~ardan bir çok halk 
b1 I, "• 

11 hısarına yerleımeğe 
1 Pıl doğl>ı. a.~ Zamanda yeniden bir 
•t 1'a.k ;Hur. Sultanhiıarı ka-
1!1· '• fedaı.:.~ harbindeki muvaf· 
1tq • P.ı lıa arlığına Sökeli Ser· 
q ~lıiııı: illet. ağa Sultanhisar 

1 ~ı b'-ill; · tayın olunmutlur. O 
~~ -ilı b~ Dalıça köyü Sultan• 
'\J 1 ''kf;y ı" nahiye merkezi ol· 
,l\ı1~~. •v~ jrle müsbettir. 

,. ~ S ç., da. • Nazilli kaza yapıu
'11;~ lllt.,ııı,·nahiye teıkilatı yapıl· 

.. • b , ••ar d h" 1 k ijl aı:lan a na ıye o ara 
•it tıı: lllı~tır. , -.. ~. 

l ?s ••ar ilah. . . 
, blı~rk ıyeıı?ın umum nü

e:ı; nahıye nüfuau da 

tane de portakal ihraç eder. .. 
Sultanhisarda: Son sistem ve tuc 

car makinelerile müteharrik dört ta
ne zeytinyaiı, bir un, bir pamuk v~ 
bir taban fabrikası, köylerde de eskı 
usul i~ler iki tane zeytin yağhanesi, 
7 un değirmeni vardır. 

Sultanhiaar zirai kredi kooperatİ· 
fi, nahiyenin zirai ve iktısadi inkiıa
fına büyük hizmet etmekte ve gün 
geçtikçe terakki eylemektedir. B~ se 
ne evvel kırk ortağın koyduğu 1010 
lira sermaye ile ite başlanan koope
ratifin ortakları bugün 119 ve serma 
yesi de 1 7000 lirayı bulmuıtur. 

Sultanhisar nahiyesinde evvelce 
Belediye teşkilatı vardı. Son belediye 
kanunu hükmüne tevfikan ~üfusu 

1 
~ 

binden az olduğundan beledı!e tef " 
!atı kaldırılmı§, ihtiyar heyetı kurul
muttur. 

Osmanlı hükümeti devrinde Sul· 
tanbisar belediyesinin senelik geliri 
1000 · 1500 lira olduğu halde Cümhu 
riyet senelerinde Sultanhiıar beledi
yesi 8 - 1 O bin lira irat almakta idi. 
Bugün köy bütçesi 6900 liradır. 

Düıman i§ğalinden kurtulduğun
da yanan 18 eve mukabil on seneJe 
150 muntazam ev yapılmııtır. Evvel• 
ce oturacak yeri olmıyan belediye 
Cümhuriyet devrinde muntazam bir 
belediye binası (bugün ihtiyar heye
ti ve nahiye müdürlüğü bulunuyor.) 
Bir fırka, bet mağaza ve otuz tane 
pazarcı barakasına sahip olmuıtur. 

Sultanhisarın mükemmel bir elek
trik teıisatı vardır. Bu teaiKt ta ge· 
çen sene ihtiyar heyetine mal edilmi§ 
tir. . 

Sultanhisa.rının cemiyet hayatı da 
çok kuvvetlidir. Evvelce belediy<; re· 
isi bulunduğu .~a~an kasa~anı'?. ~~ya 
ve imarında buyük yararlıgı gorulen 
ve ilk Voyvoda Serdar Mehmet ağa• 
nın ahfadından bulunan Serdar oğlu 
Ali Zühtü Beyin baıında. bulunduğu 
fırka nahiye teıkilatı çok çalı§makta 
dır. 

Memleket gençliğinin ve köy deli 
kanlılarının fikri ve bedeni inkiıafla• 
rı için Fırka aalonunda halk dersha· 
n~·~. ve ınuaiki kursları açılmıı ve bir 
kutuphane teaia olumnuı-tur. 

~~liliahmer, Tayyare eemiyetlerİ· 
ne ilaveten. fırka!'-ın öncülüğiyle ge· 
çenlerde Hımayeıetfal Cemiyeti de 
kurulmuıtur. 

Ciimhuriyetin fevizli idare~;.,..1"! 
her gün biraz daha ilerliyen, büyü. 
yen Sultanhiaarın .~e. çalı~kan s.u••an 
hisarlıların iki muhım dıleklerı var
dır: 

Birincisi: Kasaba nüfusunun iki 
bini geçmesinden beledi) e tefkilatı· 
nın tekrar kurulması. 

ikincisi de: Mevcut arsaların hep· 
si de Evk&fın elinde bulunduğundan 
Sultanhisarına. yerleımek ve dünek 
kurmak istiyenler yer bulamadıkların 
dan Evkaf idaresinin bunlan satma.. 

' sıdır. - 1 . 
yetil portakal ve meyve agaç an-

le bezenen muntazam caddeleri ve bi 
nalariyle Aydın demıryolu yolcula~· 
nın her gelit giditte nazarlar~•. okıı· 
Yan bu ıirin kasabanın yarm ıç.ın V~· 
dettiii inkitafının temini için bu dı
leklerinin yerine getirileceğine ıüphe 
miz Yoktur. 

Gireson Himayeietfal ha· 
nımlar komitesi 

. GIRESON, (Milliyet) Vali Be· 
yın refikaları Hayriye Salih Cemal 
Hanıı_nefendiinin riyaset ettiği Hi
m~yeıetfal Hanımlar komitesi fa· 
al~yet.e. batlanııttır. Hanımlar ko· 
mıtesı ılk it olarak aza hanımların 
senı:;lik taa_hhüdatını toplamıt ve 
cemıyete hır Yardım olmak üzere 
Martın 7 nci aktamı Jandarma 
mektebinin büyük salonlarında u
m!l~a mahsus bir balo tertip et
mıttır. ~u balonun fevkalade cazip 
ve neşelı geçme~i için her ihtimal 
gözönünde bulundurulmakta ve 
her nevakıaın ikmaline çalıtılmak· 
la beraber mümkün olduğu kadar 
az masrafla çok varidat temin et. 
mek maksadile de büfede yenecek 
kısımlar hanımlar tarafından te· 
m"n edilecek ve baloda büfe biz. 
metleri muhterem ve güzide hanı
mefendiler tarafından görülecek
tir. 
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Elazizde · 
Eski eserler 
Bunlar arasında minaı esi 

eğri bir de cami vaı 

Eski eserlerden Çimi,kezek camii 
EL.AZIZ, (Milliyet) - Vilayeti· 

mize merbut kaza ve nahiyelerin 
bir çoğunda tarihi eserler mevcut
tur. Buraya 45 dakika mesafede 
bulunan Harputta da pek çok asarı 
atika ve bunlar arasında minaresi 
iğri olan bir cami vardır- Aıari a
tikadan madut olan Harput kalesi· 
nin bugün bir kısmının dıvarları yı
kılmıttı.r. Kale içerisinde Miladi 
179 senesinde yapılmıt bir cami ve 
k i 'se harebeleri göze çarpmakta. 
oı ı' . Harputun eski eserleri arasın
da Uzun Hasan'ın he111firesi tara
f ı. ıılan yaptırılan Sara hatun. camii
bilhassa zikre şayandır. Bu cami
in kapısı üstünde bir çok yazılar 
va•-lır. Sara hatundan başka kur
~u ı' u ve ulu camiler de tarihi bir 
kı "ı eti haizdir. 

· • lrputtan ha,ka Keban kazasın
d a rl a bir tarihi cami vardır. Pertek 
k:ır.smın cami ve kilisesi ile Per
teğin ıağman kariyesindeki Key
hüstev Bey tarafından yaptırılan 
meşhur sağman camii de asarı a
tikadandır. Dıvarları kamilen çini 
ve direkleri somaki mermerden 
yapılan sağman camiinin kıymeti 
çinileri ve munberi, minarenin şe· 
refeei 332 de kürtler tarafından 
kırılmıttır. 

Çimitkezekte de bir çok dikkate 
,ayan eserler mevcuttur. Bunlar 
içerisinde Uzun Hasana ait olduğu. 
rivayet edilen bir türbe ve asarı a.. 
tikadan olup Selçuk eserlerinden 
ve bugün gene içinde namaz kılı
nabilen cami ve tat devirlerine ait 
mağaralar bilhassa zikre 9ayandır. 

Bandırmadan ihracat 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bu 

hafta içinde limanımızdan ltalya
nın Mesina limanı;1a ve Malataya 
Yunan handralı Nomikos vapuruna 
tahmilen 303415 kilo yulaf ile 
50117 kilo nuhut ihraç edilmittir. 

Tekirdağ meb'usları Tekirdağda 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Meb' 

uslarımızdan Celal Nuri ve Mah· 
mut Rasim Beyler vilayetimiz dahi· 
linde bir tetkik seyahatında bulun· 
mak üzere buraya gelmitlerdir. 
Doğruca belediye ve vilayeti ziya. 
ret ettikten sonra Halk F ırkaaı evi
mize uğradılar, evimizin idare he. 
yetleri ile de hasbihalde bulundu. 
)ar. iki senelik faaliyetimiz ve ya. 
pılan i•leri görerek memnuniyetle· 
rini izhar ettiler. 

ittihat sporun dansı 
IZMIT, (Milliyet) - lttihatspor 

kulübünde çaylı bir danı tertip edil 
mit bir çok aileler unutulmaz, gü. 
zel bir gece geçirıniflerdir. 

lttihatspor martın 6 nda büyük 
bir müsamere verecektir. Uzun za. 
mandan beri provaları yapılmata 
olan müsamerenin emsalsiz bir 
muvaffakıyet kazanacağı tahmin e
dilmektedir. 

Bakır madeni için dizel motörO 

T 
Bandırmada yoğurtçuluk 

Tüccar İstanbula gönderilen yoğurt süt-
1lerinden kaymak almamağa karar verdi 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban·! 
dırmada yoğurtçuluk son senelerde 
çok terakki ve inkitaf etmittir. Şeh
rimizde halen altı büyük imalatha· 
ne mevcut olup bunlar günde 700 • 
1000 karavana yoğurt imal etmek· 
te ve bu yoğurtlar her gün vapur 
ve motörler vasıtasile lstanbula 
sevkolunmaktadır. 
Bandırma yoğurtlarının nefaset 

ve lezzetçe çok mükemmel evsaf
ta bulunması itibarile lstanbul pi· 
yasasındaki mevkii gün geçtikçe 
rağbet görmüş ve nihayet geçen se
ne Istanbulda sarfolunan yoğurt
ların hemen yarısını Bandırma yo
ğurtlarının tetkil ettiği istatistik· 
lerle anlatılmıthr. Bir istatistike gö 
re geçen birincikanundan eylüle 
kadar dokuz ay içinde Bandırma· 
dan lıtanbula 135,000 karavana 
1,102,000 bir milyon yüz iki bin 
kilo yoğurt sevkedilmi9tir. Yoğur< 
imal olunan koyun sütlerinin mü· 
bim bir kısmı mınt!AJ:amndan, bir 

mendifer idaresi yüzde kırk tenzi
lat yapmağa muvafakat etmi9ti. 
Istanbul piyasasında Bandırma yo· 
ğurtlarının fazla tutulması üzer ine 
yoğurtçular bundan istifade ederek 
faaliyetlerini arttırmışlar, bu mm. 
takalardan süt getirerek şimendi· 
fer idaresine müteahhit bulunduk· 
ları miktardan bir buçuk misli faz. 
)asile yani 250,000 kilo süt nakle· 
derek yüzde kırk tenzilattan istifa· 
de etmiflerdir. 
Yoğurtçular geçen seneye kadar 

sütlerden almakta oldukları yüzde 
10 - 20 miktarındaki kaymağı bir
lik te~kil ederek hu sene almaktan 
vaz geçmişler ve krema makineleri
ni de kaldırmıalardır. Binaenaleyh 
şimdi imal olu~an yoğurtlar daha 
sıhhi, mugaddi ve daha nefistir. Be· 
lediyemiz de, memlekete mühim va 
ridat getiren yoğurtçuluğa yakın
dan alakadar olmaktadır· HükUmet 
ve belediye doktorları tarafındar 
imalathaneler ~ık sık teftif ve ko-:ı 

Bandırmada iskele 

kısmı da Manisa, Menemen, Berga· 
ma, Dikili, Akhisar, Soma havalisi 
gibi uzak mıntakalrdan şimendifer 
vasıtasile getirilerek temin edilmek 
tedir. Geçen seneye kadar bu mm· 
takalardan koyun sürüsü getirmek 
•imendifer nakliye ücretinin fazla· 
lığı dolayısile tüccara pahalıya ma· 
!oluyordu- Nihayet şimendifer ida· 
resile mutabık kalan tüccarlar mu· 
kavele mucibince senede yüz bin 
kilo süt nakledildiği takdirde ti-

Bandırmadan ihracat 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ban

dırma ecnebi memleketlerine za· 
hire ve hububat ihracatı devam et
mektediıı. Bu hafta içinde ltalya 
bandralr Kapoyado vapuruna tah· 
ınilen ltalyanın Livorno limanına 
228000 kilo yulaf ile 1 7000 kilo da
rı ve Alman bandralı Alaya vapu· 
rile de Hamburg ve Bremen liman
nlarına 134400 kilo burçak ile 
58200 kilo darı ihraç edilmittir. 

