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Silihları Tahdit Komisyonunda Murahhasımızın Sözleri 

Profesör Malche'ın raporu 
Profesör Ma1che Darülfüou

llUmuzda yaptığı tetkikatın neti
Ceıini bir raporla hükumete 
~erdi ve memleketine gitti. Ha
teketinden evvel de TOrk iaı:ete
cilerini kabul ederek raporunun 
taasları hakk1nda ma 'umat ver
di. Bu suretle lsviçreli profesör 
Darülfünunumuzun ıs!abı için 
deruhte ettiği tetkik vazifesınt 
Yapmış, aynı zamanda bunu ef
karı umumiyeye bild irmiş oluyor. 

sinden başha bir şey deiild·r. 
Vakia Darülfununu mevcut ve 
sait ile yeni bir şekle koyunca da 
derhal bütün.manasile mütekem
mil bir DarOlfünun ortaya çık
mı.ş o1amaz. Bunun için seneler
ce çalışmak İcap eder. Fakat 
bu günkü vaziyet devam ettiği 
takdirde on beş, yirmi sene de
iil, on bet yirmi asır geçmiş 

olsa geoe istediğimiz Darülfuou
nun vücude gelmesine imkan 

Dünkü fırtım~ 
Ağaçları kUkilnden 

sUktU,evlerln kiremit 
ve çinkolarını uçurdu 

Dört be§ gündenberi devam e • 
den tiddetli sıcaklardan ıonı·a ni • 
hayet dün hava tamamen ıerin • 
leşmİ!tİr. Sabahleyin bir müd • 
det yağmur yağmış ve hava ak§a • 
ma kadar kapalı ve fırtınalı geç • 
mittir. Fırtına ıaat 20 den sonra 
şiddetlenmiş, ve saatlerce şidde • 
tini muhafaza etmiıtir. Fır-tına 
bir çok ağaçları kırdıiı -ve kö • ı 

- 2 inci aayfamızda -
- --

·. 

Demek ki şimdi bu reporun 
tatbikahoa sıra gelmiştir. Darül
fGnuoumuzun ıslahından bek-

. yoktur. Bu itibarla lsviçreJi prö
feıörün ıözleri Darülfununumuz
da uaslı tadilat yapılması lüzu
munu pek kati bir şekilde ifade 
etmektedir. 

künden çıkardığı gibi ıehrin bazı 
semtlerinde evlerin kiremM~rini .. G~~~••lıiılı•••• 

lenen netice de bu tatbikat i'e 
olacaktır. zaonediyoruz ki artık 
hükumet bu tatbikatı behemehal 
tahakkuk ettirmek azmindedir. 
Rinaenaleyb profeıör Malcbe'ın 
Yerdiği rapor filiyat sabasına 

2eçecektir. Ve Darülfünunda ıs
labat fikri söıden ibaret kala-
cak değildir. 

Profe5r Malche'ın Trük mat· 

Bununla beraber profesör Mal
che Darülfununda orta aadedile· 
bilecek muallimler olduğu gibi 

ve çınkolarını da uçurmuftU1". · 
Fırtına karada olduiu gibi de

nizde de tiddetlenmiı iıe de li · 
man idaresinden geç vakit verilen 
malumata göre, bir kaza olmamıt 

!Alt tarafı 2 inci snfada ) 
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Gobl çoııerlade ı 
Sven Hedi'nin Şaheseri 

Yarın neşrine başlıyoruz 
buatına söylediği sözlerden iı· 
tid lal olunacak i lk hüküm şudur: 
Bu gllnkU Darülfununumu:ı.un yal 
hız ismi darlilfOnundur. Bilhassa 
Hukuk ve Edebiyat fakültelerin
deki tedris usullerine gl;re orta 
tabıile mahsus bir ilim mlluse-

ıyı müeerrisler bulunduğı.rnu· 

da kabul ve tasdik eylemektedir. 
Binaenaleyh yeniden yapılacak 

Dariilfununumuıda en mühim 
mesele medeni ve yüksek mem· 
leketlcrin darülfünunlarındaki me· 
totları tatbik edebilmektedir. 

Adliye vekili 
Şehrimizde 

Yarından itibaren karilerimiıe takdim etmiye başlıyacağımız 
Istanbul adliyesinde eıer, harikulade maceralarla dolu bir ıeyabalnamedir. Meşhur 

değlşlkllk yok laveçli ıeyyah doktor Sven Hedin bOyilk bir heyetle birlikte, se· 
nelerce Gobi ç61Jerinde, Tilrkün vaktile dünyaya medeniyet da· Fakat profesör Malche'ın ra

porundan bahsederken bunun Adliye vekili Yusuf Kemal Bey ğıttığı yerlerde c!olaşmıf ve bir çok taribt hakikatleri meydana 
dün sabahki trenle Ankara'dan ~ • çıkarmışhr. Her oıyfasında ayrı bir heyecan veren bu eser, bil· Mehmet Asım 

r Alt tarafı ~inci savfaıııızda l 
rimize gelmiJ, istasyonda Adliye d • l d b d 
erkanı ve diğer bazı zevat tarafından tün me enıyet a emin e arikula e bir tesir bırakmıştır. 

V-eni ~ff: ifüfak hfflır1arny-mmuş ı · 
karşrlanmıştır. . Eser, Ömer Rıı:a Bey tarafından Tlirkçeye çenilmiştir. Yukarıdaki 

H )·.dıı.!'pa:.a'da!'. t!oğt-uc;l ç.. 1r • Re mimi?, he.v-eti ~tlatılmış büyl\k b:r teblikf!'"',."" .. "'"" "°''de 
ca'daki evine giden Yll9llf Kemal BeY, g&steriyor. 

Dtr Sırp gazetesi, Rusya, TUrklye, Bulga
ristan, Almanya, ltalya ve Macaristanın 
dahil olacakları bir ittifaktan bahsediyor 

dün bir muharrlrimize şunlan söyle - ı... . ........................ . 
miştir: 

Yul!fMldv gazeteleri, mulıtelil te • 
"aaslar ve ziyaretlerden kendi görüş • 
lenne ve mantıklanna göre hükümler. 
~karmakt<ıt garip garip haberler. 
bet17U!ktedirler. Dünkü posta Ue ge • 
len PUitika gazetesinde de şöyle bir 
bent gördük. Bir görüş tarzını gin .. 

1
· 

f.e'1'1if olmak için aynen alıyoruz: 
- "Bu yakmda Leningratta mü • ı 
- Bu yakında Leningradda. mü • 

biıtt bir konferans toplanmış ve bu 
~onr eransta Bulgaristan'ın da mil • 
1'ıtaııiJleri hazır bulunmuştur. 

- lstanbula hususi iflerim için 
geldim. Pazartesi günü tekrar An -
kara'ya döneceğim. . 

lstanbul adliyesinde bazı değişik • 
likler yapılacağı ce müddeiumuint 
Kenan Beyin temyiz mahkemesi aza • 
lığına intihap edileceği haberleri :loğ • 
ru değildir. Temyiz mahkemesi için 
intihap encümeni Temmuzda topla -
narak faaliyete geçecektir. 

lntUıap encümeni toplanmadan ve 
meaaiye bQflanuıdan evvel böyle blr 
§ey mevzuu balısolamaz. 

