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Almanya 
hakkındaki 

silah meselesi 
Fransız muhtı-

rasına cevap verdi, ne iste
diklerini anlattı. 

Tel: { Müdür: 24318, Yaıı itleri müdürü: 2-1319, 
idare ve Matb.a : 24310. 

"' . Alman yanın 
Silahlanmasına 

1 

doğrul 
1 
l~giltere ile ltalya ıilahuzlanma me

He:·~~akkındaki notalarını neşrettiler. 
ına 1 notada bu meıele etrafında Al
d nya ile F ranıa araımda tebarüz e
" •n ihtilafın halli için yapılmış bir ta
~:•ut .t<;klinde olmakla beraber, baki-
1 .. te •ılahsızlanma meıelesini büıbü
tk'/•ni bir saflıaya sokan birer yeni 
e il ınahiyetindedir. lngiliz ve ltal

:ıran tekliflerinden sonra artık Alman
Yjnın ıil&h noktasından filen müıavi 
M~" bir emrivaki halini almaktadır; 
J.a uındur ki bu müsavat 1932 senesı 

ugü ra y r 

nunuevvelindenheri nazari olarak ta
;:ınınış bulunuyordu. Fakat bu müsava

n nazariyatta bırakılmasına çalıııl
:i:"1'ta i.di .. lngiliz notası s~h . olara.k 

Yor kı 11liı.hlanndan tecnt edılmemıı 
olan devletlerin silahlarını Almanya 
taddeıine indirmelerinin mümkün oJmı .. 
7.acağ, anlaıılmı•tır. Silahlarından tec-
rıt ediJ ·, db" k" ınış olan devletlerden e ugun-

u "aziyette kalmalan beklenemez. Bu 
1"a.it altında silahlı ve silahsız dev-
"'tler • · b' h · d •çın ır mutavassıt at tayın e-
.:;eı.. ıilahlı devletlerin o raddeye in· 
~erıni, silihuz devletlerin de o rad
dır e çıkmalannı temin etmek lizım
.._,: Müsavat prensibinin ıimdiye ka
llıa tatbik edilememesine sebep, Al
ı,· "Yanın timdiki raddeden bir admı 

1 
ıl! Yllkarı çıkması yeniden silahlanına 
~•kki edilerek, sililh112lanma teıeb
bltıiinün ıilahlanma ile neticelenmcıine 
~İİVafakat edilmemesi idi. Filhakika ıi
"hı12Janma meoelesinin asla silahlann 
art~ıı şeklinde halledilmesi lazım 
~•lıyoraa, diğer devletlerin de siliı.hla
.,,_ 111 Alınanya raddesine indirmeleri i
Prp e.di,Yordu. Aksi takdirde müsavat 
Ya~bıııi tatbik etmek mümkün olını
diiJıı tı. lngilterc uzun uzadıya düşün
ları., .... •onra müoavat prensibile oilih
ıney' bıç artmaması prensibini te'lif ede
llıaıı •nce, İkinci prenoibi feda ederek Al
....,. Ya.lıııın fili ıuretıe müsavatmı tanı-

ta ar .. I ar vermııtır. 
taj lalyaya gelince; lıalya Alman nok
ileı; "~nı terviçte Jngiltereden d~ 
si1-ııJtıdıyor. ltolyan nota11 diyor kı 
llıiye ar~!' .Alınan7a raddesine indirile
"•la tegını söylemek Almanyarun silah
fini ~~ Yolunda ne kadar ileri gitti
•ilaJ., •;af etmek demektir. Binaenaleyh 
lı ola~' dnına Almanyadan ziyade silah
~•dir İıvletlere terettüp eden bir va· 
illa ~ 

1 
u ıuretle ltalya siliıh112lan

ltıe~ıe, ~t _tıile Almanyanın müsavatı 
•at l>te~"~b~iribirinden ayırıyor. Müsıı
olaıı d ; 1 ıni tanıdıktan sonra silahlı 
et et!':k~le~i de ıiliıhsızlanmağa da
~ ı"I" edır. Bu iki notaQın gonra 
' 

1.t1'oızlanma meselesi oilahfa,-,n 
lôhı, 1~ 1 e de neticetense, Almanya si-

evlttlerle müsavi olacaktır. 
td'(A~~nya ile Fransa arasında teali 
ı.,'den u~ _nota ile tebarüz eden iı.tilaf
İı lln hırı de Almanyarun sahip olaca· 
'1aJ •ıker .m~ktarı. idi; F~~ıa, Mac Do
IJıi d _!>roı~ıınde ıltrı ıunildüğü gibi, 
-..:tı>: -~ın ~ske~de. ısrar ediyor. Al
tilı Ya .uç yuz bın ıstiyordu. ltalya ıa
ı..,1 1~~ılde Alman noktai nazarını ka
taıı: ıyo~. lngiltere İse, iki rakam &· 

t.iJ da. bır orta rakamın teıbit edile. 
tll~ce_iıni bildiriy~r. Meseli\ iki yüz 

1 hın. Ancak bır defa tam müsavat 
'-nr11dıktan sonra rakam ne olursa ol-
1lln , Fransa da Almanya da ayni mik. 
lıor askere sahip olacaklardır. 

_ lngiliz nota11nın ehemmiyetli bir 
"''dd'k'ef • ~,.; eaı, ur a radından maada kim-
..... ~.•skeri talim yapma11nı menet
....... Y ır. lngilizlerin hu madde ile Al
li "-•ri~i hususi aıker teıkiliıtını ve 
L' ~. -...}."' ve terbiyeye tabi olan po
~· ı,..;:jY• istihdaf ettikleri ıuılaşı
fıı 1-.,llda l•r•, Almanyanın müdafaa 

1 
11klara sııJı. il. lddedilen on altı tonluk 

or, "-•ke • ip olma11na muvafakat edi
~~·J• kadrı layYartlere gelince; iki 
.;;""• varıı8r bunların U.a11 için bir 
,..ıı b.ııılar Brnaclıiı takdirde Almanya-

•

!l'or. o. a da sahip olına11nı kabul e· 
ıllİrı o>Onra 'latı ııı· aktin · Aİ' llzlanına mukavele-
'l'•liııe aı d manyanın Milletler Ce· 
"vetetm· taı.""••k 1 . eaıne bağlıyor. 

i!ıu:;'. Fran~:•~ere ve gerek ltalya no-
""la h' e Almanya ara11ndaki 
An ırer tavassut notasıdır. 

toı. •ak Almanyaru k . 
•- \ıyl'U n no taı nazarma 
:i"_dirler B ~!an teklifler ileri sürmek
,... • ._ • U tavassut il Al 
·~ ı hayli kuvvet b~lıne manyanın 
a.ı,,,,"2la.nınaya doğru eh uıtu~. f'.~t 
.ı. •tıldı • ·deli . eıntniyetli bır 
~ı.11 gı 1 a edıleınez Ç"nk" 
••lcisi ~her hana-i bir itilıüİan \.11! 
lıııı ediledar uz~ta bulunuyorlar. Ka~ 
Ofaraı. k n prensıplerden biri ıiliı.hl 
)o._ !>; _al~ayı zımnen haklı a-öıteri 1 

letıor d Kerı d.e Al"!"..nyarun diğer dev: 
•dil'o trecesınde 11lahlanrnaaını k b 

1 a.ı..,, r, I Bu~ların si!ih~ızlanmaya d:. u 
I 0 dugu asla ıddıa edilemez. gru 

bıııı..:-•ta tarafından ileri sürülen v 
to.a.tu/• eyi insanilettirmek rnaksaclın: 
)are ı,;ıan kimya harbinin ilgası, tay. 
tedbi I ~lıardımanının kalkınaoı gibi 
te.:ruh:"~- ameli bir faydası olmadığını 
ltıuha t0•tcrnıiştir. Çünkü bir defa 
i:veıı.,::•be. haıladıktan sonra bu memnu
•rılatıte kırnıenin ehemmiyet vermediği 
lıarehe~ıttır .. lngiltere son büyük mu. 
l'iik h. ekdenız harbine ait kavaidin bü-

0 ır •smını ilga etıni~ti. 
. rıüliı•a 1 ·ı· 1 SılaJıs12ı nıp ız ve talyan notalal'ı 
ttınclcı ahına ıhtjlifının halline yardım 
llıay8 ~ ğ •raber, dünyayı siliıhsızlan
••ııedir 0 • 1~ Yaklaıtırmıyor. On beş 
lniita.k 11 ahm:lanma bahsi etrafındaki 
"etev ··ı. trıniştir k'e muna aıa o kadar usanç 
~k Yerindi bu_n" da bir kazanç addet

e bır teselli olur. 

Ahmet ŞOKRO 

Yugoslav Kralı T. Rüştü ı Iktısat V~kili. 

B ı 45 d k•k .. .. t .. Pazartesı gelıyor 
j , lllllllHIUUlllllllHllllll lllHlll lll lll lll Ul llllll lll lll IUH 1111111111111111111111111111111 il lllllll : ' 

ey e a ı a goruş u -·-vekil Bey Bursa da f abri-

Dört Balkan devleti Hariciye nazırları 
bugün Atinaya gidiyorlar 

Misak Belgratta prafe ediliyor. Hariciye nazırları 
dün akşama kadar görüştüler 

• BELGRAT, 3 (A. A.) - Anadolu A- ya hareket edeceklerdir. 
~sının Balkan hususi muhabiri biJdi- Belgrat gazeteleri ne diyor? 
nyor: BELGRAT, 3 (A. A.) - Anadolu A· 
-~a~t 10.30 ~a Hariciye Vekili Tevfik janunm husuıi muhabiri bildiriyor: 

Ruıtu Bey, mut.eakıben Yunan Hariciye Bu sabah çıkan Belgrat gazeteleri Bal
N~ın M. Makaımos, saraya giderek def- kan misakı ve dört Hariciye Nazırının 
ten ~·u~ i~imlerini yazdılar. içtimaı etrafında çok dikkate değer ma· 

TeYfik Ruıtu Bey ve M. Maksimos, kaleler yazarak etraflıca mütalealan be· 
""":t 11 de Yug?~!•".Ya Hariciye Neza. yan ediyorlar. 
retinde .!""· Ye:"':'ç ı zıyaret ettikten ıon- Hükümete menıup Vreme gazetesi 
ra her uç ffanCJye Nazırı rahatıızlığln- diyor ki: .. 
dan. d.olayı dışarı ~a.m'Yan Romanya "Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yu-
H~~~ıye Nazın M. Tıtuleıko~un ~et (Devamı 6 ıncı aahüede) • 
ettigı Romanya Sefarethanesıne gıttiler · 
ve orada dört Hariciye Nazın muk.an-er 
içtimalannı yaptılar. 

Müzakerenin nihayetine doğru Tettik 
Rüttü Bey, saraya gitti ve Yugoslavya · 
Kralı Alexandre Hazretleri tarafından 
kabul edildi. Hariciye Vekilimiz Kral 
Hazretlerinin yanında 45 dakıb kadar 
kaldılar. Hariciye Vekilimiz saraydan 
çıktıktan sonra tekrar Romanya Sefaret· 
hanesine avdet ettiler. Bu esnada Dörtltr 
i~tinıaı nihayet bulmuştu. 

Saat 13.30 da Yugoslavya Hariciye 
Nezaretinde misafirler ıerefine verilen 
öğle yemeğine icabet edildi. Öğleden · 
sonra saat 4.30 da Kral Huretleri Yu
nan Hariciye Nazınnı kabul buyurdu• 
lar. 

Diğer üç Hariciye Nazırı, Yunan Ha
riciye Nazırının gelmesine intizaren Ro
manya Sefaretinde sabahki içtimalanna 
devam ettiler. 

Hususi istihbaratıma göre Balkan mi· 
sakı yarın pt.rafe edilecektir. 

Hariciye Nazırları yarın akf81D Atina- M. Papanasltuyu 

Avusturyadaki Alman 
tethişçileri ortalığı 
karışbracaklar mı? 

Avusturya Başvekili tahrikatı vahim 
görüyor, tedbirler alıyor 

Avuıturycı Baıuelıili M. Dolfusa 

ViYANA, 3 (A.A.) - Corbureau 
bildiriyor: Avusturya Batvekili, Avuı
turyanın Berlindeki sefirine a-önder • 
mit olduiu bir telgrafnamede ıöyle 
demektedir : 

Avusturya nazileri Alman nazileri 
nin emirlerine itaat ederek Dollfuea 

~~üıneti aleyhindeki tethiı faaliye
tı~ı azaıni derecede vahimleıtirmeğe 
ugraımaktadırlar. Size gönderilmq o
lan propaganda malzemesi bütün bu 
~aaliye!_lerin mentei Alma~ya oldu • 
gunu gostermekte ve bu bapta ileri 
sürÜlecek her türlü ter~ddüt ve §ÜP· 
heyi ortadan kaldınnaktadır. Avus -
turya hududu yakininde Avusturyalı 
olduğu iddia olunan bir lejyonun bu
lunduğu ınüşahede edilmiıtir. Bu da 
bu kuvvetlerin Avusturya hükilmeti 
aleyhindeki mücadelede bir rol oyna
makta olduklarını farz ve tahmin et· 
meğe müsaittir. Avusturya hüküıneti 
bu ana kadar iki hülaimet arasındaki 
ihtilafın halli için bir taluın tetebbüa
lerde bulunnıuı ise de bunların hepsi 
de ~kim kalmııtır. Avusturya hük\i • 
metı, Alman unaurlan tarafından A .. 
~~turya aleyhine yapılmakta olan 
mucadeleye yakin bir zaın d h t' 

kilm d
.•. an a a ı-

me çe e ıgı ve Alman hük" t' 
bu bapta lazım gelen tem' tı ume ı 

d.•. · '·d' ına ver • me ıgı t.,. ırde milletler • ti' .• cemıye ne 
muracaat etmek mecburiyetinde ka-

(Devamı 7 inci sahütdc) 

C~mhuriyet Halk FırktUı Şi,li Gen~ler Birliği 80 kişilik bir orkes
~a tucuda getirmi,tir. Her halta muayyen günlerde orkestra arka. 
?ş arı toplanmakta ve egzersizlerini yapmaktadırlar. Pek yakın 

brr zamanda bu vesile ile ıehrimiz yüksek kabiliyetleri j..:nJe t l 
"k [ b • ~· Gp a· yan mu emme ır orkestraya sahip olacak demektir. 

katörleri dinledi 

Tetkikatına cleıxnn eden Celal Bey 

BURSA, 3 (Telefonla) - lktıaat 
•ekili Celil Bey bugün vilayeti, aıke· 
ri fırkayı, sanatlar mektebini, ipekçi· 
lik enstitüsünü ziyaret ettikten aonra 
Ticaret odasının ıerefine verdiği ziya 
fette bulunmuştur. Vekil aaat on be§ 
buçukta Halk fırkası salonunda top· 
lanınıt olan İpek ve ipekli kumaı fab 
rikatörlerin dileklerini dinlemittir. iç· 
tİlna üç aaat kadar devam etmiqir • 
Fabrika.törler mecburi bir aatıt birli· 
linin !etkili lazım geldiğini ve hiikıi
metln bunu huıule getirme.ini temen
ni ettiklerini söylemiylerc!lr. Vekil B. 
bu birliğin bazı kayıtlarla faydalı o-

(Dtvaır.ı 6 ın<: sahifede) 
-------~·----~~~-

Vekalet 
Müfettişleri 

--o-

M · slak yolu faciasını 
tetkike başlıyorlar 

Maslak yolunda son vukua ıelen 
otobüs kazası üzerine Dahiliye vekile· 
tinin tahkikat yapmak üzere §ehriınize 
gönderdiği iki mülkiye müfettişi dün· 
den itibaren tetkikata batlamıılardır. 

Müfettitler, belediyeden bazı izahat al 
mıılardır. Öğrendiğimize göre belediye 
fen heyeti sık ıık kazaların vuku bul
duğu Maslak yolunun bir krokisi çıka· 
rarak müfettişlere verecektir. 

Müfettişler otobüslerde ne gibi ted
bir alındığını da tetkik edeceklerdir. Be· 
lediyenin en salahiyettar erkanı, Maılak 
yolunun iki tarafında, seyrüoefer için 
tehlike arzeden ağaçların kesilınediğini 
beyan etınelerine rağmen tamirhaneyi 
geçtikten sonra lıtinreye doğru a-ider
ken, viraj olan yerlerde ağaçların ke
silmesine devam edilmektedir. 

Yeni iki komisyon 
--·--

Liselerde garp edebiyahna 
ehemmiyet verilecek 

Orta tedrisat ınüeıseselerinde ya • 
pıla.cak ıslahat esaslarını tesbit için 

bir çok ihtisas ko
misyonları faaliye
te geçmit bulunu· 
yor. Liselerde ede 
biyat tedrisatı prog 
raınları hakkında 
tetkikat yapmak ii 
zere Üniversitede 
iki büyük komis • 
yon daha teşekkül 
etmittir. Bu iki ko 
misyon da Edebi • 
yat fakültesi reisi 
Köprülü zade Fu
at Beyin riyasetin• 

K . Z. Fuat Bey de çalıtmağa bat-
larnı§tır. Komisyo

nun biri edebiyat ve tarihi tedrisat 
programlarım, diğeri de ecnebi ed.,.. 
biyat ve tarihi tedriısat programlan 
ilzerinde tetkikatta bulunmaktadır. 
Bu iki komİ•yon azaları ede~iyat .~".~ 
külte•i roman edebiyatı ord~aryu.su 
Leo Spizer, Behçet, Şe~f, Alı <;anıp, 
lamail Habip, Rcıat Nurı, Rahm~ Bey
lerdir. Liselerde timdiye ka~ar ıhmal 
edilen Garp edebiyatı tet~.rısatın.a .e
hemmiyet verilmesi !-akarrur etmıttır. 
Edebiyat ıubesi sınıElarm~a hafta~a 
aıgari üç saat garp edebıyatı tedrı • 
aatı yapılması; talebenin metinler Ü· 
zerinde tetkikat yapması takarrür el 
mittir. Buna mukabil Türk edebiyatı 
tarihi daha ziyade kuvvetli bir tekil· 
de okutulacaktır. Tanzimattan timdi· 
ye kadar olan kısım mufassal göste
rilecektir. Esasen daha eaki edebiya
bn tedrisi gittikçe liselerde imkansız 
bir hale gelmetkedir. Çünkü arapça 
ve acemce kaldırıldığı için talebe es
ki edebiyat nümunelerini anlanıam.ak 
tadır. Şark zevki veren eski Ü•manlı 
edebiyatı yerine talebe Garp edebi -
yatı okuyarak a-arp kültürünü takip 
edecektir. 

~Gazi Hz. Y ozgatta sevinç~ 
= ve heyecanla karşılandı ~ 
E = 
:; Büyük reis askeri makamatı, fır- s - -

kayı, Halkevini, = 

~ belediyeyi ve liseyi ziyaret ettiler ~ 
:= YOZGAT, 3 (A. A.) - Reisicüm- j fvkalade heyecanlı tezahüratı ile istik-3 
:= hur Hazretleri geceyi Yerköy istasyo- bal edilmiştir. Büyük Öncüsüne kavu- :! = nunda vagonlarında geçirmişler, bu- §an Yozgatlıların gösterdiği heyecan § = gÜn öğleden sonra Yerköy'den hare- emsalsizdi. Bu sırada sevincinden ağ-= e ketle ıehrimizi teırif buyurmuşlardır. lıyanlar sayısızdı. § 
;;::::;ı Belediye, fırka ve halkevi reis ve Gazi Hazretleri doğı·uca hükumet 3 
~ azalarile diğer tetekküller mümessil- konağını teırif buyurdular. Ve bir =: = terinden ınürekkep bir heyet müta· müddet istirahatten ıonra askeri rna- -
:= rünileyhi Yerköyde selimlamıttır. kamatı, Cümhuriyet Halk Fırkasını,= = Gazi Hazretleri Y ozgata yaklaıır- Halkeviıü, belediyeyi ve liseyi ziyaret = 
;;;; ken soğuk havaya rağmen uzaklar- buyurdular. Müteakıben istirahat için= 
S dan JSO ~tlı tarafından karşılanmıf, vali konağınn döndüler. Konağın= 
5 tehir methalinde de binlerce halkın (Devamı 6 ncr sayıfada) l5i 
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Ecnebi limanlar navlun 
fiatları yüksek midir? 

Lloyd T riestino'nun İstanbul mümes-
sili böyle olmadığını söyliyor 

/ 

ihracat eıyamızın ecnebi piyasala
rına bazı ecnebi kumpanyalarının yük 
sek navlun almaları yüzünden arzu 
edildiği kadar ucuza maledilemedifin 
elen viki olan tiki.yellerden bahaedil 
mitti. Limanlarımızla ecnebi limanla 
n araaında en çok nakliyat yapan şir 
ket, Lloyd Trieıtino'dur. Bu kumpan
yanın navlun tarifelerinde tenzilat 
yapıp yapmıyacağı ve buna müteal • 

lik meseleler etrafında dün bir mu 
harririmiz ıirketin lstanbul mi.imeasi· 
li umum.isi Sinyor Boneta ile aörÜ§· 
müttür. M. Bone ta demiıtir ki: 

- "Geçen a-ün Şam br Maritiın namına 
İstanbul Deniz Ticaret müdürü Müfit 
Necdet Beyi ziyaret ettim. Bu ziyare 
tim, yeni lstanbul limanı nizamname 
ıinin bazı maddeleri hakkında izahat 
almaya matuftu. Müfit Beyle ik.haadi 
itler Üzerinde de görüıtüm. Fakat bu 
miil.ii.katnnı2da, nakliye fiyatları mev 
zuu bahaolmadr. Navlun mcaeleainde. 
kumpanyamızın hattı hareketi aarih
tlr. Vapurlarmiız, senelerden beri 
Türk sularilc ecnebi limanları arasın 
~a itlemetkedir. Ayda 35 vapurumuz 
ıtleyen bu sularda karşımızda bize re 
kabet edebilecek ecnebi şirketler mah 
dut ve rekabetleri teairaizdir. Bu iti • 
barla her ~e~den evvel Türk limanla· 
rile ecnebı lımanlan araıındak.i ııak .. 
Jiyat tarifelerini ucuzlabnamak için 
diğer herhangi bir ecnebi §İrketi ve • 
ya sirketlerile aramızda anlatma viı
ki .;e mevzuu bahsolmadığıru temin 
ederim. Kumpanyamızın . ~enfaati. 
Türk limanlarından ecnebı lımanları· 
na nakliyatın fazlahğındadır._ Bun~.n 
için de kumpanyamızın ta~bık ettigı 
tarifeler, elastikidir. Mesela lopanya 
fındıkları bilfarz Alman piyasasma 
kaça naklediliyor, bunu anladıktan 
sonra Türk fındıklarının Alman pi~
&asına kaça nakledildiğini sözönüne 
alırız. Eğer Türk fındıklarının Alman 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

ZAVALLI STAVISKY! 
2 

Stavisky hırsız. Sta visky dolan
dıncı. Stavisky alçak. Stavisky 
namussuz. Stavisky faziletsiz. Sta
viıky sabıkalı. Stavisky serseri. 

Hayır efendiler! 
Stavisky sadece bir sadık Ufak-

tı· 
Ona diyorlardı: 

_ Dostum! Sen en sadık adamım 
sın. Bana yarım saat içinde bir mil 
yon lazımdır. "!'ie yaparsan yap?., 
bana bunu temın et. 

Stavisky iki milyon tedarik edi
yordu. Bunun bir milyonunu dos
tum diyen efendisine veriyor, ve 
kalan bir milyonunu da azizim di
yecek başka bir efendisinin daha 
istemesi ihtimaline kartı yedek 
tutuyordu. 

- Aziz Stavisky! İki gün içinde 
dört milyona ihtiyacım var. "Ne 
yaparsan yap?,, bana bu parayı 
bul. 

- Fakat efendim, mütkilat .. • 
- Elimden gelen bütün yardımı 

yapacağım. . . 
Stavisky bu sefer aekız mılyon 

buluyordu· . .. .. .. 
Bir gün Stavısky duşundu: . 
_ Bu böyle olmıyacak, d~dı. 

Perakendecilikten vazgeçeyı~. 
Üç yüz tane milyoner ~a!kedeyım. 
yakamı kurtarayım. İyı Karım ve 
iki yavrumla bir köşede rahat ya

fıyayım. 

Ve böyle yaptı. 
Neye yarar ki beceremedi. Uc 

yüz tane milyoner namzedi daha 
çıktı. Stavi,ky bir ikinci altı yüz 
milyon daha bulamayınca ••• 

Stavisky rezaleti, Stavisky na
mussuz, Staviaky hırsız, Stavisky 
fU, Stavisky bu .•• 

Bugün üç yüz Stavisky milyone
rini kurtarmak için daha üç yüz 
yarı milyoner yetitiyor. 

Ve bugün üç yüz Staviaky mil
yonerinin yakasına sarılmak nu
marasile daha üç yüz fazilet yarı 
milyoneri türemek üzeredir. Ar
kadaki şakşakçılar ve çurçurlar da 
ba,ka. 

Böyle faziletlere gırtlağa kadar 
lanet olsun! 

Hırsızı mı arıyorsunuz? 

Namussuz mu yakalamak isti • 
yorsunuz? 

O ne Bayonn Bankasının tavan 
arasındadır, ne de karların altın
daki mezarın içinde. 

O: 
Harp sonu psikolojisinin ta or

tasında salma salına dolatıp dur
maktadır. 

Zavallı Stavisky ! 

Aka GUNDUZ 

Not: Urüncüsünü yarın nesre-
Jeceğiz, - Millivet -· 
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Hayatı ve ölümü 
Harp pek yakın 
Değilmiş 

.5tavisky emniyet memuru - Ziyafette bir mebua - En 
alçaktan en yük.eğe doğru! - Mükellef bir resmi kabul Mamafi Japonya mühim

mat imali için boyuna 
adam topluyor 

ve skandal - Bir dolandıncı elile devlet arabası •• 

Pariste çıkan Humanit~ gazetesi ı 
bir gün f<iyle bir havadis netretti: 

"Muhtelif dolandıncılıklardan 
dolayı oyun salonlarına girmekten 
menedilen Stavisky geçenlerde 
Biaritz pzinosuna ııitmİf, gazino
nun direktörü kendisine bakara 
salonunu terkedip gitmesini söyle
mit, fakat Stavisky azame~ furu
tane bir tavır ile cebinden, üzerin
de "Emniyeti umumiye memurla· 
rından,, ibaresi yazılı bir kart vizit 
çıkarmqtr.,, 

Vakıa bir tarihte böyle bir teY 
olmuttu, fakat 1931 de artık öyle 
bir teY yoktu. Hatta o zaman 
Stavisky, cüzdanı banknot dolu, 
yükseklerde, nıağrur ve müsterih 
bir tavırla (Cannes) gazinosuna 
girdiği gün cebinden "Emniyeti 
umumiye müdürlerinden., ibaresi 
yazılı bir kart vizit deiil, bilakis 
Emniyeti umumiyenin en yınaek 
memurlarından birinin el yazısile 
bir tavsiye mektubu çıkanp gazi· 
no direktörüne göstermitti. 

Burulan bir müddet sonra Sta
viıky'yi bir oyun salonunda görü
yoruz. O gün salonda bakara oym· 
yordu. Yunanlı (Zographos) han· 
kodur, ve Stavisky buna kartı oy· 
namaktadır. Yunanlı (Zognphos) 
ile Stavisky oyunda üç defa .çarpı
tıyorlar, Şans Staviaky'ye her üç ki 
ğıt ta yardım ediyor, birinci ban
ko 200,000 frank, ikinci banko 

l 
260,000 frank, üçüncü banko 
320,000 franktır. Stavisky bu 
780.000 frangi kazanıyor. Bu oyun 
bittikten dört saat sonra zabıta ta
rafından salona oyun komiseri Si• 

fatile tayin edilmif olan zat oyun 
kağıtlan arkasındaki satrançlı kö
,elerden bazılarında dikkate f&YaD 
bir takım i~etler bulunduğunu id· 
dia ediyor, meseleyi zab.taya bil 
diriyor, zabıtanın oyun fUheai ha
rekete geliyor, Sureti mahsusada 

J bir memur gelerek tahkikat yapı -
yor ve neticede fÜpheler Alekaan-

• drın ~ıı.ı üzerinde toplanıyor, 
r kumarhanenin bazı müstehdimini 
• ile beraber Aleksandr lıaklmıcla 
• da oyun salonuna girmekten mem

nuiyet karan ittihaz olunuyor, fa
kat çok geçmeden bu karardan 
vazgeçiliyor ••• 

ı Bu nasıl oluyor? Hangi kuvvet
i. tir ki bir gün içinde bu memnui
t yet karanru bozdurabiliyor? Bu 

sualin ceYabı kolaydır: 

ı Stayisky poliste büyükten kü • 
çükten bir cok kimselerle ada fı. 
kı dosttur. Polis tahkikatı kumar 

1 ve dolandırıcılık işlerini bihakkın 
takip ve tahkıka müsait değildir. 

e Binaenaleyh Staviaky gibi bazı 
kimseleri elde ederek onun hizme-

2 tinden istifadeye bu sayede bazı 
faydalı haberleri öğrenmeğe zaru-

• ret vardır; binaenleyh bir oyun ka
ı ğıdının arkasına hiyleli bir ipret 
ı koydu diye bu adamın hizmetin-
1 den zabıta t~kilatmı nahrum et-

mek caiz mi ya? 

e Sonra günün birinde bir yemek 

masası görüyoruz. Dam sahibi 
8 Möıyö StaYisky' dir. Davetliler ra· 
i sında en İptida bir radikal meb'ua 
e göze çarpıyor. Nüfuzlu bir adll!ll 
l• olan bu nıeb'uaun t .erzi faturalan
inı Stavis'ky öder ki, bu da bayii 
ıl pahalı bir ,eydir. Ondan sonra 
ıpolis miidiriyeti umumiyeüniıı yük 
_aek erkinmden biri de davetliler 
meyanındadır. Daha aonra Dahili

~ ye Nezaretinin oyunlar komiseri, 
nihayet mütekait bir ıniralay sofra. 
nın misafirleridir. Herif Y&f&ma· 

< nın yolunu biliyor, her tarafta bir 
u centilmen geçiniyor, bu da hakkı 

deiil ıni? 

:J Stavisky artık itibar ve töhret 
ilaahibi bir adamdır. Bu itibar ve 

•töbretin verdiği kuvvetle sünün 

•
birinde (La Forcade) isminde bir 
borsa simsarını bir milyon frank 
dolandırıyor, buna da defterlere 
hiyle kanftıran bir kaç teriki ciir· 
mün yardımile muvaffak oluyor. 