BANDIRMA, (Milliyet) - iki 
aydan beri Bandırmadan bütü~ 
Karadeniz iskelelerine bilhassa Gı· 
rıeıon, lnebolu, Rize, Trabzon, Sür· 
meneye külliyetli miktarda mısır 
sevkedilmektedir. 

Şimdiye kadar itletme idaresinin 
vapurlarile 35,000 çuval gön~e~il· 
mittir. Tüccarlarımızın tahmınıne 
göre bu miktar pek yakında 60,000 
çuvalı bulacaktır· Evvelce kilosu 
50 paraya satılan mısır piyaıaıı 
Karadeniz limanlannın çekmesi Ü· 
zerine yü paraya yükselmittir. 

Kütahya Halkavi çalışıyor 
KUTAHYA, (Milliyet) - Kü

tahya Halkevinde kıt bidayetinde 
batlryan program daireainde haf. 
talık konferanslar, lngilizce, Fran 
sızça dil kurslarına muntazaman 
devam ediliyor. lngilizce dersleri· 
ni Fazıl Berki Bey, Fransızçayı 
Rağıp Bey veriyor. 

Evin salonlarında Cümhuriyet 
bayramındanberi 3 balo ve 1 danslı 
çay tertip edilmittir. 

Son defa yapılan balo bir dü· 
ğün dolayısiyle verilmittir. 

Halkevi Temsil kolu ile Lise ta 
rafından umuma ve para.sız sık sık 
teme.iller veren Evin 400 kiti alan 
sahne ve salonunda Halkevlerinin 
açım günü vesilesiyle "Mete" ikin 
ci defa olarak temsil edilmiftir. 
Lise temsil kolu, yakında "Akın" 
piyesini temsil etmek üzere hazır 
Irklarına devam ediyor. 

Vilayetimlz içinde Utakta ikin 
ci bir Halkevi açılmıttır. 

trol edilmekte ve bu teftif ve kon
trollar esnasında imalathanelerin 
daima çok sıhhi ve temiz olduğu 
görülme~tedir. 

Bu seneki yoğurtların kaymaklı 
ve tam yağlı olması piyasada tesiri· 
ni göstermiş, dolayraile imalat mik· 
tarını arttırmıftır. Tahmin edildi· 
ğine göre bu sene lstanbula geçen 

seneden daha fazla yoğurt gönderi· 
leceği anlatılmaktadır. 

Aydında bir müsamere 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 7 

eylul ilkmektebi himaye heyeti as
keri mahfelde danslı bir aile eğlen
tisi tertip etmiltir. 

Eğlenceye tehrimizin bir çok a· 
ileleri ittirak etmİftİr. 

Bu toplantıda mektep talebeleri 
bir çok numaralar yapmıtlar, ve 
çok muvaffak olmutlardır. 

Bilhassa son numarayı tetkil e· 
den bet küçüğün bahsi müfterekli 
at kotuları çok eğlenceli ve neşeli 
geçıniftir. 

Çiçek dansı yapan küçüklerin 
fotoğrafileri müzayede çıkarılmıt 
ve umumi meclis azasından Muzaf. 
fer Beyde kalmıttır. --·--

Sıvasta atlı spor 
SiVAS, (Milliyet) - Sıvas Spor klü· 

bü her hafta atlı ıpor yapılma11 için ka· 
rar vermiıtir. Her hafta cuma günleri sa.· 
at ondan itibaren atlı cezintiler yapıla
caktır. 

Çocuk katili ana, baba 
ADANA, (Milliyet) - Miıiı ~iye· 

sine bağlı Şevkite köyünden Hatice H. 
isminde bir kadın gürbüz-ve ta.m sıhhat· 
li bir çocuk doğunnuf, fakat koc:aaı Os
man oğlu lbrahimle birlikte henüz do· 
ğan yavru~ızı bir bezle boğarak öl· 
dürmütlerdir. 

• :ııı, l 
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Adapazarı Hima
yeietf al kongresi 

ADAPAZARI, (Milliyet) - Ka 
zamız Himayeietfal cemiyeti sene
lik kongresi Halk Fırkası binasının 
salonunda toplandı. 933 senesi zar
fında elde edilen iki bin lir.:ılık 
varidattan o sene içinde yapılan 
muavenet ve masraflar birer birer 
tetkik edildi. 

Cemiyetin fakir aç mektep ço
cuklardan 200 kişinin 5 ay müddet
le iafesi ve bunların ilbası hususn
da yaptığı yardımla~ takdir ve ti· 
tayişle yadedildi. 

Bundan sonra 934 senesi bütçesi 
müzakere edildi. Çocuk bahçesi te
sisi İçin ayrılan meblağ münasehe
tile bazı itirazla~ vaki oldu ise de, 
eksetiyet, cemiyetin tasavvurunu 
alkışladı. 1 

Kongrede hazır bulunan, bazı 
müessesatı maliye mütehayyizanı 
ve belediye reisimiz, çocuk bahçesi 
tesisi için ümit verici yardımlar 
vadetmesi, herkesi memnun etti. 

Mutat olan merasimin ikmalinden 
sonra, yeni heyet seçildi. Neticede 
eski heyetten Dr. Nuri Apti, Ziraat 
bankası müdiirü lbrahim, tüccar
dan Tahsin ve Sabri Beyler İpka 
edilmit, it bankası müdürü Sabri 
Osmanlı bankası Müdürü Hafit, 
diş doktoru Adil Beyler yeniden 
seçilmiflerdir. 

Adapazarı Halkevinde 
ADAP AZARI, (Milliyet) 

Halkevinin hemen her şubesinde 
teşekküle aza kaydına devam olun· 
maktadır. Bir gün içinde Dil - ta· 
rih ve edebiyat 9ubesine 20, netri· 
yat 9ubesine 22, köycülük şubesine 
35, içtimai muavenet tubesine 37 
güzel sanatlar ~uhesine 24, temsil 
şubesine44 aza yazılmıştır. Bu ra· 
kamlar hafta içinde bir kaç misline 
varacaktır. 

Köylerde Türkçe isimler 
GEMLiK, (Milliyet) - GemliJC. 

te i~imleri türkçelettirilen köyleri 

bildiriyorum: 

Adl'ıye - Kavakdibi, Hamidi· 
ye - Arabayatağı, F eyziye - Ko:.ı 
pınar, Selimiye - Soğuksu, Hay. 
riye - Çiftlik, Hayderiye - Erci· 
ova, Sultaniye - Kurtul; Şahin 
yurdu, Cihatlı köyleri de Ostbenli, 
Altbenli diye anılmaktadır. 

Sıvas muallimleri arasında 
SiVAS, (Milliyet) - Ma.arif Müdü. 

rümüz Ahmet Kutsi Beyin riyaseti alı:
da her perıembe günü öğleden ıonra J,. 
metpaıa mektebinin büyük salonun~ 
merkezde bulunan muallimlerimiz topla• 
nıyorlar, konuıuyorlar, meslek hakkında
ki noktai nazarlarını izah ediyorlar. Ay• 
ni zamanda mesleki konferanalar da de
vam ediyor. Muallimlerimiz üzerinde bu 
toplanmaların iyi neticeler vereceği pek 
aıikardır. 

Azmak bataklıöı 
AYDIN, (Milliyet) - Valimbı 

Fevzi, Mebuslarımız Adnan, Fuat, 
Dr. Mazhar, Fırka villyet id~ 
heyeti reisi Etem Kadri, Halken 
reisi Netet ve sıtma mücadele reia 
vekili Dr. Ziya Beyler Azmak ba. 
taklığına gitmitler ve Menderese 
açılan kurutma kanalını tetkik et.. 
mitlerdir. 

Balıkesir vilayet meolisinde 
BALIKESiR, 2. A.A. - Vilayet -

liai dün toplıı.nmqtır. Vali. S.ıim Bey lııir 
nutuk söylemiı, riyuet divanı ve encll
menler intihabı yapılmıt ve vilayetia 
bütçe tatbikatına ve icraatına ııit izah
meai okunınuıtur. 

Büyülderiıftiıı:e arzı tezi-i edilmlt
tir. Umwni meclia paurtetl ve perı
be günleri heyeti umumiye ve haltanm 
direr günleri encümen halinde toplana• 
caktır. 

ELAZIZ, (Milliyet) - Ergani 
bakırının itletilmesi için kurulması 
düşünülen santralın dizel motörrile 
techiz edileceği burada duyuldu. 
Fırat ve Dicle gibi su kuvvetinden 
ve memleket kömüründen bu itin 
yapılmasına imkan varken bu tekil 
de dütünülmeıi muhitimizin iktisa. 
diyatı noktasından nazarı dikkate 
alınmaya değer bir keyfiyettir. 

Yaban domuzu sevkiyatı 
GEMLİK (Milliyet) - Kumlalı 

Parlak Ali 20 gün içinde 350 yaban 
domuzu göndermittir. 'Adapazarı flalkeııiıin açılma merasimi 
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Ankarada tesis edilen kan 
çelerya hakktnda bir tavzih 

Orta tedrisat 1 BELEDiYEDE r ViLAYETTE 

T enviriye, tanzifiye Orman 
Muallimlerin ders saatleri 

artırıldı 
Orta tedriHt müeıae&elerinin tala

lıatına dair Maarif Vekaleti tarafın -
dan bazı kanun layihalan hazırlana· 
rak Büyük Millet Mecli•ine verilmit -
tir. Bu meyanda orta tedriaat mual -
!imlerinin dera adedi ve ücretleri hak
kındaki layiha bilhaNa alakadarlar 
tarafından ehemmiyetle kartılanmıt -
tır. Yeni layihaya l'Öre orta mektep 
muallimlerinin derıleri haftada 18 ıa 
atten 24 saate, liae muallimlerinin dera 
!eri de haftada 15 aaatten 21 saate 
çıkanlmaktadır. Muallimler bu altı 
ıaat fazla dersi gene aldıktan mallJ& 
mukabil okutacaklardır. Ancak bu a
detten fazla ıube dersi okutan mual
limlere ayrıca Ücret veri1ecektir. Bun 
dan ba§ka, yeni vaziyette talebe ile 
haftanın muayyen gün ve zamanların 
da umumi müzakereler yapılacaktır. 
Bu müzakere saatlerinde talebeye mu 
allimler nezaret ve rehberlik edecek -
tir. Bu müzakere saatleri için de mu
allimlere yarım dera ücreti verilecek
tir. 

POLJSTE 

Bir hırsız yakalandı 
Hürriyeti ebediye tepeai ci~annda 

Darülaceze yakınlannda bahçevan 
Y ahyamn evini soyan Cideli Mahir 
Mustafa, çaldığı qya ile birlikte jan
darma devriyesi tarafından yakalan -
m11tır. 

Çarpan otomobil 
Kasımpatada Bedrettin mahalle -

sinde Alibaba mahallesinde ve soka
ğında 9 numaralı evde oturan Halil 
Beyin kızı 12 yapndaki Mediha Ha -
nıma fOfÖr Ahmet Şükrü Efendinin i
dareıindeki 1914 numaralı otomobil 
çarpmıı ve kız muhtelif yerlerinden 
ağrr aurette yaralanmııtır. Mediha Ha 
nım Beyoğlu haatahaneıine kaldırıl -
mış, ıoför yakalanmı§tır. 

Kumar 
Evvelki akıam Sirkecide bir kahve 

de kumar oynadıkları görülen Şeref, 
Kasap Alaettin, İranlı Hasan efendi
ler yakalDJnJtlardır. Kumar masa.,n• 
da 10 lira bulunmuı ve para müsade
re edilmiıtir. 

Kira meselesinden 
Nuruosmaniyede büyük apartıınan 

da oturan Abdulalh Efendi ile mez -
kıir apartımanda oturan kunduracı 
llhami Efendi arasında kira meselesin 
den kavga çıkmıs, llhami Efendi Ab -
dullah Efendiyi ba~mdan demirle ya
.-a.lamıtt1T". 

Kaçak sigara 
JnhiHr takip pmemurlanndan Js

mail Hakkı Bey yoldan reçerken Şev
ki ve Mehmet namındaki iki kaçakç,.. 
nın köylü ıigara11 sattıklanru gÖnnÜf 
ve ber ikisini polise yakalatmak iste -
miıtir. Fakat koltukçu Halil ile Ahmet 
namındaki iki ıahıs bunları kaçınnak 
iatemiılerae de dördü de zabıta me -
murlan tarafından yakalanmııtır. Ka 
çakçılann ellerindeki sigaralar müaa
dere edilmiıtir. 