.....--... - --- -·. .. . 1 

Türkiye Başvekili ismet Paşa ile 
lıa:riciye vekili Tevfik Rüştü Bey l . 
~lya ile Rusya aramnda tavaS!!utta Edebi yenlllğlmlz 
h tılunmak vazifesini deruhte etmiş Dostum lsmai.l Habip, Akil Paıtı -
tılunmaktadırlar. · dan Necip Fanla kadar, Türk ed<>bi -
. Diğer taraftan Rusya ile Bulga - Almanlarla bir ittifat hazırladığından yatınm bir aaırlık tarihlnl iki cUt lıa. i 8tan arasında da Berlin ve MO!ikova bahsedilen : M. Lltvlnof linde verdi. 
l ıttüzakere cereyan etmektedir. dUrler. e:!imdilik bu ittifaka şu ı 

"S smaU Habip, eıerine ne güzel bir 
) Nisan nihayetlerinde Sovyet Rus - devletlerin dahil olacakları anlaşıl • ad koymuş: Edebt yeniliğimiz, m.ev • 

l Komiseri Stomonyakof Sofv:ı'ya maktadır: zuu ·ı·1.- ·ı ld ~ ı.-J- t J • te] " ı ıvurı e o ugu '"""'r arzı ıtı _ 
1t erek dört gün kalmış ve mühim Rusya, Türkiye, Efganlstan, 1 - barile de edebiyatımızda bir yenilik. 

ll'ıasJarda bulunmuştur. ran, Almanya, İtalya, Macaristan tir. isme, intakı hak dlyebUirlzl 
'r SOVyet Rusya Hariciye komiseri ve Bulgaristan. Bütün bu hazırlık - lsmail Habip, yalnız bir edebiga 
ııı' ~itvinof ile Alman dostları da ye \ lar, tehlikeli bir sene olacağı tahmin hocaaı, bir edebiyat tarihciai, bt 
~tr ittifak hazırlamakla meşgul . ' edilen -934 senesi için yapılmaktadır. edebiyat münakkldi de6U, bizzat, 

,,.•,.kara maçlarına haz1rhk olmak O.zere dUn KadıköyUnde 
st':ac yapllmı•tır. Yazısını 5 inçi sayfamızda bulacaksıntz. 

"-• •lftlmlz, dUn lstenbul muhtelltl olarak Galatasaraya 
tı ornır•n takımı ı&aterlror. 

~ zevk, zekd, üslflp, sQJUbı bir edip -
tir de._ 

~frktep kitaplan artıNnda bu de • 
rece itinalı bir esere ve edebiyat file - : 
minde bu kadar haasC18 bir müdekkike 
ilk defa ra8geliyoruz. 

lsmai.l Habibin gözleri, uraren:li; 1 
bir şua gibi, ele aldığı her muharririn 
dimağ ve kalbini en uzak ki>1('leriM 
kadar aydınlatıyor. Onu11 görüşiln -
den hiç bir san'at ıırn saklı ka. 
lamaz. O, makalelerden cünılelu, 
şiirlerden muralar, hikdgelerden sn -
fırlar alarak, fikirler araaıniald 
gizli teselaülü halkalıya halkalıya bir 

l 
zencir haline koymakta ve bazan. biz • 
zat san'atkdra bUe kendi&inl daha va. 
zih tanıtmaktadır, 