Eu teriki cürümler tevkif olunu· 
..vor, fakat Stavisky f&YaDI hayret 
~ir soğuk kanlılıkla hüviyetini giz. 
Jliyerek hiyleye, hırsızlığa devam 
,.devam ediyor ve bir sene zarfında 
97,760,000 frank yapıyor. Bu para
- yı cebine attıktan sonra onu (De
lr,uvilll') de görüyoruz. Bir müd-

det burada kayna,an halk arasın
: dan ya,ıyor, nihayet günün birin· 
ıtle kırk beygir kuvvetinden bir 

tör e ·· - en otomobiline bine-

rek (Touquet)ye, oradan da Mar· 
ly • le • Roi'ye gidiyor. 

Dolandırıcılar kralı bu latif in 
zivııgaha kansile beraber çekilmit· 
tir. Kansı eskiden mankenlik eden 
güzel bir kadmcağızdır. Stavisky' 
ye son derece sadıktır. Stavisky 
bu sayfiyede büyük bir resmi ka
bul yapıyor. Erkek kadın, bir çok 
zarif ve dilber insanlar, Paris mo
dasının bütün yüksek nümuneleri 
bu resmi kabulde hazırdır. Bun· 
dan bir hafta sonra Pariste çıkan 
(Pelit journal illustre) gazetesi 
bir resim neşrediyor. Bunds telif. 
tan çılgınlıklar koparan kadınlar· 
la beraber elleri havaya kalkınıt 
fraklı bir çok erkekler görünüyor, 
ötede bet on polis, tabancalarını 
davetlilere tevcih etmitler, ağız· 
larıru "eller yukarı!,, demek için 
açmışlar! •• Bir baskın manzaruı! •• 

Bu iskandalin gürültüsü arasm 
da öte.den başka bir ses, hafif hir 
tabanca sesi Stavisky'nin babası 
ihtiyar dişçinin ölümünü haber ve
riyor. Bütün ömrünü mahrumiyet 
içinde geçiren, bütün varını yoku
nu çocuğuna aarfeden bu biçare 
baba oilunun bu sayısız namussuz· 
luklannı görmeğe katlanamıyor, 
hayata veda ediyor ... 

Son rezalet Stavisky için evvel
kilerden çok fazla ehemmiyetlidir. 

LONDRA, 3 (A.A.) - Japon siya 
aeti hakkındaki anketine devam edeıı 
(Daily Expres) in Tokyo bwusi mu· 
habiri, bıı&iin ceneral Hayaıi ile yap· 
bğı müli.kah netrebnektedir. Nazır 
ezcümle demittir ki: 

"Amerika ile ihtiliJa düıeceğiıni· 
zi ve yakın bir istikbalde ,Soyyet Rus
ya ile harbe gireceiimizi zannetmiyo 
rum." 

Birçok köylülerin mühimmat fab
rikalarmda çalqtınlmaya gönderildi
ği bakkmdaki fayialara M. Hani ıöy 
le cevap vermiıtir: 

"Bu doğrudur. 17 ile 25 yaf arasın 
da Mabçokou mühimmat fabrikaların· 
da çalıımak üzere 40 bin kiti topluyo 
nız. Bunlardan bir ilk ekip on bet gü 
ne kadar bıthriye te:zırablanna. gire· 
cektir. 

Stavisky rezaleti Fransız 
kabinesinde 

PARIS, (A.A.) - Dabı1iye ve 
Adliye nazırlan Stavisky meselesine 
ait doıyalann tetkikine devam ehnek 
tedirler. Bugünkü nazırlar meclisin
de Staviaky meaeleai bakkmda kat'i 
bir karar ittihaz Ye teblii edilecek 
ve meclisin bu cebesi tuarrufun hi· 
mayea.ine ait tetni metiıılerin tetkiki 
ne tabıis edilecektir. Hükümet salı gü 
nü öğleden sonra yapacağı son bir İç· 
tima.da ayan ve mebuaan meclislerin· 
de okunacak olan kabine beyanname 
sine kat'i ıeldini verecdı:tir. 

Sabık naz.ırlardan biri olan avuka· Bir haydut daha yakalandı 
b bu demır çenberden kurtarmak 
hayli güç olduğunu söyliyor. VAŞ.'NG!ON, 3 AA. - Adliye 

nezaretı, Şii<aa:ocla genç Kanadalı 
Filhakika timdiye kadar bir kaç Gordon Franceıı Alcorn'in te"kif edil 

defalar bqmı beladan kurt...-abil- eliğini haber vermektedir. Bu ırenç, 
m~ olan bu "polis muhbiri,, ser· Charle Boottcher'i kaç.;.anlardan ya· 
vetile, refablia, ihıitamile, küstah kalanmaımt olan eıı soıı hayduttur. 
iırafile fazla göze çarpmağa bat- · 
lamı9tı. Vaktile ona hizmet etmit M. Roosevelt ve Avrupa 
onun bafını beli.dan kurtarmıt o-
lanlara timdi arka çevirmesi bir VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - "Be-
çok kimseleri aleyhine çevirınitti. yaz ev" den bildirildiğine göre, M. 

Rooaevelt, vaziyetinin Avrupa siya• 
Güzel dolandıncı vaziyetinin set sahasından beynelmilel sabaya 

veba.metini anlamakta güçlük çek- nakledildiğine emniyet peyda edilene 
medi. Kendini toplamak, bu suku· kadar silahlan bı.ralı:ma hakkındaki 
tun altından kalkmak lizmıdL muhtelif teklifler üzerinde fikir be • 
Harekete gelmek icap ediyordu. yan etmemektedir. M. Rooaevelt'in Av 
Bu kara.n verdikten sonra "siyasi rupa siyaaetinden hariç kalmak niye 
avukatlar,, aramağa tetebbüs etti· tinde olduiu kaydedilmelı:t~ 
Böyle üç avukat buldu; bunlaruı 
biri henüz iktidar mevkiinde bulu
nuyordu, ötekisi büyük bir meclis
te reis vekili, üçüncüsü sabık na· 
zırlardan biri idi. 

Bir av:ınbn vazifesi, her ne 
bahasına oluna olsun, müvekkili· 
ni kurtarmaktır. Filhakika avukat
lar epey çalıttılar, her çareye bq
vurdular: Bir kaç ay sonra StaYisky 
serbest idi! 

Artık yükselme devresi 1:-,,,lamıt, 
artık dolandırıcılık büyük sıfat. 
lar arasına gİrmİftİr. İdare meclis
leri, tirketler, me9hur (Oustvic)in 
piyasaya satamadığı sahte Avus
turya tahvillerini takliden çıkarı
lan sahte Macar tahvilleri biribirini 
takip ediyor. 

Daha sonra Stresa lktısat kon
feransına bir seyahat, burada lıü
küıİıet mümeııailine refakat eden 

meb'ua yukarıda ismi geçen ve do
landırıcılar kralının terzisinde o
nun hesabına giyinen radikal meb' 
uabar. İtle size (Sbabpear) m 
kalemine layık bir kumar mevzuu.. 
Stresa konferansında resmi bir mü
meaail, on meb'us dolayuile, Alek· 
aandrdan ders alıyor •• Verdiği fj. 
kirler hiç te fena değil, eluerisi 
çok pratik 9eyler.•. Netice fU olu
yor ki Stresa konferamma gözle
rini dik.mit olan bütün dünyaya 
iktınt sahasında doğru yolu gös
termek iddiasuıda bulunanlar bu 
muvaffakıyetlerini ııüzel Aleluan
dnn dessas zekasına medyU:ndur· 
lar. 

Böyle olduğu halde zavallı güzel 
Alekaadn felaket zamanında UDU• 

tuyorlar, herkes ondan el çekiyor. 
Hal~ onun Orleens ve Bayon -
n~ 19len1;'de !"'aksadı piyasaya at· 
bgı tahvıllen bankerlere sigorta. 
tirketlerine. borsa aiınaarl:.rma sa
tarak bunların kilit altında sakla.· 
dıklan paralan meydana çıkar
maktan batka bir fey değildi. Pa
ranın saklı durması. T edaviile çı
kanlmaması memleket için mühlik 
bir fCY olduğu iddia edilip durul· 
muyor mu? itte Stavisky memleke
ti bu ölümden kurtarıyordu. Artık 
itler yeniden batlıyacak, bir dolan
dmcmın elile devlet arabası peka· 
li. yürüvüı> ~decekti. 

(Bitmedi 

Japon Başvekili M. 
lnukayı öldürenler 

TOKYO, 3 (A.A.) - 1932 senui 
mayısında Bqvekil M. lnulaıinin kat • 
linde metbakl.r olan 20 kiıinin dava• 
aı hitama emıiftir. Bir kiti müebbet bap 

ıe rnahkllın edilmiıtir. 
Diğerlerinin cezası 15 sene ile üç 

buçuk sene araamda tehalüf etmekte • 
dic. 

Borçlannı vermeyenlere 
karşı yeni takyitler 

VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - Havasa· 
janımdan: 

Ayan meclisi, harp esruwnda veya 
harpten sonra Amerika hazinesinden 
borç almıı ve fakat borcunu zamanında 
muntazaman ödememit olan memleket· 
ler menfaatine Amerika piyaaaHna istik 
raz tahvilleri çıkardmaaınr meneden laı 
nun layilıaamı yeniden Ye fıdaıt bazı ta-
4illerle tasvip elmİftir. 

Proje, 18 memleketi istihdaf ediyor. 
Bunların lll'Ulnda kısmi tedirat yap
mıı olaıı devletlerle harptea IOGra 

Amerika hazine•injn kendiaine kredi 
açmıı oldutu AVll&turya da vardır. 

Konırre tarafından kabul edilmesi 
muhtemel olan lıu kanuıı, loir müddet 
için Amerika piyıuuına yalnız Fnuısa 
hükUmetine deiil, her hangi hususi 
F ranaa tirketiae 1rartt ela kapalı lıulun
duracaktır. 

Kişmirde kargaşalıklar 
SIALKOT, 3 (A.A.) - (Punçap) 

fGtmir hükGmeti taralmdaıı neıredilen 
bir tebfiide bildirildiiiııe ıröre Kifmir 
phrinde ve ciftnlldaki mmıakabrda 

yeniden bir takım karıratafıldar çdmııf" 
br. 

Bu karır•plılı:lar 1931 oenHinde 
Ki§llÜrİn her tarahncla zuhur eden kar-
gatalıldan andırmaktadır. -

Grevcilere karşı 
MADRIT, 3 (A.A.) - Kabine. hali· 

hazırda mevcut bir çolı: greylerin müf. 
ritler tvafrnclan düıünülea brı;dwJc. 
larla alikaaı oldufunu göz önünde tu• 
tarak, bütün lıpanyada tatbik edil. 
mekte olan ihtiyati fevkalade idarenin 
devam etmeJine kanır vemıiıtir. 

Paris şoförlerinin nümayişi 
PARIS, 3 (A.A.) - Bet binden faz. 

1a ıoför, muhtelif içtimalarılan çıkarak, 
cümlıuriyet meydanında tezahüratta bu 

ebJ) · tmi er ir. 

200 milyar 
Ton kömür 
Sovyetler Uzak Şarkta 

zengin bir kömür 
daman buldular 

VILADIVOSTOl<, 3 (A.A.') - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Uzak prk mmtakaamdaki kömür 
havzasında yapılan jeoloji tetkikab 
200 milyar tona baliğ bir kömür ıa • 
hasınrıı ortaya çıkanlmaaına müncer 
obnuıtur. Bu mıntaluuun 1934 ıene
ıinde iıletilmesi için 500 bin ruble tah
sis edilmiıtir. 

Güya beraet ettiler 
BERLIN, 3 {A.A.) - Royter Ajan 

sından: 

Rayiıtağ yangım muhakemesinde 
ki üç Bulgar, Layipzigden, Ahna.nya· 
da ba§ka bir hapishaneye nakledilmif 
tir. Dün Dimitroff'un annesi oğlunu 
görmek üzere hapishaneye gelince, 
Dimitroff'un artık Layipzigde olmadı 
ğı kendisine bildirilmiştir. Memurlar, 
ıimdiki halde nerede olduğunu da İf· 
§&. edemiyeceklerini ilave etmqlerdir. 

LONDRA, 3 (A.A.) - Haber a· 
lmdığma ıröre üç Bulgar Layipziğden 
Berline aevkedilıniqir. Kendileri sivil 
polisin elinde bulunmaktadırlar. Ve 
Platzeıuee hapishanesine nakledile -
ceklerdir. Kendilerine malüm&t ve • 
rilmiı olan aileleri Bulgarlan Bertin. 
de ziyaret edebileceklerdir. 

Samuel lnsull'ün peşinden 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - Ayan, 

Arnavutluk ile iadeyi mücriımiıı mua
hedesini kabul etmiqir. Söyle.ndiiine 
göre gaye, "Samuel lnsuln in onya il· 
tica etnueine mini olm.aktır. 

Amerikan bahriyesinde 
VAŞiNGTON 3 (A.A.) - Ameri

kanın bahri sipariılerinde bir çok tadi· 
tat yapılmı§hr. Amiral Reevea, Anna· 
polie deniz akademisi reisliğine getiril
miı olan amiral Sellen yerine Amerika 
donanmaa f>aıkumanclanbğma tayin 
ediJmittir. 

Akademinin sabık re.isi olan Kontr 
amiral Hart, yakında teıkil edilecek o

laıı yeni krünzörler fırkası kumanda· 
nı nasbed.ilmiıtir. 

Almanyada kral taraftarı 
cemiyetler 

BERLIN, 3 (A.A.) - Almanya da. 
biliye nazın, M. Göeringin telkinine u· 
yarak, Alman memleketl•!rİ bükümetle
rini kral taraftan bütün cemiyetleri fes· 
betmeğe davet etmİftİr. 

Amerikada işsizler 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - Ameri· 

ka meaai federasyonunun aon raporu
na nazaran sanayi sendikasmılaki iı· 
sizlik muvakkaten dunnuıtur. 

Kanunuevvel ayında itsizlerin mik
tarı 10 milyon 826 bin idi. Bunun 4 
milyonu timdi muvakkaten hükiimetçe 
yapılan itlerde çalııınaktadft'. Federal 
muavenet idareai, 15 milyon 60 bin 
kitinin tqriniaani ayında muavenet gör 
müı olduğunu bildinnektedir. 

Fransız Ayanında 
PARIS, 3 (A.A.) - Ayan harici· 

ye komisyonu silahlanma meseleleri hak 
kında Fransız, Alman, lnıriliz. lt.alyan 
mubtıralarmı tetkik etıniıtir. Komis • 
yon reisi M. Berenger bunların muka· 
yeseli bir talılilini yapmJfhr· 

Hukuk müsavatı. otomatik kontrol, 
tecrübe devresi Ye Rhin'in sol salıilini 
askeri mmtakaılan tecrit edilmesine 
ait V enailles muıılıedesiniıı 43 üncii 
maddelerinin tatbiki ciddi tenlUt meY• 
zulan olmuıtur. 

Komiserlerin umumi hissi ıudıar ki 
Fnuısa bıısünkü terait dahilinde, kuv· 
vetleriıı 6leıı tenzilini kabul edemiye· 
cektir. 

Davis kupası maçları 
LONDRA, 3 (A.A.) - Dün öğl"" 

den soma "lndia ()ffico,, de tenis fe
derasyonu reia M. Samuel Hoare'iıs 
riyaseti albnda, Dam kupuı maçlan 
için bir çolı: sefir ve diplomatlar buzu· 
randa kur'a ı;ekilmiıtir. 

Netice ıudur: Şimali Amerika mm• 
takan , Amerika ile Kanada Ç&l'JHfllcak, 
Meksika bze-n ile karfdafacak • 

Anupa mmtak.uı, ÇekosloYakya i· 
t. Yeni Zelüıcla çarpıpcak, İtalya kaza. 
nan ile karplap.c.k. 

laviçre Hindistanla, r ........ AYUS -
turya ile, Almanya , AYUSturalya ile 
kartdafacaktır. Japonya aı sona kal· 
mııtır. 

lngiliz ve dolar 
LONDRA, 3 {A.A.) - laıriliz li· 

raa ve dolar fiyatlannıa istikrar et• 
tirilmeıi için müzakereye giriıilmesi 

baklanda lnsiliz ve Amerikan hükU· 
metleri araHnda muhabere cereyan et• 
tiiine dair ortada dol~ pyiayı te
yit eder mahiyette biç bir haber Lon· 
draya gelmemiştir. 

. !!9 
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DAl(i 
Meclis reisi bugün geliyor 

'ANKARA, 3 (Telefonla) - Meclu Reisi Kii.z.ım Pa~a Hauede
ri bugünkü trenle lstanbula hareket etmiftir. 

Adliye vekili Ankarada 
'ANKARA, 3 (Telefonla) - Avrupada teJavi eJilen Adliye Ve

kili Saraçoğlu Şükrü Bey bugün g eldı-

A /mangada geni tedbirler 
BERLIN, 3 ( A.A.) - Alman Dahiliye n=ın, Alman hükümetleri 

ni, bir takım pipheli unsurların milliyetperver •osyali.t hükümetine 
karsı muhalelette bulunmalanna mani olmak için bütün aaltanat tıı· 
ralİan müeaese ve cemiyetleri lu hetmeğe davet eylemiftir. 

Uludağda kayak yarışları 
BURSA, 3 (A. A.) - Evvelki gece UluJağa çıkan Bur•a Dağ ku

lübünden 25 kiplik bir grup 1500 metre irtilaında ilk delıı kayak ya
nşlan yapmıf ve yan,Ian kulüp antrenörü idare etmiftir. 

Sürat ;yarışını irfan, ikinci ve üçüncü manialı yartflan Muııa Bey· 
ler kauınmulardır. 

Şehrimide bulunan lktısat Vekili Celiil Bey ve lzmir Vali.si Kii
zun ve Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşalar sporculann dağda 
bulunduklannı öğrenince Uludağa çıkmak istemi,Ier fakat lrar vazi· 
yetinin miaaatleısizliği ;yüzünden dağa rıkamamqlardır· 

Almanya ne istediğini bir 
kerre daha anlattı 

İngiliz Hariciye müsteşarı Paris, Berlin 
ve Romayı ziyarete çıkıyor 

PARIS, 3 (A.A.) - Alman hükU· ı 
meti Fransa canibinden izhar edileıı 
büanüniyetteıı dolayı meınııuniyetini 

beyandan aonra 1 Kanunusani tuih· 
li Franarz mubtrnısında denneyaıı o
lunan siliblan a ... alhna plaııını bülaoa 
ve müteakıben bu planı tahlil ve ten· 
kit etmektedir. Alman muhtı.raamda 
deııiliyor ki: "f'ranaız aisteıninhı ame 
li neticeleri ne oJ,.bilir? Devletler a,. 
ğır eıılaha ve teçhizatın heyeti mec • 
mwu1n1 ınubafaza edecekleri gibi bun 
lann tecdidi de yasak edilmediğinden 
Almanya için Yenay muahedesinin İ• 
zin verdiği neviden ıilblann ademi ki 
fayetine çareaaz olmak imk&nı kalmı 
yacaktır." 

Ordulann ve ordu mevcutlannııı 

bir seviyeye getirilmesi bahsinde mub 
tıra Almanyanm Cenewede ileri sürdü 
iü çifte prtlan tekrar ebnekted.ir. 
"Diğer deYletler yeni bir ordu tipi 
kabul ehneli ve Fransız müıtemlekit 
kuvvetleri hesaba katılmalıdır." 

HaYa kuvvetleri bahsinde muhtıra, 
Franaaruıı bütün büyiik hava filolan• 
nın mÜ§terek bir seviyeye indirilmesi 
preıuipini terketmit olmasına esef et 
mekte ve diğer taraftan, Franaaııın 

teklif eylediği yÜzde elli teıızilahn, 
mevcut mÜS&Yataızlıiı tabir eylemi• 
yeceğini ileri Ainnektedir. 

Alman bükümeti kendi tekliflerini 
mevzuu bahsederek siyasetinin yeni
den ailahlanm&YI istihdaf eylediği bak 
!undaki iddialan ret ve bütün diğer 
devletler tarafından ayni auretle tat
bik olunmak §artile kemiyet ve keyfi 
yet itibarile ne kadar geniı olunsa 0 J. 
sun, kabul etm.iyeceği hiç bir tedbirin 
:mevcut olınadığmı beyan etmektedir. 
TıuaYVUr edilen tedabirin 11 kinunu· 
evvel 932 tarihli beyanname muci • 
bince Almanyanın müsavat hukukunu 
temin için hiç bir zaman ki.fi gelmi • 
Yeceği muhtrnıya ilaveten ityan edil • 
mektedir. 

Eğer ahdi bir sureti tes .. iye elde e• 
dilmek isteniyorsa, üzerinde mütaba
kat husulüne elyeYm imkan mevcut 
olan terki tealihat tedbirlerini karar• 
!attırmak ve fakat birinci .itilifname
nin mer'i olacair müddet için fevb• 
lede Aırette müaellih ve mücehhe:ıc 
deYletlerin tealihatını bu ırünkii had· 
dinde İpka ederek Almanyanm da ay 
Dİ bat dahilinde ailihlanmuına mesai 
verip kendisine müsavatı hukuk 
temiıı olunmalıdır. 

Bu hakikat inkar edilirse, bir ai
lihlanma yarıp baılıyacaktır. Sil&h • 
lraın bütün devletler içiıı ahden tah. 
didi evvelemirde bu yanp. mBni ofa. 
cakt11'. 

Mütealubeıı Alman muhtırur, Al· 
mım.yanın, diğer devletlere kartı bu· 
Junduiu hususi vaziyet içeri.inde em· 
niyeti k&fi olabibnek İçin askeri bir 
mikdar olarak gösterilen 300.000 ki· 
ıilik ordu meYcudunu mevzu babae
derek, memleektteki siyasi teteldriil· 
leriıı ulı:eri hiç bir mahiyeti obnadıiı 
nı ve mütekabiliyet tartile bu hUA&sta 
kontrol kabul edileceiini beyan et • 
mektedir. 

M. Eden paytahtlan dol~yor 
LONDRA, 3 (A.A.) - (DailJ' Ma 

il) M. Eden'iıı l..ondradan Pertembe 
ırünü hareket ederek Paria, Berfin ve 
Romayı ziyaret edeceğini bildirecek 
bir vaziyette olduğunu yazmaktadır. 
'Alikadar hükU.metlerle M. Muaaolini 
nin sili.hlan bırakma itini hallile meı 
ırul olacak bir be§ler konferansı da • 
vet edlimesi hakkındaki telkini hak· 
kında görüıecektir. 

M. Eden bu fırsattan , lngiliz muh 

tırası bakkmcla noktai nazar teatisi. 
için de istifade edecel<tir. 

Mubtıramn son kısmı, e..•elemirde 
ihtilafı mucip iki eııas noktayı mey • 
dana koyuyor ki, biri ordu mevcutla• 
rmın oureti tahmini, diğeri de müatalı: 
bel Alman orduaunuıı hangi taribtet1 
itibaren müdafaa silahlan ile teçhi:ıc 
edileceği meseleleridir. Sonra, Almaıt 
metalibah tamamile kabul edilmiı ol 
sa bile, gerek Fransanm ve gerek eli· 
ğer devletlerin silahlanııın fazlalıfl 
dolayısile haiz olacakları pek mühiııa 
tefevvuku habrla~rak, Alman hükıl 
meti bu metalibabnın reddi ile, müsa
vat hukukunun hakikatta tanınmak iJ 
tenmediği anlqılacaiım beyan etmek 
tedir. Muhbraııın münderecabna göre, 
Almanya ile Fransa, preııaip meselele 
ri üzerinde a.nlapnıf olsalar, bütiia 
alikadar devletler ile vaki olacak ıınii 
zalı:erat l<olaylapcaktır. 

Admni teca.vüz misakları akdi balı: 
kmdaki teklifin.in Almanyanm bütiia 
milletlerle hüsnü muateret ve t"triki 
mesai arzulanna. delil oldu an 
bahisle, muhtıra ıimdilik en müotaçe-r 

vazifesinin terki teslihat meselesini bal 
ve faaletmek olduğunu ifde eyle • 
mektedir. 

Alman muhbraaına, Fransız tahdl
didi tulihat aiotemine dair bir s;;,iİ 
teknik İzahat İsteyen bir aual oetnli 
merbuttur. 

lngiliz kabinesi 193 6 
yazına kadar kalacak 
LONDRA, 3 (A.A.) - Bazı p• 

zetelerin haber verclilderine göre, ln
giliz kabinesi erkim, milli bükUınetin 
1936 senesi bütçesiniıı tasdikine kadar 
iktidar mevkiinde bınıkılmauna dair, 
aralanncla itilaf elmİf)erdir. 

Bu havadise ıröre, 1936 senesi ya
zına ve yahut aonbahanna kadar umu
mi İntihabat İcrasını derpiı etmek nabe
mabaldir. 

Amerikada bir tevkif 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - Ayan 

mecliai, William Mac Craikeriıa tevki· 
fi hakkında bir kararı kabul elmİftir. 
M. Mac Craiken aahık ticaret nazıı11 
vekilidir. Ve hava iti erile mqgul ol• 
malda beraber, bir çok hava ıirketle • 
rinİn de aTiıkabdır. 

Kendiıi, tahkikat komisyenundan, 
bazı mukaYelelerle komisyonun mab~ 
lif hava tirketleri ile teati ettiği ba
zı mektuplan tmnaktan maznun -
dur. 

M. Craiken aranıla bqhademe tanı
fuulan tevkif edilmit. 90nra -tıeol 
hrralalnıııhr. 

Pazartesi günü ayan huzuruna çıb
caktır. ,,----..... 
La Turquie'nin 
Sanat sayı/ası 

"La T urquie,, refikimiz bu· 
gün alh aayıfa olarak intipr et· 
mittir. Gördüğü rağbet üzerine 
buıtün karilerine ilave olarak bir 
ıanat sayıfuı veriyor. Bu aayıfa
da Madanı Lüsyen Abdülh~ 
Himid'in "D,, grupu sergisine • 
it güzel bir yazısı ile grupa meO· 
sup genç aanatkarlarımızm ayı'I 
ayrı birer mekalesi, ressam Ce
mal Nadir Beyin "La Turquio,, 
için aureti mahsuaada hazırla~ 
ğı hiç intipr etmemit bir kart
katürü ve sair muharrir ve ıanır.t· 
karların sanat ve bilhassa resirıJ 
sanatı üzerine kıymetli mekale
leri bulunmaktadır. Meraklı kır.• 
rilerimize bugünkü "La Tut· • e 
quie" yi okumalarını tavst1 
ederiz. 



[F;.E~ 
. Fakire yardım! ı 

• Şıındi bir ahlak dersi veya kürsü 
ı...b'' Y•p~~k. değilim. Bunlar basma 
F..ıJ':ı hepırruzın bildiğimiz şeylerdir: 
lhu ere Yardım edin! Hemcinıinize 

B:net edin gibi!. 
llilın ı'-' d'bat~ cepheden yürüyeceğim .• 
hıızue 1 ır kı; .bir cemiyetin rahat ve ,. 
ferya~ ceıru.yetten yükselen enin ve 
ııa.iptj n . ıniktarile maküsen müte
ıru? 11;· llıl~enı bl\nU izaha lüzum var 
da evv 1 ~•ınıyetteki rahat ve huzurdan 
li Y•n:da refah sahipleri ve hali vak-
de fakir e olanlar İstifade eder. Şu bal
ıtıek .f• Yoks?la ve bikese yardım et
Jetin 

18 
te _bır ahlak iti değil, cemi-

ııa b" "' ~eti, hu:ı:ur ve sükünu nunı
•çık ~ vazifedir. Dikkat ederseniz aç, 
bünyet !'•çar kalnnı cemiyetlerin 
liin beUnde türlü türlü namlarla her 
li ,..~•n .ve güya siyasi akide ıek
:ı:üınreı k utenen menfi emeller ve 
tur. •r hep bu yüzden vücut bulmuı-

• Oııuıı ir · d" L • •• ini ~ h .~•n ır 1eı; bugun zeng e .. 
IİrkeUer. al~ Vakti yerinde olanlanmıza. 
laııb 1 Dnıze ve bankalarımıza (Is -
tip .~ ~alkevi) nin fakirler için ter-
1•rdıı., ~ t•fka~ ye muaven~t bal?sun!' 
.ı.,. . bor bnelennı oadece hır ahlik vıc
faJ.u, •ük~ diye değil, cemiy~tin r: 
fe ~un ve rahatı namına hır v8%1-
~ ';avsiyeye cesaret edece~·: 

~y •tlik gitgide bir antika halini 
litııı • lıatladı. Bunu tekrar yenileye-

T!ekler ve muharrirler .• 
"' cı:terıeniz birini evvel, ötekini son• 
ri._ta tazabiliriz.. Her ikisi de bu tef-

tı ZIDazlar .. 
l.rkad •ndiın ! Bir ufak macera oldu .. 
llltt ;ıııru:ı: Burhan Cahit Bey ile Hik
~~d eridun Bey arHında e"."eli. Vi
'°nra an .. aıçı getirmek ve getirmemek, 
l'llp •- l\ippelik ve daha sonra ela Av
rı ~"". •tekler nerede gezer mevzula
b.., erııı.ı., biraz çekişildi. Ben iıe ya· 
un~· Amma (Hikmet Feridun) 
diye Briıte Şanzelizede etekler gezer., 
~l'az~iı oabrlara ilittim· Buna İ· 
ki; (~"tılirdim de •• (Vi. • Nü) nun dün
ettiii ' ~r) de pek baldı olarak alay 
te~lıiı. •~' •teklerin nerede gezdiğini ..,g, • •k. bir gazetecinin uğra§&
"'•Vzu .j !':arılerini alakadar edeceği 41.i •&•idi. 
~•ki..;: beıı İti eıeklik cephesinden, 

""dan tlOZdiği yerlerin tayini nok· f dıın •t •tkik etınediın. Benim mak
.;'• ."!uh~ri~ nerede gezcli_ği. de· 
b • 1••ı •di. 1) lenıı nerede gezdığı me-
ır kari kiiuttıı_el< istiyorum ki; az çok 

bı_ıı '-'ıib • •aıııe hitap eden ve bir sü
tı~ b' ı o'- h • • t b ."" ır 1ıaı,a;:n nıu arnnn ortaya a • 
..:~~il&iYe .~' hatti. bir iddia yakın 

-.. llııı llıuıtenit olmalı ve bu ol
::•lere llfliıtıi efki.n temsil eden ga· 
de~ bir "!e~tılınaınalıclrr. Bu li.f bu
"~ ~ b.""' nerede gezdiği teklin· 

f...,ıfijfij ır •danını hangi vadide dü· 
~elcttiıılıtlclıı;;da ve öbürgün bir 
(lf· nde J!b .. ıularda bulunduğu 
ıeı:ilıınet F e~id Ui)r. Onun i~~di ki; 
-•İnde un Beye Pansın Şan-

1~ıtı ,., ~tefe rast ııelmediğimi 
YeL_ tn • ...,,, ank •• b 
ıı..._..., llliih. ç etçuun ceva mı 
• .,.. Öfre ını nıalümab nereden aldı. 
..... diii ıtnıek İstiyordum. Dün bana 
ka,;lı....._ cevapta "Fransu: ııazetelerini 
~e -j,!r&aııı:ı: çocuklann Şanzeli:ı:ede 
•ii~~ •n~iine dair resimler aörür. 
I~ 111,.L~Y~r. ~~t ~di7'!raunu:ı: ya! 
t\ip~_,.... biribırlerile bır ahçı bir 
~l•riıü Ye nihayet bazı Avrupa' fe
~ 11 aokak manzaralarına dair mü
'-lubi • Y~ı>arken bunlardan bir iddia 
·~ lltinat ettiti delil olan bir Franltti l~eteıinl cösteriyor. Adedi yüz. 
"'4 leçen Ye ne tarih~ !"' ismi >:-IUın 
~I\ F ranıx sazetelennın hepııni tet .. 
•aa etmeme imki.n yoktu.. Fakat bil
"•I •ta öğrendim ki dört bet gün ev
teı l~tanbula gelen lntranıigcant ga
l\;~ıtde böyle bir fotoğraf varını§ .. 
~~ ,:t J:"eridun Bey bilir ki; bir fe• 
~~\~ ~a:ı:eteye g~mek için onun 
~· ı~'" ve (nadir teaadüf edilir) 
lJ:..~ de 

0lınaaı lizmıdır. Bu nadir 
.ı.,. b' 1..ı.,,,~tnu~ hükümler verilmez .. 
'İııd ilırıe.,. ~ babrnndaclrr. Bun
-,,,,_Lt" (liilı:ııı •:r evvel kendi gazete
be ıtıda lıi et Feridun) Beyin dalgıç 
~llQ;ı ıı:ı:e•ınini görmüıtünı. Eğer 
ili, .. dalgıç 1ıırak Hikmet Feridun 
du 011

•• 0 beo ~hrıa hükmet.eydim 
'•t,ıdeiil ıni? IUnı aptallıfıma kail olur• 

'leı Ubllrrirl 
• •i~ f••- erin kari '- ··tı · • • d oır il ""'1lt b. :rn esı ıçın e 
~, ' " &an .. uınıan hır oanaörü var· 
ııı "'Ulılrrirt~. Ya:ı:ıya değil nıubarririn 
~r oı'f..~ Prea~j~ne ilitir. Hep 
~. . 'trn.ı. . lrll"!uz •çın bu prestiji 
"" JatedİltJ · ıateınıyonız, yokoa e ek-

llt? erı Yerlerde gezebilirler f ha-

FE.LE.K 

Pran f" • t.ı., sız se ırı geliyor 
t •e.ııa lO"unen Pariste bulunmakta olan 
1(-ııı.:Dın Ankara büyük elçisi M 
'f~ih er-er Paristen §ehrinıize nıüte : 
~..,, •ıı hareket etmittir. M. Kanı _ 
••ittir, P•zartesi günü tehrimize gele-

l<ibtit . 
J<.·ı, . şırketi ile müzakere 

ınİid·~ •ıt tirket• "d"" ·· M Ki d Ur nı ı mu uru • ng ve 
1111 febr~a_vini Hamdi Bey Ankara • 

~IJlt\ ll>ü~~·~.e gelmitlerdir. Şirket u
d·'tlır. A uru M. Ravvl Anka.rada kal 
İl 1~lnı.,,· ntarada kibrit fiyatlannın ın 
• ti..ı..,~ akkında Maliye veki.Jet.i 

~ltttey ara.ıında batlanmıt olan nıü 
_;:ili Ab:·~İaın edilmektedir. Maliye 
• eliy11t u halik Beye gözlerinden 
ı '~'. tniiat l'apıltnaaı haıebile, müzake 
ı' •r. M ek":r Faik Bey idare etmek. 
d:"~ııla ~el •ng. ile Hamdi Beyin Is • 
•o. •za.lıat Dıeıı bazı mesai! hakkın • 

r Anı.,11, alrnak içindir. Yarın tek • 

Ş aya gdieceklerdir. 

evk· B --
l'-· >.,,.~ .ey Ankaraya gitti 
urı, telıt M ··1ı 

ı..;,... "'""•hba. u ade~e . ~omiıyonu 
~ .. ·~~ona ait b hey~tı reısı Şevki B. 