Yol kesenler 
Takıimde Ameıı.iç ıokağında olu -

ran randevucu Pakize Hanım poliae 
müracaat ederek dün gece e ... ine gi -
der-ken Vanııel, Andon, Leon, namın
daki üç ıahıın yolunu keaerek içinde 
16 1ir&a1 bulunan çanta11ru kapıp kaç
tıklarını iddia etmiı ve zabıta müte -
arn:ı:larrn üçünü de yakalamı~br. 

Kavga 
' Galatada Kemanket mahalleoi bek 

çiai Yuıuf ile kahveci Fahri ve kömür 
ıuneleıinden Dursun ile bir meseleden 
aralannda kavga çıkmıf, Fahri .,e 
l>urınn Bekçi Yuaufu dövdüklerinden 
yaklallllll§lardır • 

Sustalı çakılar 
Su~ı çakılar, kama ve ıaldll"IDOI gi-

Tarihi roman: 75 -

Resmi dairelerden ve iba- Çiftliğinde staj 
dethanelerden alınmayacak 1 t b ld .d .. 

Reımi devlet dairelerinden, tütün S an Ut kadn. gı de~ld1;1Ç genç 
inhisarı mÜeHeaeJerinden cami, kiliıe 8 lr e l l 
cibi umumi ibadethanelerden tenviriye Ankarada Gazi Orman çiftliğinde 
ve tanzifiye versiai alınmaması takar- tesis edilen ziraat iletleri atelyeainde 
rür ebnİftİr. Dahiliye vekaletinden stajiyer olarak çalıımıı ve yeni ziraat 
celen emir, belediye tarafından ıubele- aletlerinin tamir ve imalinde mütehaa-
re tamim edilıniıtir. ••• bir uıta olarak yetiıtirilmek üzere 

Emir yeni mali sene başından iti - latanbul vilayeti tarafından Cavit, Mu 
haren tatbik edilmeğe baılanacaktır. ammer ve Cevdet Efendiler gönderil-

p · 1 • · t ı· t mi,ti. Bu talebelerin muntazaman ;,ıe-eyn ır er ıçın a ıma name rine devam ettiklerini ve muvaffakı -
ilkbahara doğru ıehrimiz piyasa - yet göatermekte olduklarını çiftlik mü 

sında muhtelif namlarla birçok yaz dürlüğü vilayete bildinniıtir. Bunun 
peynirleri satılır. Belediye bu peynir- üzerine Cavit, Muammer, Cevdet efen 
terin ne suretle yapılacağı hakkında diler, Vilayetçe birer takdirname ile 
- tıpkı yoğurtlar gibi - bir peynir tali- taltif edilmittir. 
matnamesi hazırlamak fikrindedir. Ta 25 milyonluk vergi bakayaSI 
limatname bilhaasa ilkbahar peynir -
!eri piyasaya çıkmadan tanzim ve neı yoktur 
redilecektir. Bazı ıazeteler lıtanbulun yeni Ma 

Memurları sigorta 
Dahiliye vekaletinden vilayetlere 

bir tamim cönderilmittir. Bu tanıim -
de belediye memurlannın hizmetten 
çekildiklerinde veya. vefatlarında aile 
terinin terfihini temin makıadile be • 
lediyeler bankası ea.aa nizamnamesi -
nin altıncı maddeainde yazılı olduğu 
üzere aigorta hakkında bankaca tet -
kikata batlandığı ve bu tetkikata eaaa 
olacak marumatm yazılma .. için ha -
zır la nan cetvellerden bir mikdannın 
vilayetlere gönderildiği bildirilmiıtir. 
Bu cetveller doldurularak vilayetten 
Dahiliye vek&letine gönderilecektir. 

Değiştirilecek sokak va 
mahalle isimleri 

Bazı sokak, mahalle ve köy iaim. -
!erinin değiıtirilmesi hakkında Dahı
liye vekaletine müracaatlar olmakta 
ve tarihi iaimler konulması iatennıek
tedir. Dahiliye vekaleti bu huauata gön 
derdiğ bir tamimde birçok mahaller -
de ayni tarihi iaimlerin mevcut oldu
ğunu, vaziyetin iltibaaa mahal bıraka~ 
cağını, binaenaleyh civardaki coğrafi 
mevkilerin isimlerinin tercih edilmesi· 
ni bildinniıtir. 

Vesaiti nikliye hayvanları 
için ahır 

Belediye vesaiti nakliye hayvanlarının 
bulundukları ahırların da ıslah edilmesi
ni temin edecektir. Bu huıusta ya
pılan tetkikatta at, e§"k gibi vesaiti nak
liye hayv~nlarının perakende ve münfe· 
rit bir tekilde ıı:elişi güzel yerlerde bu· 
lunduklan anla!Jılm.ııtır. Her hayvanın 
bulunduğu çatı alb ahır olarak kabul e
dildiği takdirde her bir hayvan için as
ri bir ahır inıaaı İcap edecektir. Hayvan 
piyasası son zamanlarda çok düşmÜ§l.Ür. 

· 30-40 liraya kadar at satılmaktadır. Bu 
hayvanların sahipleri ise, bir atın kıyme
tinden daha fazla para sarfederek asri 
bir ahır yaptınruya muktedir değildir. 

Belediye, tıpkı otomobil garajlan gi
bi, umumi alınlar yaptınnak için vesai
ti nakliye hayvanlarının sahiplerini teı
'Vik edecektir. 

Bu takdirde \diri;> muhtelif ve muay
yen yerlerinde aıri hayvan ahırlan İn§& 
edilecektir. 

Hüsnü Bey geldi 
Bir kaç ründenberi Ankarada bu 

lunan inhisarlar Umum müdürü Hüı
nü Bey ıehrimize avdet etmiıtir. 

bi kınlı bıçaklardan olmadığı için taıın
ma11 §İmdiye kadar yasak edilmemi~ti. 

Fakat yapılan bir tetkik, bir ı;ok ci 
nayetlerde kama ve saldırmadan ziyade 
ıustalı çakılarm cürüm ô.leti olarak kul
lanıldığı rö.tennittir. 

J,ittiğÜnize röre; diğer kınlı bıçaklar 
gibi ıuıtıUı çakı knllanmanın da yuak 
edilmen ve müaaadeoiz taıınanuyacak 
ıilahlar ansına konulınuı huıuıunda i
li.kadar makamların nazarı dikkati cel
bedilmit tir. 

!iye teıkilatmdan bahaederlerken, es
ki teıkili.ttan 25 milyon liralık bir ver 
gi bekayaaından bahsetmiılerdi. Yap· 
tıiımız tahkikata göre böyle yirmi 
bot milyon lira gibi çok muazam bir 
vergi bakaya11 kalmıt deiildir ve kal 
muı da varit olamaz. Bundan batka 
Mercanda bir ticrethanenin vergi ka
çakçılığı yaptığı ve bu kaçakçılığın 
160 bin liraya baliğ olduğu da yAzıl· 
mııtır. Bu meselede bir senelik bir it 
olup o vakit yazılmıı ve mahkemeye 
intikal etmiıtir. Binıı.enaleyh yeni bir 
feY yoktur. 

Oçar aylıklar 
Mütekait, yetim, dullann üçer ay

lık maatlanrun verilme.ine bu hafta 
batlanacaktır. Maq sahiplerinin f~i 
kalıruyan eaki cüzdanları da değiıtiril 
mektedir. 

ResmT m Uesseselerin mimari 
tarzları 

Şehrimizde İn§& edilecek daire, 
mektep, haatahane gibi reami müea .. 
aeaelerin mimari tarzlarile taksimatı· 
run bir aiıtem ve §"kilde olmaaı ka -
rarlattmlmııtır. Şimdiye kadar vila
yet idarei huausiyea.i tarafmdan İn§a 
edilen ilk mekteplerde bu esasa ria -
yet edilmitti. Bundan sonra diğer res
mi müesseelerde de muayyen bir plin 
tatbik edilmesine çalıtılacaktrr. Pro -
jenin esasları viliyet tarafından ta .. 
yin edilecektir. 

Viyanada ölenler 
• • A • 
ıçın ayın 

Viyanada son vuku bulan hadisede 
ölenlerin istirahati rltlıu i~n evvelki gün 
St. Georges kiliaesinde bir ruhani ayin 
yapılmıttır. 

Ayinde Avu•lurya sefareti batkati
bi ve maılahatgüzarı Möıyö Von Vinter 
ile sefaret ve konıoloshane erki.ru ve 
Avusturya kolonisi hazır bulunmu§tur. 

Bomba koyanlar 
Artin Tülekyan efendiye ıüpheli va

ziyette göıtermek makaadile tramvay 
arabaı içine onun namına bomba bı -
rakmaktan ıuçlu lbrahim, Cevat, Meh 
met ve Mehmet Ragıp Efendiler bi -
rinci iatintak hakimi Ramazan Beyin 
kararile ta.kif edilmiılerdi. Dün suç
lular Ağır ce:ı:a riyasetine bir iıtida 
ile mürr..taat ederek tevkif kararına 
itiraz etmiılerdir. Ağır ceza riyaseti 
bu itirazı tetkik ederek bir karar ve
recektir. 

Konferans ve konser 
Şiıli halk hrbaı tertip ettiği kon

ferans ve konıer- 1eri1erine devam et· 
mektedir. Önümüzdeki perıembe cünü 
saat 21 de de Muıtafa Bey "Nüfua ıi
yueti ve nasyonalizm,, mevzulu bir kon 
feranı ve eek, .,e bunu da bir konser 
takip ede-el.tir. 

Konaeri Şelrip Memduh Bey idare e
decek ve kendi bestelerini ele çalacak
tır. Her iıtiyen konferans ve konseri clin
lemeğe celebilir. 

Güneşin Oğlu 
Hitay geriye döndü .. Kulübenin 

önünde durdu •• içeriye girmek, ih· 
tiyar Asuyu görmek istiyordu. 

Fakat niçin görecekti? 
Yüz seksenlik Aaudan ne sor

mak, ne öğrenmek istiyordu? 

Ertesi sabah Ur' da bir miktar ı 
muhafız bırakarak (Fıratlılar)ın 
yllflldığı topraklara akın yapacak
lardı. 

• • • 
Kolay çözülen bir düğüm .. ! 

Akıncılar (Fıratlıla)ın petini 
kovalamağa gitmitlerdi. 

Güne,'in oğlu da akıncılarla be-

raber yola çıkmıttı. • . • 
Hitay reisin ocağında mı&afırdı. 
Çoban kızı, (Batıkuşu)nun ka

fuını koparıp getirdiği günden be
ri dinleniyordu. Bu büyük savafta 
Hitay son yararlığını göstermitti· 

O gün tehirde göze çarpn bir 
tenhalık vardı. 

Akıncılar, göçebelerin pefinden 
gittikleri için, ~hir sokaktan boşal
mıf, herkes itile metgul olmağa 
ba,lamıttı. 

Hitay, Ur'a geldiği günden beri 
ilk defa şehir sokaklarını yaya ge
ziyordu. 

Tenha bir sokağın köşesini dö
nerken, alçak kapılı ve penceresiz 

Ya.zıuı: l•kender FAHREDDiN 

bir kulübeden bir kaç kadınının çık 
hğını gördü •• Çoban kızı, kulübe
den çıkan kadmlaı·ıİı arkaımdan 
fU kııa konutmayı ititmitti: 

- Aradan kaç yıl geçti.. Bini 
hali. unutmamı,.. Görünce derhal 
tanıdı. 

- Ben ilk defa gidiyorum. Bu 
k~dar keskin balatlı bir Aıuya hiç 
hır yerde rastlamamıthm. Yüzüme 
bakınca içimdekileri naııl anladı? ! 

- Ondan hiç bir sır saklanmaz· 
11?,s•~~ıın iyliğini, kötülüğünü hemen 
yuzune vurur ... 

- Fakat omuzları ne kadar çö
kük •• 

- Yüz seksen yıl yatayan bir 
adamın omuzları da çökmesin de, 
henü.z altmıtına girmemit bizim gi
bi tazelerin omuzları mı çöksün •• ? ! 
Elbette ihtiyarlıyaeak. 

- Daha kaç yaz ve kıt görür der
sin? 

- Bu giditle iki yü.zü doldura
cak galiba •• ! 

Kadınlar dar bir sokağa saparak 
kayboldular. 

Bunu kendi ile bilmiyordu. 
Yalnız, konUfarak giden kadın

ların aözle-i kulağında çınlayordu: 
" •.• Yü.züme bakınca, içimdekile

ri na.aıl anladı?!,, 
Hitay'in içinde ne vardı? 
Kendinde ne eksiklik, ne fazla

lık .• hiç bir fey duymuyordu. 
Duymuyordu ama.. ihtiyar Asu

nun kapııından da ayrılamıyordu. 
Fazla düşünmedi •• Kapıyı yava•

ça araladı •• içeriye girdi. 
Uzun beyaz sakallı bir ihtiyar, 

yerde bir arslan postu üzerine u
zanmıf yatıyordu. Gözleri açıktı .• 
Ellerini göğsüne kaymuş, yattığı. 
yerde dua ediyordu. 