Edebi yeniliğimiz öyle bir ean-dlr 
.\i, ondan htilade dmek için talebe 

1 olnuya aala lüzum gokl 

· Yusuf Zira a 

Modada bir facia ! 
Bir Rum 

kanlar 

• 
gencı, 

içinde 
tanıştığı kızı, 
yere serdi 

Bu arada kendisi de yaralandı, Uldil 
~~~----·----~~--A, k yOdinden ev.-elki ak,am yerinde olmuştur. 

gene bir cinayet olmuş, bir Rum Rum gencinin adı Niko'dur, 
genci sevdiği Rum hıını ağır . arkadaıları kendiıini Ego diye ça· 
surette yaramışhr. iırmaktadır. Beyoğlunda Haço· 

Bu cinayet ele dGnkO nUıha- pulo hanında bir terzi yanında 
m12:da yazdığımız vak'a iibi ıo- çahımaktad1r. Sobacılık yapan 
kak ortasında, bilhassa Kadıkö· pan babası ile Kurtuluıta yokuı 
yiln Moda caddesi gibi işlek bir r Alttartfı 6 mcı sayfada ] 

Ru arın 

Hediyeleri getiren Lenliıgrad vapuru. 
~On a~şam limanımıza geldi 

Ziraat aletleri 26 ·vagon · tutuyor 
- - - ..,__..- -

Hecİİyelerl getiren Lenlngrad vapuru 
Başvekil ismet Paaf Hazretle • tehrimize getirilmittir. 

rinin Ruıya'yı ziyaretleri esnasın • Hediyelerin bir kısmı ziraat a • 
da Sovyet hükumeti ve ordusu ta • Ietile, otomobil ve traktördür. 
rafından hükUmetimize ve or • Bunlar 26 vagon k:ıdar tutmakta • 
dumuza verilen hediyeler dün öğ • dır. 
leden sonra limanımıza gelen Sov Ağırlıkları on tonu geçen CfY& 
yet bandralı Leningrad vepurile (Lutfm sayfayı çeviriniz) 
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Hucum arabaları ve z1rhh oto• Cenevre, Lozan - Fransa, lngiltere 
moblllerln ilgasını istedik 

Cenevre, 10 (A.A) - Anado· H • ·ı M kd ld bugu·· n 
lu ajansının hususi muhabiri bil- erı y o 1 e a o na ' 
dir1a

0

:~idi teslibat konferansının ve yarın Parı·ste go·· rüşecekler! 
kara komisyonunda hücum ara· 
balarile zırhlı otomobilJer müza· 
kere edilirken murabbasımız Ap- Sabık Fransız başvekili TardlyU, parlamentoda yeni bir grup 
tullah B. ıöz alarak atideki be· teşkil etti. Bu grup, harici siyasette kat'i bir vaziyet alacaktır 
yanatta bulunmuştur: Paris, 10 (A. A.) - Nazırlar mec - terdiklerini ehemmiyetle kaydetmiş. ğu kanaatini izhar etmektedir. 

.. Türkiye heyeti murahhasası llsi11dc M. Hcrriot harici siyaset hak - tir. Zlyaf6t verilecek 
hücum arabalarile zırblı otomo- kında bazı izahat vermi.,tir. Yeni grup Paris, 10 (A. A.) - M. Herriot, l\1. 
billerin ilgasını evvelce teklif et- Mec1is Cenevre ve Lozan l•onfe - Paris, 10 (A. A.) _Sol cenah cüm. Makdonald ile Sir Jhon Sfmon'un 
mişti. Filhakika heyetimiz bu ranslarına alt meseleler hakkında hurlyetçilerl grupu azaları ara5'ın _ şereflerine cumartesi akşamı ve pazar 
silablarm umumi komisyon tara- tetkikatta bulunmuş ve bu konferans· da çıkan nazar ihtilı\flan ve bilhas - günü öğleyin Hariciye nezaretinde 

]ara istf rak edecek murahhas he • sa Hcrriot hükumetine itimat beyanı birer ziyafet verecektir fmdan irac edilen üç vasfı haiz • 
yetlerin teşekkül tarzını tesbit etmiş - hu usunda bu grupun ikiye :ıy - Avusturyaya yardım 

oldug· u mütaleaaındadır.. d p · ıo (A A ) H::~.u· met A tir. Lozan konferan.o;;ına gidecek rılması neticesi olarak M. Tar ieu, arıs, · · - Uh • -

Bilhassa hücum arabaları sü· Fransız murahhas heyeti M. llerriot - siyasi dostlarından bir ç<>klarmr vusturya'ya yapılacak malf yordım 
huletle bir mahalden diğer bir nun riyaseti altında Maliye, Tica • toplamış ve riyaseti altında "Cümhu . hakkında İngiliz nazırlarile görüş · 

h il ·d b"l kt h l et J t ı M ke g ırıda yenı' meden evvel hiç bir karar ittihaz et -ma a e gı e ı me e are < ret, Sanayi nazır1arile Hariciye müs - r ye ç er z,, rupu nam . 
sahalarını çok keniş bulmakta ve teşanndan mürekkep olacaktır. bir parlamento grupunun ihdası ka - miyecektir. 
müdafaa menilerini hiçe say- Cene\·re'dc toplanan tahdidi tes - rarlaştırıJmıştır. Dl§er taraftan ••• 

Bu grup, umumt ,.e tahsisl'n ha - Cenene, 10 (A. A.) - Cemiyeti 
makta ve tahrip etmektedir. Mü- lihat konferansına iştirak edecek mu • rlct siyaset m~lelerinde kat't bir in - Akvam mali mümessillerile muhtelif 
temadi tekamiillerin mevzuu olan rahhas heyet gene M. Herriot'nun zibatı hukim kı1mıya çalışacaktır. hUkumetıerin mütehassTSfarından mii 
ve bu suretle bir kat daha teh· riyaseti altında olarak ımurahhas 51 • Men proJe rekkep komite, Tuna memleketle -
likeli bulunan bu sHlh bilhal!ila fatile Harbiye, Bahriye, Hava iş • Parl~, 10 (A. A.) - Gazeteler, urun rinin ve bilhassa Avusturya'nın rnnli 
baıkıa halinde taarruz etmek teri nazırlarından, sabrk nazırlardan bir hazırlık m~hdnf istilzam eden vaziyeti hakkındaki tetkikatına de -

l. d M. de Jovenel ve sekiz ihtiyat azadan malıA ihya proJ·esinı·n h"men meclı"s" vnm etmi.tir. isteyen bir mütearrmn e ın e k ~ '"' A 

mürekkep olaca tır. tevdi edilmiyeceğini yazıyorlar. Komite Avusturya hakkında iki müthiş bir vasıta teşkil etmekte N 1 ı· · ·'·~d ı d d ı · · 
nzır nr mec ısı nü ın arın me e - "Le l\fatln,, gazetesi, bu müzake . ~~'\re üşünmüştür. Bun araan hirı en 

ve mezkür arabalar düşman ara· nl haklarının tevsii hakkında..tci pro - ratın Ağustos ayına tehir edilmiş ol • mühim ihtiya~lara sarfedilmek ü • 
zisinde icra ettikleri hareketler jenin l\lebusan meclisine tevdii ve si • ması haseblle iıükümetin bu projeyi ?.ere Avusturya'ya 50 milyon Şilinlik 
dolayısile sivil abaJiyi de tehdit yn.si maltiyette bir af kanunu pro - ancak tatillerden evvel meclise tev - hir kredi nçıJma.o;;r, diğeri, Avusturya. -
etmektedir. jcsi hazırlanması i~in Adliye na - di edebileceğini zannediyor. nın mali va7.iyetinin ehemmiyetli 

Zırhlı otomobillere gelince; zırmn mezuniyet \'erilmesini Jrnrar . l'tfeZ:<ur gazete, meselenin umumi . ve devamlı bir surette düzeltilmesini 
]astırmıştır. yetinin müzakeresinin 1933 bütçesinin mümkün krlacak surette 270 iltı 

Türk heyeti murahhasası bunla- • "OO ·ı ş·ı· lik b. k d" ·ı 
,..ı l' · i ti bltt'kt münakacasına talik edilmi .. !; bulun . " mı yon ı ın ır re ı \-C?rt nıc -1 1 h · hb n cc ısın ç maı ı · en, sonra :.-

rm ta yan eyetı mura asasının rnnsr dolayısile de me·~uu bahı"s pro - sidir. l'tf. Heniot Avusturya ·ya veril ecel< • 
9 numaralı vesikasında beyan jenin bidayette dü .. ünüldüğünden da_ l{omite yarın öğleden ~onra tek • ödünç para hakkındaki milıakerelerin t 1 k 