"zere Anı. azı ışlerle meşgul ol
araya gitmi,tir, 

MiLLiYET PAZAR 4 ŞUBAT 1934 

• 
ŞEHiR 

Ekonomi 

Liman tarif el eri 
--o--

·Beş limanda fiatlar 
olac~k? bir mi 

Maarifte 

İnkılap dersi 
--<>--

ilk açık dersi Recep 
Bey verecek 

Beledlyede 

Şehir planı 
--·--

Mecliste bir sual takriri 
hazırlanıyor 

• 

Vilayette 

Yoklama1ar 
--o--

Yoklama zamanları 
değiştirildi 

j 

Lise talebesi 
Maarif itlerimize henüz tamyo· 

lq veremedik Üniversite henüz 
gençtir. Enaşağı dört bet yıl geç
meden varlığını belli edemiye
cektir. 

Liman tarife komisyonu bugün 
deniz ticaret müdürlüğünde içtima 
ederek Liman tirketi nakliye ücret 
tarifesini tesbit edecektir. Aldığ!"'ı~ 
malfunata nazaran lktısat vekale~ 
tirket bulunan bet limanımızın nakl~· 
ye ücretlerini tevhide karar venı:-•ı 
ve bu huauata bir talimatname prOJ~
ai hazırlamıştır. Projede gösterilen fı
yatlar bu limanlar için muteber ola· 
caktır. Fakat limanların yekdigerine 
nazaran ıeraiti ayn ayn elduğu için 
her liman için ayn emsaller te•hit o
lunmaktadır. Tarife komisyonu bugün 
kü içtimamda bu projenin lstanbul 
limanına tatbikı hususile menul ola
caktır. 

Oniveraitede yeni teais olunan lnkı 
lap enıtitüsü tetkili.tı tamamlanınıttır 
inkılap enstitüsünde bir martta me 
rasimle tedrisata batlanması takar -
rür etmitşir. ilk açık dersini cümhuri 
yet Halk fırkası umumi katibi Recep 
Bey verecektir. Bütün Üniversite ta.le 
beıi enstitüye devaına mecbur tutula 
caktır. Enıtitünün üç bine yakın tale 
besi olacaktır. Enıtitüde Türk inkıla
bı ilmi bir eşkilde münevver gençliğe 
öğretilecektir. 

lstanbul tehir pli.nını yapacak olan 
mimarlann raporları tercüme ediliyor. 
Mimar Hergüç'ün plinı tercümeai bit
mittir. Bir haftaya kadar diğer tercü
nıeler de bitecek ve raporlann Türkçe
leri _jüri heyeti azasına dağıtılacaktır: 

Maliye veki.leti, üçer aylık maat yok 
lama zaınanlanm deiiıtirmeğe karar 
vermittir. Şimdi yoklamalar eylülde ve 
martta olmak üzere iki yoklama yapıl
maktadır. 

Şimdi liseler üzerinde bazı ye
nilikler yapılmak isteniyor. Maa
rif Vekaleti lise muallimlerinin 
toplanarak bir rapor hazırlamala· 
rmı münaıip gönnüf. 

Rapor hazırlamak bizde öksür
mek, tıksırmak, nezle olmak gibi 
pek alıttığıınız teylerdendir. 

Sanayicilerin talebi 
lktıaat vekili Celal Beyin tetkik 

seyahatini lıtanbula da tqmil etme • 
leri muhtemel olduğundan iktıaadi ma 
bafilde bu huıuata ba:ı:ı ha.zırlıklar ya 
pılmaktadır. Vekil Beyin tetkikleri -
nin Buroada ne kadar devam edece~ 
bilinmemektedir. Celi.! Bey tehrimi -
:ı:e gelirlerıe muhtelif zümrelerin ken 
di)erinden yapacakları bazı temenni
ler vardır. Bu meyanda sanayiciler 
Vekil Beyin geçen defa lstanbulu zi • 
yaretlerinde iıtedikleri raporu bir an 
evvel yetiıtirmeğe çalışnıaktadırlar. 

Fındık nizamnamesine uyma
yan ihracat mı? 

Hukuk mezunları şerefine 
Hukuk fa.kültesi talebesi cemiyeti 

yann Perapalasta bu seneki mezun>
lar ıerefine bri çay ziyafeti verecek 
tir. 

Seyyar kütüphane 
Geçen sene olduğu gibi, Maarif 

vekaleti bu aene de orta Anadoluda 
seyyar kütüphane tesis edecektir. Bu 
sene kütüphane yalnız ıimendifer 
battı üzerinde değil, daha İçerilere gi 
recek ve köylere kadar kitap götürü 
lecektir. Bu yollarda kamyonlardan 
otobüslerden istifade edilecetkir. 

Muallim mektebi mezunları 
Bir seneden beri muallim mektep 

leri altı sınıfa ibli.ğ edilmit ve liae 
programları tatbik edilmeğe başlan • 
mııtır. Maarif vekaleti bir tamiın gön 
dererek badema, muallim mektebi me 
z~nlarının liae mezunları gibi Univer 
ııte fakültelerine imtihanıız olarak 
kabul. edilebileceklerini bildirmittir. 
~uallım '."ektebi mezunları, mecburi 
hizmetlerıni gördükten aonra Oniveria 
te fakültelerine girebileceklerdir. 

Oğrendiğimize göre htanbul pli.nı 
meselesinden çıkan son münakap üze· 
rine Şehir Mec:liaincle makamdan izahat 
almak Üzere bazı aza tarafından bir tak
rir hazırlanmaktadır. 

Makamdan, jüri heyetinde kaç ki
ti olduğuna, ve bu zevatın meslekleri 
ne olduğuna dair izahat istenecektir. 

. Gümüş paralar 
Şimdiye kadar 36 ton 

gümüş toplandı 
Yeni gümüı meıkükatın ne zaman 

bHılacağı hakkında darphane idaresi 
nezdinde tahkikat yaptık. Aldığımız 
malümata göre, bu meokükatın ıekil
leri teıbit edilmiıtir. 

Bunlar, heyeti vekilede derdesti tet
kiktir. Bu tetkikabn ikmalinde kabul 
edilecek tekillere göre darbiyata der· 
hal baılanabilmek üzere darphane ida
resince tertibat alınmasına devam e
dilmektedir. 

Şimdiye kadar 36 ton kadar gümüt 
toplanmıtbr. 

Hamit günü Ticaret odasına bir kıaım fındıkla.
rm eksperler tarafından mııayene edil 
meden ve fındık nizamnamesine uy -
madığı halde ihraç edildiği hakkın -
da bir ihbar vaki olmuıtur. Oda ka
nunu biri cürüm tC4kil edecek mahi • 
yette olan bu meseıleyi • pek ihtimal 
-rmemekle beraber - tetkik ebnekte 
dir. 

Alman seyyah gemisi gitti 
Cuma günü limanımıza gelen Al. 

'?an seyyah g":?'isi dü~ gece Akdeniz 1 
lmıanlanna muteveccıhen limandan 
hareket ebnitıir. 

Büyük ıair Abdülhak Hi.mid'in ya• 
rm 83 üncü yatının yıldönümüdür. 
Bu münasebetle Arnavutköyünde Fey· 
ziiti liıeıinde yarın öğleden sonra 
bir merasim yapılacaktır . 

Merasime Abdülhak Hi.mit Bey ve 
tehrimizde bulunan edip, ıair ve mu· 
barrirler iıtirak edeceklerdir. Mektep 
talebesi bu münasebetle Hi.mid'in Jlhan 
piyesini temıil edecektir. Haftalık piyasa vaziyeti 

Ticaret odasının verdiği maliıma
ta nazaran bu hafta arpa fiyatları 
«evıek gitnıit geçen haftanın vasati 
235 kurıqluk fiatma mukabil bu haf
ta vasatisi 2.34 kuru,ta kapanınııtır. 
Hafta :ı:arftnda latanbulda 1113 ton 
arpa gelmit harice 544 ton gönderil
miı ve Boraada 355000 kilo muame
le görmiiftür. lstanbulda iıtok 829 
tondur. Buğday fiatlarında hu hafta 
aağlamlık ve terfi kaydedilmiıtir. Ge
çen hafta kiloıu 4.73 kuruttan mua • 
mele gören yumutaklar bu hafta 4.87 
kuruttan, 3.69 dan muaınele gören 
sertler 3. 75 ve 3. 71 den muamele gö
ren lu:ulcalar 3.98 kuruıtan muame
le görmiiftür. Borsada bu hafta 4 
milyon 467 bin kilo buğday aatıhnıı, 
dahilden lstanbula 6724 ton buğday 
gelmi4tir. lstanbul buğday ve un iato
ku 27674 tondur. Çavdar fiatlarında 
da geçen haftaya nazaran 4 santim 
kadar yiikseklik vardır. Borsada 
145000 kilo mal aatılmıı latanbula 
125 ton mal gelmiıtir. Şehrimizde bi
rikmiı çavdar iatoklan yoktur. Mısır 
piyasası gevıektir. Geçen haftanın 
2.66 kuru4luk fiatına mukabil bu haf 
ta borsadan 2.24 kurut orta fiatla ::!1so:' kilo san mısır ve 2.45 kuru§-

4600 kilo beyaz rnıaır satılmıt· !"" Bu hafta dahilden lıtanbula 615 
on mısır gelmiıtir 1 t b 

yoktur. Beyaz pe~ 1 ~ ulda istok 
fiatı bu hafta 34 58 kilosunun orta 
haftaya na:ı:aran 30 !~~!tur. Geçe_n 
terfi vardır Bo-- _, mı kadar hır 

• • oaua 55424 kil aablınıttır. Tanı ·ı o mal Yag ı katar P · · 
nin de haftalık orta fiatı kil er
kunııtur. Geçen b ""- osu 4.02 

4 28 a, "'tını orta fiatma 
nazaran . kuru1 bir t f' 
Birinci yemeklik :ı:eytinyg" elr ı vardbır. 

1 k t • f" 1 a annm af ta ı vasa ı ıat arı yükaelmi • G 
çen hafta 27.47 kuruık bftırh. fe· 

06 k I en u a ta 
2~. . .uruı a muamele yapılınııtır. 
Tıftık fıatlannda bü··"'- b" d .. ild"k 

d d·ı . . ~""' ır egıf ı 
kay e ı memışür. Ana mallar kilosu 
47.15 kurut deri 38.52 kurut orta fi. 
katla muamele görmüıtür. 

Türk sürmesi ve bir teklif 
Vartovanm güzellik enstitüsü Ti

caret odaııına garip bir müracaatta 
bulunmUJtur. Güzellik enstitüsü mem 
leketimizin Avnıpaya niçin aürme ve 
kına göndermediğini hayretle sonnak 
ta ve kadınlann güzelliğini temin e
den bu iki maddenin Lehistanda tanı· 
tılması için gönderilmesini istemekte
dir. V &rfOva güzellik enstitiisii kına 
Ye sürmenin vatanı Türkiye oldup 
halde timdi Fransızların Avrupa pi
yaıaıını tuttuklarını ve Türk kmaaı 
Türk raııbğı ve Tiirk sürmesi namı aİ 
tında Avrupa piyasasında aattıkları 
nıallann deheıtli rağbet gördüğünü 
Yazmaktadırlar, 

Liste neşredildi 
Fransa ticaret · ten· . nezareti trafından kon 

it'aJ~ nıiktarları dolan ve bu suretle 
a n i.h:"'a. kadar ithalleri menedilen e • 

reck~~ır .lıates! ne~redilıniıtir. Bu !is! 
v tan ur~ye hıaaesıne aynlan Sumak 

e ~nlı nebatat hülaoa!an da vardır. 
Buaday üzerinde muamele 
Buğday fiyatlan ük' • 

ra nihayet b" "k• •on Y seliıten ıon 
tir F. ır ıu un devrea. . . 

. •Yatlann b ··nı.·· ıne gınnıı-
si bet kunı Üzeu~u ~ normal seviye
her ıene b: rı~dedır. Bu vaziyet 
dir. Yeni rek::fvsun.de görülen bir hal
maması bunda ::. jıkt~~•n. malum ol-

Şehr" . . t ıca amıldir. 
ınuzdekı buğday ıtoku geçen 

baft.a sonunda 27,674 ton idi. Geçen se
neki stok bundan beş bin ton eksikti. 

Bu mahsul ıeneıi bılangıcından ka
nunusani sonuna kadar altı ayda 89 589 
'on buğday Üzerinde muamele yapıt.:.ı,. 

Mahkemelerde 

Mücevherler olduğu 
gibi duruyor 

Yeni Adliye binasında yangın tertibatı 
Adliye yangını yerinde kalan ka

salardan bir kıaım da dün açıbmflır. 
Dün açılanlar birinci hukuk mahkeme 
ainin kasası ile em:anet dairesinin kaı
salandır. Birinci hukuk mabkemeıi 
kasasının rmhteviyabmn tamamen 
kömür haline geldiği, bu meyanda ka 
sada mabfu:ı: 200 lira kadar da para 
bulunduğu görülmiiftür. Yana• ve kö 
mür. haline gelen bu evrak ile paralar 
tetkik edilmek üzere Tıbbı adli kiın
yalıaııeaine gönderilmitıir. 

Evvelce açılan ve birinci ticaret 
mahakim veznesine ait kasalardan çı 
kan kömür halindeki paralar Devlet 
bankasına gönderilınif, bunlann üze
rindeki numaralar okunacak halde 
bulunmasma rağmen Devlet bankaaı 
tarafından yerine yenileri verilemiye 
ceği beyan edilm.itıir. Bunun üzerine 
bu paralar da Tıbbı adliye gönderile· 
rek üzerindeki •eri harfleri ve nmna
raları okunarak zabıt Tarası tan:ı:im 
edilmesi iatenilmittir. 

Emanet kaıalarında mahfuz mü • 
ce'Oberlere bir !OY olmadığı görülmüş
tür. Burada mahfuz eıya sahiplerine 
veya ali.kadarlanna iade edilebilecek 
bir vaziyettedir. 

• • • 
Adliyenin yeni tapııdığı Postahane 

binaaında yapılan tetkikat neticeainde 
~.ük~el yangın tertı'bab oldufu gö
nılmUJtur. Mermer koridorlann her 
iki batında yiiz metre uzunluğunda 
hortumlara nıerbut yangın muslukla 
n, bunların karııaında da yangın ih
bar aletleri vardır. Bu aletler bir cam 
kutuya merbut zili erdir. yangın :ı:u • 
burunda cam kutuların c.amlan km) 
makta ve caın kırılır kırılmaz ziller 
mülhit bir gürültü ile çalmaktadır. 
Arni tertibat postabanenin ve timdi 
Adliyeye tahıis edilmit aksanını bü • 
yiik aalonlarmda da vardır. Maama -
fib bu tertibat yangın zuhuruna mini 
olucu değildir. Ancak yangnım zuhu-

br. Bunun 1,261 tonu ihraç olunmuı • 
tur. 

lsviçre ile müzakere 
Romada Türkiye ile lsviçre arasın· 

da yapılan ikbsadi anlatma müzakera. 
tına ait gelen maliımata nazaran lsviç
re menıeli mallar on bet teıriniaanide 
çıkan kararname bükiimlerinden lsviçre 
de istifadeye ıimdiden baılıyacaktır. 
(M) listesi mucibince Türkiyeye gire
bilecek fsviçre eıyası Üç misline iblağ 
edilecektir. 

Bunun iki kıamının bedeli lıviçre Clea 
rıng mukavelesi mer'iyete .ııınnceye 
kadar Merkez bankasına yatırılacak • 
bT. 

· Yumurta ticareii kongresi 
Ticaret odası 11 ıubatta Samsunda 

toplanacak olan yumurta ticareti kon
greıinin ruznameıini bütün yumurta t 
cir!erine bilcl_irmiıtir. Kongrede 19 mub~ 
tel~ ve h~.P~_ı _!Umurtaya ait mevzuu ü
zennde gorutulecektir. 

nından derhal haber verici tertibat -
tır. 

• •• Adliye nakil İti ikmal edilmemiıtir. 
Bir luaun daireler, bu :meyanda malıkc 
meler ve icralar bi.li. biribirine uzak 
yerlerdedir ve nakilleri en azdan bir 
aylık zamana mütevakkıf bul~.a~
tl\dın Henüz poatabanede Adlıye ıçın 
icap eden tadili.tın yapılmasına baıla
nılmamıştırı. 

Adliyenin böyle kısmen postahane 
ye nakledilmiı olması bir takını mr.h 
zurlar da tevlit etmektedir. Bilhassa 
mabakim veznesinin poatahaneye nnk 
1 cd-Hmit olması mahkemelerde ııi olau 
ları pek büyük mütkülata giriftar et 
mektedir. Herhangi bir fahıs herhanııi 
bir mahkemeye istida verecek olaa O';' 
kuruıluk kaydiye pulu yapıttınnak ı
çin Postabaneye gelmekte, on kuruı 
luk pulu yapııtırdıktan sonra tekrar 
o mnhkemeye gidip istidanın muame 
lesini yaptırmaktadır • 

Ashabı meaalihi bu müıküli.ttan 
ve on kuruşluk bir kay~ye ~ul~ yapış
tırmak için postabanenın ta usta. ka
tından inip çıkmadan kurta.~.ak ıcap 
etmektedir. Zimmet mul<anılı.nde mab 
kemeler ba~kİ\tiplerine kaydıye pulu 
verilmek ıuretile bu mütkülatın önü 
ne geçmek te pekili. mümkündür. 

• • * 
Adliye pastahaneye taşındıktan son 

ra binanın bu kısmı pek pis bir bale 
gelmİfbr. Postabanenin İ1&al ettiği za 
manlarcia tertemi:ı: olan mermer kori 
dorlar va merdivenler timdi tozdan 
g~ilmez bir haldedir. Adliye tqındı 
tantınalı bir süpürge bile vurulmam•§ 
tır. Esasen Adliyenin bu iti yapacak 
genç ve dinç hademeler yoktur, mev
cut odacılar Abdürrabman Patanın 
Adliye ııazırlığı devrinden beri orada 
çalııan ve Adliye dairesine seneler -
den beri sebkeden hizmetleri gözönü 
ne getirilerek itleri batında tutulan 
ihtiyar adamlardır. Yeni binada h!ç 
olmazsa münhasıran Adliyenin temız 
lenmeai ile menul olmak üzere i_ki 
üç kiti kullanılması icap etmektedır. 

Adliye yangını tahkikatı 
Adliye yangını . tahkikatı de".~ 

etmektedir. Vestiyer Etem Efendının 
vekili Adliye yangının üst kattan çık 
tığına dair biri gazeteci olmak, doku 
zu da tevkifhanedeki mevkuflardan 
bulunmak üzere 10 f&bit gÖatennit • 
tir. 

Müstantik Bedri Bey bu §ahitleri 
dinlemeğe baılamııtır. Yapılan ketif 
esnaaında zuhur eden kemikler Tıbbı 
~dliye gö~~~rilmiıtir. Bu kemiklerin 
ınıan kemıgı olup olmadığı ve odacı 
Mehmet Ağaya ait bulunup bulunma 
dığına dair olan rapor henüz gelme .. 
mi§tir. 

Maslak faciası tahkikatı 
Maılak faciaaınm tahkikatına dün 

devam edilmiştir. Dün Mel. Anna tek 
rar iıticvap edilmiş ve Albert Tara,. 
gano Efendi ile müvacebe olunmuş -
tur. istintak hi.kimi Ramazan Bey bu 

Bundan sonra gene senede iki defa; 
fakat mali seneye tekaddüm eden (ma
yıs) ve bili.hara ikinciteırin ayında ya
pılacaktır. 

Bundan maksadın birinci yoklama· 
nın, ali.kası dolayuile, mali sene baıı· 
na getirmek olduğu anlatılmaktadır. 

Bu itibarla önümüzdeki martta ya
pılacak yoklama mayıs ayına tehir edile
cektir. 

Muhtarlıklar kalkbğı cihetle yokla
ma kiğıtlan da belediyelerce tasdik o
lunacaktır. Aylk sahiplerinin zorlukla
ra düşmemesi için yoklama ıekli tes
bit edilerek al.ikadarlara bildirilecek
tir. 

Kalkmış vergi yoktur 
Bir gazete binalara merbut araziden 

alman vergilerin tecil olunduğunu ve 
batti. bu gibi vergilerin alnımama11 
li.:ı:uıı geldiğini; fakat dört bet senedir 
alınmayan bu vergilerin timdi tehrin 
bazı semtlerinde hemen iatendiğini yaz 
mııbr. 

Aldığımız malumata göre, ortada kal 
dınlmıt veya. tecil edilmiı böyle bir 
vergi meıeleıı yoktur. 

Yalnız belediye hudutları dahilinde 
arazi veya aralardan ahnan vergi iti 
ekseriyetle bina vergisi ile karıtbnl -
dığından bazı itirazlara sebebiyet ver
mektedir. 

Bundan ha§ka alınmamı§, istenme
miı vergi varoa bunlar da alınarak 
tahsil edilmektedir. 

Takas komisyonu 
Takas komiıyonu dün vali muavini 

Ali Rıza Beyin riyasetinde toplanarak 
vize iılerile meşgul olmuştur. Komis
yon kanuni nıüddet içinde vize muame· 
li.tıru bitirdikten sonra kalkacaktır. 

Bir hadisenin tahkiki 
Kırklareli valisi ile belediye reisi 

arasında tabaddüı eden niza hi.diseıiru 
tahkik için mülkiye müfettiıi Tevfik 
Talat Bey Kırklareline ııitmiıtir. 

Reçete fiatlar1 
Eczacılar Yunanistanda 

tatbik edilen usulü 
tatbik edecekler 

Beyoğlu eczacıları araaındaki hu 
suai anlatmanın, ıehrin diğer mınt.a 
kaları eczacılan ara.ımda da ekserı 

yetle hüıniteli.kki edilebildiği görülmekte 
dir. Beyoğlu eczacıları, aralannda re 
çete ile yapılan ili.ç fiyatlannı da ka 
rarlattırmağ devm etıııektedirler. Sıh 
biye idresi, ortaya çıkarılacak herhan 
gi bir bu&Uı.İ ecza. tarifesi, balkın aley 
hine fiyatlan ihtiva ederse müdaha 
lede bulunacaktır. Eczacılar, Sıhhiye 
vekaletinin kendilerine hak olarak 
tanıdığı yüzde 15 - 18 ki.n tecavüz 
etmemek tartile tatbik edilecek bir 
tarifeye Sıhhiye idaresinin müdahale 
edeceğini varit görmemektedirler. Bu 
ayın on dördünde muhtelif mıntaka· 
lara mensup 14 eczacıdan mürekkep 
bir grup, Atinaya gidecektir. Yuna 
nistan farmakologlar birliği, müstah
zarat ve dahilde imal edilen ilaçlar 
için kendi tan:ı:im ettiği bir tarife tat 
bik etmektedir. Atinaya gidecek ec· 
:ı:acılar, bu tarifeyi tetkik edecek ve 
bize uygun bulurlarsa aynen veya ta
dilen kabulünü Türk farmakoloğlar 
birliğinden isteyecektir. Farmakolog
lar birliğinde de, hu cereyana m.üza.
bir bir temayül görülmektedir. 

giin de bu faciaya ait diğer §ahitleri 
dinleyecektir. 

RUstem mahkOm oldu 
Mehmet isminde birisini yaralamak 

tan suçlu Rüstem dün Sul~anabmet i
,_, __ . lb ceza mabkemeamde muba
,......, su • ab" im 29 
keme edilmit, cürmu ds.lmı! '! Uf, 
gün hapse mahküm e ı ııtır. 

iki hırsız Uç sene yatacak 
Beyoğlunda Fahri Beyin evine gi

rip etYa çalmaktan ıuçlu Y orgi ve 
Petro iominde iki kiti dün üçüncü ce 
za mahkemesinde muhakeme edilmiı 
tir. Mahkeme Yorginin ve Potronun 
bu hırsızlığı yaptıklarını tesbit et 
mit, her ikisinin de Üçer aene müddet 
le hapse konulmalarına karar venniı 
tir. 

Olum kastı Yar mı? 
Uluköyde arabacı Aziz Ağanın ya 

nında yanaımalık yapmakta olan ibra 
him Ağa müterkim parasını verme • 
diği için Aziz Ağaya luzmıt ve öl : 
dürmek kasdile üzerine sili.b atm•t • 

~ kk Fakat bir tesadüf feseri olara ur 
tular isabet etmemit ve Aziz Ağa mu 
hakkak bir ölümden kurtulmuıtur. fb 

h d akalanarak Ağır ceza mab ra ım e Y • • 0 .. A -
kemeaine tevdi edilmıştır. U;° gır 
cezada Jbrahimin muhakemesı Y.apıl
nıı§ lbrahim cünnünü inkir ebnış, a
Jac~ğını vermemek i~i~ kendisine i~ti 
ra edildiğini söylemıtı~r. Maamafı~ 
dinlenen ıahitlerden hır kısmı lbrahı 
min Aziz Ağayı öldürmek kasdile ta 
banca attığını söylemiştir. Muhakeme 
diğer ıahitlerin celbi için başka güne 
bırakılmı§tır. 

Tramvaydan çocuk sarkar. Be· 
lediye memuru (!aport) yazar. Saı 
hot yol kesip otomobilleri durdu
rur polis (raport) yazar. Yangın 
olur. En kıymetli binalar cayır 
çayır yanar, itfaiyesi, belediyesi, 
zabıtası, müfettifi, mütehassısı ra
por yazarlar. 

Şu Maslak kazası hakkındaki 
raporlar toplansa koca bir cilt o
lur· Adliye yangını raporları net
redilse gazetelerde tefrika yerini 
tutar. 

Maarif Veki.letimiz de muallim· 
lerden rapor istemif. Allah tifaaını 
ihsan eylesin. 

Liselerin ıslahı üzerinde fikir 
yürütülürken bazıları liselerde öğ 
leden sonra derslerin tatil edilme
sini ileri sürmütler. Bunu söyliyen· 
!er her halde bir 'ey biliyorlar. Bel 
ki de Avrupada böyle bir sisteme 
tesadüf etmişlerdir. Olabilir. 

Fakat bu fikri bizim için kabul 
etmek gençlik aleyhinedir. Çünkü 
öğleye kadar okuyan lise talebesi 
öğleden sonra ne yapacak? 

Fikir hayatı az çok kendini his
settiren Ankara, İstanbul gibi mer 
kezlerimizde bile bir lise talebesi
ni tatmin edecek kütüphaneler, 
fikir ve sanat müeseseleri yoktur. 
Öğleden sonra serbest kalacak lise 
talebesi bazı üniversite talebesi gi· 
bi en kıymetli saatlerini Beyazıt, 
Diva.nyolu kahvehanelerinde geçir 
meğe mahkum olacak değil mi? 