Hitay kapıdan içeriye girdiği 
halde, ihtiyar Asu gözlerini çevirip 
ona bakmıyordu. Çoban kızı epey
ce bekledi •• Öksürdü.. Ayaklarını 
yere sürttü •• lhtiyarın gözleri kulü
benin tavanından ayrılmıyordu. 

Böylece belki yarım saatten faz
la bir zaman geçti· Çoban kızı dö
nüp gidecekti. 

Birdenbire ne olduğunu anlaya- . 
madı.. Ayaklarına bir uyutukluk ı 
geldi •• Dizleri titredi •• 

Eroin davası 
Meselenin bazı karanlık 
noktaları aydınlatılacak 

Bundan bir müddet evvel Osmanlı 
Bankaımda Kaldron isminde birinin 
bir kasaya eroin koyduğu görülmüt ve 
bu adam yaklanmı§tı. Safra biraderler 
müeseuinin veznedarı olduğu anlatı -
lan Kaldron Efendi ile Safra Efendi 
ortağı, ve vak'a ile alakadar Hik -
met, l:ı:zet efendilerin l'ümrükte seki
zinci ihtisas mahkemeainde görülen 
muhakemeleri dün neticelc ... -,ecek ve 
karar verilecekti. Dün cümrükte mah 
kemenin bulunduğu kısım koridorları 
belki ıimdiye kadar görülmemit bir 
kalabalıkla dolnıuştu. Muhakemeye 
ancak saat 18 de batlanılabildi. Kala
balık içinde jandannalar ve mübatir
ler güçlükle intizamı temin edebiliyor 
du. Karar beklenirken dünkü muha -
keme başka bir netice arzetti. Cel:aeyi 
açan reia bey muhakeme aafahatında 
bazı cihetler meçhul kaldığından kara 
nn tehir edildiğini bildirdi. Okunan 
esbabı mucibenin tekli ıu idi: "'Kal -
dron Efendi tarafından Safra bira -
derlere polia müdiriyetinden "Adaya 
gidemiyeceğim. lıler yolundadır. Teh
like yok.., ıeklinde bir mektup yaz -
dığı diğer taraftan Pariate Madam 
Şi~an tarafından latanbulda M. Şif
mana Safra biraderler müeueainden 
5000 frank alınması bir telrrafla bil
dirildiği halde gerek bu mektubun, ge 
rek telgrafın doayadan çıkmamaaı, 
polisteki tahkikatın da uıulü dairesin
de cereyan etınediği kanaati hasıl ol
duğundan durutmamn yeniden batla
ma.aına karar verilmiıtir.,, 

Bundan sonra bu mevzular etra • 
fında sor(uya baıalndı. Kaldron Efen 
di sorulan suallere bu mektubu Adada 
bulu.nan annesinin merak etmemesi İ· 
çin yazdığını söyledi. Telgraf hakJnn 
da da hiç bir malUınatı olmadığını id
dia. ediyordu. Bundan sonra Safra Ef. 
sorulan ıuallere Kaldron Efendinin 
veznedarlığı zamanında kasadan 7000 
lira para aldığım, fakat bundan ken
disini haberdar etmediğini söyledi. 
Safra Efendinin ortağı da Kaldrona 
7000 lirayı aldıktan sonra emniyeti 
kalmadığını ve kasanın anahtarlarını 
elinden alarak kendiıine veznedarhk
tan filen elçektirdiğini ıöyliyerek. "!o
in meselesile alakası olmadığını ılave 
etti. 

Muhakeme duruşmanın devamı i .. 
çin batka bir gÜne bırakıldı. 

" Babıali ,, yi tamir 
Müzeler idaresi tarihi Babıaliyi 

"Salkımaöğütteki timdiki emniyet mü
dürlüğü kapısını,, tamir ettinneie ka· 
rar vennİ§tir. Polis müdürlüğü kapıyı 
kapamııtır. 

Babıali tamir edilirken ilk yapıldı
ğı ıeklin ve o zamanki tezyinat aynen 
muhafaza edilecek, harap olan yerle
ri de tecdit olunacaktır. 

Emniyet müdürlüğü kapıyı timdi -
den kapamıftır. Tamir İpne yakında 
baılanacaktır. 

--<>--

Kadınlar birliği işçi kadın
larla alakadar oluyor 
Kadınlar Birliği tehrimizde muhtelif 

mÜe91eıelercle çalııan itçi kadınlar hak
kında tetkikat yapmaya bqlaıruıtır. 
ltçi bdınlann en fazla çalııtıklan müea
aeaeler tütün depolan, çorap,ıfanili ve 
kutu m..181.baneleridir. Kadml.r içinde 
güıwle 25 kurutlan 150 kuru!• ka~ar 
yevmiye alanlan vardır. Fakat ekıenye
tinin aldığı yevmiye 70 kuruıu seçme
mektedir. Kadınlarla beraber 18 Yatın
dan küçüle kız çocukları da bu gibi U...
latbanelerde çalı!.-ktadır~r, buırlan'?' 
aldıklan yevmİY~ >ae aocan derec~ır. 

Kadınlar BirPifi bu gibi kadınlara ha
yatta bir rehber ve Y•dnncı olmı,.a ka
rar vennittir. Böyle kaclmların dertleri 
dinlenecek, mü§külleri hallolunacak, haı
ta olanlarmm tedaviıi için tavuıut edile 
cekbr· Birlik bu kadınlara 11hhi mev
zularda konferanslar da verecekttr. 

BERNE, 3 (A.A.) - lıviçre ajan
"' bildiriyor: Türlıiyedeki aefaretimiz 
hakkında federal mecliıi tarafından ahi
ren ittihaz eclilmit olan karar bir kısım 
matbuat tanfından ne,redilirken ileri 
ıürülen bir takım mütaleat bu karann 
manatı ve hakiki ehemmiyet ve ıümulü 
hakkında bazı ıuitefehhümler vamııt 
gibi bir takım zehaplar tevlit etınekte
dir. Bu karann ittihazına imi) olan mak
ıat, sefaretimizin merkezi daimi ve kat'i 
surette Ankarada teıbit etmektir. 

Sefir M. Martinin müteaddit ikamet
leri esnasında ondan fazla mukavele
namenin akdi ile de sabit olan mühim 
diplomasi faaliyetleri sarfetmiı olması· 
na rağmen Türkiyenin idare merkezin
de sefaretimizin bir binası yoktu. 

Ankarada diplomasi kançelaryaaırun 
küıadı hem servisin zaruretlerine hem 
de be;nelmilel mücamelekarlığın ilcaa
tına tetabu ketmektedir . 

Gazi Hazretlerinin nezdindeki diğer 
diplomasiheyetleri, lstanbuldaki bina· 
lanru bırakmamakla beraber birer bi
rer Ankarada kendilerine meıken teda
rik etmişlerdir ve lsviçre uzun müddet 
baıka türlü hareket edemezdi. Maama
fih bu kançelaryarun açılması, yakın 
tarkın iktııadi merkezi olan ve sefareti
mizin iılerile ihtimamla meıgul olmau 
iktiza eden mikdan çok ve mühim lı
viçre kolonisi tarafından ikamet edil
mekte bulunan latanbul kançileryamızın 
kapatılması manalı tazammun etmez. Şu 
halde sefirimiz, evvelce de olduğu veç
hile zamanım g&h aiyasi merkez olan 
Ankarada ve giilı it merkezi olan l ı
tanbulda geçirecektir. Y alnr:ı: fU fark ile 
ki ıefaretin merke:zi bundan böyle An
karada olacak ve sefirin lıtanbulda i
kameti emaaında, Ankarada oturan dip
lomasi refiklerinden biri orada hüku
met merkezi ile phsi tcma11n muhafa
zasını temin edecektira 

İspirto ve 
İspirtolu içkiler 

Heyeti vekile kararı 
ANKARA 3 (A.A.) - Heyeti ve

kilece kabul ;dilen bir karara göre: 1 
haziran 1934 tarihinden itibaren inhi
sar idare•ince ia ti.lıaal ve imali kabul o
lan ispirto ve ispirtolu içkiler memleke
te ıokulamaz. inhisar idareıince imal 
ve iıtihaali kabil olmıyan ispirto ve is
pirtolu içkiler inhisar idareıinin müıa
adeıiyle memlekete ıokulabilir. Mecmuu 
bir kiloyu geçmemek ve konuldukları ıi
ıeler açık bulurunak suretile yolcuların 
beraberlerinde getirmkleri ispirtolu iç
kileTle kokulardan inhisar reımi alın-
maz. 

Kolonya sularile kınakınalı sular ve 
bunlara mümasil ispirtoyu havi ıtri
yat ve ziraat ve sanayi müesseselerin ... • 
de kullanılan ve terkiplerinde ' ispirto 
bulunan müatahzarlar muhtevi oldukla
n alkol derecesine göre inhisar resmine 
tabi olmak §artile memlekete ıokulur. 

Ankarada balo 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Halk fır

kası vilayet idare heyeti perııembe ak
ıamı Halkevinde bir balo vennektedir. 

Nufus kaydı hakkında 
muhtarlarla hasbıhal 
ZARA, 2 (A.A.) - Vuku bulan 

davet üzerine 260 köyün bini müte
caviz mubtar ve heyeti ihtiyariye a -
zası toplandı. Kaymakam Muıtafa 
Nami Bey niifus vak'alarının kaydı lü
z~m~ hakkında izahat verdi. Cümhu
nyetın '.fürk köylüsüne yaptığı ve ya
pacağı iyilikleri anlattı. 

Büyük bir alaka ile dinlenilen ve 
saatlerce devam eden bu hitabenin te
ıiri altında heyecanları içine 11ğnu -
yan köy ve mahallat mümeaailleri ya -
falın cümhuriyetimiz, var olıun Gazi -
ıniz ıeoleri ve aürekli alkıtlarile mu
kabele göıtercliler. 

En sonunda fAD1ı kurtancırun tiaı
aali önünde ant içerek "Gazi babamı
:ıun açtıiı nurla yollardan yürüyece -
ği:ı ve ne emrederaa onu yapacağız,, 
diye baiıra baiıra ezeli ıevsi ve bağ
lanblannı ifade ettiler. 

Kar yığınlarını yararak seve ıeve 

Kımıldayamadı. l Hiç kimseyi sevmiyecek ha •• ! 
ihtiyar dua.aını bitirmitti. ı I • • • 
Batını genç kıza çevirdi: Akıllı köprü ararken deli 
- Buraya niçin geldin.. Neden U geçti 

çabuk dönüp gitm~k istedin? suy 
Bu sualin cevabını gene ihtiyar Hitay o geceyi uykusuz geçirdi. 

verdi: , Kafasının içinde paılanıp kalan 
- Niçin geldiğini biliyorum •• 1- düğümün 5özJ.ildilğünden kendi 

çinde gizli bir tüphe var: "Acaba memnun de~ıldı· 
Günet'in oğlu beni tekrar sevecek Bora ile bır arkadat gibi konu-
mi? !,, Diyorsun.. 'urken, tekrar gönül ezginliğine dü 

ihtiyar Asu aeıini bira.z daha yük ,ecek ve üzülecekti. Zate artık 
seltti: Günet'in oğluna bu meseleden hah-

- Bu şüpheyi içinden çıkar •• Ve aedemezdi. 
beyhude kayguya dütme •• ! O, ne: Hitay (Mersa)yı ona kendi elile 
seni, ne başkasını.• Hiç kimaeyı bulup getirmemit midi? 

sevmiyecek. 
11 

• • Bora, çoban kızına kaç defa. 
Beyaz sakallı Aau tekrar e erını - Ben Mersa'yı çok seviyo~m 

göğsüne kavutturdu.. . • Hitay ! ' 
Gözlerini tavane diktı.. D d" •• • • • 1 d 
V 

· · k t" e ıgını, onun ıçın orman ar a 
e aesını ea 1•• b'" "'k hlik 1 1 

Yal d d kları kıpırdıyordu. ne uyu te e er at attığını.ha-
nız u a • hrladı. 

Duuına devam ettı. 
Hitay yavat yavaf geriye döne-

rek kulübeden dıtan çıkmıştı. 
Çoban kızının asabı bozulmuştu· 
Yüreği çarpıyordu. 
Bu adam. genç kızın kafasında 

paslanıp kalan kizli bir düğümü çar 
çabuk nasıl çözüvermiftİ? ! 

Hitay derin bir hayranlık içinde 
ıendeliyerek yoluna devam etti •• 
Yürürken, kendi kendine söyleni
yordu: 

- O, ne beni, ne de batkaaını •• 

Ketke bu yüz ıeksenlik ihtiyarın 
kapısı önünden geçmeseydi •• Ket
ke onunla konutmasaydı. 