olundugu· veçhile taarruzi ma· ha toplu bir şelde ifraö-rnın müm rar op anaca tır. hararetle deırarn ettiğini ve nıü - """ 
mahiyeti haiz ve sivil ahaliyi teh- kUn olduğunu ilAve ediyor. iki nazır istifamı etti? 

sait bir surette cereyan edeceğini p · 10 (A A) S h 
dit ettiği miltaleasındadır. söyJemi§tir. lnglllzlerin vazl1etl arıs · - ali iyeltar 

Türk heyeti murııhhaaası zırhlı I.Qndra, 190 (~. A.) - Resmi ma - mahafil maliye ve bütçe nazırla-
~ l\f. Herriot ·arın ıve pazar gi(nü ha fil,, kabine azaları arasında Mn rlnın isüf:ıları ha.L:lu. da boraada kulelerle zırhh trenleri de yuı<a- Fransız ye lngiliz murahhasları i\ra.. 

gUnlerde ynpılmış olan müıalcer~ · öğleden sonra dolatan şayial<ırm rıki silahlara benzetmektedir. sında cereyan edecek mü.kalemclerde h h k. b l 
trn kabinenin tamirat bor~larınm ıt • er an ı ir ası ve esastan ari 

Zaten gerek teknik komitede ve iki hlikftmetin Lozan ve Cenevre ko:t - gası prensipinc merbutiyetini gös - olduğunu beyan etmektedir. 
gerekse bu komisyon huzurunda franslarına müteallik noktai na • termfş olmasına rağmen lngili:z: heye - Bu mahafil meıkfır nazırların 
cereyan eden mUzakerat Türk zarların telifine çalışılacağtnr ı--Oz - tini Paris ve Lozanda takip edecekte - istifaJarının hiçbir vakıtte mev-
teıinin isabetini iıpat etmiıtir. lerine ilave ctmi~ ve her iki hükume • ri siya.c;ete dair müsbet hiç bir ~e - zubasolmadığını açıktan açığa ...... m.................................................. tin bu hususta hüsnü niyet gös - kil takarrür ettirilmemiş bulundu - söylemektedir. 
vapuıvn sıüğertesine konulmuş • ------------- ------......----------'-----------------

tur. Otomobiller ve diğer zi - Ga. imparator Musoıı· nı· Santa Klara raat malzem~ai de 20 ayrı amba • 
laj halindedir. Vapurla, makine 
ve traktörlerin montaji için dört 
Rus makine mühendisi de gelmiş 
ve evvelki gÜn Franç:c:ıering 
vapurile gelen diğer be~ Sov • 
yet mutahaasraile birlikte hükQ • 
metimizin misafiri olarak Beyoğ -
lun'da büyük Emperyal oteline 
yerle§ tirilmişlerdir. 

Ôün gelen mutahauıslardan 
Leningrad ve Moskova fen ensti • 
tüsü müdürü Vladisla Vago diin 
bir muharririmize ıunları söyle • 
miştir. 

"- Komşu ve dost Türkiye Cüm · 
hurfyetine hediye olarak takdinı edi -
len ılrn:ıt aJU ve edevatmın teslimi 
için memuren geldik. Bunların i ~ 
çinde Stalingrad fabrikası mamuli -
tından. her biri 35 beygir kuvvetinde 
en son sistem 10 traktör de vardır. 

Bu traktörler tarJadan başhyarak 
anbarlara kadar ekme, biçme ve top -
lama amelJyatma müteallik her türlü 
işlerde kultanılmak üzere imal edil -
mişlerdir. 

Aldığımız emir mucibince bu ma · 
kfneleri ve traktörleri Türkiye lıüku • 
metinin göstereccfi yerlerde kur:ıp 
kulJanışlarını öfretmiye memuruz. 
Montaj işi bir hafta zamana mUtemf. 
f tktır. Makineler gerek işlemeleri 
ve gerek randmnnları itibarile son 
derece mükemmeldir. 

Sovyet 2iraat !komiserliği makine 
\'e traktör şubesi şefi Alebandr And -
re Pavlof, zirn:ıt komiserliği mc -
murlnnndan Kondakof, makine ens ~ 
titüsU fen memurlarından Dimi tiri 
Kilimof, Aleksi Şarokof Yoldaşlnr da 
benimle birlikte memuren geldiler . ., 

Leningrad vapurunda bulunan 
hediyelerin bugün liıtesiyapılarak 
beyannamesi tanzim edilecek ve 
hükUmctimiz tarafından tayin e .. 
dilen l.eyet tarafından teslim alı • 
nacaktır. Hediyeler Ankara'yaı 
götürülecektir. 

Habeslutan harbiye nazm 
tarafindan aranıyor 1 

Adisababa, 10 (A.A) - Ras 
Kessa hapishanesinde 1917 se
nesinden beri mahpus bulunmak· 
ta iken kadın lcıyafetine girerek 
kaçmış olan sabık Habeş impa· 
ratoru Lij Yassu, Gojjam'a iltica 
etmiıtir. 

Habeşiıtan haybiye nazırı, kuv
vetli bir müfreze ile firariyi tev· 
kif ve esir etmel. emrile mezkur 
mahalle izam edilmiştir. 

Alman yada 
imparatorluk! 

DahiUye nazırı bunlar 
gevezeUk diyor 

Bertin, 10 (A.A) - Dün ak
tedilen kabine içtimamda dabili· 
ye nazm Fon Gayl vaziyet hak
kında izahatta bulunarak demiı· 
tir ki : 

cıKıraliyetin iade olunecağı ha. 
herler gevezelikten ibarettir. Her 
hangi bir rejimin meziyetleri 
husu!undaki kanaatler her ne 
olursa olsun milli mevcudiyeti· 
miz için bugün giriştiğimiz mU· 
cadele içinde rejim meselesi bi· 
zim denimizde ve bilbaasa şim· 
diki hükumet zamanında mevzuu 
bahsolaeaktır. Hüktimete mürteci 
mal{sntlar atfoJunuyor. 

Nasıl ki eski planlar ve resim
lere müsteniden harabeler ihya 
oluoameısa geçmiı şeyler de 
tekrar teais olunamaz. Biz uzvi 
tekamül iıtiyoruz. Geri hareketi 
değil, biz bazı sımfların •eya 
mesleklerin hodbin mümessilJeri 
değiliz. Biz bütün bir milJeti tem
sil ediyoruz. Ve her fert hakkın· 
da aynı hulusu niyetle çalıımak 

Daimi buğday komitesi 
içtimama riya•et etti 

Roma, 1 O (A.A) - Daimi 
buğday komitesi, dün V ~nedik 
sarayında müdür Musolininin ri· 
yasetinde toplanmıştır. 

Naıırlardan M. Acerbo, zeri
yatın seyri ve inkişafı hak1'ında 
bazı tafsilat vermiştir. 

Milzakerc esnasında bir çok 
aza hububat istihsalitınan gilbro 
istimali suretile arttırılması lüzu-
mundan ehemmiyetle bahsetmit· 
lerdir. 

M. Muıolini, cert:yan eden mü· 
zakereyi hülisa ederek çiftçileri 
teknik zeriyatın ıs!ibına teşvik 
için rehin mukabilinde avans ve
rilmesi usulünün sadeleştirilmesi 
lüzumunu dikkati celbetmiıtir. 

Bu§day mahsulU nlsbetl 
Roma, 10 (A.A) -Ziraat na

zırı ltalyanın her tarafında ek
mek imalinde kullanılacak sert 
ve yumuıak milli buğday mab
ıulü nisbetini yiizde 95 olarak 
tesbit etmiftir. Bu niıbet Sicilya 
adası jçin yüzde 80 oJarak tayin 
edilmiştir. 

Yunanlılar 
Atioa, 10 (A.A) - Hükumet. 

tasarruf sebeblerinden dolayı, 
Fransız askeri ve logiliz bahri 
heyetlerinin istihdamından vaz
geçmiştir. ............... -............. _ __.... ................ . 
mecburiyetindeyiz. Hel" millet 
kendi ananelerine ve ferdi dü
şüncelerine tevfikan milli mevcu
diyetini kurar ve beşeriyetin si
ldin ve terakkisinde hadim ol· 
mıya çalışır.,, 

ispanyadaki meşhur rahibeler 
manaatırı, tutu,turuldu r 

Sevil, 10 (A.A) - Asuoa'dan 
bildirildiiine göret bazı kimseler 
"Santa Klara,, rahibeler manas· 