Orta tahsil sıkı bir sistemle se
mere verecek tehlikeli bir tahsil 
devresidir. Lise, tahsil yolunun 
arafıdı:r. Bu noktada küçük bir sal 
la.ntı cennet yolunu cehenneme 
çevirir. Onun için talim ve terbiy~ 
hakkında tecrübem yok ama heı:.~
miz bu yoldan geçtiğimiz için ben 
lise tahsilinin daha sıkı olmaaı ta
raftarıyım. 

Lise programlarında deği~iklik 
yapılabilir. Tedris usUlleri ıslah e
dilebilir. Talebenin hayata daha ol 
gun bir halde yetitmesi için her 
tedbir alınabilir. Fakat ders saat
lerini azaltarak talebeyi öğleden 
sonra serbest bJl'akmak tahsil çağı· • 
nın en ktymetli devrinde onlan a-

e etmekten batka bir •ey olmaz_ 
var Burhan CAHIT 

• • • 
Hikmet Feridun Beye 

yemek ve es ek bahsi iştihanızı aç· 
tı. O halde siz-;, biraz da ağzını~ın 
tadını bozacak şeylerden bahsedeyım, 
hazmedin: .... 

Methettiğiniz Viyana ekmegını çe~· 
me meydanı kahvelerinde domina oynaı 
ken mi yediniz. . . . 

Bayıldığınız Fransız yemeklerıru Sır
kecideki işkembeci dükkanın da mı te
navül buyurdunuz. Parisin şanzclizea.i~I 
Tozkoparan yokuşunu .~~arurkcn mı 
temaşa ettiniz. BilmcdigJnız şeylerden 
bahsetmeyi arka kapısından çık
tığınız lise de mi tahsil ettiniE . 
Elinizde bir mahalle mektebine bev· 
vap olacak diplomanız yokken mü
nevver gazete karilcrinc ders vermek 
cür'etini Con Ahmetten mi öğrendi
niL? 

Bilgiye, görgüye temas eden bahis
lerde idrakinizin isyan edip cehlinizin 
§ahlandığı görülüyor. Çizmeden yuka· 
n çikmayın! 

B. c. 

1 ._ _B_O_R_S_A __ , 
(lı Bankaundan alman cetveldir) 
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Zihni olgunlaştırmak 
ne okumalıdır? 

• • 
ıçın 

Okumak, her zaman okumak! Fakat 
neyi? Her halde bunu iyi dütünmek ve 
okunacak kitapları güzel seçmek IRzıın
dır. Bu huıuıta çocuk babalannın ve 
mektep muallim ve mürebbilerinin pek 
ziyade uyamk olmaları icap eder. Yol· 
da gelip giderken hatta bazı kız çocuk
larının ellerinde gördüğüm açık bat ro· 
manian on]ann olrumauna müıaade 
etmek büyük bir kabahattir. Benim ço· 
cukluğumda Sahaflar çartıaı oldukça 
mamurdu. Şimdiki l'İbi orada kitapçı 
dükkanı, halı mağazası, çorapçı tez· 
gahlan yoktu. Fakat o vakitki kitapçı· 
lann bize ıatııklan romanlar ne acayip 
şeylerdi. Bunlann batında Firuz Şah, 
Kahraman katil, Kan kaleıi gibi cin, if. 
rit, dev miıillü en saçma hurafeleri muh .. 
tevi kitaplar bulunurdu. Bunlar henüz 
pek aaf ve açılmıya yeni ba1lamıı. bir 
çocuk zihni için ne kadar fena tesırler 
yapıyordu! Fakat benim ne okuduğma 
evimde aldıran kimse yoktu. Kafası ha
mam kubbeı i kadar büyük devlerin, Al
lahın aslanı Ali bir kılıçta kellelerini 
uçurmu1! Ben bunlara galiba inanıyor
dum! Bunların modası timdi çoktan geç
ti ama,. bugün okunan o poliı romanla
rının da çocuklann zihinlerini her halde 
berbat ettiğine hiç ıüphem yoktur. O 
halde herkes veliıi olduğu çocuğun çan· 
tasını muayene edip ne okuduğunu tef
tiş etmelidir . Bu tedbir ve ihtiyat ••>'._<;• 
ıinde pek çok faydalar husule gelecegı
ne ıüphe edilmeıin. Başka yerleri bil
mem ama, bizde okunan ıeyleri ekseriya 
okuyanlar tamik etmiyerek hemen kabul 
ederler. Gençlikte dııarılarda çok tesa
düf ettiğim mütalea meraklısı bazı kim
seler benimle bir bahıe girittikleri va
kit bazan ıorardım: Bunu nereden bili· 
yorsunuz, nereden öğrendiniz? Nereden 
olacak, Sabah gazeteıi yazıyor diye ce· 
vop verirlerdi! Bir zamanlar timdiki 
sevgili Milliyet'imizin çıktığı matbaada 
Sabah aazeteıi neırolunurdu. Bunun 
sahibi gerçi cahil Kayıerili bir Ermeni 
idi. Fakat sanatının inceliklerine iyice 
vakıftı. Şemsettin Sami Bey merhum 
gibi hayatını bu milletin irfanına hizmet 
için vakfetınit _mü~e~semi fazilet bir mu· 
harriri ele geçırmııtı. Onu çabıtırıyor
du. Samih Rifat merhum da muharrirler 
arasına dahildi. Bununla beraber, ne ol
sa bir gazete münderecab _ilmi bir !11ü .. 
bahaoe için senet ittihaz edılmemek ıcap 
eder, Ancak bu işin 11rrı yazılmış şeyle· 
Te halkın daha çabuk İnanması psikolo
jik bir keyfiyet olmasıdır. Bahusus o 
şeyler karakaplı, kağıtları küf kokan ~ir 
eski kitapta yazılmış bulunursa daha zı. 
yade ehemmiyet keıbediyor. Fakat u
nutmamalıyız, asrımız JÜphe ve tenfiz 
ıurıdır. Her han!Iİ bir fikri, her hangi 
bir mülihazayı kabul etmezde!l evvel 
behenıchal tenkit süzgecinden g eçi.nnek, 
ve fıkı\ terazi.si.le tartmak birin<"'i şartbr. 
C~\~imi~l ktuna~tırmakta o\an bütün 
ilmi ko~ifler ve medeniyet harikalan 
l:e;> bu metot sayesinde tahakkuk saha· 
s:na ç;krnışlardır. Velhasıl zihni olgun
laştınnak için ya lJ!IZ yevmi gazeteleri o
k:.ıın•kla kanaat etınek kafi değildir. Bu
nunla beraber, bu mütaleadan da kat'i· 
yen feragat edilemez. Zira medeni bir 
İns.:ının ilk ihtiyacı sabahleyin yatağm
dnn kalktığı vakit ıütlü kahvesini içer· 
ken bir de gazetesini okumaktır. Eğer 
bu gazete okumak merakı bizim medeni
yetimizin dereceıini ölçmek için ~i~yaı 
ittihaz edilecekse vay halimi,,e! M~llıyet, 
Cumhuriyet, Akşam, Yakıt ... Hıç ol
maz.sa günde yüzer bin nü•h.a çıkarma ... 
lıydı. Gönlüm bu kadarına bıle razı. de
ğil. lnıaallah yeni har~er . . saye1;ınde 
yeni neıil bize gazetelerımızın o mıkta
ra çıktığını göıterir. Yevmi gazeteler .. 
den sonra mevkut mecmualara geçiyo
rum. Bu huıuıta söyelenecek ıeyler 
çoktur. Hani yüz senelik ömrü olan bir 
mecmuamız? Gene Allah meb'us Ahmet 
Ihsan Beyden razı olsun ki bütün kalem 
sahiplerine pek güzel bir sebat ve devam 
örne~i göatermiılerdir. 

Merhum Abdullah Cevdeti de bu il· 
rada hatırlamak icap eder. A vrupada, 
Mısırda, ve lıtanbulda içtihadını mun
tazaman ve kendince muayyen bir kai
deye göre neşretmekle sebat etti. Bu se
batkarlık cidden ıitayİfe layık bir fazi
lettir. Bundan baıka mecmuası hiç bir 
vakit müfit ve kıymettar makalelerden 
hali değildi. Ancak bizzarure itiraf et-

meliyiz ki ne Servetifünun'u ve ne lçti
had'ı meıeli Revue des deux mondeı 
veya Revue de Pariı ile mukayeseye im
kan yoktur. 1908 seneıinde meşrutiyet 
inkılabımız matbuat hürriyetini temin 
ettiğinden bundan biliıtifade Ahmet Şu
ayp merhum bazı arkadaılarile beraber 
mevkut bir mecmua neırine baılamııtı. 
Iıte bu mecmuada pek ciddi tetebbu 
ve tetkik mahsulü makalelere teıadüf 
ediliyordu. Fakat mecmua yaııyamadı. 
Yahut memleket yaıatmadı. Temenni 
edelim ki bugünkü cençler kendi nesil
lerinin hakiki ihtiyaçlarını tatmin edecek 
surette, çıkarmakta olduklan mecmuala
rı, ıslah ederek ya§ahınlar. Amerikada 
Boıton' da Heknaloci'yi yani Fen mek
tebi iliıini ziyaret ettiğim vakit mütalea 
maıaıı üzerinde gördüğüm müteaddit 
İngilizce, franaızca, almanca ilmi mec .. 
mualann yanında ve tamamen onlar de· 
recesinde müteaddit Japon ilmi mecmu• 
alannı da gördüğüm zaman hi11ettiğim 
mahçubiyet pek büyüktü. Nerede böyle 
ilmi ve fenni mecmualarımız? Olacak! 
lnıallah maıallah. Fakat 11rası gelmiıken 
söyliyeyim ki yeni neıil ilimde terakki 
etmek iıtiyoraa behemehal bir ecnebi li
sanı öirenmelidir. Maarif vekaleti proı .. 
ramları 11laha çalıtıyor. Fakat gençler 
bununla alakadar olmıyarak bir Avrupa 
liıanı öirenmeıini kendilerine bir gaye 
ittihaz etmelidir. Hatta ruaça bile öğ. 
renıeler elverir. Zira o lisanda bütün 
Avrupa lisanlarile yazılmıt kitapları bu
lup okuyabilecekleri i'İbi gayet ince ve 
derin edebiyat ta vardır. 

Geçenki makalemde Tarih Enc!ime?İ· 
nin neırine muvaffak. olduğu ~~ kı
taplarile Cumhuriyet'ın neırettıgı. ~·
yat Anıiklopediıi'ni tavsiye etmıtln'?· 
Fakat bunlann haricinde Maarif Yeki· 
!etinin masrafını temin ederek bastırdığı 
bir çok kitaplar vardır ki içlerinde mÜ• 
talea11 zibni oll'unfattırmağa hizmet e
decek eserler ekıik değildir. Maarifin 
bu himmet ve hizmeti eğer vaktinde dü· 
ıünülerek yaptlmıt bir programa tatbi· 
kan cereyan etıniı olsaydı bittabi daha 
ziyade faydalı olurdu. 

Hüseyin Cahit Beyin (Oğlumun Kü
tüphanesi) iımi altmda neşrettiği kıy
mettar eserleri bu makalede hatıra getir
mezıem pek ayıp olurdu. O ne cevval ve 
velüt kalem! Eıer intihabında ve bunu 
ıelis bir lisanla nakletmekte onun haki
ki bir muvaffakıyeti vardır. Avrupada 
bir kalem sahibi olmak bir çiftlik veya 
mühim bir akar ıahibi olmak demektir. 
Fakat bizde maiıet, kalemin temin ede
ceği menafie inhisar ederse vay muhar· 
ririn haline 1 Hüseyin Cahit, (Oğlumun 
Kütüphanesi) ne dahil kitaplarını top· 
tan Ankara caddesinde bir Ermeni ki
tapçıya adeta okka ile satınıştı. lıte bu 
pek acı bir hakikattir, fakat bu hal bu
gün böyledir. 

Zihni olgunlaıtıracak kitaplar mı la
znn? Evet, bunlar şimdi pek az. Fakat 
ağalar, efendiler ve beyler okuyunuz, o
kumayı seviniz ki bir kaç sene içinde 
istediğiniz ıeyleri önünüzde hazır bula-
ıınız. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali A YNl 

Himayeictfalin yardımı 
Himayeietfal Cemiyeti umumi mer .. 

kezi, 6 kinunuaani 934 tarihinden 25 
kinunuaani perşembe günü akıamına 
kadar 2688 çocuğa yardım etmiıtir. 

Bunlardan 696 hasta aocuk ve ka
dın, umumi merkezin polikiliniklerinde 
ve dit muayenehanesinde muayene ve 
tedavi edilmiıtir. 

949 çocuk ve anne umumi merkezin 
banyolanndan istifade etmiıtir. Süt dam 
lası kısmında 202 çocuğa 1235 kilo be
dava ıüt verilmiıtir. Yardım için müra ... 
caat eden fakir ailelerle çocuklardan 
252 kiıiye 311 lira para yardnm yapıl
nuıtır. 

Fakir talebeler için açılan aıhaneden 
her gün 145 talebeye sıcak öğle yem&
ği verilmiştir. 90 fakir çocuğa elbise, 
bir kıımma ayakkabı ve çamaıır vere
rek giydinniıtir. 

Umumi merkezin Anakucağı müeı .. 
ıeaeıindeki ıüt çocuklarına bu zaman 
içinde 823 kilo süt verilmiıtir. 

{ Bir kadının 24 saaflık hayatı ] 
Yazan: Stefan Zweig Tercüme eden: /smail MUŞT AK 

25 
ıairü filmenam gibi gözle~im ka
palı, el yordamile oturduğu yeri bu. 
labilirdim. Birinci salonu bir bas
tan öbür h• geçtim. İkinci sal~ 
nun kapısından içeri girer girmez 
gözlerimi masa etrafındaki gürül-

saati geçti. 
İçimden böyle konutarak tek• 

rar gözlerimi açtım. Müthit tey: 
O, birdakika evvel gördüğüm yer
de bütün kalıbı kıyafetile oturu
yordu. İtte o eller, onun elleri, bin
lerce elin içinde tanıyabile
ceğim ayni el-. Hayır artık rüya 
görmüyordum, masanın önünde o 
turan adam oidi. Demek vadini tut
mamı,, ~ene binip gitmemitti. Ser
sem herıf gene bu kumar tehrinde 
kal~ı!! memleketine dönmek için 
verdıgım parayı gene bu yetil ma
sanın üstüne getirmitti. 

lü kalabalığa çevirdim: Bir gece 
evvel onun oturduğu ayni yerde 
ayni iskemlede gene onu görmiye
yim mi? 

- Evet o, bizzat o, demin haya
limde gördüğüm o •• Dün geceki 
halile o, dün gece ruletin yuvarla
ğına bakan ayni sabit nazarlarile 
o, bir hayalet gibi solgun rengile o, 
fakat o .•• O .•. O .•.• 

Vücudumu öyle bir dehtet kap
Jamı~tı ki az kaldı haykıracaktım. 
Hayır hayır, gördüğüm bir hayal
di. Yüreğimi kaplıyan korkuyu bu 
mülahaza ile bastırarak gözlerimi 
kapadım ve kendi kendime: 

- Delirdin mi kadın, diyordum, 
galiba rüya görüyorsun, yahut ha
raretin var., •Bu mümkün değildir, 
hisisyatına ta~kınlık gelmif olacak. 
O, fimendifere binip gideli yarım 

Ben onu bulamamaktan müte
vellit bir ümitsizlik içinde kalbi
min kırıldığını duyarken o, ken
dinden geçen bir halde, gene eski 
!ura ve iptilasile kumara dalmıştı. 

Mevcudiyetimin olanca hızı ile 
bir hamlede yanına gittim. Gözle
rimi hiddet bürümüştü· Kuduz bir 
galeyan ile etrafımı kan kırmızı 
görüyordum, Hislerimi, itimadımı, 
fedakarlığımı bu kadar sefilane al
datan, daha dün verdiği sözü bu-

HİKAYE Pek y•kıo ;; a mevsi•in en gll.ıel fılmıni 
" SERSERİ KRAL ,, filmini!l unutu'ma:ı: 

DENNIS KING 
Güzeller ıııızeli THELMA TODD, ve komikler kralı 

Kocam şüphelenmesin! 
LAUREL ve HARDY 
ŞEYTAN KARDEŞ 

Meliha Ruhi Hanım, kocasile be· 
raber oturduğu küçük apartnnana 
geç geldiği aktamlar, ayaklannın U· 

cuna baaa baaa merdivenleri çıkar, 
kapının anahtarını usul uıul çevirjr, 
taban tahtaları gıcırdamaaın diye ken 
disini bir kut kadar hafifleterek oda. 
aına girerdi. Oh ( .. Derhal mantosunu 
çıkarır, fapkasını fırlatır, hatta ayn" 
ya bile bakmadan hemencecik ev kı
yafetine giriverirdi. 

Bazan bu muvaffakıyetleri daha tanılı 
olurdu. Hiç hissettirmeden mutfaga 
girer ve yemek hazırlamağa koyulur 
du. Bu zamanlarda kocası Ruhi Bey 
apartnnanın öbür ucundaki odasında, 
batını defterlerin arasına aokmuı, he 
saplarile me§&'uı · olduğu için çok dal
gındı. Ne alınmıt, ne verilmif, bütün 
bir günün alı§ veriıinin içinden çık
mak, hele bu zamanlarda, çok mÜ§• 
kül bir işti. 

Eğer bll§ını kaldırır da, hi.li. hazır. 
lanmıyan yemek aklına gelirse, ya• 
vat yavaş doğrulur, mutfağa gider
di. Meliha Hanım ocak baıında ak· 
ıam yemeğinden haber almağa gelen 
koca.ama tatlı ve ma.suın bakıılarıle 
bakar: 

- Ruhiciğim, bilsen sana bu ak· 
ıam ne yapıyorum? Derdi. 

- Vallahi Meliha, açlıktan ölüyo 
rum, ne yaparsan yap, çabuk yap. 

- A, a, a, a... Boyacı küpü mü 
bu? Oyle çabuk çabuk olur mu? 

- Cannn biraz erken eve gelsey
din, yemek te erken hazır olurdu. 

- Ruhiciğim ben geleli huuuu ne 
kadar oluyor. Yalnız bu ak§81D kö
mür iyi yanmıyor mu nedir, bilmem. 

- Canım bu her zamanki kömür 
değil mi? 

- Aman Ruhi, aen de ne inaahız 
adam11n. Ne hazırladığnnı bilsen, boy· 
nwna sanlının, heın de senin bayıl
dığın bir şey •• Bil bakalnn ne? 

Ruhi Bey mutfağın havasını kok
lar, dütünür, sonra ne tahmin ederse 
onu söylerdi: 

- Kıymalı makarna mı? 
- Ne münasebet? Bu akıam daha. 

çok sevdiğin bir ıey yapıyorum. Puf 
böreği .. 

Ruhi Bey midesine düşkün adam
dır. Ne yaparsınız, onun da bu kadar 
cık kusuru olan bir kocadan da han
gi Meliha Hanımlar memnun olmaz
lar? 

Genç kadın midesi botluktan kav
rulan kocasını daha fazla kııkırtır : 

- Hatırlaraın ya! Evlendiğimiz 
ilk gün de sana pufböreği yapmış· 
tım. Ne hoşuna gitmiıti, ne hoşuna 
gitmitti, değil mi? 

Bunu söylerken de kocasının boy
nuna atılırdı. 

Bu usul ekseriya Meliha Hanım i· 
çin bir muvaffakiyetti. Fakat yav.ıf 
yavaş kuvvetini kaybetmeğe başla
mıştı. 

Doğrusunu söylemek lazım gelir
se, Meliha Hanım da biraz gemi azı
ya almamış değildi. On beı gün bir
biri ardına geç geliılerini mazur gös 
termek için, her ak§81D kocasına puf 
böreği yapamazdı ya .. 

Her akşam pufböreği yapamayın
ca başka mazeretler bulmuttu. Ba
zan tramvayın kuram kesilirdi, hazan 
Fatihte oturan annesini aoğuk alır, 
ona ıhlamur hazırlardı, hazan eski 
mektep arkadaşlarından Cavidan ha
nunın evine uğrardı. 

- Bilaen, Cavidan kocası ile hiç 
te geçinemiyor. 

Bütün bu mazeretlerin hepai de 
sıra ile geçip gitmişlerdi. Zemin ve 
zamana muvafık bir yenisini bulmak 
ta hayli mil§külleşmiıti. 

Meliha Hanım nihayet fU düıünce 
ye vardı: 

- Böyle giderse, Ruhi mutlaka 
ıüphelenecek. .. 

Şüphelenecek amma, bunu Azmi· 
ye nasıl anlabnalı Bu itte kendisin
den ziyade ihtiyatsızlık eden o •.• 

- Azmi, vakit geçti, artık gide
yim. 

Genç a§ık hemen cevabını yapıtlı 
rırdı: : 

- Gideceksin ha, demek ki, beni 
sevmiyorsun. 

gün bozan bu adamın boğazına 
sarılmak İstiyordum. Bunu yapma
mak, kenJimi zaptetmek için bil
seniz ne kadar cebri nefsettiın ! 

Ağır ağır ilerliyerek tam kar,ı
sma geldim ve nazik bir oyuncu
nun sıkışarak verdiği yere sokul
dum. Şimdi aramızda bu masa ge
nifliğince, tt>pu tapu iki metrelik 
mesafe kalmıth. Daha iki saat ev
vel lahuti bir güzellik balesi için
de minnet ve •ükran hislerile par
ladığını gördüğüm bu çehre timdi 
kumarın b'litün o cehennemi atet 
)erile titreyerek luhlfuyordu ve 
ben bunu tıpkı bir tiyatroda yük
sek bir balkon sandalyesinden sah
neyi temata eder gibi seyrediyor
dum. Daha demin bir kilisede ye

minlerin en mukaddeıini yapmak 
için ibadet rahlesine sımsıkı yapı
•an bu eller timdi gene eskisi gibi 
kıvrılarak etrafındaki paralara teh 
vetpreat bir hortlak ihtiraıile saldı 
rıyordu. Evet bu ellerin etrafında 
bir çok para vardı, demek ki ka
zanmıttı, hem pek çok kazanmış
tı. Önünde muhtelif kıymetlerde 
bir çok oyun fiti, sarı sarı altınlar, 
banknotlar ve geliti güzel serpitti
rilmit daha bir çok ;-eyler vardı. 
Asabi ve titrek parmakları bunlar 
arasında müstehiyane uzanıp dola
Jıyordu. Baz~n banknotları ok,ı-

- Niye böyle dil§ünüyoı:sun Az· 
mi? Seni aevmesem, bu vakıtler~ ka .. 
dar apartnnanında. kalır mıyım . 

[ FRADlA VOLO ) 

Tamamen Franıızcı ı6zlll nıuaızam film - :t293t: 
- Ben sevgiyi böyle anlamam. 

Ne kadınlar vardır ki, sevmezler de 
cene kendilerini tealim ederler. Sen 
bana çok fenalık ediyorıun. Eskiden 
ne iyi kalıyordun. Şimdi gitmek iıti
yorsun, demek ki, beni sevmiyorsun. 

Azmi aıkırun hararetli zamanla
rında ona intihar edeceğinden bile 
bahsebniıti. Bu tehdit Melihayı çok 
korkutuyordu. Allah göstermesin, böy 
le · bir felaket olursa, hem Azmisini 
kaybedecek, hem de rezili rüsvay ola 
caktı. Bu ıerait altında nasıl İstersi

niz ki, Meliha bir azacık daha kalma 
ıın? •. 

Fakat yavaf yavaş şu tarzda ce
vaplar da vermeğe baıladı: 

- Azmi, biraz daha kalayım is
tersen, zar an yok. Fakat sonra kor
karım ki, büsbütün gelemez olaca
ğnn. Kocam ıüphelenirse halimiz ne 
olur?. 

- Canım daha vakit var, zaten 
saat kaç ki ..• 

Hakikaten Azmi evde ne kadar 
aaat varaa, kimisini kaldırmıf, kimi
nin zenbereiini bozmuıtu. Saat kaç 
olduğunu bilmek imkanı yoktu. 

Ne de olsa, havanın karaltısı insa 
na zamanın geçiıini fÖyle böyle ha
ber verebiliyor. Gene bir aktam Me
liha Hannn, kalkıp gitmek İstedi. 

- Canım ne olur, biraz daha o
tur. 

- Yok Azmi, mümkün değil .• 
Bugün de böyle olsun. 

Meliha peki.la biliyordu ki, evinin 
kirasını veren, tuvaletlerini yaptıran, 
karnını doyuran Ruhi Beydir. Azmi· 
de de hiç böyle kabiliyet sezmiyordu. 
Onun için vaziyeti tehlikeye koyma
dan bu aktam eve erken dönmek mu 
vafıktı. 

Meliha, Azminin bütün ısrarları
na rağmen, o gün erken çıktı. Yaptı• 
ğı hareketten memnun, ayaklarını 
ıaklata taklata merdivenden çıktı. E 
!indeki anahtarla apartmıanın kapı· 
aıru. ortalığı bir zelzele sa.rsıyormuı 
gibi açtı. 

Zihnen ıöyle diiJündü: 
- Muhakkak Ruhi, böyle e rken

den geldiğimi görünce sevincinden 
boynuma sarılır. 

Bu hazla bir fırtına gibi İçeri gir-
di. Fakat ne tuhaf ıey! Ruhi Bey hiç 
te sevincinden boynuna ıarılmadı. 
Hatta kemali istiğrapla sordu: 

- Ne o, bu akşam böyle erken 
geldin? 

Meliha, hiç beklemediği bu kabul 
tarzı karıısında durakladı. Kendi 
kendine düıündü: "Acaba neden?" 

Neden olacak? Çünkü Ruhi Bey, 
karmnm mutat hale giren geç gdif. 
!erindeki sıkıntıyı mümkün olduğu 
kadar tatlı şekilde gidermeğe karar 
verdiği için, on gündenbeı-i bu za
manlar hep Nahide Hanımın ziyaret
lerini kabul etmeğe baılamııtı. 

Nahide Hanım da içerideydi, de· 
kolte kıyafeti ile güzelliği, gençli, ti· 
rinliği daha ayan beyan bir kadın. .• 

SEM 

fJZ!ZJ.ctJf 
Bugünkü Program 
ANKARA: 

12.30 Gramofon.. 
18 Viyolon•el konseri (Edip Be,. 

hndan), 
18,40 Alaturka s az 
20 Ajans haberleri, 

V A R Ş O V A 1412 m, 

· 18 KacLn neıriyah, 18,45 Polonya muıiki
ai, 19 Muaab.be, 19,40 Filmlerden koro ha
vaları, 20 Muhtelif aözler ,20,30 Gaı:ete ha
berleri, 20,45 Müıahabe, 20,SO Senfonik or
kestra tarafından opera muaikiıi, 21.SO Ha
berler, 22 Muaaha.be, 22,15 Lemberı'den ne
t 'eli neıriyat , 23,15 Spor , 23,25 Dans mu

sikiai , 24 Mü .. habe, 24,07 Dans musikiıi. 

B 0 O A P E Ş T E 550 m.: 

16,45 Janai Riıo S!ıan takımı, 17,30 Mü
aahabe, 19 Len Baker caz takımı, 19,50 Kon
ferana, 20,15 Spor , 20,30 Helene Ladanri ta
rifından • •rkılı konser, 21 Stüdyodan tiratro, 
22,50 Haberler, 23 fmre MaıJ'arİ Siıan takı
mı, 24,JS Emil Roosz orkestrası. 

B 0 IC R E Ş 364 m.: 
17 Köylü prosramr, 18 lcan Morlc:o orkeıt

rası hafif muaiki, 19 Haberler, 19,15 Orkeat
ranın de••mı, 20 Ders, 20,20 Plak, 20,45 Haf
ta haberleri, 21 J\lme Marie Snejina tarafın
dan taıanni , 21,20 Radro orkeıtraıı, 22 Kon
ferans, 22,15 Radyo orkestrası, 22,4S Haber
ler. 

V 1 Y A N A 507 m. ı 

18 lnıiliz beatelerinden mürekkep oda mu

aikisi, 19 Yu1ıani•t&n aeyahat habrl .. rı, 19,30 
Paul Vertheimer 60 nci doiduiu J'ıl dönü
mü münaıebetile kendi eaerlerinden. 20 Ro
bert Schumann Corneliua CE&rni•••kJ', 20,50 

Saat aJ'an veaaire, 21 Kantık musikili neıri
yat (Fili Ma.ra, Frit:c lmobff, MarJ' Hoffel~ 

M R&Yicz Va1tber Landauer, Schma ner, aryan • 
tzer Kuarteti ye radyo orkestrası), 23,05 
Frank Fo::ıc caz taknnı. 

B R E S L A U 316 m.: 

18 Memleket halk dana Ye marılan, 19 Mü 
aahabe, 19,25 Aktü<1.Hte, 20 Zirai müaahabe, 
20,45 Liypziıten naklen neteli neıri,.at. 20,45 
Leipzıten P a ul Lincke aa.ati , 21,35 Müıaha
be, 21 ,55 Senfonik vaiz muaikisi, 23,30 Ak.· 
ı •m haber leri, 24,05 Münihten ıece mus iki~ 

ıi . 

lST ANBUL BELED1YES1 
Şehir Tiyatrn<:n 

Bu akşam 

saat 19.30 da 

LUKUS HAYAT 
Opereti 

Yazan: Ekrem 
ve Cemal Re9it 

Beyler 

Al bum 

635 

Genç bir edebi heyet tarahndan neı
reclilmekte olan "Albüm,, mecmuatının 
3 üncü nüshası intiıar etmittir, Bu nÜs· 
haırnda kıymetli bir çok yazılar vardır. 

ve ----
~Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

O N y O N SiGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bili.fasıla İcrayı muamele etmekte olaıı 

ÜNYON 
Kumpanya.ama bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 637 

yor, hazan alhnlara bir sevdalı gi
bi dokunarak çeviriyor, sonra biran 
içinde bunlardan bir avuç alarak 
masanın numaralı hucrelerinden 
birine fırlatıyordu. Bu esnada rü • 
letin yuvarlağı harekete gelince o
nun da burun delikleri titremeğe 
batlıyor sonra krupiyenin sesi ar
tık ma..:.ya para kunulamıyacağmı 
ilıin edince onun hırstan parlıyan 
gözleri bu sefer para kümesinden 
rületin yuvarlağına dönüyordu. Dir 
sekleri masaya adeta mıhlanmıf 
bir vaziyette idi; kalbi hemen fU
racıkta vücudundan kopup fırlıya
cakmıt zannolunurdu. 