Sabahleyin evin avlumda dola
tırken, birdenbire karşısına Ceyla
mn oğlu çıkıvermitti. 

Hitay, reis tehirde iken, Ceyla
nın oğlile Bora'nın yanında bir kaç 
de(a görütmüttü. • 

Ceyli.nın oğlu ten ve takacı bır 
adamdı. 

içinde kimseye kartr fena duy-

İzmir-Kasaba 
Demir yolunu d~ 
Aldık 

(Ba~i 1 inci sahifedcl~ I 
kelinden en çok iıtifade ed"; ~ 
yer Balıkeıirdir. Kütahya Y~~ f 
ıehir ve Ankaraya, diier ta ,;; ~ 
yet feyizli topraklardan v~ z•~ ~;lı 
sahalardan gecerek Akdenıze I 

1 
fi 

yolla lzmire, fıtanbulla en ko 1 ol 
min muvasala vaııtaıı olan Y . J 
Bandınnaya bağlıdır. JJll P'ı 

Ayni ıerait ile i,liyecek 0 ıJIJ' 
kesir BaRdırma hattı bir ıar ılı 
ri bir ıurette Bandırmayı es& 
ihracat iıkelesi yapacaktır •. ııA 

Vilayetimizin bu küçük " ~ 
rolü ıimcliye kadar yalnız So~,ı 
baren Bandırmaya kadar gu ıu 
ithalat ve ihracatına vasıta 0 dıl 
Şimdi iıe buna Kütahyaya k• 
ıaha da eirecektir. .,, 
Nafia Vekilinin emri tatbt ı 

IZMIR, (Milliyet) - !zınir ~I 
ba ve temdidi demiryollan 1 r.ı,. 
tarihinden itibaren bükGnıete 

1 tir. Nafia Vekili Ali ~· 
komiseri ilmi Beye gönde ~ 
telgrafta, yapılacak itler haklı' 
direktifleri venniıtir: 3" 

1 - Kasaba Demiryollan 9 ~ 
tibare hükiımet namına itliyecelı 

2 - Bütün istasyonlardaki ,,,e ııı' 
aalardaki paralarla eıya ve ınals• 
bit edilecektir. lı 

3 - Bu itleri yapmak üzere 
yanın selahiyettar memur!~"' 
heyet teıkil edilecek ve teıbıt 
lesi hat komiseri ilmi Beyin 
yapılacak ve almacak netice t~I 
aür'atle Vek&lete bilclirilecektU:•, 

4 -· Bütün i'1er, ikinci b": •I 
dar eakisi gibi devam edecektır. ., 

Nafia Vekili Ali Bey, hat kofll' 
mi Beyden bqka ayni gün kUJ11,r 
kinci direk'törü Naci Beye de b• ~ 
çekerek keyfiyeli bildirmit ve .. b 
itleri üzerinde müzakerelet'cle . ji 
üzere salahiyettar mümeuille~j
evel Ankaraya hareket etmelet' 
nu da tebliğ etmİ1tir. 

ilmi Bey! V~ki.letten aldıi'! t 1· 
zerine keyhyeü kumpanya eli«!' 1" 
ne tebliğ etmit ve yapılacak ıl 
kumpanyanın aal&hiyeUar ~u 
dan bir heyet te,kilini istemiş~· 
Üzerine derhal bir heyet teıki~1, 
istaıyonlardaki kaıa mevcullaP' 
ve malz,.menin tesbitine bati ~ 
yet evvela Basmahane iıta•Y 
kasa mevcudunu, eşya ve 1tl, 
teabit elliği gibi hattm bir ~' 
bnren hükumet nam ve heaab••-::~ 
ği de k•Jmpanyanın lzmirdeki ;~ 
murlann:ı ve bu meyanda t •-"1 fJ 
Kasaba ve Temdidi Demiryolı,. .. ~ 
de bulunan bilumum iıtasyon 
luklanna tamim edilmi,tir. d~ 

Teıbit heyeti, Afyon ve Barı .
1 

lan üzerinde bulunan bütün. 1.J'" 
!arda mevcut kasalar muhte"1t.ıt'ı 
ve malzemeyi tesbit ederek 
telgrafla Vek.ilete bildinnitıiı"·.,.~ 

Diğer taraftan kumpanya ~ 
iü de, hükümetin hattı ıatın ;,,ı 
nm telgrafla Pariı'teki merkez lı" 
miı ve hükumetle müzakereY~ ıil• 
murahhasların tayin~ 

Rusyada bir 
0

bulgar b~ 
SOFY A, 3 (Milliyet) - 6, , 

kooperatifçiler, ıazeteciler "1 , 
matlardan miittıkkep bir '!e~ )> 
hareket edecektir. HükGıı~-1, 
devam edecek olan bu scy.ıı-
men müaaade etmiıtir. Jal 

Bir bulgarı öldÜfP 
SOFY A, 3 (Milliyet) --_J ;/, 

yakın bir yerde Gürlü PeY~.ı-ı' 
Bulpr Sırp aıkerleri tarafın . 
rülınüttür. . ·" 

Bu Bulrann yegane kaıı-":1' 
oğlunun Bulgariıtana kaçtJJll 
dır. 

uzak mesafelerdeki köyl!r~~ 
bu heyetlerin içinde yenı nPiJ 
lann hassaten muhtarlığa • ~ 
ıi hanurun bulunması d~ .• ..ı 
de derin bir al&ka uyand~ır. 
•tkiyle kotan bu köylü h ~ 
lediye armajanı olarak .b i'. 
elbise ve toplantımn ıerefı~ 'I. 
huriyet mektebinin ..ıonıı~J 
ıer verildi ve mutat haf ~ 
ranalardan ıııhlıati koru~>;1· 
:ı:uu üzerinde alay hekim' 
tarafından baıbihal yapıld•· 

gular beslemezdi. 
Hitay'ı görünce: af ,,~ı, 
- BatıkUfu'nun k • fır· 

ran kaplan, 9u küçücük ';(. 
den tilki gibi ıeasiz dol~,/ 

Diyerek yanına aok.u ııo 
Hitay, Ceylanın oğJıle 

tan zevk duyuyordu· 1,r~ 
- Kaplanların bazall .. .,ı' 

ıi gibi, kumların içine ıı0 

diklerini görmedin ıni? ,l 
Dedi .• Bir taşın keJlf 

dular. 
Hitay gülerek sordu: Jı l 

- Senin arkadaşın Y,,'iı: ~ 
Ceylan elini sallıyar . ~lİ~ 
- Çok, dedi, Ur'ull 

benim arkada~ımdır. ··J 
- Öyle arkadaf deg• ' 

d .. ı... "'; 
Ceylan önüne bakarıı 11 '/" 1 
- On yıl evvel bir ca t• 

vardı .• öldü .• Ondan :ı°~· ; 
den daima uzak ya•a 

1 ııJı /, 
-Kadınlardan feıııı ot'' ı 

dun.. Neden uzak ya•'~. ı,ef .. ··zıt" 
Ceylanın oğlu bu 50 Jj: 

1 k "J"ınseo ı,j 
rine a ınara gu u bİ' ".JI 

öl 

h 
d 

d 
t 
1 

d 
t 

' 

d 
1 

tı 

• 
tj 

- Kendime uygun 1 St'!i 
lamadım, yavrucuğurrı.,.ef~ ~ 
bir kaplan elime ge~ı (ili t• 
bette ben de ar slan!ıg• .1, • 
dim •• ! (61 
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(~ Memlekette Zirai Faaliyet ) 

Pamuk tohumlarını ıslah 
Ziraat Vekaleti yeniden pamuk 

istasyonları yapıyor ıslah 

Nazilli'de bir pamuk ıslah istasyonu yapıldı. Sakarya 
ve Kızılırmak'ta da faaliyet ilerliyor 

t kl926 senesindenberi Adana mm 

1
1 a.s~nda pamuk tohumlarının İs
a.hı lfler.le uğraşılmaktadır. Yük

j:k. vasıflı pamuk tohumlarile kısa 

11 f!ı .Yerli pamuk tiplerimizin tebdi
l ıçın evvela 1926 senesinde A. 
lııerikadan kırk muhtelif çef t pa· 
ııı.uk celbedilerek aklimatasyon tec 
(ub~!erine başlanmıttır. Bu çeşit
!~· uzerinde dört tanesi bilha.asa ca 
~ ı dikkat görülmüt ve bunlar İ· 
Çınde Adana iklim.ne en uygun o· 
lanın intihabı için tecrübelere de· 
ja.ın edilmittir. Nihayet "Cleve
a.nd" 5 çeşidi mezklır mıntıkada 

en ınüfit neticeyi verdiğinden bu 
re•it tohumun üretilmesine bat
tnınıttır. Yük:ıek vasıflı pamuk 
0humlarınm üretilmesi hazırla· 

ilan bir proje tahtında yapılmak. 
~dır, Memleketimizde faaliyette 

ulunan ve ilerde açılacak olan 
~~nsucat fabrikalarının ihtiyaç 
~osterecekleri yükıek vaııflı ve U· 

ıun lifli pamuk bu proje mucibin· 
de bet sene zarfında memleketimiz 

a.hilinde yetiftirilecektir. 
Pamuk tohumlarını üretme 

Adana mıntıkasında yetittirilen 
Yiiksek vasıflı pamuk tohumlarile 
ieçen sene 1600 dönüm üzer:nde 
~retme yapılınıttır. Bu sene bu sa· 
'8 a. 6.50 dönüme iblağ edilmiJtir, 