tmnı yakmıya teşebbUs etmiş-
lerdir. Komşuların mfidabalesile 
yangının itfasına muvaffakiyet 
hasıl olmuıtur. 

Bir çok tevkifat icra olun-
muştur. 

Felemenk konsolosu yaralandı 
Sevif1 10 (A.A)- Felemengin 

Sevit kocsolosu o!up Istanbul • 
Felemenk kumpanyast imalitha
nclcrini ziyaret etmekte olan M. 
Huelva, tabanca kurşunile yü
zünden mecruh olmuştur. 

Mutaarrız, firar etmiştir. Vak'-
anın işine nihayet verilen bir 
komUnist amelenin intikam eseri 
oldufu zannediliyor. 

Bulgaristan da 
Müthiş bir tiren 

kazası oldu 
Sofya, 10 (Hususi muhabiri· 

m•zden) - Varnadan Sofyaya 
gelmekte olan Ekspresle bir yilk 
treni arasında Gornarabovitsa • 
Plevne arasında bulunan Mibalçi 
iıtasyoounda dehşetli bir müsa
deme olmuıtur. Müsademede iki 
trenin de makineleri ve vagonları 
tamamile harap olmuş ve vagon· 
lardan bazıları kibrit kutusu gi
bi birbiriuin içine girmiştir. Yol· 
culardan yaralanmıyao kalmamış· 
hr 7 kişi de ölmüştür. Bulgaris
tanda şimdiye kadar böyJe feci 
bir tren kansı kaydedilmemiştir. 

Profesör 
Malche'ın raporu 

f Bışmıkalemiıden mıb:ıat] 
Büyük MiJlet Meclisi tarafmdan 
verilmiş bir karar neticesi oldu· 
ğunu da unutmamak lazımdır, za· 
man zaman mecliıte darülfOnu· 
nun ıslahı maksadını istihdaf 
eden tezahürat nihayet geçen 
sene büdce kanununun bir mad• 
desile kanun teklini almış, pro
fesör Melche bu kanunun icaba• 
tma tevfikan celbulunmuştur. 
Binaen aleyh mevzu babs rapo• 
run tatbikatına baılanmaıdaD 
evvel bir kerre basılarak BOyUk 
Millet Meclisi azalarına tevzii 
muvafık olur. 

lbtimalki raporun tatbikabPI 
teshil için münderecatının giıli 
kalmasını tercih edenler vardır. 
Fakat bu tarzı telakki doğru 
değildir. Bil~kis raporun mUnde· 
recah efkarı umumiyece vuzuhla 
anlaşıldığı taktirde daha esaslı 
tatbik olunabilir. Bahusus bir 
memleketin darülfünunu bütüD 
mannsile milli bir müessesedir. 
Bu müesseıenin halini ve iıtik· 
balini alakadar eden icraat ve 
ıslahat mevzuu bahsolurken sa· 
Jabiyettar murakabe kuvvetleri· 
nin ve heyetlerinin dikkatinden 
uzak durmak yanlış bir hare
kettir. 

Her hangi bir müessesenin ıs· 
Jahı zaruı i olarak bir takim hu· 
susi menfaatlere de temas eder. 
Şahsan zarar görebiJeceklerini 
zannedenler ıılahat fikrini akim 
bırakmak için muhtelif şekillerde 
çalışarlar. Netekim eıefle işitiyo· 
ruz l<i daha şimdidenM. Malcbe'ın 
darülfünunda yaptığıtetkikattan 
memnun olmıyanlar varmış. Hat· 
ta bunlardan bazıları "artık bu 
defa doS!rudan doiruv.a M.alchc' 
ın raporu üzerine yürily~ct!ğiz,. 
diye şurada burada söyleniyor• 
larmış. Eğer böyle sakim bir 
Menfaat gayretile yüksek ilinı 

ve fen müessesemizin yeni bar 
tan kurulması te~ebbüsünü akinı 
bırakmak istiyenler varsa bun· 
lara karşı memleket efkarı umu· 
miyesinin bir az dikkatli ve ba· 
ıiretli bulunmıya ihtiyacı bulun· 
duğunu da kabul etmek li:unı· 
dır. 

Mehmet Aaınt 

Dünkü fırtına 
•w••a• 
tUst tarafı birinci sıyfadaı 

hr. Fırtına saat 21,30 a doğ~ıJ 
biraz hafiflemiş ve şiddeli bir Y~ 
mur başlamış ve dört ıaat ar· 
tiddette fasılcısız yağdıktan soJ1~ 
saat 2 ye doğru hafiflemiı ve Y.". 
vaş yavaı yağmakta devam etıt'1t 
tir. ,,. 

Rasatanenin verdiği mal.~ t 
ta göre, dünkü fırtına uı ·ee 
fırtınasıdır. Havanın birdenb~~ 
aerinlemesi de bir kaç günden i• 
ri devam eden sıci\kların netic~~· 
dir. Bugün fırtına sükunet 
lacak ve hava düzelecektir. ~· 

Dünkü sıcaklık azami 19,~ "'' 
gari 17 derece idi. Bugün a .,e 
yarı bulutlu, yan açık ola~~atte 
ruzgar da mutavassıt ıur 

Poyrazdan esecektir. 
YefUköy rasat merk••1 

ne diyor? tf 
Y etilköy ruat merkezinin ~11, 

diği malumata göre, dünkü frrleııı· 
yalnız şehrimizde olmamı§, ; 0 t' 
leketin diğer taraflarında :eti• 
muştur. Bilhusa Sinop, 1'•Y 
de çok tiddetli olmu§tur. ---

Takas komlsyooll 
Azaları Varşovad~0• 
Varşova, 10, (A.A) - V~us· 

va'da bulunan Türk ziraat eisi 
teşan ve takas komisyonu ~arO 
Atıf Beyle ihracat ofisi o>O M· 
Cemal Bey, hariciye ?z!'~eclı 
Zaleski ile nazır muavı~ı dit• 
tarafından kabul edilmiş er 



[ Memleketimizde 1 

Mayıs içindeki 
zirai vaziyet 

Ziraat vekaleti Meteoroloji 
enıtitüıü memleketimizin Mayıs 
İçindeki zirai vaziyeti hakkında 
ki raporunu ne,retmi,tir: 

Raporun esaslı kısımları ,un • 
lardır: 

Trakya: Trakya mıntakasının 
ziraat vaziyeti hakkında alman 
raporlara göre kıtlık mezruabn 
..-aziyeti iyidir. Hububat başak • 
lanmıya b&§lamııtır. 

Fasılalı ıurette düşmüt olan 
Yağmurlar kı,hk için iyi tesir yap 
~iı gibi yazlık ziraat işleri 
ıçin de iyi olmu,tur. Göriinüşe 
IÖre kıtlık hububatın mahsül ne • 
ticeıi iyi olacaktır • Böyle ol .. 
nıakla beraber bu ayın i:k on he~ 
riinü içinde ynğmı:run lüzumu da 
hissolunmakta.dır. . 

Bağlarda mevsim i,le•i ilerle: -
nıektedir. Lüleburgaz havaliıin • 
de teker pancarı ziraati de devam 
etmektedir. Tı·akya r.ııntakr.ı;ı • 
ilin heyeti umumiresile ziraat va -
2İyeti ıimdilik iyidir. 

Kocaeli mıntakesı: 
Mıntakanın her tarnfn:fo. mt .. 

•ır zeri}•atı clc·ıc.r~ etü:el~ted1r. A -
da.pazarı h«naiisii.lde p.ıtnte.>İcr 
de ikinci çap:ı La::k.·~mş~ı•·· f(r;:"' -
eli ruır.taha{;ı::-ıd3 yer yer hububct 
hilhas!'a arpa ve huğ'1ay b::.~d: -
lannuya batlam:ştır. 

Çavdarların yüksek yerlerde e .. 
lrilmit bulunları da başaklan • 
ııııt ve çiçeklcnmi~tir. Heyeti u -
llıumiyesile l:ı;ilı!::ların vaziyeti 
hi.Ien iyidir. Geyve havalisinde 
havaların biraz serin geçmesi pcı -
nıukların çimlenmesini geciktir • 
ınittir. 

Buı mahallerde zerediimiş 
olan ketenler çiçeklenmiştir. Ko .. 
caeli .mıntıkasında bir mcyva bol -
ı..- ~~eh l1..~ İ~e>;•t ckYOm cl • 

b:ıekte ~e mahsulünün iyi ola • 
cağı tahmin edilmektedir. Ancak 
nıevsim itibarile bağlarda ve 
lneyva ağaçlarında zuhur eden 
hastalık ve ha§erelerJe mücadele 
)apı lmaktadır. 

Eğe mıntal<ası: 
Eie mrntakasında fa.Silalı bir 

•urette dütmü~ olan ~rağmurlaı
hem kı~Jıklarm ihtiyacına hizmet 
~t.mi, ,.e hem de yazlrk zeriyat i -
Sin toprakta kafi rutubet temin 
etıni,tir. 

Fasılalı yağmurlar bağlarda ve 
hububatta çiçeklenmenin zararımı 
olnıamıthr. Ancak Eğe mmta • 
~&aında dahile doğru olan kısm -
aı-da yağmur ihtiyacı hiHe -