Düne nispetle bugün onun halini 
daha korkunç buluyordum. Kuma
rın pençesine bir deli gibi yaka. 
lanm1t olan bu adamın timdi her 
tavrı her hareketi dün kalbimin 
içind~ ııadediliine bir emniyetle 
ta9ıdığım altından hayalini öldürü
yordu. 
Aramızda iki metrelik mesafe 

vardı. Gözlerimi ona dikmİftİm. 
O benim mevcudiyetimden haber
dar bile değildi. Ne beni ne bafka 
kimseyi görmüyordu. Önündeki pa
ra kümesinden kalkan nazarları 
endİfe ile rulet yuvarlağına gidi
yordu. Varlığının bütün havası bu 
yetil çenberin mütehevvir cazibe
sine aaplanıp kalmıf, oyunun vazi-

yetine göre soluk alan bu -~~a~ın 
nazarında bütün dünya, butun ın
sanlık adeta eriyerek şu yetil çoba
nın numaralı hücrelerinden biri içi 
ne toplanmıftı· Emin idim ki orada 
saatler ve saatlerce otursam o be
nim mevcudiyetimden gene haber
dar olmıyacaktı. 

Daha fazla kalmağa tahammül 
edemedim ve birden karar vererek 
masanın öbür tarafına geçtim, o
turduiu sandalyenin arkaıına git
tim, elimi uzatarak hızla omuzunu 
yakladım. B14ını çevirerek birer 
camı andıran gözbebeklerinin için
den yüzüme baktı, fimdi onda dal
dığı uykudan güç uyandırılan, içti
ği ispirtonun esmer ve dumanlı 
buharı hala gözlerinde bir sis gibi 
dolatan bir sarhot hali vardı. Bir 
müddet beni tethise çalıftı ve ni
hayet tanıdı; titri yen dudakları a
çıldı. Yüzüme mes'ut bir nazarla 
faşkın ve etrarengiz bir teklifsiz
likle mırıldanma nevinden: 

- Fena değil, dedi. Daha kapı
dan ıirer girmez onun burada ol
duğunu hissetmiştim .. Nihayet gör
düm: (0) burada idi. 

Ne demek istediğini birden kav
rıyamadım. Yalnız şunu anlamış
tım ki kumar bu adamı sarhot et
miş, bu budala herif yeminini, ran
devusunu, dünyayı, beni, hülisa 

Bu hafta # 
A R T 1 S T 1 K' de 
Zamanınıııın kahkaha kralı 

FERNANDEL 
( Palais Royal ) dan GRtsrl· 

ANE DEL YNE ve CINETP 
GAUBERT tarafından teııısil 

edilen 

Alayın Horoz1l 
Fransızca ıllzlü va şarkılı fj'il)l 

görenler cından gülllyorlar, ~· 
ıon derece eğleniyorlar 

İlaveten: FOX JOURNAL ................... .-
6 ELİYORLAR 
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Tayyare balosu 
Önümüzdeki peqembe akf8mı J'I 

palas ıalonlarında verilecek T •~ 
balosu için bir çok müe11eseler ta~ 
dan pek kıymetli eıya teberrü edilıı' 
tir. Teberrüat miktarı günden gün• 1 

maktadır. 
Bu eıya ile baloda çekilmek jj1I. 

eğlenceli pİyan&'olar tertip edil~ 
dir, Piyango çekilirken, •tYa te~,ı 
den müesseselerin isimleri de ilin 
lecektir, 

Tayyare Cemiyeti tarafından •! 
ca mühim miktarda zarif ve mütell"· 
kotiyon da tedarik edilmittir. 1 

Her sene fevkalide rağbet göretl 
yare balosunun bu sene de çok eil' 
celi ve neıeli olması için bütün ı.ıı$' 
!ıklar yapılmııtır. 

izdivaç r 
ltalyanın Tunus bat konsolo•!,';a 

na tayin edilen tehrimiz viıko / M. Francesco Silj ile ltalyan bat ~, 
solosu M. Pia Salermo Mele'nin ~I 
mesi matmazel Salermo Mele ile 1 . 