Uradan alınacak tohumlardan 
181,000 kilosu mücerret mıntıka
l~rdaki zünaın yerli tohumlukla
rıle tebdil olunacak ve bir taraftan 
d.a. Adana pamuk tohum üretme 
Çıftliğinde üretme işlerine devam 
edilecektir. 1936 senesinde istih. 
'al edilecek yüksek va~.ıflı pamuk 
:0 humile Adana mıntıkasındaki bi· 
lıtnum iane tohumları tebdil edile 
tektir. Geriye kalan yerli çetidi 
l>a.ınuklar islah edilmi• açık kozalı 
~~~uklarla ç'ftlefmediği için mu-
•lın pamuk tohumluğunun karış· 

llıak ihtimali kalmıyacaktır. 
l:ge mıntakası pamuklan 

1'11eınleketimizin pamuk yetittİr· 
tnek husuıunda kıymeti haiz olan 
~ıntıkalarında da ayrıca tohum İa· 
<la.hile uğratılmaktadır. Bu meyan
( a. Ege mıntıkası pamuklarmın İs· 
ahı iç'n Nazillide bir pamuk islah 
•ıtasyonu tesis edilmiftir. istasyon 
h~a.zisinde geçen ıen~denberi mu-
ıte uyma tecrübelerı yapılmakta

dır. 
Bu sene, istasyonun İnşaatı hita· 

lııa. erecek ve bilumum alat ve le-

Sessiz, sadasız bir 
Geliş! 

(Bali 1 inci sah ifede) 
t~ çok zevat kendisini i. tikbal için sa· 
~leyin Haydarpaşaya gidip treni bek 
t' _iş!.•r ve vekil beyin Pen.~ikt~ indi· 
d!•ı oğrenerek lstanbula donmuşler • 
''· 

1, Vekil Beyi istikbal için Haydarpa • 
..... ~~- giden zevat meyanında emniyet 
du, 11<ii F ehıni, Galatasaray lisesi mÜ• 
bi ~ .. ~~hçet, y~ksek muallim mekt~· 
çok ~durü Macıt Beylerle daha bır 

ltvaı bulunuyorlardı. 
ı;,.~i'?net Bey, Pendikte kısa bir İs· 
'~ lltı mütca:.cip Kadıkôyüne inmİf, 
d• A.~ı.a.,.. tren• . yolculannı saat 11 
'<> ICoprüye gctıren vapurdan bir saat 
ııı·"'~• diğer bir vapurla lstanbula geç• 

•ıı ... 
Hikmet Bey Universitede 

~. Hi~t Bey sa.at 14 t.e .üniversite· 
d~ &•lınıı~~r. Vekıl Bey -'~' sa~t ka • 
tO .. Profesor M. Malche, unıverııte rck
'• 'u .. Netet Omer ve diğer profesörler· ...... " S ·•uşınüıtür. . . 
O. a,.t ~5,3 ta Hikmet B.ın . rı~asetin· 
ı., I fakiiltc dekanlarının ı ttırakıle bir 
,.n antı yapılmı•tır. Bu toplantı ak. 
'ltı y d t'' Q\t ltç va.kite kadar e,·am e mı,tır .. 

kiı· toplantıda üniversitenin yeni teş
'ii •tı Ye yeni ihtiyaçfal'l hakkında gö-

!ul.,,ü t" 

d• 1 •kıı!pur~nstitüsünde bugün saat 17 
40• konferans ıalonunda tedrisata baş· 
••· · taktır, Enstitünün açılııında me· 
f''ıtı . k ' }'•tiyYapılı~ıyac?ğı içi~ hıçH'kımeıetyBe 
"ağ e gonderılmemı~tır. 1 m • 
lı,, •udan doğruya dersine başlıyacak· 

~.ıf!!t der~ büyük Türk inkılabı~ır. in· 
~~it tarıhi enstitu•Ü derslerıne fa • 
~-'P• k'" sınıf talebelerinden ~~ 
~ 'ka ademisi mühendis mektebı, yuk· 
ı.. 1 tıaa • · ıf ~ heıe . t ve ticaret mcktebı son sın 

l rı de devam edeceklerdir. 
rıkıtap enstitü~ünd e ders 

t,.k . başlıyor 
'ıfııı,,~ap tarihi tedrisatı kııımfara ay· 
~dliy, ; .V ekH beyden maada sabık 

°"'•1 ıİkll.,- i Mahmut Eaat, Yusuf 
~~ e. CJ'lcr, fırka umumi ı.at;bi Re· 
•tu,u/ dera Yereceklerdir. inkılap ens· 

';q,, d e hu •ene hin kadar talebe de• 
" •cekr. "•I ... .. , •cek •e b" • f 1 . ., "J it:~ trıekte ne, ·ıtun a ,u.te ve yu «· 

ı,. ti i · pl~r tıılebelcri devam edecek· 
•i ~ •nktlap tarihi en•titÜ•Ü tale • 

tarı dört bini tecaYÜz ede • 

vazımı temin edilecektir. Mezkur 
istasyonun yapacağı tecrübeler· 
den elde olunacak neticeye göre 
Eğe mıntıkası için en verimli ve 
yüksek evsafını kaybetmiyen to
hum çefidi intihap ile 1935 ıene· 
sinden itibaren tanz·m olunan pro
je mucibince ücretilmeğe batlana
cak ve mıntıkanın thoumJuğu kal. 
dırılarak yerine en verimli ve yük
sek evsaflı tohumluk ikame edile
cektir. 

Sakarya vadisinde 
Pamukçuluk itibariyle calibi 

dikkat olan Sakarya vadi.sinde da
hi pamukların ıslahı i9lerile geçen 
senelerdenberi uğratılmaktadır. 

Mayıdar köyünde yapılan çetit 
tecrübelerden elde olunan ·netice
lere istinaden bu sene mezkür mu 
hit için en uygun olacağı anlllfılan 
pamuk çeŞ di mentei asliıinden 
celp ile züraa tevzi olunacak ve 
elde olunacak tohumlar vekaleti. 
mizin çırçırhanelerinden geçirile
rek yerli tohumlarla karı•masma 
meydan verilmiyecektir. Bu suret.
le elde olunan tohumlara zürraa 
tevzi olunarak proje muktezasın· 
ca nihayet mıntakanm bütün yerli 
tohumları yüksek vaaıflı ve verim· 
): tiplerle tebdil olunacaktır. Mm· 
takanın pamukçuluk itibariyle e· 
hemmiyeti haiz görülen Geyve Ak 
hisarında da ayrıca bir pamuk 
tecrübe tarlası ihdas edilecektir. 

Yeni pamuk ıslah istasyonları 
Ziraat Vekaleti tarafından pa

mukçuluk hususunda calibi dikkat 
görülen Malatya mıntakarile Kı· 
zıl Irmak vadisinde ayrıca pamuk 
ıslah iatasyonları açılacak ve bun· 
ların her birine bağlı ikiter tane 
tecrübe tarlası tesis ·olunacaktır. 
Tecrübe tarlaları mıntakanın pa
mukçuluk noktai nazarından e
hemmiyeti haiz olan yerlerinde a. 
çılacaktır. 

Pamuk istasyonlarımız b ' r ta. 
raftan bulundukları mıntaka için 
en verimJi ve yüksek olan vaaıfla
rını kaybetmiyecek tipleri İntihap 
ile' bunların üretilip mahalli to
humluklarla tebdiline uğratacak· 
lar ve d "'ğer taraftan da bu çe•İt 
pamukların bir derece daha ıslahı 
iti erile de metiul olacaklardır. Bu 
.suretle daha yükıek vasıflı tohum 
luk elde etmek imkam hasıl ola
bilecektir. 

1 DUnya:ta neler oluyor 
' 1 

Fok avcıları 
. A.S:rRAGAN, 3. A.A. - Tas ajansı 

bıld,~ıy0r : Avculuk huıusunda ilmi la· 
harrıyatta bulunmak üzre hareket eden 
heyet azası bu2 kütleleri üzerjnden ve 
yaya o~ _Dol!!ui adasına varmıılardır. 
Heyet muthı! muıkütat ile bu yolu y<ap· 
mı,tır. 

Son alınan haberlere göre mezkur ada 
sahillerine giden 40:> fok avcusunu diğer 
400 balık ovcusu takibedecekt!r. 

Almanyada en iyi 
konuşanlar 

. BER1:.1~.' 3: _~.A.-;- Alman radyo net· 
a·ıyatı mudurlugu mikrofon önünde en 
eyi konu.t anlan seçmek için bir miisab3 ka 
tertip etmi,tir, Müs?b3kaya bütün Al
manlar iıtirak edebileceklerdir. Bunun 
için ilkbaharda Ye yazm bin yerde ter
tip edilecek süvarelerde hazır bul~ınan· 
lar bu eyi konupnlan ıeçeceklerdır. Ka
zruıanlara, gelecek radyo sergisind~n ~i 
bin marka kadar mükafatlar llevzı edı· 
lecektir. 

Tayyare cambazlıkları 
BOLOGNA ,3. A.A. - lıtefani aj~n· 

sı bildiriyor : Y akmda aÇ!lacak olan pa· 
nayir dolayisiyle bir hava günü tertip c· 
dilmiştir. Proeramda bilhasıa Fransız, 
Alman ve ltalyan tayyarecileri arıuında 
bc)o'nelmilel canbazlık müsabakalan var· 
dır. Bu müsabakalar tayyarecilik alemin· 
de büyük bir ehemiyet veri~ektedir. 

Pariste taksi grevi bitti 
PARIS, 3. A. A. - Huyghens tali:n 

meydanındaki toplan~ıda verdikleri ka
r.:\r mucibince taksi ,oförıen, bu sabah 
saat ondan itibaren tekrar çalıtmağa baş· 
la.ımtlardır. Hiç bir h.adiıe olmamııtır. 

cektir. 
Maarif vekili 22 gün ıehrimizde ka

lacaktır, 

Bu müddet zarfında enstitüdeki 
derslcrjni vereceği gibi orta tedrisat 
11!-h.atı işlerile de '™'\gul olacaktır. 
Bır hafta sonra vekilet umumi müdür ... 
)erinin . şeh~z! gelerek, .-ekil Beyin 
buradakı mesaısıne İftİrak edecekleri 
anlaşılmaktadır. 
. Bu .sabah üni~·ersitede, Vekil Beyin 

rıyasetinde• tnrih profesörlel·inin işti. ... 
rakile bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantıda yeni tarih tedrisatı etrafın· 
da ı:örütülecektir. 
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KOJTl#U Memleketlerde 

Akdenizden 
İran hududuna! --Bir demiryolu inşası 

hazırlık başladı 

. . 
ıçın 

Beruttan yazılıyor: - Lübnan dağ
larında kar ve soğuk bütün ıiddetile 
devam etmektedir. 

Otomobiller Beruttan Aliyeye ka • 
dar gidebilmekte YC öteye geçememek· 
tedirler. 

Hemen bütün mülhakat ile münaka· 
lat kesilmiştir. Denizde de müthi! bir 
fırtına hüküm sürmektedir. 

Suriye sahillerinde itliyen bir çok 
yelkenli gemilerin battığı haber veril· 
mektedir. 

Fırtınadan aahile çarpan dalgaların 
yüksekliği yirmi metreyi bulmuttur. 

Çimento ve bina levazımı yüklii o
larak Kıbnstan Beruta gelmekte olan 
lngiliz bandıralı bir vapur fırtınanın 
şiddetinden batmıı ve mürettebattan an· 
cak t.ir kısmı kurtarılabilmiştir. 

15 gündenberi devam eden ıiddetli 
yağmurlardan nehirler ve göller taımıı, 
bir çok yerlerde mezruatı mahvetmit • 
tir. 

Bilhaua Lübnan • Filiıtin hududun· 
daki tuğyanlardan civardaki köyler çok 
zarar görmüıtür. 

insanca da zayiat olduğu haber veri· 
len bu mıntakaya yardnn için hüku • 
met, imdat heyetleri cöndenniıtir. 

Frat nehri taıarak Dirzor ıehrinin 
bir kısmını ıu altında lnrakmııtır. 

Binlerce dönüm arazi au alhnda -
dır. Mezruat kısmen mabvolmuıtur. 

Sakazan nasıl tevkil edildi? 
Bütün Fransayi alt iist eden Stavis· 

ki meselesile aiakadar olduğu, Paristen 
gelen bir telgrafla anlatılan llyas Sa· 
kazan namında bir zengin, Şamda tev· 
kif edilerek Beruta getirilmittir. 

llyaı Sakazan, ulan Lübnanlı olup 
aenelerdenberi Pariıte oturmakta idi. 
Mumaileyh Staviski hadisesinden bir 
müddet evvel ansızın Fransayı terke .. 
derek Suriyeye gelmiı ve Şamda otur· 
mağa başlamııtır. 

iki gün evveli Paris emniyet mü • 
dürlüğünden gelen bir telgrafla llyas 
efendi Şamda tevkif edilmiı ve Berut 
emniyeti umumiye müdürünün muhafa
zası altında vapura bindirilerek Franıa
ya seYkedilmittir. 

Tahranda çıkan "Asn azade,, gazc .. 
teıi, lran hükumetinin Berut limanında 
bir Transit merkezi tesiıine karar ver
diğini ve şahın Irak ve Türkiyeyi zi. 
yaretinden evvel bu itin bitmesi için ıa. 
zım ıelen tahsisatın mecliıçe kabul e· 
dildiğini yazmaktadır. 

Şahın nisan ayınm batına doğru Tür 
kiyeye gideceğine göre, merkezin kurul
Dl<lllna bugünlerde batlanacağı anll.fıl· 
maktadır. 

Gazete; Suriye ili komiserlik iktısat 
daireıi müıtepn M. V aıiliyenin , Suri· 
yeyi Irana bağlayacak olan demiryolu
nun inıası husuıunda seçenlerde Tah • 
randa yapbğı müzakerelerin de muvaf. 
fakıyetle neticelendiğini, Türkiye hü • 
lı:Umetinin de bu iıe muvafakat eyledi· 
ğini yazmaktadır. 

lranlılar tarahndan Berutta kurula· 
cak olan bu transit merkezinin Suri • 
yenin iktıoadi vaziyeti üzerinde mühim 
teıirler yapacağı muhakkaktır. 

ite baılayacak olan Iran heyetinin 
pek yakında Beruta geleceğini Lübnan 
gazeteleri haber vermektedirler. 

Suriyenin nüfusu 
. 933 ıeneainde yapılan nüfus tahri • 

nnde Suriye cümburiyetinin niifuıu §U 
sutttle tesbit edilmiıtir: 

Şanı 470,606, Halep 66,305, 1 ıken• 
derun 200,887, Frat 105,442, Elcezire 
21,361, Hama 116,054, Humuı ı64,091, 
~.uran 92,147 ki toptan yekun 1824644 
tur. 

Gene hu tarih içinde 54,815 kiıi doğ· 
muı ve 20,534 kiıi ölmüıtür. 

Mısır demir yolları 
Kahireden yazılıyor: Mısır demir· 

yollal'I geliri geçen •eneye nıuaran bi· 