dilınektedir. 

Buğday, arpa gibi kı~lıkların 
da ba§ak teıekkül etmiş, bazı yer • 
lerde başnklar~a çiçekler hu -
•11le gelmit, tane tutmut oJduğu 
~bi bazı yerlerde de arpaların 
~dma batlanmı!hr . Buğday 
hlıadına baslanmak üzere olan 
)erler de vard.ır. 

Stlrp Agop 
l\lezarhğı davası 
Belediye ile Ermeni patrikanesi 

'~•aındaki Sürp Agop mezarlığına 
~it davaya iiçünc=.i hukuk mah

e1nesinde 1 S haEİren çarşamba 
"1.n deTam edilecekHr. Bu cel
~de ehli vukufun bir raporu o-

llacakbr. 
~ ~aporu tanzim edenlerden mü
~ ttrib Ahmet Refik Beyin mab
ti t1neye tifahi izahat vermesi ih-

"1illi vardır. 
1b Da\'a son safhasına girdiği için 
.._ •hkeınenin yakında karar v .!r· 
"lllt • 11 rnuhtemel•:iir. 

'•tllclar kız mektebinde serOi 
.... slcüdar kız san'at mektebinde 
~~il •o:ı sınıf talebesi tarafından 
~t •erii açdmıfhr. Bu, serğide 
.t, ~il talebelerin bir aer.c zarfın
~edikleri elbiseler, örtüler 

edümiıtir. . 
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Ölçüler Ticaret ve Sanayi Emir Faysal inşaat işleri 
lımirdeo gelen haberlere g3-

Sene başından ltlba-· 
ren değişiyor 

Meclisce kabul edilen ölçüter 
kanunu, 1933 senesi kinunusani
sinden itibaren tatbik sahasına 
geçecektir. 

Bu kanunun tatbikmden evvel 
bütün ölçülerin bu kanuna göre 
ayarlanmış buluaması icap et-
mektedir. Bu tarihten sonra Tür
kiye hudutları dahilinde ayar 
edilmemiş ölçü aletlerinin satıl

ması memnu olacaktır. 

1889 Senesinde Pariste topla· 
nan beynelmilel k'onferansda ka
bul edilmiş olan Fransanın Sevr 
kasabasında ve muhafaza edil
mekle bu!uoan metre Ye kilo
gram prototiplerinden ahnacak 
ölçü örnekleri, Türkiye için de 
uzunluk ve ağırlık esas ölçüsü 

o!acakhr. Dönüm, evlek, arıın 

kalkara gibi uzunluk ölçüleri 
yerine kilometre, hektometre, 
dekanıetr<', metre ve bunların 

cczrsı, sstıh ölçüleri için bunların 
mura~b;ıı, hacim ölçüleri için 
uunl;mn mik'abı, nçık maddeler 
için de l:tre ez'af ve cezası, küt
le öl~üsü olarak ton, kental kul
lanılacaktır. 

Önümüzdeki sene başından 
itibaren yeni öJÇüterin tatbik 
olunac;:ığını düşiioerek, ölçü ya
panların bu kanun ahklmına 

göre şim~iden bazırlak yapmala
rı, gerek kendileri, gerek ö?çü 
satan ve satın alanlar için fay
dalı olacaktır. ' 

Buocıa~~M•r lı•nuada bi(
hass:ı tapu, bina ve arazi vergisi 
memurlarını alakadar eden kı
sımlar vardır. Bilinmesi flzım 

gelen şeyleri, knnunun tatbikin
den evvel esaslı surette öğren
mek lüzum'u-:lur. 

DllenclHkte yeni 
yeni uguller ! 

lsbnbulcia di!enc!ler son gün· 
Jerde gene artmıştır. Elini, ko· 
lunu sakat edenlerin foyası ı-oey
dana çıktığı için bazı erkek 
dilenciler merhameti celp için 
yeni bir çare bulmu,lardır: 

Bunlardan biriıi, "orısını ar
kasına bindirmek, kendiıine bas
ta vaZJyeti •eren kar1sının hasta

haneden çıktığım, yürüyemiyecek . 
derecede olduğunu saylllyerek 
sadaka istemektir. ikinci bir ıe· 
kil de, sokak ortaaıaa karısını 
yatırarak gelip geçenlere karısı· 
mo yılan yuttutunu, çıkarmak 

için süte ibriyacı oldu&-unu söy· 
)emektir. Bu dilencilere i3prli 
üstünde ve lstanbul semtinde 
rast gelinme'dedir. 

Piyango bu gün 
Çekilecek 
On ikinci terfp tayyare piyan

gusuuuo beşincini ketidesine bu 
gün başlanacaktır. BOyük ilıra

miye 50,000 liradır. Bundan 
başka 1 $000, 10000 liralık ikra
miyelerle 20000 liralık bir de mü
kafat vardır. 

Saç düzeltme 
Milsabakası 

Berberler cemi yeti Tem muzun 
on beşinda yapılmak üzere bir 
Oodole müsabakası tetibine 
karar vermiştir. Milsabakara kırk 
kadar kovaför kız iflirak ede
cektir. 

ban kası hakkında Bu akşam Ankaraya re lzmirin yukarı mahalerini teı-
hareket ediyor kil eden dağlık kısmındaki 

Alacakhlar muhtelif mUra· 
caatlarda bulundular 

Verilen malümata göre, tica
ret ve sanayi bankasının alacak
hlarından hır kısmı, Millet mec
liıine, adliyeye ve ticaret mü
dürlnğilne birer istida ile müra
caatta bulunmuılardır. 

Ticaret ve sanayi bankası, 

şimdi tasfiye halindedir. Alacak
lılar tarafandan Millet meclisine 
vakı milracaate, bankanın barut 
inhisarından 600,000 lira alaca
ğı blunduğu, bankaya ait bir 
çiftliğin karıılık tutulmuı sure• 
tile iki bankadan 500,000 lira 
alınabileceği, bu paralarla ala
cakhların bir kısım paraları te
min olunabileceği mülihazalan
nın eıu olduğu söylenilmektedir. 

licaret müdürlüğüne verilen 
istidada, bankaya yattr1lan pa
ranın yll:ıde kırkının kasada alı
konulması icap ettiği halde, bu 
yapılmadığı, sonra bir milyon 
liahk banka sermayesinin iki mis

line yakın bir para, aidiyeti mn
nazaah olan bir ormana yatırıl· 
dığı, bu suretle bankanın niram
nameıindeki sermayenin yüzde 
onundan ziyadesi menkul olmı· 

yan emlake yahrılamıyacaiı kay
dına muhalif hareket olunduğu 
ileri sürülmüştür. Bu orman me· 
seleıi, bundan bir müddet ev
vel de mevzuu bahsolmuştu. 

Dığer taraftan 50,000 lira ik
ramiye, parası mahalline gönde
rilmiyen poliçe, karşıhl<sız çek 
ıeklindt: bazı iddialar da ortaya 
ahlmııhr, ki tabii bu iddıaların 
ne dereceye kadar hakikate uy· 
wın olduğu ancak yapılacak tet
kikat ve tahkikat neticesinde 
katiyetle anlaşılacaklar. 

Adliye ve ticaret müdürlüğü, 

bu iddialar etrafında meıgol ol
maya başlamıştır. 

M~ktep 
Milsamerelerl 

Dün kız mua!lım mektebinin 
ena kısmı talebeleri tarafından 
mektepte bir müsamere veril· 
miftir. Bütün talebelerin ebeve· 
yioleri müsamerede hazır bulun
mUf, danslar yaJ.tılmış, ıarkılar 

a&yJenmif, küçük çocu~ların teı
kil ettiği orkestra baza parçalar 
çalmış Ye çocukların bir günlü" 
mektep bayatını aöıterere" bir 
temsil gene kfiçftk çocuklar ta
rafından oynanmıştır. 

Dllo Pangalhda yeni 1 ürkiya 
mektebinde de sene sonu mn
oasebetile bir müsamere veril
mittir. 

1 Gelenler, gidenler ~ ---' Y oguslavya bükameti müna
kalAt nezareti mllsteıarı M. Smen· 
yaooviç ıebrimi:ıe gelmittir. 

1 KlSA HABERLER 1 
l8TA VRb>IN BOLLU~U - Bu llfJl'4S iti • 

tavrlt bollutu vardır. n.tddm.ııede 1090 ki • 

lo lstanlt 60 l.."Unıp aa&ılııı..ktadır. Bu'-aıl • 
flHe a.ı.oe Mhlpleri iatavrit aaım alarak 

sGm JWtae knUunw.lctadır. 
rA.LJCBı: STYA.BATLERI - Dltd rnek • 

telli taleW~rl lmtlbaalannm lıltaw.lnl •il -