vaçları dün Beyoğlunda Saint Arıt~ 
kilisesinde teı'it edilmiıtir. M•ı 
simde tehri.miz ecnebi mahafiline I 
sup bir çok zevat ve bu meyanda 
li muavini Ali Rıza Bey de ha 
lunmuıtur. 
~~~~~~~~--,_./ 

T E Ş E K K O R .1 f Sadn eıbak merhum Büyük Re~ı ..ı 
pa hafidi Nureddin Beyin ziyaı .. ~~ 
hasebile cenaze merasimine ittir-.,; 
yuran zevatı kiram ile düçar olduğ ıl. 
felaketten dolayı gerek bizzat ve ~ 
tahriren bizleri taziye etınek lı1tfun 
lunan sevgili ahbaplarımıza ayn ııY'1 · 

ran borcumuzu ifaya teeııürümüz ~ 
duğundan muteber gazeteniz vası~ 
kendilerine alenen teıekkürler ede,.. 

• 
Merhumun hemıireıi ve R~ 

(l""i" 

Jllilliy~~ 
Asrm umdesi " MiLLiYET " J 

ABONE ÜCRETLERi, 
Türkiye içill Harİffı 

L. ıc:. L. / 
3 aylıiı 4 - 8 
6 ,. -ı 7 50 1 .. ,/ 

12 ,. 14 - 28 / 

Gelen eYralc seri ••rllmez.- Mü~ 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gaz•tfııı'f 
hlatbaaJ'a ait itler içir..• müdiriyet• 'i 
racaat edilir. Gu:etemiz il&ııların 111•' 
liyetitti kabul etmez. • 

her şeyi unutmuftu. Maamafilıf rr 
• . e ' marm feytanı pençesıne n ~i· 

kaptırdığı bu dakikada el 
beni görür görmez sima•~ 
zip bir istigrak ile öyle parl j 
b ki kendimi alamıyarak (O~/ 
diği adam kim olduğunu sor r! 
O, bu füsunkar sırrı batkal~ 
İfittirmemek için bana aokul } 

- O, dedi, bir Rus ceneralı, f 
kasında bir garson duran fU lı'I. 
sakallı, tek kollu adam yo" J~ 
itte o •• O hep kazanır, dün de 1 
kat etmittim. Mutlaka bir lc0 ;f 
nezon bulmut olmalı ki hep ~· 
nıyor. Ben de onun oyununu 0 ıı 
rum •• Dün de kazanmıttı, be -.l 
önceleri onunla beraber le~ lı' 
yordum. Sonra o kalktı gitt•;,ıı 
oyun sistemini değİftirdİJI';· lıfr'I 
hata ettim •• O dün yirmi bıll ı~ 
kazanm1ftı, bugün her koydıı Je 
mara kazanıyor.· Şimdi bell fi 
nun koyduğu numaraya lc0 lı' 
rum .• Şimdi.. •

1
e 

Sözünü bitiremedi, krııf' v1 
ğırmıştı: "Oyun başlıyor'" elıe, 
adam ba9mı ağır bir har ~· 
yan tarafa çevirerek ora'f:;~ 011 

ve ciddi bir tavırla oturIJla J3ıl ~ 
beyaz sakallı Rusa bak~ı·JeP 
masanın çizgili hucr~lerıll JJJI 
düncüsüne ilk önce hır, o~,. 
ra bir altın daha koydu, ıı 

b 
t 
t 
d 
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Fındıklara musallat 
olan kurtlar 

Kurtların imhası ve ağaçların kurta-
rılması için ne tedbirler alınıyor? 

ıu,~R.D~ (Milliyet) - Vilayet hu • 
altı ::u aebe bütçesinin yardrını ile 
ve F kn~ ltalyada okutturulan Arif 
Bu .,: rı Beyler Orduya dönmüılerdir. 
ri B ençlerden Arif Bey elektrik, Fik· 
Ar;t~ de ~iraat tahsili yapmıılardır. 
fabrik ey şımdi belediyenin elektrik 
Bty d 811~ı idare etmektedir. Fikri 
lıtıy " Z!raat müdiriyeti emrinde ça· 
b. ~k Vıtiiyetimiz gençlerinden olup 
lere hek tahsile devam eden talebe
her Uıusi muhasebe bütçeainden 
dar·k~ Yardım edilmektedir. Kitap te· 
Ya- 1 hususunda talebenin çok itine 

·«Yan b · '"kr duy . u Yardım derin bır ıu ~ 
leh illsıle karırlanmıştrr. Ziraat mu: 
liııd":k~aı Fikri Bey, vilayetimiz da~•: 
Re 1 fındık ve meyve bahçelennı 
ı.,:Jrek_ te,adüf ettiği hastalıklar hak 
l>ıek a Z_ıraa.t müdürlüğüne rapor ver· 
!u ..::~•r. Fikri Beyin raporlarında 

,, lurııat vardır: 
b 1 Vilayetimizdeki bazı frndrk a • 
lık1 arının gözlerinde, en fena hasta• 
(p)ı llrdan biri olan akaryalann 
d • toptus coryligallarum) mevcut ol 
.:ı~ııu gördüm. Bu akaryalar teırini 
n nıde görünmeğe başlar ve mart ayı 
rı'" •rta 'anna kadar yumurta bırakır. 
r~ ~ınurtalardan yeni akaryalar çıka 
Ilı 11.i:anda diğer gözleri ihata etmek 
la~:_ harekete gelirler. Bu hastalık • 
~eı..::,<adeie için akaryalar h~rekete 
•çi11 kden evvel hasatlrklı mucadele 
••veı ~ aryalar harekete gelmezden 
!.,,, tc ~•!atıklı gozlen ve yere dökülen 
kuı,İir ~ •Yıp bakmak ve nisan ayında 
der. ~ en iUneliyeai yapmak icap e .. 

F '"dık 
ha.;,.

811 
lturtları (Balaninus mucum) 

terinae •~ttıdan itibaren fındıklar Ü .. 

IDiiadet '0ıiiıuneğe baılar n az bir 
buğunu J011ra diıisi fındığın taze ka· 
•e.ıur B eJerek oraya bir yumurta bı· 
k . u • 

Uttlar f Ytı~urtalardan çıkan yenı 
dıı, lr.aı, ~ndıgrn içini yer ve sonra fm 
r•ija düugunu delerek drtarı çıkar, top 
~a.rı topf"r. Orada mücadele için on· 
•hahtey~rtıaktan başka çare yoktur. 

11It ına b · 111 erkende fındık dallarının 
l a rı ' alı" Çe.rıaf germeli ve sonra dal 
" '.ıtıelidi:Yaraı. düıen kurtlan imha 
haıtalrkt;nl(">:_alik ağustos ayınd~ bu 
Yapra k! ınuteessir olarak duıen 
~ 'llıdır Trı da toplayıp yakma.k li. • 
•alidi) · öl~~rakta kalan kurtları (Kri· 
krı "' . Urıtıek için sonbaharda ve 
l~tirıeev~ırııinde frnd1k ağaçlarının dip 
lar kır.,ç tozu ile .. ıatılmıt talaş • 
lıu :•rpınek icap peder. Ondan sonra 
tö~'41arı derin kazrlmrt çukurlara 
lira, •k te tavaiye olunan tedbirler 

ıİndadrr. 
il ... 1 :>zı fındık bahçelerinde budama .... ry . f 
dalla eaı .ena yaprlmrt olduğundan 
l'tıer;. '"i, keaıJen yerden itibaren çürü • 
lerd e b aılamıştır. Ha.tti. bazı ınahal • 

e u vaziyet bütün ocağa eirayet 

Malatva kaza konaresi 
t. l'vtALATY A, (Milliyet) _ 
k '-ınhuriyet Hallı: Fırkasının mer
\~~ kazası kongresi bugün nahiye 
lt;ı., en gelen mümessillerin ittira
t, 01'c;ıldı. 1932 aenesi de 4500 li 

. 'f ~~'\< kabul olundu. 
ıd,,., '-~ '1ı. intihap neticesinde 
k d" n.y.,t• a ır, \l e.h 1 azalıklarına: Abdül-
rı_. \' edek a ap, lutfi, Abidin, Hay
lıır, Gaff zafıklara da Kemal, Ta 
tlıiittefik ar., liüsnü, Emin Beyler 

k ~eınl:k seç!ldil~r. • 
lı 0lll"teler. ~t ••lerıne ait nahı ye 
t: ediler~kın. dilekleri aynen ka· 

t tevdi d"l aıt oldukları makama 
e L e ı mek .. "d 
dı nel'etine • uzere vilayet ı a 

' verılmeai kararlattırıl 

le..\ kaşta bahar başladı 
~ıların~ (~~lliye.t) :- Akdeniz kı 
.,, e l'eni .., g~zel ıncılerinden biri 
<1.a. ,enı tan b ' lllı.ıh · . . ınmaya atlanan 
tı ."e kör ıtıdır •• Çok güzel limanla. 
llıızde .. fjzlerı olan bu aahilleri
:eı doy':;j e güzel plajlar, öyle gü-
ı "'rd ın.az boğaziçi manzara.la. 

l'etıiz ~. kı, görmedikçe bu niha. 
deiildi!Nzelliklere inanmak kolay a· r. 

~tı. :rt;ok_ diyarların kar ve !Ovuk 

e~er·ef~ı~leri bu mevsimde ba. 
~ek açt:~•zın yirmi gün evvel çi
l elliğin. ll"•nı baharın doyulmaz gii 
e ~evk •:; ba,ladığıru müjdelemek 

U}'arıın. 

Sarp 
~ - l\,&.ş Yerlerde köy yolları 
~!~e•İni' (Milliyet) - Kalkan na. 
leo~ YoU~ •a.~p _kayaları arasından 

~rıe;', umıt edilmez bir sürat 

1 <1.a)k e•<ledir. 
o ıııı l:ı anı F th" 
tir u Yol e ıyeye bağlıyacak 

· ~ un en sarp yeri bitmİf· 
~il lllıj.., • 
1 l'ıl) ._, enın .. d . 
llttı.ı a"'iltııı k"_nıu ürü ve kazanın 

akladır oylüler arasında do-

ettiğinden hastalık köklere kadar nÜ· 
fuz etmiştir. Bu halin önüne geçnıek 
için budama ameli.yatının fenni §ekli
ni bahçe sahiplerine öğretmek 18.zım
dır. Fena tekilde yapılmıt olan bu • 
damalar, netice itibarile fındığın içi 
bot olarak ansızın yere dökülmesine 
sebebiyet verir ki, bu hastalığın adına 
(Malsania) denilir. 

Fındık ağacı fazla rutubeti hiç sev 
mez, onun için düz araziye dikilmiı 
olan fındık bahçelerinde, yağmurdan 
biriken suların ve sellerin kolayc!l 
akabilmesini temin için tedbirler alın 
malıdır. Ziya ve havanın da fındık o· 
caklarr araarna iyice nüfuz etmesi 
çok faydabdır. Bu itibarla yekdiğeri· 
ne pek yakın olarak dikilen fındık fi 
danlarr büyüvünce, dallar girift 
bir manzara arzeder, ki bu vaziyette 
ziya ve hava kolayca nüfuz edemez. 
Kemale eren fındık mahaulünün top
lanması da mühim bir keyfiyettir. 
Fındık, ağustos ayının sonlarına doğ. 
ru olgun1atır ve birinci te§rin nilıaye
tine kadar kendi batına yere di.ıımeğe 
devam eder. Onun için fındığın bu ıe 
kilde olgunlatmasını bekliyerek dalla 
rı aallamak suretile yere düten fındık 
ları toplamak en iyi bir uauldür." 

Ziraat mütehaaam Fikri Bey mey. 
vecilik hakkında fU mütaleaları yü • 
rütmektedir:: 

"Memleketimizde meyveciliğin 
ilerilemesi için ilk önce yapılacak ıey 
bir fidanlık, bir meyve bahçesi vücu 
de getirmektir. Bu fidanlıkta, sene • 
nin muhtelif mevsiminde meyve veren 
neviden ağaçlar yetiıtirmek ve bun • 
!ardan atı yahut fidan al.ınarak ~":!· 
ka dağ.tmak lazımdır. Fr.danlrk .. ıçın 
seçilecek arazinin, iılek bır yol uze • 
r;nde ve kolayca gidilebilecek bir mev 
kide bulunmat1 ve ıehre yakın olma 
ar çok faydalıdır. Fidanlığa ayrrlmı§ 
olan toprağın iyi aeçilmeai, yapılacak 
itlerin muvaffakıyetle neticelenmesin· 
de büyük bir amildir. Killi topraklar 
fidanlık için elverişli değildir. Kumlu 
topraklar da tavsiye olunamaz. Çi.ın 
kü zayıf ve kuru olduğundna çok SU• 

lamak ica peder. Bu bakımdan killi 
topraklar kumlu topraklara. tercih e• 
dilir. Fidanlığı rüzg&rdan muhafaza 
etmek 18.zımdır. Bu da etrafına Ü!var 
yapmak ve ağaçlar dikmek ile kabil
dir. Daima yeşil olan servi ağaçlan 
bu hususta çok elverişlidir. Fidanlık· 
!arda gübreleme işleri de mühimdir. 
On bin metre murabar toprak için 
400 . 600 kental iyi tahammür ehniı 
ahır gübresi verilir. Ancak ahır güb • 
reainde bazı maddelerin eksik olma~ı 
dolayrsile on bin metre murabba~. bır 
arazi için 7 • 8 kental fosforlu g~b~-~ 
ve 2 • 3 kental de potaslı kimyen 

1
1!.u 

reyi ahır gübresi ile tmamlaınak a • 
zımdır!' 

Yerin altına saklanan esrar 
~ZMlT, (Milliyet) _ Şehrimiz 

lnhısarlar bafınüdürlüğünün ka· 
çak ta~ib:o-bna verdiği büyük e· 
hemmıyetı vakit vakit itaret et
mif, yakalanan kaçakçıları yaz
mıttı~. Ka~çılarla. yapılan taki 
hat gun geçtikçe daha genit kolla. 
ra ayrılmaktadır. 

Evve~l<i gün, takip amiri Rid
van, ta_~ıp me~uru Kazım Beyler 
Karamurııele gıtmitlerdi. Oradan 
alınan haberlere göre mahalli jan 
darına. ve gümrük muhafaza me
murlarının da kıymetli yardımla
rile mühim miktarda kaçak aiğa
ra kağıdı, esrar, tütün, mavzer ya. 
kala.nmıf, kaçakçılık yapmakta o
lan bir takım sabıkalı etha.ı mey

dana. çıkarılmıttır. 
Evlerinde 274 deste sigara ka

ğıdı, 52 kilo esrar, ne kadar oldu
ğu henüz tesbit edilmiyen tütün, 
kaçak tütün kıymak için iki ha
van, iki ta.banca, bir adam öldür
düğü halde bir türlü meydana _çı
karılamıyan bir mavzer ve saıre 
derdest edil.mittir. Haklarında. ta
kibat yapılan kaçakçılar Karak~y 
bekçisi Hasan oğlu Salih, Zabıç 
oğlu Osman, Aziz oğlu Osman, 
çolak Har.an, Mustafa oğlu Kasım 
namındaki ,ahıalardır. 
. Bu kaçakçıların bir tebeke ha. 

imde çalıttıkları civar köy ve ka
sabalarla münasebette bulunduk
ları a.nlatılmıthr. 

Diğer taraftan burada Kadir 
Kaptan İsmindeki tahaın dükka
n.rnda Yapılan bir arattırma netice 
sınde toprağın altından kaçak es
rar çıkarılm14tır. 

lzmit inhisarlar kursu 
I lZMIT, (Milliyet) - lnhisar
ar umum müdürlüğü tarafından 
a~ılan kursun ikinci devresine fz. 
mıt, başmüdürlüğünden Kemal 
~e.ki, Necati, Faik, Cemal Beyler 
ıştırak etmiflerdir. 
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Talebe 
Konferansları 

---o--

Milas orta mektebinde ta
lebe konferanslar veriyor 

MiLAS, (Milliyet) - Burada orta· 
mektep geçen ıene açrlırutbr. Bu sene 
yüze yakın talebesi mevcuttur. Gelecek 
sene talebe yekünunun artacağına §Üp
he olmadığından vilayet, bütçeıine 2000 
lirabk bir tahsisat koyarak bir paviyon 
inşasrna karar vermiıtir. ihale bu ay ni· 
hayetinde yapılacakbr. Her on bet gün
de bir, bir hanım ve bir erkek talebeye 
iıtifadeli mevzular üzerinde konferans· 
lar tertip edilmittir. Bu ıene, bir hafta 
aralıkla, pazartesi ve çarıamba günleri 
talebe konferanı günleri olarak aynlıru§ 
trr. Senenin ilk konferansım, üçüncü 
anuftan Ahmet Yılmaz Efendi verınittir. 
ilk konferansın mevzuu "Büyük harbin 
sonunda Osmanlı İmparatorluğunun va
ziyeti ve istiklal harbine &'irerken" idi. 
ikincisini, gene üçüncü ıımftan Beyan 
Coşkun Hanım, "Medeni kanun ve Türk 
kadını,. mevzuunda venniıtir. Üçüncü· 
yü ikinci sınıftan Celal Efendi vermiı
tir. Bunun temu ettiği bahiı, "Dünün 
ve bugünün mektepleri ve Gazi çocuğu. 
nun vazifesi,,. idt Dördüncüyü ikinci ıı· 
nıftan Nermin Hanım, "Milli savatrmız· 
da Türk kadını,. iımi altında vermiıtir. 
Birinci aınrftan Raıit Salih Efendi "Türk 
anayurdu ve oradan dünyaya dağılan 
medeniyeti., çok güzel anlatrnııtrr. Ge· 
ne ayni sınıftan Saffet Avni Hanım, 
"Amazonlar,, iıimli bir konferans ver
miıtir. Üçüncü ııruftan Tabir Efendinin 
':Türkiyenin ikbsadi inkitafında coğra
!• :--miller,, isimli ve Lütfiye Hanım "La .. 
ıklik ne demektir?., ünvanlı konferansla
rı çok enteresandı. Her hafta muhtelif 
aınıflardan iki talebe, böyle enhıresan 
Ve faydalı mevzular Üzerinde çalrtmak
ta, dera ha!"icinde bu vesile ile topladığı 
esaslı '!'alumab arkadaılarına izah et. 
~ekt~dır. B~ suretle ileride halk için de 
aoz ıoylemege ahırlmaktadrr. 

Muallim, konferanH hazırlanacak ta· 
!ebeye, ver~ği mevzular için okuması la· 
Zlm&'elen kitapları tavsiye ediyor, bu au
reJe talebede ayni zamanda tetkik ve 
mütalea zevki uyanıyor. Bütün talebe
nin, bu konferanslara gösterdiği alilka 
ıayanı takdirdir. Diğer taraftan talebe 
"O tamektep., isimli bir haftalık mec· 
mua neıretmektedir. Bu mecmuada her 
hafı~ istifadeli yazılar çıkıyor. 

,,ıJLASTA ŞEKER BAYRAM! 
SEKiZ GON 

M'laata Şeker bayramı, her bayramda 
ol-' ı ğu gibi, gene sekiz gün yapılmıştır. 
Bu, eskiden beri Milaı'ın hususiyetlerin
de.1 biridir. Mütenevvi eğlencelerden 
ma~ırum olan halk, bayramları dört 
gözle beklemekte ve bu suretle bir hafta 
eğlenmektedir. Maamafih bu resmi bir 
mahi_Ye.~ hai~ değildir. Herkes gene işin· 
de S:ilcundedır; yalnız akıam üzerleri 
~e~.rın dıtma çıkan, park ve sinemanın 
onunden geçen §Ose bir mahşer yerini an 
dıny~r. Kadın, erkek, çocuktan müte· 
t:,kkil bir halk kütlesi tarafından dolar, 
I talır. Bu ıose üzerinde bir çok sabcı· 
~it aalıncaklar vardır. Bu bayram, 

: • Fırkası menfaatine bir de deve 
f;ureıl Yapı!'!'•tbr. Öyl~ zannediyorum 
d" bu da Mılaa'ın hususıyetlerinden biri. 

1 ": Adeta koıu atlan gibi güreı deve
en y t" • ·ı 

1 e ıttirı mekte ve kazanan hayvan. 
ara ""k'f d mu a atlar verilmektedir. iki azgın 

lar
eve,ddavul ve zurna aeıleri içinde, ag" ız. 
ın an k"" üld k d"ll .0 T? • ~r ıaçarak, homurdana. 

ra ıcİ 1 ~ını fıtırerek biribirinin üzerine 
sa ırma ta ve uzun zaman boğuıtuktan 
ıonra bunlardan biri kaçmaktadır ki 
kaçan kaybet!'Üı ıayrlmaktadrr. Bu mü'. 
s~bakadan Milas halkı oldukça büyük 
b_ır hey~n ~-u~a~tadır. Deve güreıle
rıne daıma buyük bır halk kütlesi seyir. 
ci olarak iıtirak etmektedir. 

TAYYARE ŞEHiTLERi GONO 
27. 1. 1934 cumartesi &'Ünü llkmek:te

bin geniı avluıunda asker, halk ve bü. 
tün talebe toplannuttır. Top atıldıktan 
sonra, ~abrika düdükleri çalnuı ve her• 
~ea ıehit ruhlarını hürmetle taziz etmiı· 
tir ... Bundan •onra Tayyare Cemiyeti 
~e"!. Şel~et Bey bir nutuk aöylerniı, as. 

er uç e avaya aili.b atnuşbr. Biraz 
so~a san~ağı!' önünden aaker ve talebe 
ae am vazıyetrnde geçmiıtir. 

Aydında sığır ihracatı 
AYDIN (Milliyet) v·ı· t" • d M 1 - ı aye ımız· 

1 
ekn • a t.ahya ve Yunaniıtana kasap· 

ı sıgır ı racab devanı etnıekt 
her gün ziyadeleımektedir. e ve 

Sırp ve Leblilerin Malta ve Yunan 
pazarlanna daha ucuz fiatla sığrr 
y~llamalarma rağmen, bu pazarlarda 
sı.gırlarımı!'a daha ziyade rağbet e· 
dilm~ktedır. Bu yüzden sığır pİyıua. 
aı mutemadiyen yükseliyor. Ve Ay
d~ ~~plan .kesecek sığır bulmakta 
muı';<ü~t ~kıyorlar. Belediye encü
meru dunku toplantrsmda kuzu eti· 
ne, 45, k?yun etine 35, sığır ve er
keç etlerme 20, Manda etine 15 ku. 
ruf narh koymuıtur. 

Sığır eti bundan evvel 18 kuruta 
satılıyordu. Fakat kasaplar Malta ve 
Yunan ihracatcılarınm canlı olarak 
İzmirden 36 kuruıa arğrr aldıklarını 
ileri sürerek sıfır etine biraz dab• 
zam yapılmasını istemektedirler. 

Aydında maliye işleri 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimiz 

defterdarlığına tayin edilen Muğla 
defterdarı Nafiz Bey, şehrimize gele. 
rek iıe başlamıftır. Defterdar Bey 
umum maliye dairelerini gezerek tet: 
kikat ve teftişatıa bulunınuı halk 
itlerinin günü gününe çrkarılr:.aar • ~n 
tedbirler almrı ve tahkik •ubel . •ç1 ın k "l't d d • · "kl"k ' erı e§ r a rn a egıır r ler yapmıt D f 
t d B b .. .. tır. e 
er ar ey, utun maliye rn 1 

k d ·ı · .. emur an. na, en ı erıne ınuracaat ed k ece yurt 

İzmit 
Doktorlar birliği 
Şehrin umumi sihhatilc 
yakından alakadardır 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz dok· 

torlarının aralarında vücuda getirdikle
ri son birliği ve gayelerini evvelki yazı. 
larrmda etraflıca izaha çalrımııtım. Kıy
metli cilt mütehauıalarımızdan Dr. Mu· 
zaffer ve Operatör Necati Beylerin te
ıebbüslerile kurulan lzmit Doktor Birli
ği ıehirde dikkate değer bir alaka uyan· 
dırmaktadır. Halkın sağlık iılerile can
dan ve yakından alakadar olmak istiyen 
lzmit doktorları her on bet günde bir 
Sıhhat Müdürü Hıfzı Beyin reisliği al
tında toplanarak mesleki konferanslar 
vermektedirler. Bu haftaki toplanbda 
Memleket hastahanesi baıhekimi Dr. 
Nail Beyin yılan zehirlerinin mahiyeti 
ve bunların tedavideki tatbikabna ait 
yenilikler hakkında verdiği konferansı 
dinlemiılerdir. Bundan sonra lzmit hal· 
kına yapılacak sıhhi yardımlar hakkında 
etraflıca konuıulmuf, bu yardımların da· 
ha geniı ve ıümullü bir tekilde olabil· 
meıi için mühim kararlar vennişlerdir. 
Bu maksat için Halkevi içtimai Muave
net ıubeaine yazdan doktorlarımıza Be
lediye Reiıi Kemal Bey de bir bina tah
sis ettirmiıtir. Doktorlar bu binayı po· 
liklinik yaprlmak üzere tertibat almıtlar 
ve ıubat ayı içinde faaliyete &'eçmeğe ça· 
hımağa batlamrılardır. Burada görüle· 
cek itler taksim edilmiş ve herkes vazi • 
felerini seve ıeve kabul etmiştir. 

Bu hıdta içinde ikinci ve mühim bir 
konferans daha verilmittir. Sıtma Müca· 
dele heeyti laboratuvar ıefi Salih Bey 
tarafından muallim ve talebeye artma 
hakkında etraflıca izahat verilmiş ve 
mikroskopla preparasyonlar aeyrettiril· 
mit ve sivrisineklerin nasıl yetiıtiği, sür
feler, hususi kavanozlar içinde ameli ola· 
rak göıterilmiştir. Muallim ve talebeler, 
söylemek fazla ki, bu konferanıtan pek 
çok istifade etmiılerdir. Sıtmadan bü· 
yük acılar çekmiı olan lzmitlilere de 
bu konferansların 11k ırk verilmesi fay· 
dalı olacaktır. 

Çankırıda bir ~olandırıcılık 
hikayesi 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankırı 
köylerinden (Kargun) da evvelki hafta 
ıöyle garip ve hayret edilecek bir ha· 
diae geçmiştir. 

Köyden uzakta Kışla denilen bir ma
halde bir adamcağızın bir evi v11rmıı bu 
rada kan koca ve bir de çobanları o
turmaktalarken orta boylu bir adam çı· 
ka gelmiı: 

- Misafir kabul etmez misiniz? di
ye eve giren bu adam baısedire otur. 
mu§, ev sahibi ekmek ikram etmiş, ınİ· 
safir de yemi§, içmiı, aonra: 

- Köyden amelelere satmak için 
yai, peynir alacağun demİf, ev sahibinin 
karıaı: 

- Biz de pek darda idik, yağımız 
peynirimiz var, fakat tehir~ s:ıtmak i· 
çin götüremedik allab senı bıze nere· 
den gönderdi? Bunları sabver bari! Di
ye adamcağız ıevinç içinde kalım§. Ge
ce kalacağını bildiren misafirden evin 
erkeği ıüpheleruniı, bizi öldürür filan 
diye yatbğı odanın kapısını usulca ki· 
litlemit·· 

Sabah olmuı, misafir gideceğini söy
lemiş, IS okkalık bir küp peynirle, bir 
yağ kutuıu heybeye konmuş, çoban da 
baıına bir (pi) bürünerek hazırlan
mıılar. Misafir: 

- Şimdi (Akçaköy) Üzerinde ~e· 
lelere bunlan size pahalıca aatrverırun, 
diyerek bir hayvanla yola çıkmışlar. _Ço
banla miıafir Akçaköy üzerine geldik
leri vakit hiç kimse görünmemi9, hemen 
misafir çobana: 

- Ameleler dağılmıt· Haydi bunla. 
n ıebirde, Çankmda ıatalım, demiı, 
ve ıehir yolunu tutmuılar. Sabaha kar. 
§ı tehire inerken çobana: 

- Ben üıüdüm, fU "tah" ver de 
boynuma sarayım, demit ve talı alarak 
yüzünü gözü açık kalmak Üzere sar· 
mıı. 

Sabahtan dükkanlar yeni açılmakta 
başladığından lS okkalık peyniri bir 
dükkancıya 20 lı:uruıtan vermit dük.ili 
cı: 

- Yanımda ISO kurut var, biraz 
ıonra gel de hepıini al, demiı. O da: 

- Gelecek hafta gelir, hem para· 
nın üstünü alınm, hem de köyü tuta
nz, demiı. 

Yağı da ucuzca aatrnıı, paralarını yanı· 
na aldıktan ıonra çobana: 

- Haydi ıen köye gidedur, ben 
hemıire hanıma! öteberi abp arkandan 
geleyim, diyip çobanı kandımuf, yanın· 
dan aynlnuı. .. 
Gidiı hala o gidiı olmuı. Çoban don· 

müt. pazarda aramıf taramıt. adamı 
bulamarnıı. Köye ııidip ağasına haber 
vermit, o da gelmiı, Çankırıyı aramıt· 
ııa da kimseyi bulamamrıbr. 

Kumaz yankesici yüzünü ıarmalda 
kimıeye kendini tanıtmamıtbr. Hay~et 
edilecek bu vak'a nihayet bet on lıra 
içindir •. 

Sıvasta elektrik 
SiVAS, (Milliyet) - Elektrik teıl· 

sab büyük faaliyetle ilerliyor. Tel çek· 
ıne ameliyesi baılamııbr. Sıvaslılar elek· 
triği dört gözle bekliyorlar •• 

tatlara kartr son derece kolaylık göa
terme]erjni ve bir yurtta§ın müraca• 
tının nihayet 24 saatte neticelendiril
rnesini tebliğ etmiştir. Defterdarımız 
bundan baıka maliye evrak mahze • 
ninde bulunan evrakın tasfiye ve tan 
zimi için bir komiıyon teıkil etmittir. 
Bu koıniayon 2 ıubattan itibaren ite 
ba9lryacaktır. 

s 
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lzmit lise isteyor 
İzmit orta mektebi vilayetin maarif 

hayatında canlı bir varlıktır 

l::.mit orta mektebi binası •• 
IZMIT. (Milliyet) - lzmit ortamek

tebinde yenilikler, ileri hareketler, ham· 
~eler var.. Pek mahdut ta!ısiyetler bir 
tarafa bırakılırsa bütün lzmit halla, tale 
be velileri bu bara ve inkılap çabsının sı
cak ve tatlı çalrımaaııu dikkat ve alaka 
ile benimsemektedirler. Zevk ve emek· 
le döıenmit ortamekteptep muhakkak 
ki gözahcı bir cazibe var. Yürüdükçe., 
d~laıtıkça bu cazibenin renk renk, çeıit 
çefit örneklerile, enerjilerile kartı kar· 
t•Ya geliyor, adım adım ilerledikçe İstek· 
li istekli bütün talim heyetine takdirleri
mi ıunmaktan kendimi alamaz oluyo
rum. lzmit ortamektebinin şuurlu, ülkü
lü varlığını MILLlYET okurlarma tak
dim ederken, engin, rengin bir ıevinç 
dalgası içindeyim. Ve bu, dalganın be
ni vakit vakit C?flurduğunu, kabartbğı
~. d?.ya doya hı11etmekliğimdir ki, ge· 
lışıguzel akan bu kırık, ferıiz sabrların 
samimiyetine vesile tetkil etmiştir. 

Mektebi geziyorum •• Dostum, üstadım 
t~rkçe . hocası Nuri Doğan Bey, bana, 
bırer bırer her tarafı gezdiriyor .. Büyük 
baıbuğun büyük .resmi, gençliğe hitabı 
levhası ilk anda göze çarpıyor ... Mektep 
mÜ<eai çok zengin .. Burada dikkate de· 
ğer talebe eserleri, emekleri var •.. Boy 
boy böcek, allı yeıilli, morlu, turunculu 
benek benek kelebek koleluiyonlarr •• 
Tahnit edilrnit kuşlar, hayvanlar •• 

Kimya laboratuvarı zengince.. Belli 
lı:i talebelerin tatbikatta her hangi bir 
zorlukla kartıl&§malanna imkan veril
memek istenİlrnİf .. Bir çok kimya, fizik 
aletleri ve &'Özleri üzerine dikkatle çevi
ren güzel bir eczahane .• 

Resim salonıında suluboya, yağ1ıb<•Yılt 
kaı·akalem tablolar.. insan, bilmem ne· 
den, bunların bir talebe tarafıı;ıdan rapıl
dığrna, bir türlü inanmak ıstenuyor .• 
Hayran hayran bakrnamanın imkanı 
yok . . 

Kütüphane ve konferans aalonu genit 
ve rahat... Talebelerden biri•i seçtigi 
bir mevzuu geniıleterek arkadaılarrna 
ve hocalarına söylüyor, çocuğun söz 
söylemek kabiliyeti ilerliy~r. &ıkrlgan, 
çekingen huylan ıideriliyor .. Kütüpha
nede bir çok kıymetli ciltler var. • Yeni 
çıkan kitaplara ayrılan köşeye rağbet 

Kaşta sıtma mucadelesi 
KAŞ, (Milliyet) - Sıtma mü 

cadele tetkilatı umumt muayenele 
rini yirmi gün evvel bitirdi. Müca 
deleye dahil köylerin 9000 nüfu
sundan yalnız 300 zü eksile, ki.mi 
len doktor muayeneairiden geçmit 
tir. Kıt devresi umumi muayene
sinde gösterilen kuvvetli alıika yal j 
nız sıtma vaziyetini değil, adıhati 
umumiyeyi alikala.ndıran her iti 
iyi tetkik etmek fırsatını verdi. 
Günü gününe ölümün ve doğu
mun kaydı bu cümledendir. 

Yapılan kan muayenelerinden 
anlll!ılıyor ki, muhitimizde sıtma
nın en ağır tekli olan (tropika) 
çoktur. 

Ova. Geleınit köyü etrafın
da iki büyük su kanalı a
çılması ameliyesine batlandığını 
duydum. En sıtmalı mıntaka olan 
Kalkan havzasında bu kanallar 
yalnız sıhhab umumiyeye değil, 
ziraat itlerimize de büyük yar
dan edecektir. 

llkbaharda gelmesi beklenen 
su mühendisi geldikten sonra. bü
tün bataklıklarda büyük bir faali 
yet bll!lıyacaktır. 

--o--

Frat spor Adanada 
MALATYA, (Milliyet) 

Malatya Halkevinin himaye ve 
müzaheretiyle bir ay evvel tetek
kül eden (Fratspor) kulübü bay
ramda Adana.ya. kadar bir seyahat 
tertip etmittir. 

Sporcularımız Ada.nada Toroa 
Spor kulübü ile bir futbol maçı 
yapmıf ve 2. 6 yenilmittir. Futbol 
cularımızm bu suretle eski bir ku
lüp olan Toros spora karfı yenil
me'"i gayet tabii olarak kartılan
makla beraber, oyuncularımızın 
bu mağlubiyetten müteessir olmı
yarak fazla çalışmalarının çok 
• dalı olacağı ümit edilmektedir. 

daha fazla .• Talebelere dünya u bilhaı .... 
sa memleket haberleri hakkında etr.fh 
malumat vermek için gündelik gazetelH 
den aeçilmiı parçaların burada yer bul· 
ması ıarunm ki cüzel netice)cı· verecek
tir. 

Mektepte tasarruf ve ikbsada da liyılı 
olduğu alika gösterilmektedir. 

Talebeler kendi aralarında kooperatif 
teıkilab yapmıılar, ufacık bir dükkan 
bile açmıılardır. 

lzınitin bol ve temiz suya kavuıman 
ortamektepte daha fazla kendisini göatu 
mektedir. Tuvalet yerleri pırıl pırıl 
yanan bir temizlik içinde .• 

Mektepte su teaisab ve bilhassa :r-n• 
gına kartı alman tertibat çok iyi ve mÜ• 
kemmeldir. 

Mektepte spora da ehemmiyet veril· 
mektedir. • Fakat bu ehemmiyet, aand· 
maaın ki, meıin topun arkaaından kot
maktaır. Ortamektep ıporcuları fayda 
yerine zarar gördükleri oyunu değil, 
sporu spor için yapan ve baılannda bu
lunanlar bu gayeyi eüden insanlardır. 

Ortamektep tarafından yılın bir kA9 
gününde verilen müsamereler huauıi biı 
alaka ile beklenmektedir. Yarının ümit
lerinin muvaffak olmut varlıklarını alkı14 
lamaktan fazla, vatani hiı ve heyecan 
duymak, tatmak istiyen körfezliler bu 
heyecan ve hiui OTtamektep gençlerin· 
den umdukları içindir ki verecekleri mÜ• 
samereleri sabırsızlıkla beklerler. 

Cıvıl cıvıl bir gençlik ve inlulap aeai 
yükseliyor.. Gazi çocukları derilen ÇI• 

kıyor.. Mektebin değerli müdürüne so
ruyorum: 

- Mevcut talebe kaç tane efendim?. 
Lahzada cevap veriyor: 

- 300 küsur ••• 
Her yıl ınezun olan talebenin yülnelıi 

tahsilini yapıp yapamadığını Şeref Beye 
damı.~ bana ~üzüntü geliyor .. Biliyot 
ve goruyorurn ki, bir kaç bahtiyar bu 
kayıtlar araaında. •• 

lzmite, yqil yamaçlı, mor kanatlı in. 
lı:ılap Türkiyeıinin kaynak yeri lzite ni
çin bir LiSE yapılımyr?. lnanınmz ki, 
okuyucular, bu sorguyu bana sık ıık so-
ruyorlar?" Cevdet YAKUP. 

Hakik belediyesi çalışıyor 
SiVAS, (Milliyet) - Hakik Sıvasa 

alb }edi aaat mesafede bir kaza merke
zidir. Kazanın belediye itleri hakkında 
belediye reisi Ahmet Beyi dairede zl. 
yaret ettim. Ahmet Bey beledi yr. itleri 
hakkında bana ıu ınaliımab ve,di: 

- 930 danberi belediye ı~lerile meto 
gulüm. Şimdiye kadar kua dahilinde 
harap bir halde bulııMn eyler ve dük· 
kin!ar yeniden Y:lrtır.hn.tl!'a çalııılmıı 
ve çalrıılınaktadrr. 

Gayemiz kazayı güzel bir hale koy• 
maktır. Kaza dahilinde bulunan diapan• 
serin harap vaziyeti de düzelblmiıtir. 
Kazanın ıımal kısmına isabet eden bü. 
yükgöl civarına da yedi yü~ kadar fi. 
d:'nlık dikfu.!!miıtir. Bunlardan baıka 
~•r de beledıye bahçesi ilave edilmiı· 
tır. 

Cetmelere gelince; kaza içen•İnde bit 
tane çeıme vardrr. ikisi harap vaziyet• 
le olduğundan bunların da tamiri ile 
uğratılmaktadır. 

Belediyenin tasavvurlarından birisi · 
de kazaya asri bir mezbaha yaptırmak- : 
dır. Belediyeye arkasındaki bot arsaya 
da belediye parkı yapbnlacaktır. ' 

Ankaraya bir çok sular &'Önderdik.. ' 
Bunlardan Çaykara, Krzrlyarönü, Ka
paklı, Koçderel, Sultanauyu, Koçderel. 
Sultansuyu, Kızılyarönü tahlil raporla
nnda kabul edilmiıtir. Muhitle alakası 
olan da Kızılyarönüdür. 

Bir çeımeye bu ıudan &'etirilecek, 
bu suretle Hakikin su ihtiyacı da temi" 
edilmiı olacaktır. 

Çeıme yaptınlmadan evvel Kızı), 
yarönü civanna biiyiik bir su deposu 
yapbnlacak buradan au tevziatı temin 
edilecektir. Su itinden baıka bataklrklaa 
1~ da metgul oluyoruz .. Şimdiye kadar 
bır çolı: bataklrklan kurutmağa muvaf. 
fak olduk.. 

Belediyenin bir ıenelik bütçesi 1400 
liradır. Belediye azası on bir kitidir. 

Hakik çok İmara muhtaç bir kaza. 
~dır .. Ne çare ki belediye bütcesi 1400 
lira gibi cüz'i bir yekiindür •• B;;nun te
lafisi ve kazanın imarı ile genç Kay
makam CeLil bey de çok alakadar ol
maktadır. Hakik yakın zamanda daha 
güzelleıecektir. Çünkü "Hakik., arazi. 
si çok genit bir kaza olmakla havası da 
çok iyidir.,. 
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Yugoslav Kralı Tevfik Rüştü Beyle 
45 dakika görüştü 

(Başi 1 inci sahifede) 
rıanjatan Hariciye Nazırlannın İçtimaı 
bugün Belgrat'ta akdolunacaktır. 

"Bu toplantı esnasında Balkan misakı 
hakkında karar verilecek ve misakın kati 
ıekli tanzim olunacaktır. Bu toplanh, İl· 
tihdaf ettiği gaye itibarile, Avrupa dev· 
letlerinin harici siyasetine ait hadisatın 
en mühimleri sırasında sayılmak liıım
gelir. Kral Alexandre'ın Romany-. Tür• 
kiye Bulgaristan ve Yunanistan seya
hatl~rinden ıonra hu Balkan miaakından 
olmut bir it gibi bahsedilmeğe ba~lan~! 
ve beynelmilel matbuat ta bu hadıseıun 
ehemmiyeti ile teferrüatına kadar meıgul 
olabilmeğe kifi vakit bulmu§tur. 

"Balkan misakı her tarafta büyük e
hemmiyeti haiz bir diplomatik hadise su
retile telakki eılilmi, ve bu hadisenin 
Balkanlardaki ıeraiti büyük ni.ahette 
değiıtirec:eğine Ye hu şeraiti alBkadar 
devletler için daha faydalı, ~ maz~t. 
daha emin bir yola ae-..kedecegıne hük
nolumnuflur .. 

"Balkan devletlerinin hu misaktan e
debileceği iıtifadelerin pek azim olacağı-
na ~üphe yoktur. • 

"Bugünkü içtimaa iıtirak edenlenn ar
zusu - ki Yugoslavya efkin umumiye
ıi tarafından ifade edilen bir arzudur -
bu misaka Bullfaristarun da Arnavutlu
ğun da ittiıakidir. Eğer bu arzu §Ündiye 
kadar yerine gelmemiıse hunun kabııba
ti bize ait değildir.,, 

Umumi bir ademi tecavüz mi.akı 
BELGRAT, 3 (A. A.) - Bulgariıta

nın Belıırat Sefiri, dün akşam Sofya' dan 
gelmif Yugoslavya Hariciye Nazırı ta· 
nıfm.ı,;., kabul edilerek, balih=ırda Bal
kan misakı hakkında Sofyanın noktai na· 
zannı hildirmiıtir. 

Sefir hükıimeti namına, M. Muıanof'
un Sof;adaki beyanabna tevfikan umu· 
mi bir ademi tecavüz misakı imzalanma
ımı teklif etmİ§ tir. 

Bn tşebbüıün, dün akf&ID, aaat 16 da, 
fürk ve Romen Hariciye Nazırlarmm 
gôrüpnelerinden aonra başlamıt olan 
müzakerelerin inkişafı üzerinde ne ııibi 
neticeler vereceği malUın değlidir. 

Yunan Hariciye Nazırı 
BELGRAT 3 (A. A.) - Anadolu A

jansının husu;i muhabiri bildiriyor: 
"Yunan Hariciye Nazırı M. Maksımos 

ile refikası bu aabalı 7.45 te buraya. !le
lerk istasyonda Yugoılavya Haı;ıcı;ve 
Nazm M. Yevtiç ve Madam '(e~.tiç ıle 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Ruı_tu Bey 
namına şube şefi Cevat ve hususı kal~ 
müdürü Refik Amir Beyler, Belgrattaki 
Romanya ve Yunan Sefirleri, teşrifat 
müdürü ve hariciye nezaretinin yüksek 
erkanı tarafından karıılanmışbr. 

Madam Y evtiç, Madam Maluimos'a 
cüze! bir buket takdim etmiş ve hoşgel
diniz demiştir. Müteakıben Madam Mak
simoa M. Y evtiç ile Madam Y evtiç M. 
Maksimos ile beraber otomobillere hine
Tek M. Maksimos'un misafir olacağı 
Sırbılü Kral oteline gitmiılerdir. 

da dinlenilmek lazım ııelir. 
Balkan devletleri, yaptıkları mi • 

aakı cemiyeti akvam misakı üzerinde 
Briyan - Kellog akdine, Londrada 
imzalanan mütecavizin tarifi muahe
desine isnat ettirmekle, nılh ve dün
yanın terakkisi zihniyetile hareket et 
mektedirler.n 

Bulgar matbuah 
SOFYA, 3 (A.A.) - Balkan miııa

skına ait müzakereler hakkında tefsi
ratta bulunan muhtelif gazetelerden 
Slovo, Yugosla vyanın kendisini istik· 
balde faal bir harici siyaset takip et • 
mek huswunda atıl bir hale sokacak 
yeni bir muahedeyi ta.kip etmek husu 
aundan evvel uzun uzadıya ve etraflı· 
ca dÜ§ünüp ,.teemmül etmesi için çok 
ciddi aehepler mevcut olduğunu yaz· 
maktadn". 

Yine muhalif ııazetelerden Sov -
hodna Retch diyor ki: 

''Bulgariıtanın dört kom.fUSu araıın 
da bir teminat misakmm hemen he • 
men aktedilmek üzere olduğuna dair 
olan haber dolayıaile Bulgar efkan u
mumiyeai, Bullfaristanm aleyhine mü 
teveccih telakki edilen bu misaka Tür 
kiyenin iştirakini hayretle kaqılamış 
ın. Bazı aiyaai Bulgar mahafili, Tür
kiyenin bu misaka iıtirakinin daha ııe
çenlercle Türkiye ile Bulgaristan ara -
smda tecdit edilmiş olan dostluk ha • 
kem ve bitarafük muahedesi ile kabili 
telif olup olmadığını ve cenup komşu 
muzun bu le§ebbüaünün Bulgar ınille 
tinin mezk\ır muahedenin birincı mad 
deainin iki memlekete talımil etmekte 
olduğu taahhütlere olan imam Üze • 
rinde meşum bir tesir icrasından hali ' 
kalıp kalmıyacağıru sormaktadır. 

Bü münasebetle ayni mahafil Tür 
kiyenin geçen son baharda Türkiye -
Yunaniatan teminat misakı için yapı
lan müzakereler s11"a11nda.ki hareke -
tini halll"latmakta ve o zamanki ha • 
reketi ile bugilnkü hreketini mükaye• 
ae ederek bundan yukanki neticeyi çı 
karmaktadırlar. 

Müstakil Mir gazetesi diyor ki: 
''Bu1gariatanın kuvveti, sulha olan 

bağlılığmdandır. ve onsuz bir mjsak 
yapmaya çalııanlarm zaafı da bu mi· 
aakın hiç bir hakiki ihtiyaça tekabül 
etmemekte ve acil bir tehlikeyi ber
taraf eylememekte belki yalnız Bul -
gar milletinde bir meraret hissi tevlit 
etmekte olması keyfiyeti de münde . 
miçtir. Eğer ıniaak bizsiz İmza dile· 
cek olurııa Balkanlı bir devlet olmak. 