raz fazladır. 

Geçen •ene mayıs baılangıcından 
kô.nunuaani sonuna kadar gelir 3,727,000 
lirayı bulmuıtur. 

Evvelki sene ayni müddet zarfında 
3,494,000 lira idi. Şu halde gelir 
(233,000) lira fazladır. 

Suriyede krallık meselesi 
Suriye gazetelerinde okuduğuma gö. 

, re, Mısırda tetekkül eden "Arap itti. 
hadı cemiyetitt azasından mürekkep bir 
murahhas heyeti bir kaç güne kadar 
Şama !!elecektir. 

!'feyet~n bu seyahatinden maksadı, 
Sunyedeki Arap teşckküllerile temas e· 
derek krallık usulünün Suriyede tat • 
bile edilı;ıesini. ve bu. makama kral Fay· 
salın bıraden Enur AUnin namzet 
olduğunu ıöylcmekredir. 

Gene söylendiğine göre, krallık me. 
selesi . Pariste Suriye işlerile uğraşan 
mabafilde günün en mühim meselesi ha. 
tine !!•imiştir. 

Heyet bu hususta Suriyelilerin fik. 
ı~ni aldıktan oonra Bağdada giderek 
orada da tetkikatını yapacak ve Mısıra 
dönecektir. 

Heyetin seyahatine burada oldukça 
ehemmiyet verilmekredir. 

Mısır -Suriye tayyare seferleri 
Halepten yazılıyor: Mısır tayyare 

§irlı:eti tarafından Suriye ile Mısır ara • 
sında bir hava postası kurulmuı ve ilk 
tayyare Cizeden bir çok yolcular ala • 
rak Suriyeye hareket ehniıtir. 

Tayyare postalan haftada iki defa 
pazartesi ve perşembe günleri sefer ya .. 
pacııklar ve yolda, Kudüı, Gazze Ye 
Hayfaya da inerek yolcu alrp verecek
lerdir. 

Kahireden Şama kadar seyahat 5 s<a· 
at sümıektedir. 

Kahireye binlerce kız geliyormuş 
K.ahireden Adana gazetelerine ya • 

zı1ıyor: Son günlerde burada bir şayia 
çıktı. Berlin, Paria, Viyana ve Roma
dan Mıııra sekiz bin kadar genç k.ı:ı 
geliyormuş. 

Bu kızlar fark tehirlerini ziyaret 
ederek, orada yaıayanları evlenmeğe 

Sslahsızlanma . 
Suya düşüyor 

(Başı 1 inci sahifede)' 
lanması ve fakat kendisinin hiç bir 
zaman memleketin menaf:i için IQ. 
zım gelen silahlarını yani, havai, 
bahri kuvevtlerini azaltmamasıdır. 
Filhakika böyle zıt fikirler karşı -
sında bir anlapna vücude getir -
mek hakikaten bir mucize olacak • 
tır. 

Hele Fransa Almanyanın silah 
altında 300.000 k'si bulundurma • 
sını hiç istememektedir. Bugünkü 
Alman milis teşkilatı sayesinde Al 
manyanın muhtemel bir harp karşı 
sında bir buçuk milyon talim ve 
terbiye görmÜf asker çıkarabilece
ğin'. tahmin etmek Fransız efkarı 
umumiyesi için müfkül bir şey de • 
ğildir. Filhakika Fransa bu husus· 
ta tarihten de ders almıştır. Napol· 
yonun muzafferane Berline girme· 
s 'nden sonra aktedilen Lüsitt mu • 
aheduinde Pruııyanın ancak 42000 
askeri olabileceği kaydı vardı. Prus 
ya bunu kabul etm<, ve fakat as -
kerlik müddetini kısaltarak, genç
lere devri daim yaptırarak memle
ket dahilinde askeri talim ve terbi
ye görmüı kimselerin hakiki mik -
darını fazlalQ11ırmıf ve 1813 le 150 
bin kiılik bir ortlu meydana çıkar
mı,tı. 

l,te 1imdi Fransa Almanyadaki 
milis te1kilatıntlan bu noktai na -
zardan .endife etmektedir. Fransa: 
nın lngiltere veya ltalyan noktaı 
nazarına yaklapnası ihtimal; varil 
de~ildir. Umumi kanaate göre si • 
lahııızlanma i1inde bu seferki teşeb 
büsler de suya düşecektir. 

Dün bu huroısta alınan telgraf· 
ları asağı yazıyoruz: 

PARIS, 3 (A.A.) - M. Barthon Lord 
Eden ile görüımelerinden bahsederken 
Almanyadaki askeri yardnncı kuvvetler 
teşkilatı hakkındaki endiıelerini kendi· 
sine bildirdiğini ve lngiliz planına kar· 
şı yaptığı tenkitleri söylemi§ ve demiı· 
tir ki : 

- "Bu plan tecr~ devresini naza· 
rı itibara almadığı için Fnmsarun silah· 
lan bırakmasını ve Almanyarun tekrar 
ıilablanması ile neticelenecektir. Plan 
daha birinci seneden, Almanyaya top 
ve tank cephesinden Fransa Üzerinde 
bir tefevvuk vermektedir. Bundan bat• 
ka, hücum tehlikesi olduğu tekdirde a· 
tınacak zecri tedbirlere kartı biç bir ta· 
ahhüt yoktur. 

Sonunda Lord Eden'in ıenaıım ya· 
pan ve onu "Fransamn büyük dostu" 
diye tavsif eden, Barthu, Almanyarun 
silablanmasının lngiltereye ne gibi leh· 
ditler olacağı baklanda Lord Eden'i ha· 
berdar etUğini söylemiıtir. Zira kendi· 
si Almanyaya Franaa havacılığının yÜZ· 
de ellisi nisbetinde avcı tayyareleri ve
rilmeıini iıte.nef<tedir. Bunlar ılerlıal 
bombarduman tayyarelerine tahvil edi· 
lebilecek ticaret tayyareleri olduğundan 
Almanya hava tefenukunu bu suretle 
temin edecektir. 
Alman gazeteleri ne diyorlar? 

BERLIN, 3 (A.A.) - Lord Eden'in 
seyahati neticeleri hakkında mütalea 
yürüten matbuat lngiliz muhtırasına 
kartı Franııanın aldığr vaz_iyetinı se~~
hatin batlangıcından tahmin edılecegı· 
ni yazmaktadır. Şüpheıiz Almanya ta· 
rafından da ihtiyat kayrılan ileri SÜ· 
rülmüıtür. Fakat bunlar anlaımaya ma· 
ni olacak derecede mühim değildir. 

Fl'llnsanın vaziyeti karşısında lnr;İ· 
liz ve ltalyan planlan arasında bir yak· 
latma oldu. lngôlizler, lıalya, Almanya 
lehine çıkarmışlar, büyük mikyasta ıi· 
lablanmış devletlerin silihlannı bırak· 
maları fikrini kabul etmişlerdir. 

Binaenaleyh henüz anlaşma ihtimal· 
!eri vardır. Şu ıartla ki, Fransa, ken· 
di silahlarını bırakmağı kabul etmemek· 
le beraber, Almanya için bundan doğa· 
cak neticeleri munsifane bir tekilde ka· 
bul etmelidir. 

Romanyanın siUilılanmcuı 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - ~!'!1riye 

nazırı M. Philip Amerikanın, sı Bhsız. 
!anma buıusunda lngiltere ile tamamen 
mutabık olduğunu bildinnif ve bunun
la beraber lngiliz noktai nazannın si. 
lah11zlanma tedbirleri bakkmda lüzumu 
kadar ileri gitmediğfoi kaydeylcmiştir. 

M. Philio den*;tir iri : 
"Amerika hükumeti, bir ecntbi top· 

rağırun itgaliiıe yarayan hafif lecavüzi 
silahların ıamamen ilS[asını, silalılann 
devamlı ve otomatik bir ıurette kontro
lünü ve cihanşümul bir ademi tecavüz 
misakının aktini lüzumlu görmektedir. 
Franııanın 655 bin askeri vaıım.,! 

BERLIN, 3 (A.A.) - Alman iıtih· 
barat bürosu bildiriyor: Gazeteler, M. 
Maısigli'nin Fransız iyin meclisinde 
Ye Fran11z ordu mevcu<tunun 1914 ten 
heri yarıdan fazla azaltılmıf olduğu 
hakkında yaptığı beyanatı tefsir ederek, 
bu azalmarun fili hizmet müddetine va· 
ki olduğunu ve bunun da muallim ihti· 
yat mevcudu tezyit auretile fazlasile te
lafi edilmit olduğunu hatırlatmaktadır• 
lar. 

M. Maısigli, az zantan zarfında Fran· 
saya geçebilecek olan deniz aşın !<'ta~tı 
mevcudüyle, harp levaznrundakı mut• 
hiş çoiialmadan bahıebnemiştİr. Haki· 
katte Fransız ordusu M. Mauia:linin 
bahsettiği iıtatistiklerin iddia ettiği gi· 
bi 300 bin değil 655 bin mevcutludur. 

Romanyanın silahlanması 
SOFYA, 3 (Milliyet) - Bükre~ten 

bildiriliyor: Harbiye nazın, nezaretin 
parl8mento komisyonunda Romen ordu. 
sunun silahlanmasr planı hakkında iza. 
hat vermiştir .. Pli.nda ordunun en aıri 
harp malzemeıile techizi ileri sürülmek
tedir. 

Balkan Misakı 
(Bati 1 inci sahifede) 

mesini istiyecektir. Fakat M. Çaldari· 
sin vakitten iıtifade etmek için neti· 
ceyi pazartesi &'Ününe talik ettirmesi 
imkanı da vardır. 

Diğer taraftan temin edildiğine gö
re, hükumetin hattı hareketi bugünkü 
içtimada söz söyliyecek olan M. Mak
taksasın reyine mütevakkıftır. Filha· 
kika M. Metaksaı liderlerin ilk içtİm<l· 
ında. misaka kartı vaziyet almıısa da 
bilahara hükumet kendisini kendi nok
tai nazarına imaleye çalıtmııtır. 

Eğer M. Metaluas evvelki fikirle· 
rinde ısrar edecek olursa hükumetin 
vaziyeti mütkülleşecektir. Zaten ev· 
velki günkü içtimadan sonra M. Mak· 
simos eğer siyaıi liderler, M. Veni .. 
zelosun, M. Kafandarisin tekliflerini 
kabul edecek olurlarsa kendisinin İs· 
tifa edeceğini açıkça söylemiıtir. 

Diğer taraftan hükumetin alakadar 
deYletlerle tekrar temas etmek için 
misakın taıdikini tehir edeceği de SÖy· 
!eniyor. Bu takdirde yani tasdikten 
evvel Balkan devletleri haricinde bir 
devlet tarafından bir tecaYiiz vaki o • 
luraa Yunanistandan aıkeri taahhüda· 
tın refolwıması hakkında hiıkümelin 
alakadar devletlerle müzakereye ııiriı· 
mesi gibl bir sureti hal bulunması muh 
temeldir. 

Bu teklif terakkiperverler reiıi M. 
Kafandariıindir. 

itirazları nefredecekler 
ATINA, 3 (Milliyet) - Hükilmet 

misakın tasdikinde ısrar edecek olur· 
sa Möıyö Venizeloı yannki cazete -
lerde misak hakkındaki bütün ilirazla
nnı aynen neıredeceklir. M. Mihalako
pulos, ve M. Kafandaris te misak hak. 
landaki gÖrÜılerini ili.n edecekler ve 
kendi noktai nazarlanna cöre tenvir ey· 1 

liyeceklerdir. 
ATINA, 3 (Milliyet) - 6 haziran 

cinayetinden doJayı maznun ve mev .. 
kuf bulunan Yani Polihronopolos haf. 
talık mecmuasında "Kan dökülmelui. 
zin memleket Rasputinden kurtulamı
yacaktır.,, Serlavhası altında bir maka
le intiıar etmiıtir. 

Makalenin ortasında Mösyö Veni • 
zelos~n darağacına a1rlmıı larnuzı bir 
res?ıı . vardrr. Makale muharriri ev • 
v~Ia l!beraller reisine fena halde frii. 
fur etııkten sonra kendisinin ortad, 
kaldırılmasını tavıiye etmektedir. 

CEMiYETLERDE 

Esnaf cemiyetleri heyeti 
umumiyeleri 

Her ayın ilk cumarteıi ıünü va -
pdan esnaf cem.iyetleri reiı ve um~mi 
katipleri içtimar ticaret odası salonu 
ticaret mahkemeleri tarafmdan itral e
dilmiş olduğundan dün yapılamamış • 
t1r. 

Mamafih esnaf cemiyeti heyeti u
mumiyesi bugünlerde toplanacaktır. 

Bu toplantıda cemiyetler büroıunun 
tesisindenberi geçen bir sene zarfında 
elde edilen neticeler tetkik edilerek 
yeni vaziyet buna göre tanzim edil· 
cektir. 

Esnaf birliğine dahil olmak 
isteyorlar 

Kaldınmcılar, inf&atçılar, kabznnal· 
lar, bahçivanlar ve ekmek yapıcılar 
cemiyetleri de esnaf birliğine dahil ol
mak için müracaatta bulunmuılardır. 

Bu müracaat kabul edılmit ve bu 
cemiyetler aiakada.r zümrelere taksim 
edilmiıtir. 

Bu ıuretle esnaf tefkilatı biiroıu 
haricinde pek az cemiyet kalmakta -
dır. 

~·-----------------------------YENJ NEŞRiYAT 

Yolların sesi 
Y ollann Seıi mecmuası on betinci 

sayı~ını '!'emwn Cenap Şahabettine 
tahs11 etmiı, Abdülhak HBmit, Unaki 
Zade Halit Ziya, edebiyatı cedidenin 
en kuvvetlilerinden olup ta H. Nazım 
imzaıile yazan Retit Beyin Milat Ce. 
mal, Fazıl Mahmut, Tahir Nejat Bey· 
lerin ve daha bir çok yazılar vardır. 
Karilerimize tavsiye ederiz. -VAPU.KCULUI\ 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, T•lelon: 22925 

Karadeniz yolu 
SADIKZADE ~·;::~ 

PAZAR saat 20 de Galata nhtı
mmdan kalkacak, gİdİfte: Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Samıun, On· 
ye, Ordu, K.ireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rtteye. Dönüıte bunlara i
laveten Of •• Sürmeneye uğrar. 