teaklp Bulgarlıtan•a bir acyaaht yap:ıenk -

larclır. 

ZlY AF.l:TLICR - Ticaret mektebi BOn 11 -

nd talı:belerl 7&rDl TokaU.ıyancla mruıl • 

llmlerl eesefllle Mr çaı ı.lyafeU werecı1klOI' • 

dlr. 

halk; yol, tenvirat ve il· 
Şehrimizde bulunan Hicaz ve ğım tesisatmdan mahrum oldu-

Necit kıralın1n oğlu emir Faysal ğu gibi çe~melerdendc mahrum- . 
hazretleri dün aktama kadar dur. Su ihtyaçlarını bin mllfkü· 
Perapalas otelindeki dairesinde )Atla temin etmektedirler. 
istirahat etmif, saat 18 de refa- Do!dor Behçet Salih beyin be
katında Hs.riciye veklleti erki- tediye reisliğine intibal:ından 
modan Refik Amir Bey o\duğu sonra yukarı ınaballelerin bin bir 
halde otomobille şehirde bir ge· çetit ihtiyacından mübim bir kıs· 
zinti yapmıthr. Emir Hz. nin dün mının temin ve tatminine teıeb-
büyük Adaya gitmeleri mukarrer· bils edilmişt ı r. iki, üç, hatta da• 
di. Fakat bava buıduğundan bu da çok mahalle balkının istifade 
ziyaret yapılmamııhr. edeceği yollar, kanalizasyon te-

faysal hazretleri ve maiyetle- sisatı yapılm1~ ve bazı semtlere 
rindeki :ıeYat bu akıamki trene de umumi çe,meler inşa ettiril· 
Hive edilecek hususi Yagonla 

miştir. 
Ankaray• hareket edEcekler Hay· Eunlardan en mühimmi Kadi· 
darpaşa istasyonunda huıuıi me- riye mahallesinde inta edilen 
raasimle tefyl edileceklerdir. çeımedir. Bu mahalle ile ciYaT• 

Emir Faysal Hı. Ankarada daki mahalleler hal~i ıimdiye 
üç gün kaldıktan sonra tekrar kadar bir çok müracaatlarda bu· 
ıehrimi:ıe dönecekler ve burada Junarak çefme intasıni Ye ken• 
bir hafta ikameti müteakıp Tah- dilerinin ıuıuı.Juktan kurtarilma· 
rana gitmek üzere Batuma hare- Jarını temenni etmiılerdi. Nihayet 
ket edeceklerdir. lzmir belediyesi bu mahalleye 

Poliate: 

OUğdll ve yaraladı 
Taksimde Elmadajmda otu

ran Mustafa Beyin bir.metçisi 
F ofoyu, Niıantaıında bir apart
man kapıcısı demir parçaıile 

döğmüf, aiır surette yaralamıı
tır. Hizmetçi kız Beyoğlu zükür 
hastahanesine y abrılm ııtır. 

Otomobil kazaları 
Pangaltıda Meşrutiyet mahalle-

• sinde oturan arabaci Salimin oğ
lu 13 yaşmda ldriae ıöför lıken
derin otomobili çarpmı§, bqından 
yalam19br. 

§ Bahkpa:ıarıadan geçmekte 
olan F eriköylO EJeniye J 780 nu
maralı otomobil çarpmı9, Eıeni 
mubte!if yerlerinden yara!anmış· 
tir. Şoför Zeburyakalanmıştır. 

§ Cialatada Arapcamide otu
ran Hayı:nın kızı Rozaya Şişha· 
ne yokuşunda şof~r Tim~run 
idaresindeki otomobil çarpmıı, 
dizinden yaralanmasına sebebi
yet vermi4tir. 

Taksim b11hçesfnde bir hadise 
Evvelki aktam aaat 19 da 

Taksim babçeslnde oturmakta 
olan Naci Bey isminde bir zotle 
bemıiresi Nuriye Hanım, kavga 
etmişlerdir. O esnada bahçede 
oturmakta olan Fuat Bey ismin
de bir z:at polise mllrac.at ede· 
rek bu kavgadan dolayı tiklyeUe 
bulunmuş, umumi buı.mun iblil 
edildiğini IÖy&emiftir. Polis tah
kikat yap maktadır. 

SöndUrUlen r•n91nlar 
Balatta köprü başı caddH:n-

de madam Loiçenio e•inde ça
matır yıkanırken baca tutuımuş, 
sırayet etmeden aöndürülmü9tür. 

§ Emin önOnde Çelebi oğlu 
mahallesinde Veysel tUkrü 
efendinin camcı dfikklnmdan 
yangın çıkmı~, dilklcln tamamen 
·yandığı ha' de ıünd~rülmüştür. 

Vernade TUrk - Bul ger 
kard••llk cemiyeti 

Varna'da .. Türk· Bulıar lcar
deı!ik cemiy~ti,, unvanı altında 
ticari, iktıaadi sahalarda iki mil
leti biribirlerioi tanıtıp sevdire· 
cek bir tqekkül vücude getiril
miştir. 

Cemiyetin müeaasleri Varna 
TürkJerinden Ômer Kişif, Ah
met Zeki Ye Akif Mehmet Bey
lerle mahalli BuJgu ekibirinden 
c!o\ctor Bakırcird. Rosof, Ye Va
ıil Popof buhmmaktadır. 

bir çeşme yaptırmıştır. Çeıme· 
nin vazi esası bu ve civar mahal· 
leler halki tarafından tesit edil• 
mit ve kurbanlar kesilmittir. 

Ayni zamanda Kadife kaleye 
doğru dağ kıımıoda inıaat ya• 
pılmasını da belediye menetmif 
ve ev yapmak isteyenlere gayet 
ucuz fiyatla ıebrin imar Ahuı 
olan yangın yerlerinde arsa ver• 
meği kabul etmiştir. 

Bu suretle dağ kısmında İllf&• 
atı ıüratle iltrlemakte olan kO
çük evler yüzllnden yol, kanali· 
uıyon ve 5U tesisata gibi l:ele
diyeye mühim miktarda masraf
lar yilkled~n tes:aahn vilcude ge
tirilmts oden belediye kendisini 
kurtarmıştır. 

Buğday meselesi 
liuğday fiatlerinin yükselmiye 

bıtladığıoı yazmııbk. Bu yllk• 
selme dün de işaret ettijimiz 
gibi muhtelif sebeplerden ileriye 
gelmektedir .AIAk•darların liiyle
diklcrine göre bu senenin ilk 
mahıutn ancak bir ay sonra pi
yasaya gelecektir. Eu mah.W 
geçen senekinden az olursa fi· 
atlerin inmesine ihtimal girUl
memektedir Aksi takbrde fiatler 
eski haline inecektir. 

Ankaradan ge!en haberler 
buğday fiatinin yükselmesı kar
şısında hOkOmclin bazı tedbirler 
almak kararında o!duğunu biJ.. 
dırmektedir. Bu arada ihracatın 
menedilmesi ihtimalinden de 
bahs~den'er varder. 

Klmyagerlerarasında 
Kimyagerler cemiyeti dün ıa

bah Halkevinde mesleki bazı 
meseleleri görüımek üzre azala
rını d;avet etmiıti. Bir saat bek· 
leudiii halde ekseriyet olmallllf, 
toplanma ge!ecek cumaya brn· 
~ılınııtır. Yalnız gelen azalar 
Lu5us! o'auk aralarında ~örllt· 
müşler v ... ecnel>i kimyaıerlerio 

Türkiyede iş yapamıyacakJan 
baklcmdaki kanun müoaaebetile 
başvekil P,. Hı. le, Meclis reiai 
Pa,sya biter te~eMtfir telgrafı 
çekılr:ıesini kar11rlaşhrmıılard.Jr. 

Uç uyhklar 
Üç aylı« maaşlann Yeritmeaine 

bugünden itibaren batJamc::akbr. 
Tevziatın munt•raman 1•pılma11 
için Defterdarlık mftfetti,teri 11k 
11k gifeleri dolapcaklardır • . 
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1 Fikirler ve görüşler 1 Yazıyor! 
Her Ludvig'in Stalin 
yoldaşla bir mülikatı 

Bir Jnglllz muharriri 
Senet1? t "m 50 bin lnglllz 

u~ r -· kazan,..•ktadır 

Stalin, büyük Petro ile mukayese 
edilmesini · doğru bulmuyor 

Marul Alman edibi ve tarihctsi kimseler, yanlış bile olsa, fikirlerini 
Emil Ludvig, Rusyaya giderek, Sta - söyliyenler vardır. fF" 
lin yolda§la dikkate şayan bir müld - üç ihtilalin verdiği tecrübeden 
kat. yapmıştır. Bu mülakatı neşredi - öğrendik k4 bir şahm taraf mdan a -

IJOroZ: lmmış 100 karardan doksanı bir tek ' 
Ludvig - Beni kabul etmek fırsa - cepheli, bir taraflı olmuştur. Bizi ' j 