lığımız itibarile, buna tee .. üf ederiz. 
Bulgaristansız bir Balkan misalmım 
akdi, natamam itimataızlık dolu bir 
bürudet havası ihdaa , eden bir İ§ ol&· 
rak kalacaktır. 

Çiftçilerin nqiri efkan olan Zem
ledolako ııazeteai diyor ki: 

İktısat vekili 
Pazartesi geliyor 

(Başi 1 inci sahifede) 
lacağı kanaatinde bulunmakla bera
ber birliğin mecburi mahiyette olmau 
arzu edildiğine göre hükümetin takip 
ettiği prensiplerle telifi imki.nı olup 
olmadığının esaslı bir surette tetkiki 
lazım geldiği ve hu cihetin Ankarada 
hükı1metçe tetkikinden sonra kendile 
rile tekrar görüteceğini aöylemiıtir. 
Vekil Bey müteakıben ipekçilik, ku· 
maı evsafı, istandarizasyon yapılıp 
yapılamıyacağı Vfl amele v11ziyeti gi
bi muhtelif huıuaat hakkında fabrİ· 
katörlerden uzun izahat almııtır. 
Bundan aonra te•İsİ kararlaşmıf olan 
sun'i ipek fabrikasından bahsederek 
bu fabrikanın tabii İpeği azaltmıya
cağJnı, bilakis arttıracağını izah et • 
mit ve uBuraalılar yadııgamazlaıaa bu 
fabrikayı Buraada kuracağız.,, De
ınittir. Fabrikatörler vekil beyin bu 
aözünü şükranla ve alkışlarla kartıla.• 
mıılardır. Mahmut Celi.1 Bey Bursa
da tesis edilecek olan Merioos iplik 
fabrikasından da bahsederek fahri • 
kanın yerli Merinos yetiıtirilmeıinin 
teıvikini, bu itibarla çiftçi va-
tandaılara çok karlı bir İt da • 
ha açıldığını, kendilerinin hu 
hususta tenviri lazım geldiğini aöyle
miılerdir. Vekil Bey verdikleri iza • 
hattan dolayı hazıruna teşekkür ede
rek aynlml§lardır. Yarın öğleye ka
dar da bazı İpek ve dokuma fahrika
lannı ziyaret ettikten sonra Gemliğe 
gidecekler ve geceyi Gemlikte ıreçire 
rek Mudanya tarikile pazartesi günü 
latanbula hareket edeceklerdir. lzmir 
den itibaren Vekil beye refakat et -
mekte hu1unan lzmir valisi Kizım Pa 
ta Mudanyadan ayrılarak lzmire dö
necektir. 

tar görünmekte, ltalyan mahafili ise 
aksi mütaleada bulunmaktadırlar. 
Fransanın hedefi Yugoalayyamn tak
viyesidir. Diğer nıahafil ise BuJııaris
tana teveccübki.r göünmektedir. (Eı
tia) gezetesi , muhalefet reisleri ve bil
hassa pek yakın münasebette bulun
duğu M. Mihalakopuloatan mülhem 
başmakalesinde, ltalya ve lngiltere· 
nin pek mühim tefebbüslerini yakın· 
dan bilen hüklimetin misakın imzası
m tehir etmeıi li.zmı geldiğini yaz
maktadır. 

M. Papanastasyo tehir taraltarı 
ATINA, 3 (Milliyet) - Dünkü 

günün en mühiın hadiıesi, çiftçi ve a 
mele fırkası reiıi M. Papanastissiou· 
nun Belgradda bulunan Balkan de,·· 
eltleri Haricive nazn"ları Tevfik Rüş
tü Beyle M. Titııleaco, Y evtiç ve Maxi 
moaa ayni mealde gönderdiği telgraf 
olmuştur. Mumaileyh Balkan devletle 
ri arassındaki bütün ihtilaflar tama -
men halledilinceye kadar, miaal.ın im 
zasmın tehiri fikrinde bulunduğunu 
aöylemiıtir. M. Papanastaayou, bütün 
Balkan devletlerinin ayni zamanda 
misaka iştiraklerini temin etmek Üze• 
re yeni müzakereler yapılmaaını iate .. 
mektedir. 

"Bulgar hükii:meti hattı hareketin 
de sebat etmektedir. KO<DJulanmız -
dan hiç birine karşı tecavüz bia3İ bes
lemiyoruz. Ve milletler cemiyeti mu
kavelenameai ile Kellog misakı • ki 

Politikanın bir yazın ıulh için kili teminattırlar • ahkamı- M. Çalı/mü neulinıle tqebbüıler 
BELGRAD, 3 (A.A) - Politika na riayet ediyoruz ATINA, 3 (Milliyet) - Sefirler.n 

gazetesi bugünkü hapnakalesini na- Yan resmi La Bulgarie, Temps çoğu, Hariciye nazll" vekili, Baıvekil 

Ecnebi limanlar 
Navlun fiatları 

• 
(Başi 1 inci sahifede) 

piyasa11na nakliye ücreti yüzünden la 
panya fmdıklarından pahalıya mal ol 
duğunu ırörürsek, Türk fındıkları nav 
lununu derhal indiririz. Daha ileri gi 
derek ısöyliyebilirim, ki biz, ltalyan 
tirketi olduğumuz halde, ltalya fm
dıklarmın beher tonunu, Triyeıteden 
Lkenderiyeye 29 Türk lirasına nakle· 
deriz. Buna mukabil bugÜn Giresun • 
dan Triyesteye bir ton fındığın nav -
!unu 1 l liradır. Eğer bu fındık Türk 
vapurlarile Giresondan Iataanbula 
gelmit iı~ bunun üç lirası malı getiren 
Devlet denizyollan idaresinin veya 
vapurculuk ıirketinindir. Bir lirası li
manda aktarma masrafıd.... Bizim bun 
dan aldıjımız navlun 7 liradan iba • 
rettir. Bu da gösterir ki, esasen men .. 
faatimiz icabı olarak Türk ihracat eı 
yaaını ali.atiki bir tarife ile naklediyo 
ruz. Bizim de hedefimiz, Türk ibra • 
catının artınaaıd.... Buna naçiz bir 
hizmetimiz dokunursa, üzerinde yafa 
dığımız bu m.emlekete hizmetimiz do
kunınuı olduğ".ı için iftihar duyarız. 
Bunu diğer bir vakıa ile de isbat ede 
biliriz. Eskiden mülga Seyrisefain!e 
aranuzda bir itilaf vardı. Seyrisefain, 
Karadeniz limanlarından getirip Is • 
tanbulda vapurlarımıza aktarma etti 
tiği e§y için bize kendi tarifelerinden 
yüzde 20 nisbetinde tenzilit yapar -
dı. Biz de Karadeniz limanları için 
getirdiğimiz ve Seyrisefain vapurlan
na aktarma ettiğimiz eşya için ayni 
tenzili.ti yapardık. Yeni kaputaj ka
nunu mucibince tatbik edlimekte olan 
tarifeler kat'i mahiyettedir; tenzilata 
müsait değildir. Bu itibarla Devlet de 
nizyolları idareai, bize bu tenzüib ya 
pamıyor. Fakat biz, yüzde 20 olma -
makla beraber, gene Devlet denizyo) 
!arı vapurlarına aktarma ettiğimiz 

Karadeniz eıyaaı için bir mikdar ten
zilit yapmaktayız.'' 

Sinyor Boneta, lstanlıul limanından 
kendi .vapurları araamda aktarmanın 
ahiren menedilmi tolmaaına da teınaa 
edere kdemiıtir ki: 

" - Bu hususta lkbııat vekaletine 
müracaat ettik. Meseli. Giresondan 
Tiryeeteye bir vapurumuzun aldığı 
malı, latanbuldan diğer bir vapurumu 
za aktarma ederek aüratle mahrecine 
gönderihiliyoruk. Şimdi bu imkandan 
mahrum kaldrk. Teıebhüsatımızın, 
hükfunetçe tetkik ve müsbet bir ka· 
rara raptediJeceğini ümit ediyoruz.'' 

MiLLiYET - M. Boneta'nın me· • 
zuu bahsettiği bu aktarma iıini, bu sütun 
!arda dikkatle ve etraflı surette yaz
mışbk. Veki.let, ihracat etyamızın ec 
nebi piyaaalarma ucuza maledilmesi 
için bazı tedbirler almıtlll". Lloyd Tri 
yestinonun veki.lete arzettiği esbabı 
mucibeyi bilmemekle beraber, veki -
Jetin en musip kararı vereceğine de 
fÜphemiz yoktur. 

Cemiyeti erde 
Zn"lann teli.kisine hasrediyor. Ve Ar- gazeteıinin makalesini tefair etmekte M. Çaldariıi ziyaret ederek, uzun 
navutluk ile Bulgaristan mümesaille- Ye o makaleden qağıdaki fıkrayı ik- müddet Balkan misakı etrafmda mü- Nekadar marangoz var? 
rinin yokluğuna teessüf ettikten aonra tib.u .eylemektedir: !&katta bulunınuılardn". lngiliz ve ltal 
hu iki memleketin hakikate cephe - "h'alihazn"da teııadüf edilen mÜ•· yan sefirleri, hassaten S.:lıruutanın Maarif vekaleti, ticaret müdürlüğü 
den bakmaları lüzumunu ve miaakta kilin ameli surette önüne ge-ek' miııaktan harir kaldıgm" a l•aret etmis va11tasile Maranııozlar cemivetinılen 

• mümkun·· mu·· ?." .~ • ~ • ' bqkalarınm menfaatlerinin tatmininı !erdir •• Ayni sefirler evvelce de mi • bazı malümat utihsal etmiıtir. Ceıniye-

--
Gazi Hz. Yozgattaı ._l __ 1.;_· u_v_·_ u_" __ J 

(Başı 1 inci sayıfada) T f k• 
etrafı binlerce halk ile doludur. Halk ele OnU lffi 
mütemadiyen büyük kurtancısını alkıı-
lamaktadır. ı• t tt"? 

Şehirde sevinç ve heyecan devam edi- ca e 1 • 
yor. 

••• 
YOZGAT, 3 (A. A.) - Hususi muha

birimiz den: 
Reisicümhur Hazretleri bugün saat 15 

te Yerköy'den hareketle 16.30 da Yoz
gadı teşrif etmişlerdir. Yozgat vilayet 
konağını, alay kumandanlığını, belediye
yi, C. H. Fııkasmı, halkevini Ye liseyi 
ziyaret etmiıler v" alkıılanmıılardır. 

Reisicümhur Hazretleri vali konağın
da bir müddet iıtirahatten sonra bugün 
Y erköye döneceklerd~. 

••• 
YOZGAT, 3 (A. A.) - Geceyi Yer

köy istasyonunda geçiren Reiıicümhur 
Hazretleri bugün Y ozgadı teıril buyura· 
caklardn". Müıarünileyh Hazretlerini 
kartılamak Üzere bir heyet Y erkôye git· 
miıtir. Şehir coıkun bir sevinç içindedir. 
Halk büyük kurtancıyı kucaklamak için 
geceden heri heyecan içindedir. 

Şehrimize muvasalatlerinde yapılacak 
tezahürat emsalsiz olacakıır. 

Kırşehirıle 

KlRŞEHIR, 2. A. A. - Reisicüm
hur Hazreteri 31-1 ııecesi Çankayadan 
maiyetleriyle birlikte saat lAO da Ba
la üstünden Kırşebiri istikametinde 
hareket ve gece saat 5 buçukta Balaya 
muvasalat buyurmuılardır. Orada iki 
aaat kadar kalarak hükiimet ve Cümhu
riyet Halk fırkası erkaru ve halk ile ko
nuımuılardır. Müıarünileyh Hazretleri 
Baladan halkın çotkun tezahüratı ara
sında müfarakat ve Kam.an üstünden 
Kırıehire müteveccihen seyahatlerine 
devam buyurmuşlardır. Bünyandan iti
baren devamlı yağmur kar ve tipi gibi 
en müşkül loı teraiti içinde on alb saate 
yakın bir yolculukta sonra Kır§ehİre 
muvasali.t huyurmuılardır, 

Reisicümlıur Hazretleri Kaman fİma· 
tinde Kıqehir valisi tarafından istikbal 
edilmiş ve Kırşehir balkının fevkalade 
çoş.kun sevinç tezahüratı ile kartılanmıı 
la.dır. 

Müıarünielyb Hazretleri K1r1ehirde 
halk fırkası merkezini ziyaret ve rüesa 
ve halk mümessilleriyle temas etmiıler 
ve geceyi vali konağında geçinniıler
dir. Bütün ırece Kırıehiri ve civarına 
kar yağmııtır. 

KIRŞEHiR, 2 , A.A. - Reisicüınhur 
Hazretleri bugün öğleden sonra saat 3 te 
Y erköye müteveccihen ıehrimizdn mü
farakat buyurmuılardn". Caziıini bir ıre 
<;ecik bağrında Y&f&lan Kırtehir halkı, 
büyük misaf"ırini samimi ve candan te
zahüratla teıyi etmiıtir. 

Yerköyde 
YERKÖY, 2.A.A. - Reidcümhul' 

Hazretleri bu ak§am saat 21,30 da Yer
köye muvasalat buyurmuılardır. Mü
ıarünileyb Hazretleri, Y ozgal: valisi Ye 

alay kumandam tarafından mmtakala· 
n hududunda istikbal ve Y erköyünde bü 
tün halk tarafındaıı fevkalide tezahü
ratla kartdanmıılaıdır. Reiaicümhur 
Hazretlerinin bu gece burada kalarak 
yarın ot-1obille Y ozgada seyahat et
meleri ınemuldur. 

Telefon da ömıünün yüzüncü yı· 
lını ikmal etmek üzere bulunuyor• 

Umumiyetle Amerikalı Grabaıtl 

Bell'i telefonun mucidi olarak gös· 
terirler. Fakat fen tarihinin de bir 
mahkemesi var, hükümlerini veri· 
yor, yanlıs kararları nakzediyor· 

Bu suretl;dir ki telfonun bakilci 

mucidinin yüz sene evvel kanunu· 
sanide doğmut Philippe Reis ismiıı• 
de mütevazi bir Alman muallimiııiıı 
olduğu anlatılmıttır. Almanya tiıtl" 
di bu adamın yüzüncü yıldönüuıii· 
nü tes'it ebnektedir. 

Bu zat 7 kanunusani 1834 ele 
Geln hausen isminde küçük bir ks• 
sabada doğmuştur. Küçüklüğünde 
fenni feylere karşı büyük bir teJJJll" 
yül gösterdiğini gören hocaları, 

çocuğun babasına tavsiyelerde bu· 
lunmutlar, bunun üzerine Reis 

Hamhurg civarında leyli bir mekte

be verilmiştir. Orada ilk fenni m:ı· 
lumab elde ebnişse de, ailesiniıı 
fakru hali daha genit fenni tctld• 

kata müsaade etmediğinden,talebt 
liği bırakarak bir boya fabrikasına. 

çırak girmiştir. 

Fakat bu yeni vazifesinde Reis 

zihnini daima itgal eden hülyaları· 

nı unutmamıth• Onun için bot vıı· 
kitlerinde Profesör Boettger ismiıı• 
de bir alimin fizik cemiyetinde ver· 
diği kurslara devam ediyord1'• 
Reis böyle yavaf yavaş fizikte nııı· 

IUınatmı kuvvetlendirdikten sonra 

1858 fizik dersleri vermek iateclİ· 
O sıralarda F riedrichsdorf isminde· 

ki küçük bir kasaba mektebinill 

böyle bir bocaya ihtiyacı vardı· 
Reis bu hocalığı istedi ve aldı. O 
tarihte yirmi be~ ya9ında idi. Artılı 
bu sahada çalıtabilmek için dabıı 
genit imkanlar bulmuş oluyorclıı· 
Genç hocanın en çok sevdiği teylef' 

den biri de musiki idi. Bir çok mil' 

ıiki aletlerini de kolayca çalıyor· 
du. Evvelce Page isminde Ameri· 

kalı bir profeaörün yaptığı bir teC' 
rübeyi daha tatbiki sahaya aokar;: 
bir çok musiki aletlerinin sesi ·,ıı 
bir nakil vasıtuile uzakça me~ııfe· 
lerden dinletmeğe muvaffak olroıı! 
tu. 

ııörmemelerini, fakat ayni zaman~a La Bulııarie diyor ki: aakm imza11 için yapılan müzakere - tin verdiği malumata göre, cemiyete da-
kendi menfaatlerinin de tatmin edıl- ':Maksat sulhü tanin iae bunun ~a !erin tevlit edeceği tehlikeler hakkın- hil olmak üzere latanhulda 128 i dük.kan gı"hi, Ticaret odan aalonunun mahke-
diğini görmelerini yazıyor. reaı mevcuttur. Ve M. Mouşanof BYk- da hükümetin nazan dikkatini c .. Ibet sahibi, 313 Ü iıçi olmak üzere müsliiman, meler tarafından iıgal edilmit bulun -

1871 de Frankfort fizik cemiyeti• 

ne verdiği muhtırada uzak nıes"' 
felerden bir tel vasıtası ile konııl' 
mak imkanları olduğunu izah el• 

mit ve cemiyete takdim ettiği uzııl'. 
tan telle konu9ma aletinin ismiıı' 
de "Telefon,, diye o koyınuttu. KuTVeti zalanmn hüınü niyetin -. ret~c -.demi tecaTÜz miaaklan alufü>i mitlerdi. 23 Ü dükki.n sahibi, 14 Ü İfçİ olarak mu- maaı basebile yapılamamııtır. 

de toplanan küçük itilaf mmtaka~ı teklif ederek hu yolu göatermiıtir M Ç ld • aevi, 116 s dük.ki.n aah.ibi, 262 si iıçi Bazı cemiyet reis ve katipleri, esnaf 
anlatmaya tam bir ıniaa~ ye"!'ek!ed!'. Bulgari•tan daiına bu yola ııirmeye v~ • a ~ ımzaya mezuniyet olmak üzere Rum ve 38 i dükkan aah.ibi b 
Balkanlarda da böyle hır teli.kki ha- müzalıceratta bulunmaya hazırdır. verecek ve 97 ai iıçi olarak Ermeni ki cem'an mürakabe ürosunda huıusi ıurette gö- Bir tavzih 
kim olmalıdır. ve o zaman Balkan mi • • • ATINA 3 (M"I 335 dükkan oahibi ve 686 iıçi maranııoz rÜtmütlerdir. Bu meyanda ıabat sonu· 

(M• k • 1 ilyet) - Görünüşe na kadar . cemiwetler vasıtaaile Ticaret l5TANBU' 3 (A.A.) - Te•kıl~ ukı tam olacaktır. ısa müzakereleri lıaklruıJa A- göre, harici tazyika Ve muhalefet (,r vardır. , .., • 
Ecnebi matbuabn birçok defalar na_Jolu Ajansının yukarıda Jercettiği kalannm tiddetli muhalefetine rag" • Bunlardan baıka cemiyete dahil 19 odaıma kaydolunmayan esnafm liıtele- ikinc.i reisinin tekzibi: 

-·~ 1ı b l • h • · d ltalvaft~ 158 Yunanlı 17 1 21 Ma rinİn odaya verilmeai ve ceza kestiril· kaydettiği ııibi Balkan misakının iııı- ··- a •r erı ancın e olarak Ati· men, M. Çaldariı miaakm imza.sına '-~ ' ran{ - Türkiye idman cemiyetleri ikiı# 
zaaı Balkanlann ve Avrupan'..'I ~·lhu~ na muhabirimiz.in Yunan gaut;leri • mezuniyet ver~ektir. car, 8 Alman, 13 BuJııar, 4 ngiliz. 4 meai takarrür etmiıtir. , 

~ - · · ~~ Çek 1 ak ab 2 A t al 9 Ruı reıaı ve BeyaZlt mebuıu Halit Beı hakıınmdan çok büyük ehemmiyeti nın nerrıyatına göre ııerdiği müteler- os ov y ' vus ury ı, ' M 1 • "d h 1 ıı' 
haizdir. Çünkü umumi aulh politikası rik bazı haberleri de, kaytli ihtiyatla Mi•ak, müstakbel muahedelere e- 1 Polonyalı, 1 Arnavut ki cem'an 271 ar&RQOZ arın YBRI 1 are eye muharrirlerimizden birine verdıği , 
hu misakın akdile lnıYvetli bir istinat telôkki ederek, ııadece okuyucularımı la6 mı olacak? ecnebi tebaa11 marangoz men;ttuı:;,dar Marangozlar Cemiyeti yeni idare he- yanatta kendiıinin Calataaaray k11l~' 
·h b im k d B" 1 h za malumat ııermö• olmak ;,.;ft d d. Cemiyete kaydolunmaınıt ın • · tihaba b 18 · ele d bü ..:..asetini deruhte edeceg"i hakt.•"' ııa u a ta il". maena ey ' ma • . ~ •-· erce ı ATINA, 3 (Milliyet) - Belgrad- Türk ve ecnebi maranııoz bulunduğu yeti ın b u ayın ın yap a- •• , •• 

demki Balkan devletlerinin me..U.i )'Orwı) da çıkan (P-avda) pzetesi, miaakın tahmin edilmektedir. caktll". O gün intihaba memur heyet, da yeTIDi gazetelerde intiıar eden "" 
hlç ıüphe edilmiyecek bir surette su) 'Atinaıla iki cereyan bütün Bal" n muahedelerinin eııasını E f I . d I k manuıgozlarm müteki.aifen bulunduk- vadisin tekzibini rica etmiı ve Gal•

11 

hün muhafazasına Ye ihtilafların harp teşkil edec<..ğini yazmak~.... Bunr sna cemiyet erın e ay 1 lan mıntakalara giderek rey toplaya- saray kulübünden böyle bir teklifi,'. 
•İz terriyesine teveccüh etmittir, hu ATINA, 3 (Milliyet) - Buradaki dan anl .. ılıyor ki L.. .,_ .. __ devi~ t 1 t apılamadı caklardır. kar 1 d - "b. ğ t kl"f JI' 
d )·•' " • ) b• hf _, uar D&UUUI ~ op an 1 y c • • • d d L-- fi &§illa lgl gı 1, e er e 1 ya •JI ev ""'enn aôz eri, milletleri mukad- ecne ı ma ellerinde Balkan misakı • tm" 1·n Balkan han·cın· ·'-ki d""lellerle emıyet nızamnameaın e e .,_, d -'---tl "" pda--•~ l d sa a teıkili.ttaki vazifesi dolayıfl ucra armm tayin edildikleri heynel - nm İmzası leh ve aleyhinde kuvvetli müstakbel münasebetleri, Balkan mi- Esnaf Cemiyetleri reiıi ve umumi taılilit ya c;aaur. ntihap eanaaın ., · • 
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milel mecliılerde hilhaasa tahdidi tea cereyanlar vardır. Yalmz Fransız • in aakmı imza eden devletlerin de mu.-a katiplerinin dün icrası mukarrer olan bu tadilat leh ve aleyhinde de maran· bunu kabul edemiyeceğini aöyleJJJ'1 
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k111 Tarihi roman: 47 her alırsa, benimle eğlenmiyecek- Diyerek, Bora'nın yanına ııirdi. ta Meraii.'nın yanında ııenç bir ka· heri, aramızdaki gerginJik gev~ kik 

Güneşin Oğlu 
Ya.zan: lıkender FAHREDDiN 

Çekirgelerin tarlalarda bir gün 1 _ Madem ki çekirgeler gitti •• 
bile kalmadıklarını gören halk, se- Yurdumuz bu beladan kurtuldu de
vinç ve nete içinde (zafer ve aela- mektir. Hemen yarın herkes tarla
met türküleri) aöyliyerek geziyor- larına gitsin ve topraklarını kazıp 
lard~: ,. • • • ekmeğe batlaaın •• 

Gunet ın oglu aktıı:mdan berı Diyerek odasına çekilmitti. 
devam eden bu seslen itilmekten Şehir halkı sonsuz bir sevinç i-
usanmıttı. ç;_?dı:_ .•~kaklarda dolatırken, Bora, 

Bora çekirgel~rin bir gün içinde Y?rı:gının gittikçe artan ezginliği-
defolup gittiklerine sevinmiyor de- Dl gıdermek için, çareler arıyordu. 
ğildi. Bu, genç reisin aylardan be- M_~rsa'yı mutlka bulmalıydı· • 
ri görmek istediği ve beklediği bir Goçebe kızının böyle gizli bir el 
netice idi. Bu hadisenin yeni ölke- tarafından kaçırılışından herkes 
Jer ka:z:anmıt kadar ehemmiyeti müteessirdi. 
vardı. Çünkü, çekirgeler tarlalar- - Reisin ocağından insan kaçı-
da günlerce kalmış olsaydı, Bora ran kimsenin aramızda ifi yok. 
ve onunla fikir beraberi olan Bil- Diyerek Günet'in oğlu'nu sıkıt· 
ginler halk yanında küçük düte- tırıyorlar ve yaklanınca yaban ö-
cekler ve bir daha hiç kimseye küzlerinin ağzına atılmasını isti-
söz geçiremiyeceklerdi. yorlardı. 

Çekirgelerin mağlup bir düşman Bora'nın adamları şehrin içinde 
ordusu vaziyetinde, başka tarafla- ve dıtında (Mersa) yı arularken, 
ra akın edişieri, reisin mevkiini genç reis, odasında kendi kendine 
yükseltecek kadar mühim ve şeref- dü,ünüyordu: 
li bir mıızafft>rı}"ctti. - Benim gözümün ve elimin al-

Fakat, Bora . bıı hadise ile fazla tında bulunan güzel bir göcebe kı-
men:ul olııak i ~t · miyordu. zını kaybettiğimi dü,manlı;rım ha-

)er mi? Sayısız gözcülerimin babe- Günet'in oğlu akf&llldan beri dm gördüm •• Onu koruyan bu ka- mittir. Onun benim yuvamll kaclll di/ 
ri olmadan kaçırılan Mersa'yı bir çok ,atkın ve dalgın bir halde, dm, demir bilekli bir canavara el uzatacağını zannetmiyorıııt': lilt 
iki gün içinde bulamazsam, herkes Mersa'nm nerede gecelediğini dü- benziyor. Mersa timdilik onun avu- Ba9ka bir kız vana, sen söyle lı' ' 
yanında küçiik düteeeğimi biliyo- tünerek, yatağının kenarına uzan- candadır. Onlan bir dağ yamacın- kalı"'! .• ! de.i 
rum. Ocağıma, bugün Meni için mıttı·· Asu'nun sesini duyunca ye- da, iki uzun ağacın dibinde, bir - Ditilerin yüzüne bak~'i:. l'iik 
uzanan el, yann benim için uzana- rinden fırladı: oyuk içinde ha, hata dayanıp ya- elli yıldır uğursuzluk sayanın. V,. b(j 
m.:ız mı? Bu gizli eli her halde mey - Meraii.'yı buldun mu? tarlarken gördüm· ti malılWdardan daima uzak. '11• di~ 
dana çıkarmalıyım... Diye sordu. - Asu yanlıt olmasın, Asu? ! fadığım için, on1arın hiç birİil1 ~Je eler 
· Bora hiddetinden yatamıyor, ihtiyar sihirbaz, o dakikaya ka- Çünkü Mersa'yı Sertelli' de koruya- nmıam. Hangisi yaban öküzlet1

1
,. 

yatsa da gözüne uyku girmiyordu. dar, Bora'nın Meraii.'ya g?nül ver- cak hiç bir kadın yoktur. boğuşacak kadar cesur ve atılsa.,~ elııı 
Meraa'yı seTdiğini, omı &örmeden diğini bilmiyordu •• Delıkanlının - Gözlerime ben nasıl inanır- dır, hangisi farelerden kaç&' i• lııııı 
bir it yapamıyacağını kendiıi de yüzüne baktı .. Bakıtlanndan kork- sam, senin de öyle inanmanı iste- kadar korkattır, bunu sen dalı" d~ 
anlaını•tı. t rim, oğul! Babanın hangi gece ö- · b·1· • • 1 ı ),;) 

T u.. I b yı ı ırsın, ogu • . Jt• ıı 
Mersa'nın alet genç reisin yüre- Güne9'in oğlu, ihtiyar Asu'yu leceğini de evve a en keffetmis- Bora hayret ve tereddüt iı;:ıll 

ğini yavaf yavaf sarmıya hatlaınıt- yiyecek, parçalıyacak gibi bakıyor tim. Yüz yirmi yıldan beri yeri, gö- d d v b k k 
d ğü ve gökteki yıldızları gören u agmı ü ere : .Jı~ 

tı. u. b h b ld , - O halde Mersa'yı bulıull ,,.. 
Bora: ihtiyar sihirbaz, o güne kadar, gözlerim, eni iç ir gece a at- demektir! Nerde ve kiminle tıe;~ 
_ F rat incisini gökten Tanrı da ne Sertelli' de, ne de diğer Türk mamıtbr. Hatta Mersa'yı kaçıran b b 1 d • .. 1 et-$ t' 

h • 1 • d b. k ·• ı·· ·· k kı·msenı"n bı"le bu kadın oldug"unu er u un ugunu soy eın .ı .ıe görse severdi. • • te ır erın e, ır ıza gon unu ap- yıldızlardan anlayıfının ne .,e~ 
1 

ı 
Diyerek, sabırsızlıkla (Asu) yu tıran bu kadar yanık yürekli bir iddia edebilirim .• Mersa timdi bu var?! ~~ 'İiı · 

bekliyordu. delinkanlıya rastlamaınıftı· diti kaplanla koyun koyuna bir ıJcııf" 
G k ttı • ag"aç kovugu" dibinde, anasının ku- Dedi •• Tekrar ayağa kı:. '•i 

ö yüzünü yıldızlar bürümü•- Otur, oğul! Dedi - onun ya gı A b ld lı 
. tü. T ve sıg"mdıg"ı yeri buldum. Yarın cağında uyur gibi, emniyetle uyu- sunun oynuna sarı ı: ~ı 

G Yor. - Ben hangi dağın yaro~.' tıt' e.Jı 
üne,in oğlu, (Asu) nun Mer- sabah çıkar, ararsın! ıı~ ~ k 

sa'yı aradığını biliyordu. Bora geni9 bir nefes aldı.. Bora meraka düftü: gideyim, babacığım? Ben o 1 c' 
A d -

- Pekı· ama, Asu, bu kadın kı·m relerde arayım? Sen bana Y
0 ~. su o gece, ancak sabaha kartı Tekrar, kalktığı yere otur u.. 1 

Mersa'nın yıldızını bularak, genç Gözlerini ihtiyara dikti: olabilir? Yurdumuzdaki di'i kap- ter •• ! çıı-1 .' 
kızın izini keşfedebilmifti. - Çabuk an1at, Asu ! içim eri • lanları sen benden iyi bilirsin! ihtiyar sihirbaz bahçeye 'J'i'il' 

ihtiyar sihirbaz (Bora)nın evi- yor •• Onu sağ olarak bulacak mı- (Sarısu)ların atılgan ve ni~ancı Bora Asunun arkasından 
ne geldiği zaman, delikanlı henüz yım? kızından ha,ka benimle boy ölçü- dü· "s.ıJı<" 
gözlerini kapamamıştı. Aıu anlatmağa ba,ladı: şecek kim var? Halbuki fimdi on- Sihirbaz bafını yukarıya 

Asu: - Yıldızların gösterdiği yerde !arla da uzlaştık.. Babasına hir ko- mıth• . ,,._e i 
- Müjde oğul! h. "r ölüm tehlikesi oktur. Hat- carın.n altın öndeı·di"im ünden Bıt 



.... 
Tarihi tefrik~m1z :-20-
Napolyon • • 

ımparatorıçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Ycızan: PAUL REBAUX. TercümeeJen:H.TAHSIN 

Jozefin 'in geçici hevesleri 
danBu .. \k?pekten hatka Viyana· 
fişın!non nimi, cüce, dik kulaklr, 
den iki k'~ert bakıth Lulu cinsin
ler f 0ı>ek te vardı. Bu köpek
ril~ b-ka.ıi.de küçük olması itiba· 
hayva '[ 0l'Uncağı andırırdı. Bu 
mucip n a~ın en ziyade nefretini 
Meıeı. k.an şey kırmızı renk idi. 
dinaıt •rınızı mantoları ile kar· 
hisler .ara kartı dehtetli bir nefret 
lok o) 

1 Var~ı .. Bu kardinaller pro
arıı t n;ıucıbınce İmparatoriçeye 
kardıkt•rne geld ikleri zaman çı· 
l'nek iırtl;! ıriirültüye tahammül et 

I anı yoktu. 

hedi~ara~oriçeye bir Çinli cüce 
dığ1 eh edıl~itti . Bu cüce, kazan· 
ra ka beınınıyeti bir müddet .son
:ı ine ~-~~tiği zaman tarap mahze 
Boyun ""fllağa memur edilmitti. 
zende un küçüklüğü basebile mah 
rebiJiı-d-1\ Uzak kötelere kadar gi 
bir di.i .~· F ~at bilinemez nasıl 
Po]y0:ınce ıle bu Çinli cüce Na
kaııaat un h~rpte ölmesi lüzumuna 
ncfi1 8etmıfti ! Efendisine ait en 
bi11 •. urdur şaraplarından iki 

,ışe .. 
sını gizlice !atmıttı. 

Joı f' Yı kuııe ın sonra1arı bir arap ala-
tır. i ~ağa batlamı~tı. Bunla
"ard;~r[{ nde her ç_eşidi , her adlısı 
lı.liyj ılhas~a Saıt, Mustafa ve 

. Pek severdi. '· a,, .. 
<>ır b 1 !:un Hindistanda n gelen 
" ,o cu B 
gu hed· orneolu bir vah,i çocu-
Ço,;:ll~u 'Ye getirm:fti. Jozefin bu 

~·· v~ ~zukn z~manlar bizzat bak 
onu •• P ı hır hayvan sever gi-""""'. . ...... ... •• tı 
"-Uç" 

Yaı k Utı Vah . .. .. b' . d b 
rn k adını şı gunun ırın e e 

b.a. iltıı.. ara kar,ı tabii bir inhi-
ı r f -un ... h . k 11'\'at k ~ ız ar etmıf ve tam 

1 ı zlarcf1111 ~!ayarak sarayda genç 
~ ııa halde k 1risine saldırmı,, kızı 

<l J02ef' 0 rkutmuttu. 

c:~· k~~· rnakineli oyuncaklar
>tıı,ıl;kıarc1~111 bulunduğu çiçekli 
de n ~•darı 11• keman çalan may. 
ho n 8•ıı11ra~ kapağı açılınca için
' . 'lanırdt ~ fırlıyaıı kutulardan 
:>ır y • "ta 1 1 t erde b 1 P ar a uzun zaman 
İd~ellit oyu~ ukınu, olmaktan mil-

i, ca ınuhabbeti fazla 

d ~aiyef . 
'! a. bu e- · ı/ııdekı bütün kadmlar. 
et J02 ~. 1 Vahi feylere meclubj. 

/Ilı e •nden r iyaret etmişti. 
PQrat • • .• 

Jo . orıçenın mucevheratı 
"e b Zefın .. h 

11 , mucev eratı parlad • 
~<ltaaı Pal rlaklığın cazip bir nıaıgı 
iç' Odu " · · n. 
b-'ndi ki h gu ıç;n severdi. Bunun 
rır intıi.;. ~r parlayan feye kartı 
1
11ldenb ~kı ~ardı. İtalya seyaha. 
"lıt b. erı hır servet yapınak ya 
de 1 ~ mücevherat hazinesi vüc~ 
llıeg~e~ır°.'ek emeliyle değil, fakat 
'?ıd~a bır ge~danl~ ğ.ın ~yna kar,ı 
~Zi;-.Yapacagı tesın gormek bir 
•e ll'un par " d 1 ' ~•et magın a par adığını 
'11\ıı..._ lllek heves') .. d · ~·1ı ı e mutema ıyen 
ı J112 ~~at toplıyordu. 11

'
1nd " 1

1\ öld "k takd· al\ ı.,- u ten sonra elmaa-
ftank' h~;ıc1~i.ı:erdanlığa kıymet 
tafJa.rd •le a~ 1 ~!'-man dört milyon 
ra ile <ltı b:r~ ~01'Ünmüştü. Diğer 
ti. Sıı Yedi tii ın~ de bugünkü pa
la•lar lltııı tib ~ d~'..n frank biçilmif-
'' 

1 d.. 1 
'"er .. .. • • 'alık . a Yrı • " zumrut, ıncı 

fra.11 lı ıtıcj 1 kıYnı.eti haizdj. Uç 
ll'a illa! Rerdanlığı b · .1 Ço• :~~efih. olınuftu. ır mı yon 

"'·" ı,. ~ın txı" ~"111111 i, huntcevheratı o kadar 
~kler lll-.dılh d:rın araırnda hiç 

dıjllıi • altıııtı i .;ardı. Bir çok •· 
lar b• kı.._ ncı er, üstü h~L 

• ii.._ , .. ıetJi •··I ..,. e-
lı """" ~Al - ar, türkiivll2;. 

dai .... ~ lllii~vlı arı ınevcuttu. 
rii'.....,_ te d eratın çe 1 
b "' h' c it etr . d' rçeve erini Ur· ır rn ırır ı. Bazan b .. 
di.,:ıı el asa Önünde oturur : 
de r "e ~larını ma•a Ü • 

'di Unları I ' zerıne 
il · . saat erce ıeyre. 

elııı u ll\ .. 
llıın~g(llrı ~ce"lıerat imparatorluk 
ll'ıı a kaı anrnda oyuncak n:ıaka 
~1111 ~a~ıla~dr. Çünkü bu elınaala; 

«~tık .;nın b.eheri on iki n:ıil. 
te Jol!ef· lVrnetınde idi. 

Vb ltı lı"t" b 
~tııı erata lı." ~ u kıymetli mü

e:ı,di. ıç bır ehemmiyet bab. 

(j • 

1l!ıı lll" denilecek notlar 
l~'ii oı~,:~jherat pe~ pahalıya 

i,· 111,;ar t. llıparatorıçe hayatı 
''1d uır ii.l . . • 
~b en ib etnın daımı tema. 
alı ar bir k;et telakki ederek ve 
it; \deceğintl:vetin. her mütkülü 

ıı . egaPsı:ı: s~ d~ıma emin ola-
! Parı~lerde bulunur 

0ııı"'Par11tor 
i 1 '

0 1 etrnecİ gelen faturaları 
"n-:• en derh~I .. .ı • ... , e '~· . .. .. yuzue yır 

· dı, T uccl\r b h 1 u an•-

ketin kendileri için büyük zaran 
mucip olduğunu iddia eder, fakat 
bu tarzdaki zararları memnuniyet 
le kartılamakta tereddüt göıtermi 
yerek ertesi eünü koridorlarda 
malının tethiri için tekrar aayara 
gelirlerdi. 

Hiç bir zaman İmrapator, Joze 
finden borcunun tam miktarını 
öğrenemezdi. İmparatoriçenin sır· 
da9ları kendisine daima: "İtiraf 
ediniz, Madam, her teyi itiru e· 
diniz .•• " tavsiyesinde bulunurlar
dı. 

- Hayır ... Beni öldürmeyiniz .. 
İktı-.at ettiğim bir kaç frankla 
borçlarımı kendim ödemeği ter· 
cib ederim, cevabını verirdi. 

Esasen borcun mevcudiyetin
den Napolyon derhal haberdar o
lurdu. Jozefinin kızarmıt gözleri
ni görünce yanındakilerden biriıi 
ne: 

- Eminim ki, bu itin altında 
gene bir borç meaclesi vardır. Bu 
nun ne olduğunu öğrenıneğe çalı
•ınrz, derdi. 

Bu i,le tavzif edilen adama kar 
fi Jozefin vaziyeti itiraf ebnekte 
geçikmezdi. 

Napolyon bunun üzerine: 
- Bu paçavra ponponlar için 

hu kadar para aarfetmek rezalet. 
tir. Bu auretle bir takım frenkle
rin paramızı çalmalarına müsaa
de edilemez! Bunlann paraları ve
r ilerek buradan defedilıin ve bir 
daha yüzlerini görmiyeyim ... Söz. 
lerile mukabele ederdi. 

Bir gün yemek esnasında Na. 
polyon Jozefinin arkasından gele 
rek kulağına: 

- Borcunuzu dü,ünüyor musu 
nuz, Madam? Demitti. , 

Jozefin bunun Üzerine tekınil 
saray erkanı huzurunda ağlama· 
ğa batlamıftı. 

Napolyon Jozefinin bu suretle 
nadim olduğundan memnun görü
nerek: 

- Azizem, ağl•mağa lüzum 
yok. •. Müteselli ol. .. Demitti. 

Ve ertesi günü borçlar ödenmit 
ti. Bu borçların da miktarı hazan 
altı yüz bin franga baliğ olduğu 
vaki idi. Fak•t Jozefin gene bor
ca girmekten bir türlü zaptı nefea 
edemezdi. 

Napolyon bir defa, borc alhna 
girmeği bir takım rabıtalar ihdas 
ettiği için sevdiğini ıöylemitti. Bu 
suretle karısı kendisini tam mana
ıile memnun etmİf demek oluyor
du. 

Saray hayatı 
lmparaporiçe için bu yeni ha,. 

yat ekseriya can sıkıcı b • takım 
me,ğuliyetlerin de ibd ır • 
oluyordu. Fakat J .asını mucıp 
leleri kendisine oz~ın hu me,g~ 
ile ifa etmekt f~. aus zarafetı 

en arıg olmazdı 
imparator bir •ahs . • 

ray erkanım te k ·ı a. ~!t olan sa 
• • 1 f ı ettıgı zaman 

hır aıskerı a ayı gibi bu I d' • 
1. 1 ' d t k n arı ıııp 
ın e ı are eme istem' 

8 bo h d 
1f ve or-

n ane anı zamanında ld • 
'b' t k lkm 0 ugu 1ıı ı ya ıp a a saati • k 

d b. tm k erıne a-
ar te• ıt e e •rzusun d.. .. .. M 1• a u•mu, 

tü. ese a . aparbman dahilinde 
hulun~ b.11'. ~renaten imparator 
2ece kasesını ısteae bu kase evve
li prensin n:ıaiyetinde b~lunan 
mabeyinci tarafından prense veri 
lecek ve Bitmedi 

Peı·ete 

Sebepsiz dayak 
Kumkapıda oturan 20 yaılanndalı:i 

Aao iımindeki kaclınr sebepsiz olarak 
döven lbrahim iamindeki tah11 yaka
lanmııtır. 

Cama vuran sarhoş 
Kumkapı Nitancasında 31 numaralı 

evde oturan Yaf'U' sarhoı olduğu eına· 
da sol elini pencere camına 't'Urdufun• 
dan ağırca yaralıınmııtır. 

Turşucunun paraları 
. Arap camiinde turtucu Kazımın 16 

ltıraaını çalan sabıkalı Yaıar yakalanmı1• ır. 

Kabataşlıların çayı 
kab..taı Liıeıl Mezunlar B' I" · ta 

rafı da ... ıgı • 
. . 

0
.. n, birlifin kuruluıunun yıldönii

munu kutlulam k .. 
tinde b. ~ uzere bu ayın on be· 
ra ır çay zıyaleti verilecektir. Pe-

palas salonlarında tertip ed'I b . 
le toplantı ı en u aı. 
leleri d sınai Kahataıta okuyanlar aİ· 

ve oıt atı davet edilmiştir. 
Saat on altıdan yirmi bire kad"r de

va":' edecek bu toplantının mükemmcli
yetıne heyeti idare tarafından çalıııl
maktadır. 
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A vusturyadaki 
Alman tethişçiler 

(Başı 1 inci sahil ede) 
lacaktır. Berlindeki Avusturya elçiıl 
tarafından M. N euratha tevdi edile- ' 
cek olan bu telırrafnameden büyüle 
devletler de haberdar edilecektir. 

"Biz Almanız, fakat Avu•turyalı 
kalacağız.,, 

VIY ANA, 3 (A.A.) - Afili• Avua 
turya köylülerinin tezahürü münaae
betile yapmıf olduğu uzun bir nutuk
ta M. Delfu" Avnıturyanın ıiyaıi 
't'e iktııadi vaziyetinden bahsetmif ve 
Avusturya • Alman ihtilafının bugün
kü aafha11nı anlatnııttır. Bafvekil A· 
vusturyada Hitlerci kargatAlıklarda 
Almanyadan gönderilen tethit vaaı • 
talarile Almanyadan söylenilen nu • 
tuklarm oynadığı rolleri göstennittir. 
"Birçok kereler, demittir, gayet aakin 
olarak Almanya hükUmetine ihtarlar
da bulunduk ve bu hallere bir niha
yet vermesini kendisinden rica ettik. 
Fakat hepsi bO§una pktı. Bu yoldaki 
son tetebbüsümüz de neticesiz oldu. 
Hakkımıza emin olarak vazife yolun 
da ilerlemeğe devam edeceğiz. Biz 
Avusturyanın haysiyeti ve hürriyeti 
İçin mücadele edivoruz. Biz bir Al • 
man milletiyiz, bilhusa siz köylüler 
oennenliğin membalanndan biriıisi • 
niz ve daima öyle olmaktan geri kaf. 
mıyacaksınız. Fakat biz cermenliği 
milli soıyaliıt tekilden batka bir §e • 

kilde anlıyoruz. Biz vatanmuza yeni 
tekiller vermeği bileceğiz. Fakat bu 
şekiller medeniyetin Avuaturya tekil· 
!eri olacaktır. Avusturyada halkın 
serbestçe kon~maaı, bırakıldığı takı
dirde bütün mil•etin milli ıoayalist ol· 
duğunun meydana çıkacağını iddia 
edenler, bugün gelip burada toplan· 
mış ve hükômet lehine tezahürde 
bulunan yüz binden fazla afaiı Avus 
turya köylülerini görmelidirler. 

T ethİf artıyor 
ViYANA, 3 (A. A.) - Bütün Avus· 

furya viliyetleriode Milliyetperverlerin 
tethitleri eskiden daha ıiddetli baıla• 
DU§b.r, 

Her t~aftan, kağıt bombalar atıldığr 
haber verılmektedir. Bunlar oldukça za. 
rarlar yapmaktadırltt 

Viyanada da dün .:.._ bilM.ısa dıt 
mahallelerde ıilab ıeıleri duyulmuıtur. 

M. Dollluss sefirlerle görüftii 
VIY ANA, 3 (A. A.) - M. Dollfuu 

bugün sırasile Fransa, lngiltere ve ita!. 
ya Sefirlerini kabul etmit ve kendilerile. 
Almanyanın Avusturya metalibatına 
verdiği cevaptan tahaddüs eden vaziyet 
hakkında görüımüıtür. 

istasyonları mı uçuracaklardı? 
VlY ANA, 3 (A.A.) - Heimmehren•. I 

!erden bir asker, cuma geceıi. bir yolcu• • 
nun ibban üzerine Viyana dıt malıalle
lerinden börinde bir lokantada Milli ıoa
yaliıtlere menıup bir grupun gizli bir İç· 
tima yaptığını öğrenıniıtir. 

P oliı b\ıraya gİnnif, ve 40 Amonit fl. ' 
ıengi bulmuıtur. Mnkuflardan birinin 
ıöylediğine göre bunlar, bu sabah a'41ğr 
Avusturya köylüleri geldiji •akit, bütün 
Viyana i ıtaayonlarını uçurmak için kul-
lanılacaktı. 1 

Tethiıçiler tevkil edilmitlerdir. 

Almanyaya göre muele beynel • 
milel yolla halledilemez 1 

BERLIN, 3 (A. A.) - Havas Ajan. 
sının muhabirinden: 
L•~~ siyaıi mehafill, Avusturya Hü-
1<umetinın Alman Hükiimeti tarafmdan 
A vuıtury~nın Berlin Sefirinin teıebbü· 
ıab~ verilen cevabı memnuniy"t verici 
~~~yette tel.akki edi§inden sıkılmıt gibi 
gorunmektedırler. Cevap metnini aynen 
neıre karar vermiılerdir. 