l.Dr. Horhoruni-ı '"'"""' ~,,,,~ ;,m '"""'" 
Emin5nü Valide kırataııui imal ettireceğindea talip olanlann bir 

(1 hafta zarfında müdiriyete müracaat-
~~ yanında - 3732) • lan. 

1237 ,,. __________ .... 

Mülkiye Mektebinde 
Mösyö Neumark tarafından konferans, 

Üniversite Hukuk Fakültesi Ordinaryüs Profesörlerin 

den Mösyö Neumark tarafından 5-3-934 pazartesi günü saat 

on altı buçukta "Modern bütçe temayülleri" mevzulu bir kon· 
ferans verilecektir. Arzu buyuran zevat tetrif edebilirler. 

(995) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Demir kapıda Elvan zade mahallesinde Nöbethane -

yeni serdar sokağında 4 No. lu hanenin 120-80 hissesi mu

hammen 6000 lira Üzerinden mübadil bonosu veya peşin para 

ile 18 Mart 934 Pazar günü saat 14 de açık arttırma usu!ile 
satılacaktır. isteklilerin müracaatları. (B) (826) 

ıylotörpoQJ.p alınacaktır 
lnegöl Belediye Reisliğinden: 

lnegöl Belediyesi için bir motörpomp satın alınacağından 
1Mart934 den 31 Mart 934 Cumartesi günü saat 15 şe ka
dar kapalı zarf usulu ile müna ' '.llsaya konulmu!flUr. Bu bapta

ki şeraiti anlamak istiyen müesseselerin şartname örnel2e 

rini lnegöl Belediyesinden istemeleri ilan olunur. (993) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahallesinde Us 

kübi caddesinde üstünde odaları bulunan 27, 29 No. lu dük· 
kan senevi 360 lira üzerinden bir sene müddetle 18 Mart 

934 Pazar günü saat on dörtte açık arttırma usulile icara ve-
rilecektir. isteklilerin müracaat ları. (M) (866) 

1 DEVLET DEMlRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
4000 Maden direği kapalı zarfla münakasası 24-3-934 

Cumartesi günü saat 15 te Ankara' da idare Binasında yapıla
caktır. ~azla ma~umat Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve 
Kayserı veznelerınde birer lira va satıl\ln şartnamelerde vardır. 

(997) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

51.5 ton Simens Martin Aleni münakaıası 7 Mart 934 

Celik köşebent Çarşamba günü saat 14 te. 

teşvik edeceklenniş. Bu şayia Mısırh 
gençleri fOn derece memnun etmiş .. 
tir. Bir çoklarr gelecek kafileyi kartı· 
lamak için mükellef istikbal hazırlık • 1 

ları yapılıyo~u' 

27 Ş~bat 934 tarihinde yapılan münakasasında verilen 

teklifler muvafık görülmediğinden dolayı reddedilen 51.5 

ton Simens Martin Çelik köşebendin aleni münakasası 7 Mart 
934 çarşamba günü saat 14 te icra kılınacaktır. Şartname· 
sini görmek isteyenlerin her gün münakasasına iştirak edecek 
lerin de yevmi mezkfirda Komisyonumuza müracaatları. 

(971) 
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LiMAN TARiFESiNDE DEGIŞIKLIKLER ..... 
lstanbul Liman Şirketinden : 

1 Mart 934 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzre iktisat Vek&leti 
celileA.ıce ta.dik olunan Şirketimiz tarifesinde eskiye nazaran yapılan de
iitiklikler &§ağıda gösterilmiştir. 

. ~ - Gümr~ğe t:ıbi. o~mıy? Türk limanlarından gelen eıyanm 
tahliyeRnde umınru tarifenın ılk dort kısmında yazılı ücretlerden yüzde 
otuz diğerlerinden yüzde kırk nispetinde tenzilat yapıhr. Bu eıya &alıipleri 
mallarını ayn vasıtaya koydurarak kayıklarda f'U"l)arda veya h ... bangi bir 
v~ıı:ı.da veya iskelede teseUümünü talep edebilirler. Bu ı.kılirde yapılan 
:plikl~ ve botaltmalarda umumi tarifedeki ücreti ... alınmıyarak ilk gün
den ıtibaren kayık ve romorkör ücretleri ile masarifi saire mukabili olarak 
tonunda 10 kurut alınır. ( 

• B - Su tarifesinde: gece İstenen sulardan alınmakta olan yüzde 
elli zam bldmlmııtır. Binaenaleyh gece ve gündüz tarifeler ıı:pnıdır. 

C - Kömür tarifesinde : 'Kömürlerin depolara ııirip çıkması için kul· 
!anılan amele ücretleri de tarifeye ithal olunmuıtur. Tonu 

1 - Açıkta duran vapurun anbarmdan deponun içine 77 
2 - Açıkta duran vapurun anbanndan deponun nhtımına 50 
3 - Depoya yanaımıı vapurdan deponun içine 45 
4 - Kok kömürü için birinci ameliyat 140 
5 - Kok kömürü için ikinci ameliyat 100 
6 - Kok kömürü için üçüncü ameliyat 85 
'1 - "Antrasit kömürü için birinci ameliyat 90 
8 - Antrasit kömürü için üçüncü ameliyat 50 
9 - Maden kömürünün kazanla güverteye tahliyesi 18 

10 - Maden kömüriinün depodan alınarak limandaki vapurların 
bonkerine yüklenmesi • 95 

11 - Maden kömürünün depo rıhlımına yanaşmı§ vapurlann 
bonkerine yüklenmesi 50 

12 - Maden kömürünün anbardan rros bonkere taıınmau 50 
13 - Maden kömürünün vapurdan vapura aktarması 20 

Depolarda kömürün 40 metre m.eaafeye kadar lafmma&ı ve iatif 
edil.mıul yukanki tarifede dahil hulunduiundan kömürün depolarda 40 
me!"o~ ~~la mesafelere la§ınması için beher 40 metre ve küsuru için bu 
~~e~ı ~cre~~ere ton batına 10 ar kuru§ zammolunur. Şirket deruhte 

gı kom';"" Y~~~e ve. bo§allina işlerini kendi amele ve vesaiıile :papa. 
caktır. Bu 'tlerı muteahhıt ve mültezimlere vermez. 

D - Aktarma tarifesinde 111 tenzilat yapılmıştır : 
Umumi tarifeye tabi eşyanın beher tonunda veya metre mık'abın

dan alınmakta olan 200 kuru§ ücret iki günde yapılacak aktaımalarda 100 
kuruşa indirilmiıtir. iki günden fazla on ıüne kadar eskiden olduğu gibi 
tonuna 200 kurut ücret alınacaktır. 

Türk Limanlardan gelen efyanın aktarmasında yukarıki ücretler
den yüzde yirmibeş tenzilat yapılacaktır. 

On ıünden fazla bekliyen aktarmalarda : Mavnalardan günde 
(25 kuru,; Orta k~J:'ık ve salap.u~yal.ardan günde ?O kuruş tenzil edilmiş"r.) 

1 Marttan ıtıbaren tatbıl< edılmekte olan ıtbu tadiliıt muhterem ala· 
kadarlar? ilan nlunur. (14019) 

Umum Müdürlük 

ilem~nde ~ 
MARTIN 11 nci GUNU BAŞLIY ACAK OLAN 

VİYANA Panayırına 
külliyetli mikdarda Türk tüccarının iştirak edeceği 
haber alınmıştır. Filhakika, Viyana Panayiri; Avrupa
nm her köşesinden gelen müşteri tüccarlarının bulus-

tukları pek mühim bir ticaret merkezdir. (14003) " 
... 1 f:"' .... • • ' ?\..~ 1 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Müna~asadan pazarlığa tahvilen satın alınması icabe
den 16747 çıft sarı kundura pazarlıkla alınacak ve pazarlığı 
6-3-9~ çar~amba ~ü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacak
tır. Talıplerın m~zkiir günün muayyen saatinde ilk teıninat 
makbuzıle Komısyonumuza gelmeleri. (960) 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 5 nci keşide 1 1 Mart 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 lira 

1216 

.. ----------Den İZ )t O ifa. rt 
iŞLETMESi 

Acent~l•i ı ~_. ~· 
Tel. 42362 - Sirkeci Mihilr~ 

Han Tel. 22740 
... -.... 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 6 Mart SA· ı 
LI 11 de Galata rıhtımından 
kalkacak doğru İzmir' e gidecek 
ve dönecektir. (1007) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 5 Mart PA· 
ZARTES1 19 da Sirkeci rıh· 
tımından kalkacaktır. (1008) 

Yarın matine olarak saat 18 de 

Fransız Tiyatrosunda 
V arıovada icra edilen musabakannı 

birinciliği kazanan meıhur ima piyanist 

1MRE UNGAR 
tarafından birinci konseri i verilecektr. 
Perıembe günü matine saat 18 de 

VEDA KONSERi 

Osküdar icra 
memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve para• 

ya çevrilmesi mukarrer bir adet oda 

takımı bir garderop bir büro dört par• 

ça hah seccadenin 6-3-934 tarihine mil 
sadif sah günü. saat 9-10 kadar Kısık• 
bda meydanlıkta açık arttırma sureti· 

le satılacağından talip olanların ma· 

hallinde hazır bulundurulacak meınıı· 

nına müracaatları ilin olunur. 
(13991) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

kartı en müe11ir deva SERVO!N 
haplandır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Tat· 
raya 160 kurut posta ile ıönderilir. !z· · 
mir'de irgat pazarındaki, Trabzon'da i 
Yeni Ferah eczanelel'İnıle bulunur. ' 

(13856) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
4 Mart 1934 Pazar günü saat 17 den itibaren başlıya· 

cak olan Universite lnkilap Tarihi Enstitüsü derslerinin 
gün ve saatleri ve ders verecek zevatın isimleri aşağıya yazıl 
rnıştır. Fakülteler son sınıf talebelerile Harp Akademisi Mii· 
hendis ve Yüksek Ticaret mektepleri son sınıf talebelerinin 

Ayrıca: 10.000 4.000 3.000 liralık ikramiye ı ·ilan edilen gün ve sa~tlerde Unive~site ~~nferans salon~!\ 
' • ' M ,. da hazır bulunmaları luzumu ehernınıyetle ılan olunur. (97.,) 

ve 20.000 lıralık mukafat vardır. 4 Mart Maarif Vekili Hikmet Beyefendi 

646 - 5 " " " " 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat kasabasiyle kazalar, Ter zili hamamı Çamlık 

ve Yerköy İstasyonu arasında sefer yapacak otöbüs işletme
si için ruhsat itası bir şirket tarafından talep edilmiştir. Vila 
yetler idaresi kanununun madei mahsusasına tevfikan vila
yetce ruhsat ita edileceğinden başkaca talip olanların teklif 
namelerile birlikte Y ozat Vilayetine müracaat etmeleri ilan o
lunur. (876) 1261 

Orhangazi Belediye Reisliğinden: 
Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idamesi için 

bir eczacıya lüzum görülinüştür. Taliplerin Belediyemizde 
mevcut şartnameleri talip olupta görmek isteyenler dairei Be
lediyeınize müracaatları ilan olunur. (959) 1267 

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

584 

Umumi Neıriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

8 ,, Mahmut Esat Beyefen& 

10 " " " " 11 ,, Yusuf Kemal ,, 

12 " " " " 15 ,, Recep Beyefendi 
17 ,, Hilanet Beyefendi 
ıs ,, ,, ,, 
ı 9 ,, Mahmut Esat Beyefendi 

20 " " " ,. 
21 ,, Hikmet Beyefendi 

22 " " " 
Dersler saat beşte başlıyacaktır. 

973 

İnhisarlar U. Müdür öğünden 
A.- (5000) kilo yerli malı Demir Tel : 28-2-934 çat' 

şamba günü saat 15. . 
B.- (2000) adet Bayi Levhası : 5-3-934 pazartesi giı 

nü saat 15. 
C.- (7000) kilo Siklop Çe!'beri ve (250) ki!c RııP' 

tiye : 12-3-934 Pazartesı günü saat (14). . 
D.- (6000) - Bandrol Kağıdı : 12· 3-934 Pazarte51 

günü saat (15). 
Satın alınacak bu dört kalem levazımı vermek isteY~J'l 

terin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığına ı~' 
tirak edebilmek üzere her birinin hizasında gösterilen gün "e 
saatte (o/o 7,5) teminat akçelerile beraber Galata'da Alıll1' 
Satını Komisyonuna müracaatları. (809) 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme sekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satdmaktadır. 
Fiatlarınuz eskisi gibidir. Yani Is tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarmıızda araba veya kayıkta teslim 

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

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