Bu cev~p .e~elemirde Cennanya • A. 
vusturya ıhtılifını tabii hukuk menfaati. 
ne dahil edebilecek iki devlet arasında 
bir ihtilaf .. ~ğil • fakat Avuıturya Hükii
meti ile bulun Alman milletini ihata eden 
bir tarihi hareket araımda ihtilaf oldu· 
ğunu teyit etmektedir. 

Almanya, Alman milletine yeni bir 
cesaret veren hareketi kanun harici tu· 
t.ı bir hükümet ıiıtemine karı• lakayt 
kalamaz. Fakat Alman HükUmeti AYUS• 
turyanın dahili ıiyuetine karıımaı.tan 
itina ile aakınmıı ve kuvvet iıtimaU 
bir müdıılıaleyi ven ınuabedelerin tesbit 
etmiı olduğu taahhüUeri ihli.li hiç dij. 
tünmemiıtir. 

A,1~an Hükümeti. Avusturya Hükil
~tı ile A•uıturya Milli Soı,.aliıt meha· 
filı bu bantJM3ra mani olacalr hi ı. • 
yapınamrıtır. ç ır fey 

Bundan ıonra Alman Hükıimeti S huh 
macher meıeleainde •öst-:1 old .c ı 
'dal' habrlab " -·~ uıru • ti ı vor Ye Avusturya ıikayet· 

!erini teferruatile münabfa ediJ'or. 

Nota fU ıureUe neticelennıektedir: 
Alman Hülcümeti, yapbğı tahkikat ne

ticesini beklemeden, meıeleden diğer 
devletlerin Berlinde tqebbüsata geçme. 
sile ayni zamanda haberdar etme.inden 
dolayı Avusturya Hülı:Wııetinin kullandı. 
ğı bu uıulü garip bulmu,.tur. Alman Hü
kümeti Milletler Cemiyetini meseleden 
haberdar etmek tesebbüaünden ,..ı .... ek 
me.'nliyetlerl Avu•tı ryaya bırakmakta, 
bu meselenin beynelmilel yol ile halledi· 
lmiyeceğinin düşünüldüğünü söylemek· 
tedir. 

ViYANA, 3 (A. A.) - Avusturya 
Hülı:Uıneti, dün akıam, 16 kanunusanide 
V on Neurath tarafından verilen notanın 
metnini neırebniıtir. 

Alman hükumeti cevabı neşretti 
BERLIN, 3 (A.A.) - Volf AiAnsı 

bildiriyor: 
Avusturya kabin~i, Avusturya hü

kUınetinin tikayetlerine kartı Alman 
ya tarafından verilmiı olan cevabı tat
mink~r telakki etmediğini ilan eyleme
si üzerine Alman hükUmeti vermif ol 
duğu bu cevabr neşro~mİftİr. Bu cevap 
14 sayfadan ibaret olup 10 ıayfasm
da bir çok münferit ahvalden ell'afl 
bir ıurelte bahsetmektedir. Bu hal 1 

Alman cevabının tatminkar olm d • ' 
auretinde Avuıluryr.. tarafınd al 1~1 

an ı erı 

Yazılı olmıyan 
Ölçüler 
Başmüfettişlik lktısat V e- J 
kaletinden talimat istedi 

Uenizyoltarı 
iŞLETMESi 

Acnteleri ı K.ııraköy Köpriibatı 
Tel. 42362 - Sirı..ci Mülıiinlarzadı 

Haa Tel. 22740 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT AL ICl 
Liman Han, Tele/on: 22925 

Ölçüler nizamnıuneıinde bazt ölçü· 
lerin yazılı olmaması yüzünden müıkü- ı 
!atla kartılandığını bir refikimiz yaz· 
lnlfbr. Dün bu hususta lstanbul Ölçü
ler ve Ayar ımntakaaı baımüfettiıi 
Kudret Beyle görüttük. Aldığımız ma• 
lumata ıröre, filhakika bazı ölçülerin 
nizamnamede zikredilmemiı olduğu gö
rülmekte iıe de bundan mütevellit hiç 
bir müıkülat mevzuu bahis değildir. 
Filhakika nizamnamenin bir maddesine 
ıröre, nizamnamede olmayan ölçülerde 
ayarlarına lüzum ırörülecek olanlar i-

Mersin yolu 
ADANA vapuru 4 Şubat PA· 
ZAR 10 da Sirkeci nhtımın· 
dan kalkacak gidl,te Çanakka· 
le, lzmir, Küllük, Bodrum, Ro
dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Ka,, Finike, Antalya, 
Alanya, Mersin'e. Dönü,te bun
lar ilaveten Ta9ucu, Anamur, 
Kutadası, Gelibolu'ya uğraya
caktır. (530) 

Karadeniz yolu 
MiLLET Yapuru 4 Şubat PA

ZAR günü Galata nhbmmdan kal
kacak; giditte; Zonplılak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Gire
ıon, Tirebolu, Görele, Trabzon, Rize' 
ye dönüıte Bunlara ilaveten Of ve 
Sürmene'ye uğrar. 

11ALO .. ALO .. çin nizamııameye 1ktııat vekaletince ah- 714 
kim ilave edilebilecektir. Bu madde, ta· •·------------
&aVYUr edilebilen mütkülatı bertaraf et
mektedir. 

Son günlerde, ayakkabıcılar tarafın
dan baımüfettiıliğe müracaat edilerek 
debağhanelerde satıh ölçmeğe mahsus 
makinelerden zarar gördüklerini ileri 
ıürmüıler ve bu makinelerin ayarlan· 
masını iatemitlerdir. Nizamnamede bu 
ölçülerin ayarlanmamıa dair kayıt ol
madığmdan baımüfettitlik , keyfiyeti 
vekalete bildirmi§ ve bu huıuıta ela ta· 
limat iatemiıtir. 

Bundan ba§ka benzin tulumbaları· 
nın da ayarlanacağına dair nizamname
de sarahat yoktur, Bu huıusla da tali· 
mat istenilmittir. 

Makaralır meselesi halledildi 
Makaralamı üzerlerinde yarda yazı· 

lıdır. Ölçüler nizamnamesinde yarda 
yoktur. Baflllüfettiıliğin vaki olan mü· 
racatı üzerine lkbaat vekaletinden bu 
huıuıta bir talimatname gelmiıtir. 

Buna nazaran Üzerlerinde metre yazı 
lı makaralarda metrenin yanında yarda 
yazılı bulunmaamda mahzur yoktur. Bun 
!arın piyasada alım 't'e satımına mü· 
manaat edihni:recektir. 

Eaaıen kısmı azamı Ruıya Ye ltal· 
yadan gelen makaraların Üzerlerinde 
hem metre, hem ele yarda yazılıdır. Key· 
fiyet alwdftl' tacirlere tebliğ edilıniı
tir. 

Otello Kamil öldü 

I 

Kıymetli bir sahne artiıtimizi kay
bettik. Ki.mil Rıza, bundan yirmi bet 
sene evvel Darülbedayii kunnak ve Türk 
aalıneıini ıslah etmesi için Türkiyeye ge
tirilmit olan M. Antoine'in imtihan etti· 

ği bütün aktörlerimiz araımda en çok be
ğendiği artistti. Kim.il Rıza, haile &a• 

natk&rıydı. Bilhaıaa "Shakespeare,, i 
oynamakta, ( Otello) yu ·canlandır· 
makta büyÜk bir muvaffakıyet gös
terdiği için keııdiaine (Otello Kamil) 
ismi verilmiıti. Otello Ki.mil Türk sah 
nesinde timdiye kadar görülmemit bir 
ciddiyet ve vukufla oynadığı rol~e~in 
deki muvaffakıyeti üzerine kendıaıne 
iyi bir f()hret yapmıt. birçok takdir • 
kiİ.r toplamqtr. Milli Mücadele sene • 
!erinde Anado!uda harbe if.!irak et • 
miı ve latiklil madal;tesile taltif ~~il
ınitti• Birkaç sene eYVel kendıame 
yapılan bir ameliyatta zavallı sanat• 
ki.r iki ayafınr birden kaybetmiı ve 
sahneye ebediyen veda etmit bulunu• 
yordu. Kangren bu defa kollanna da 
sirayet ederek - defa büyük bir ao
falet •• felaket içinde evvelki gün ha 
yata da ırözlerin.i bpamıttrr, (Otello 
Ki.mil) ln ölümü sanat muhitinde bü
yük bir teeaaür uJ'&Jlıiınnıttır. 

Temsil şubesi kongresi 
Halkevi temsil tubeai kongresi ve 

yeni komite intihabc yum yapılacak • 
tır. 

HalkeYİnden: 
Evimiz temsil tubesi komite intiha• 

bı buır\in saat 17 de Halkevi MerRez 
aalonunda yapılacağmdan bu ıubeye 
kayıtlı azamızm vaktinde hazır bu • 
lunınalan rica olunur. 

aürülen iddiayr cerh için kafidir. 
Avusturya tarafından ileri sürülen 

iddialar hil&Cma olarak Alman kabi· 
neıi, meselenin iki Alman devletinin 
Avuıturyanın iddiau veçhile hukuku 
düvelin k&t'i ahkimı ile halledilebile 
cek bir mesele olmadığını ve bu ihtili. 
fın Avuıturya hükumeti ile bütün Al 
man milletinin tarihi bir harekeli ara 
sında zuhur etmit olan bir ihtilaft.ın 
ibaret bulunduğunu isbat etmiıtir. A
vusturya Alman mill iyetperverliğinin 
meıru surette inkitafrna mini olm11ğa 
çalıtmaktadır. Bu milliyetperveı lik 
Alman milletinin , ruhuna iılemit ve 
Avuıturyanın Alman halkı Üztu·inde 
de büyük bir tesir Laaıl etmittir. 

Almanya ile Avusturya arasındaki 
siyasi hududun ırki birlik hiuini orla 
dan kaldıramıyacağmı ve milletleı i 
tehyiç eden fikirlerin önüne geçemi • 
yeceğini ıöylemeğe lüzum yoktur 

Ayvalık yolu 
BURSA -vapuru bugün 18 

de Sirkeci rıhtımından kalka-
caktır. ( 557) 

İzmir sür' at yolu 
KONYA vapuru 6 Şubat 

SALI ı ı de Galata rıhtımın -
dan kalkacak doğru lzimr' e gi • 
decek ve dönecektir- (548) 

Tuabzondenizyolu 
ANKARA vapuru 6 Şubat 

SALI 20 de Galata Rıhtımın· 
dan kalk•c•k. Giditte Zongul -
dak, lneholu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun· 
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (549) 

934 Seneıi nihayetine kadar 
yalnrz idaremizce vapur ifletile
cek olan Ayvalık ve Bartm hat
ları kahve ocaklan pazrlıkla ta
liplerine verilecektir. Pazarlık 
7;Şubat/934 Çllllamba günü sa
at On dört buçukta levazım 
fefliğinde yapılacaktır. Taliple
rin yüz lira teminat akçesiyle 
birlikte müracaatları. ( 550) 

[
Dr. Horhoruni 

1 Eminllnll Valide kıratanısi 
~~ yuında 419- (12135) 
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ZA YI. - Üçüncü Kolordu heyeti ııh· 
hiyeıinden aldığım ihraç raporunu zayi 
ettim. Y eniıini çıkaracaimıdan eıkiıinin 
bükmil yoktur. 

Çakmakçılarcla Mercan Han No.8 
Ali oğlu HOSEYIN (12911) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kı,lık ikametgah 

Telefon 42519, 
634 

Buraaı Radyo lıtanbul, Radyo Pariı 

diyen radyoları iyi ve acuz dinlemek İı· 

terseniz yeni çıkan bir radyo cep kitabı· 

1 nı alınız. Taıra yalnız ( 75 kr.) mukabi· 

!inde lıtanbul Millet kütüphaneaine ıi· 

pariı edebilir. (12870) 

J 3 üncü kolordu ilanlar;-J 

Haydarpaşa ve Gümü,ıuyu 
hastaneleri ihtiyacı için 30,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 

I naka.saya konmuştur. ihalesi 
1 14-2-934 çarşamba günü saat 

15,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teklif ve temi· 
nat mektuplariyle Fındıklıda 
Kolordu Satmalma Komisyo
nuna müracatlan. (604) 

(374) 680 

••• 
K. O. ve Fırka kıt'alan için 

kapah zarfla 320.000 kilo Un 
alınacaktır. İhalesi 14.-2-934 
çarşamba günü saat 15 tedir. 
Taliplerin nümune ve şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasay İştirak için de o 
gün ve vaktinde teklif ve temi• 
natlariyle Fındıklıda Kolordu 
Satmabna Komisyonuna mÜ· 
racatları. _(603) (375) 

. 511 
-~~~~~~~-

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

kartı en müessir den SERVO!N 
lıaplandır. Oepoau, lıtıınbuJcla Sirkeci· 
de Ali Rıza Mıınea eczaneaiclir. Tq· 
ra:ra 150 kurut poıta ile gönderilir. fs
mir' clo ırırat pazarınıt.ı.i, Tralızon'cla 
Y eai F eralıı eczanelerinde bulunur. 

(12826) 

30NO 
Mübadil, Yurtluk, H~a· e 

Ba!ıkpaur 6 lstanbul sarraf Vasi 
._ ____ (12649) 
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ZA YI. - Kamyonumun 3829 nwna• 
ralı P1iikası kaybolmuıtur. Y eıniıi alına• 
cağmclan hükmü ,.oldur. 

Şolör IBRAHIM (12912) 

Şark Demiryolları Türk 
Anonim Şirketindenı 

Şark Demiryollan Türk Anonim Şirketinin, Meclisi lda· 
reainin 25 T. evvel 1933 tarihli celsesinde vemıif olduğu ka· 
rar mucibince Şirketin esas m ukavelenameainin 4 ncü mad· 
desi alıkimma tevfikan Paris' te daha ziyade mali iıılerle te· 
vegul etmek üzere bir ıube açbğı ilan olunur. 

- Müdüriyet -

Sablık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçıları satılıktır. isteyenler 
idare müdürümüze müracaatlan. 

Galata lthalit Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Galata Gümrüğü yolcu salonuna alınması mukarrer şart
namesinde yazıh sekiz kalem kanape, koltuk, perde, vesaire 

gibi mefruıat açık müzayede ile ıatm alınacağından şartna
meyi görmek ve evsafını anlamak üzere 30 lira pey akçeleri· 
le birlikte Şubatın on ikinci pazartesi saat 14 de Müdüriyeti-
rnizde müteıekkil komisyona müracaatları. (322) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
"30,000" kilo kahve rengi ambalaj kağıdı pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. Taliplerin ıartname ve nümuneleri gördük
ten sonra pazarlığa iıtirak etmek Üzere % 7,5 teminatlarilf 
birlikte 14/2/ 934 Çarşamba günü saat 14 te Galata'da A· 
lun. satım komisyonuna müracaatları. (539) 
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Bu '' Superinduktans ,, ahizesi 
bekle. bir radyo makinesinden 

nebilen bütün evsafı haizdir. 

Avrupanın en büyük radyo 
fabrikaları tarafından inşa edil. 
miştir. 

................................... 1 ................ . 

Pastil Antiseptik 

KANZUK 
NezJı, Bronıit, Grip Ye ıo

ğuk alııulıklarmdan mDteTellit 

bofaı, burun ye kulak ağrıla
rında çok t11irli paatfllerclir. 

Hava :rollarile ıeçen hutalık

lara kartı -.ilr.aye edici tesiri 
kat'idlr. Her aczanede bulu'lur. 

(12802) 

lstanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Nümuneıi Müdüriyetimizde mevcut İplik numarasını öl 
çen alitten beş ve kumaıların metre murabbaı sıl<letini öl
çen aletten de 16 tane şartnameıine tevfikan münakasa ile a
Imacakhr. Talip olanların 6-2-934 tarihine tesadüf eden Salı 
gijnü ıaat 14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. (2&.?) 667 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediye kimyahaneıine muktazi ve müfredatı şartna

meıine bağlı listede yazılı alat ve edevatla maalicenin müba
, yaaıı kapalı zarf uıulile münakasaya konulınuştur. 

ihalesi Şubatın 24 üncü Cumartesi günü saat onda İcra 
edileceğinden taliplerin o gün muayyen zamana kadar temi
nat ve teklif mektuplarile Belediye Encümenine müracaatları 
ilan olunur. (558) 

Eskişehir 

MiLLiYET~ 4ŞUBAT1934 

Urfa Belediyesinden: 
Takriben iki kilometre murabbaı mesahei ı;athiyeye 

malik Urfa şehrinin şimal istikametinden gelen kehriz ve 
cavsak sularının şehrin münasip bir mevkiinde yaprlacak 
terşih havuzlarından geçirilerek biriktirme deposunda topla
dıktan sonra demir borular derunundan şehre ve isalesi İçin 
yaptırılması muktazi projenin şeraiti atiye dairesinde 30 Ka· 
nunusani. 934 den itibaren otuz bir gÜn müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmustur. ihale 3; Mart/ 931 gü
nü saat on beşte Urfa Belediye En~ümeni huzurile icra kılına
caktır. Pilan ve projenin aşağıdaki evrakı fenniyeyi muhtevi 
olmaıı laznndır: 

1 - Esbabı mucibe raporu 
2 - Tahlili fiat cetveli 
3 - Boru kuturlarınm hisabatı ile miktarı. 
4 - Şartnamei fenni 
5 - T erşih ve su havuzları planları ile muhtelif mak-

taları. 
6 - isale mecrası ve gÜzergah, harita ve profili. 
7 - Şehir tevziatı ve şebekesi planı, ve haritası. 
8 - Tevziat şebekeleri maktaı tulanileri. 
9 - Çeşmeler ventüs döşarj ve lüzumu olan eçhizenin 

resmi ve plilnları. 
1 O - Bunlardan başka fennen bulunması icap eden ve 

muamelat itibarile yapılması lazım gelen biliimum evrak. 
Teklifte bulunacak taliplerin yevmü ihaleden mukaddem 

yüz seksen liradan ibaret teminat muvakkate akçasını nakten 
veya bükômetçe muteber bir banka mektubile teklifnamesini 
havi mühürlü zarfı Urfa Belediye Riyasetine tevdi eylemele-
ri laznndır. ı 

lhale bedelinin nısfı işe başladığı tarihte muteber Lir ban
ka kefaletile peşinen ve nısfı diğeri de projenin Nafıa ve Sıh
hiye Vekaletlerinden tastikile Belediyeye teslimi tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında tesviye olunacaktır. Daha fazla 
tafsilat almak isteyenlerin Urfa Belediye Dairesine müraca-
atları ilan olunur. (541) 

Antalya'da Arteziyen Kuyuları 
Antalya Belediye Reisliğinden: 

Arteziyen usuliyle Ant!al ya şehrine içme suyu taharrisi 
münakasaya çıkarılacaktır. Bu münakasa esas olınak üzere 
açılacak arteziyen kuyusu, bulunacak su ve bu işin sair tefer
ruatına ait İptidai teklifler aşağıdaki şartlara uygun olacak
tır. 

1 - Arteziyen mesafesi şehre 25 kilometreyi geçmiye
cektir. 

2 - Kuyunun sarfiyatı kuyu mevkiinde saniyede en az 
az 5 litre olacaktır. 

3 - Çıkarılacak suyun kabili şürp olduğu fennen taay
yün edecek ve mikyas derecesi en çok (10) olacaktır. 

4 - Çıkan su arteziyen mahallinde müteahhidinden te
sellüm edilecektir. Ve bu müteahhit için ileride suyun şehre 
isalesi münakasaaında hakkı tercih kabul olunacaktır. 

5 - Bulunacak su terfia ihtiyaç göstermeksizin şehre 
İsale edilebilecek raknnda olınalıdır. ~ 

6 - Bu iş için Antalya Belediyesi Belediyeler Bankasın
dan kefalet gösterebilir. 

7 - Yukarıki şartlara uygun olarak açılacak kapalı zarf 
usulü münakasaya iştirak etmek İsteyenlerin münakasa şera
iti sairesini tesbite medar olmak üzere Antalya Belediyesini 

Şubat nihayetine kadar tekliflerinden haberdar etmeleri lazım-
dır. (533) 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 4 Uncu keşide 11 Şubat 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralıb: ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
• • 1 ' i'" • • .:,, •• • .. ~ • ·-'"~··. ' • •• ' • ~ 646 

DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 

Osmaneli ile Mekece arasında yeni Cambazkaya köprüsü 
yerine çekileceğinden 10/ 2/ 934 Cumartesi günü saat altı
dan ve ameliyatta bir arıza zuhur etmediği takdirde 11/2/ 
934 Pazar günü saat "23" e k:ıdar bu noktada yol kesilecek• 
tir. Bu münasebetle: ; 

1 - 1 O ve 11/ 2/ 934 Cumartesi ve Pazar günleri 7 ve 8 
No. lı katarlar İzmit - Eskişehir arasında Pazar günü 9 ve 10 
No. lı katarlar Arifiye - Bilecik arasında işlemiyeceklerdir. 
207 No. lı katarla Eskişehire gelen yolcular 1 katarla ve ak
tarma ile Haydarpaşaya devam edebileceklerdir. 

2 - 10/ 2 1934 Cumartesi günü Haydarpaşadan 2 No. 1ı 
katar hareket etmeyecek onun yerine saat 20,50 de 68 numa
ra tahtında bir yolcu katarı tahrik ve yolcular Cambazkaya 
köprüsünde aktarmadan sonra yollarına devam ve Ankaraya 
pazar günü saat 21 raddelerinde varacal<lardır. 

Pazar günü Bilecik - Ankara arasında başkaca 2 No. lı 
katar işlemiyecektir. 

3 - 10/ 3/ 934 Cumartesi giinü Ankaradan hareket eden 
l No. lı katar yolcuları Camb:ızkava köprüsünden aktarma 
suretile Haydarpaşaya gidece -lerdir. , - -~-- - 'i 

4 - Aktarma dolayısile o gün için yaİiuz gazete paketleri 
ve yolcuların ağır olınıyan bagajları kabul ve sevkedilecek· 
tir. 

5 - Fazla tafsilat için İstasyonlara müracaat buyurulma· 
sı muhterem halktan rica olunur. (532) 

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

584 

Manisa Vilayeti Emrazı Akliye ve 
Asabiye Hastanesi Baş Tabipliğinden: 
Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinde olbapta· 

ki keşifname ve şartname mucibince yapılacak · "9413" lirıı 
bedeli keşifli kalorifer tesisatı 17 / 2/ 934 tarihine müsadif cıı 
martesi gÜnÜ saat 16 da ihale edilınek üzere yirmi gün mü~ 
detle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya çıkarı mı tıt· 
Taliplerin münakasaya iştirak ehnek için l\ıfanisa Sıhhat ii 
düriyetindeki Komisyonu Mahsusuna ve şeraiti öğrenme~ 
için Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi Baş Taba· 
betine müracaat eylemeleri ilan olunur. (537) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı aacılık T. '.A. Ş. 
Gazetecilik ve Matblşleri Müdürü ETEM iZZET 

- ,-Verem, Kalp 
MÜTEHASSISI 

Dr. Cevat Cemil eker · Fabrikası~ 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Muayenehaneaini Beyoğlu İstilı 
lal eaddesi Rumeli Han 2 No. 
nakletmiştir. Her glin 2 -

tel. 42927 - (12731) / 

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

lHTlRA 1LAN1
1 

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

" içi bot ciıimlerin sıcak vaziyetti 

kil verilen cisimlerden tazyik edit.ıo' 
mesi için usul ve tertibat" hakkınd' ' 
tihsal olunan 25 Nisan 1932 tarilı; 
1~ .. numaralı ihtira beratı bu de~.a ~ 
kii fiıle konmak üzre abere devruf~ 
veya icar edileceğinden talip olan / 
Galata'da, Çinili nhbm Hanında, flıl' 
bert F err'iye müracaatları ilan olu~ 

(12648) ~ 
En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 647 

ol 
ZA YI - 316 tevellütlü Hasa'! ,~ 

Cemal Ankara Karaoğlan asker•~ 
besinden almrt olduğum aakeri~ 
kamı zayi ettim. Yeniıini çrk~r·Ji'~ 
dan eakiıiınin hükmü olmadrgı 'C' 
lunur. Takıim Krılageçidi No. 9 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmaı?a ~aşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olın~ak üzere lier isteyene ıatıLnaktadır. 
Fıatlarım1z eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim . 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ıan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira İndirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ! 

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