tını bulduğunuzdan pek minnattan - idare eden fırka merkez komitesi, bil 
nmm. Yirmi sene oluyor ki, tarihi tün Sovyet ve komünist teşkilUmı i - I 
phsiyetlerin hayat ve faaliyetini ta - dare eden heyet 70 azadan mü • 
kip ediyorum. İnsanları iyi tanı - rckkeptir. Bu heyetin içinde en iyi 
dığımr zannederim, buna mukabil, ik - sana:>icilerimiz, en iyi kooperatif -
tisadi ve içtimai şeraitten bir şey an - çilerimiz, en iyi nakliyat mutahas -
lamam. sıslanmız, en iyi askerlerimiz, en 

Stalin - Pek mahviyetkarsınız.. ,.iyi propağandacılarımız, en iyi ihti -
Ludvig - Hayır. Hakikaten bu lalcilerimiz, en iyi sov.koz ve volkoz 

böyledir. Ve size soracağım suailer mutahassıslammz, en iyi köylü ve 
bu:ıun için garip görünebilir. Bugün, ferdiyet~i iktisatcılarrınız, en iyi mil -
burada, Kremlin'de, büyük Petro•yn liyetçilik politikacılarımız -vardır. 

ait bazı şeyler gördüm, ve size sora - Fırkamızın zeka ve kabiliyetleri bu 
cağım ilk sual şudur: Sizinle büyük komitede teksif edilmiştir. Her -
Petro arasında bir mukayese yapılma kesin, her kimin olursa. olsun, fikrini 
mu kabul eder misiniz? Kendinizi bil- tenkit edip, düzeltmiye hakkı ve vesa -
yük Petro'nun eserinin muakkibi ola- iti vardır. 

uenç muharrir ı Noel 
logilterenin bugiln en meıhur 

muharrirleriaden biri Noel Co-
nard'dır. 

Henüz otuz iki yaıanda olan 
genç muharririn kaleminin ucun· 
dan ıenede kazandıiı para elli 
bin lngiliz lirasıdır. Otuz iki ya· 
tındaki genç muharrir, tam yirmi 
ıenedir yazmaktadır. On yatında 
sahneye intisap etmiılir. Conard 

r.ık mı telakki ediyorsunuz? Herkes tecrübelerini buraya vere -
Stalin - Katiyen. Tariht mukaye - bilir. Eğer böyle olma.<>a ve kararla --seter çok defa yanlrşlığa sebebiyet mnızı yalnız başımıza alsaydık, me -

verir. Mevzuu bahis mukayesenin saimizde bir çok büyük hatalar olur -
"de hiç mftnası yoktur. du. 

DU•man lhtlllll o zamandanberi çalışmakta Te Ludvlg - Bununla beraber, büyük 
Petro, garp harsini Rusya'ya getir -
mek için memleketinin tekamülüne hü 
yük hizmetlerde bulundu. 

Stalin - Filvaki öyle. Büyük Pet -
rro, arazi sahipleri sını!ınr yükselt -
mek ve henüz doğmıya başlamış olan 
tüccar sınıfmı tekAmül ettirmek 
ve milli mal sahipleri ve tüccarlar, 
devletinin teessüs ve sağlamlaşması i -
~in çok şeyler yapmıştır. Yalnız bun -
Jann tamamen esarete alınmış ve so -
yuJmuş olan köylüler aeyhiue ya -
pıldığını da söylemek lazımdır. Bana 
gelince, Leninin bir talebesiyim ve 
gayem, ona layik bir talebe ol -
maktrr. 

Hayatrını vakfettiğim gaye, işçi sı • 
nıfınm yükselmesi gayesidir. Bu iş, 
her hangi milli bir devletin sağlam -
laştrnlmasına yaramaz, sadece sos -
:yalfst, yani beynelmilel devletin kök -
ler.fni esaslaştınr. Ye bunu ya -
parken de beynelmilel işçi sınıfmın he 
yeti umumiyesinl sağlamlaştmr. 

Eğer işçi smıfmı yükseltici ve sos -
yalist devletini sağlamlaştmcı ro _ 
lthnde, her attrğun adımı, işçi srnıf'ı -
mn vaziyetinin tekAmülü icin a -
tamamam, kendimi muvaff;k ola -
mamış addederim. Pek ala görü -
yorsunuz ki, yapmak istediğiniz mu -
kayese uygun değil. 

Lenin ile büyük Petro'ya gelince 
biiyük Petro, denizin içinde bir damı~ 
olabilmiştfr. Lenin ise bütün bir Bah -
rimuhittlr. 

Ludvig - Siz evvelce senelerce gfz - yazmaktadır. 
1i gizli ~alıştınız. Bir ~ok defa silah, Muharrir son on sene zarfında 
propağanda edebiyatı vesaire kaçır - on sekiz eser yazmıı ve eserle
mrya mecbur oldunuz. rile büyük bir servet kazanmış· 

Sovyet düşmanlarının sizin kul - tır. Fakat kendisi henOz beklrdır 
landığrnız usullerden ve tecrübeerden ve çok aade bekir bayatı yaşar. 
istifade ederek aynı şekilde aleyhinize Merakı resim yapmak Ye piyano 
!:l~i'bileceğini zannetmiyor musu - çalmaktır. içki içmez. Seyahat, 

Stalin _ Bu pek tabii kabildir. onun en belli başlı zevklerinden 
• b ·ridi· c er ı · bütn Ludvig - Di!şmanlarma karşı hü - , 1 • r. onar ın uer vaı, . ~· 

kQmetinizin amansız bir şekilde açtı _ HohYUdun en çok bea-endıklerı 
ğı mücadelenin sebebi bu mudur? eserler araaandadır. 

Stalin - Hayır. Başlıu sebep bu Cooard'ın sii ve faaliyeti bir 
değildir. Size tarihi misaller ge - harikadır. Muharrir çalışır, çahşır 
tirebilirim. Bolşevikler iktidar mev - ye ancak iki senede bir istirahat 
kiine geçince, düşmanlarına kar - eder. 
şı tatlı muamelede bulundular. Kendi kendini yetiıtiren bu 
Menşevikler kanuni bir şekilde faali - muharrir, henüz pek genç olduğu 
yetlerine devam edip gazetelerini çr - halde lngiltere kralı tarafından 
kardrlar. Cümhuriyetci sosyalistler de 
böyle idi. Leningrad aleyhine mukabil da kabul olunmak üzeredir. Son 
ihtilal hareketini hazırlryan Ceneral posta ile gelen Londra gazeteleri, 
Krasnov elimize düştüğü zaman, harp ona yakanda "Sir,, unvam vere· 
halinde bulunduğumuz için, hiç ol - ceğini söyliyorlar. 
mazsa esir olarak tuta.bilirdik. Lıte - Conard'ın bundan ıonra ne 
sek kurşuna da dizebilirdik. Fakat yapacağını bilen yok. 
onu, verdiği "Söz,, üzerine serbest bı - Milnekkitlerden biri onun bak· 
raktrk. Sonra? &nradan anlaşıl.. kında şu sözleri ıöyliyor: 
dı ki, bu alicenaplrk, Sovyet iktidar "Bu adam bir debamıdır? Ye 
kalesini baltalamaktan başka bh' şey eserleri yaşıyacak mıdır ? yoksa 
yapmamaktadır. Bu llicenaplrğı, fş - bu muharrir, halkın zevkini keş
çi sınıfın dUşmanlan lehine kullana. 
rak bir hdta işemlştik. fedebilen zeki bir genç midir? 

Eğer bu hatayı tekrar işleseydik, bunu ati gösterecek.,, 
işçi sınıfına karşı bir cinayet işlemiş 
olur, onların menfaati aleyhine hare -
ket etmiş olurduk. Kadınlar 
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Mösyö Valorj, koltuğa yaslan - kurken ıapıan olmuftu, vücudd 

mıt dalgın dalgın sigarasını içi .. zangır zangır t!triyordu. O de.• 
yordu. Koltuğun yanındaki masa rece dalmıttı kı, yanında ıert bıt 
üzerine bir gazete atılmıf tı. Ma - sesin: 
dam, Valorj, gazeteyi alıp ismine - Ne yapıyorsun? 
baktı. Müstehzi bir tavırla sor - Demesi, kendisini zıplattı. Möı • 
duı yö Valorj, ansızın avdet etmİfı 

- Ne o? siyasi mesleğini de • kadın farkına varmadan odaya 
ğittirdin mi? bu gazete, her gün girerek defteri okuduğunu gör • 
okuduğun gazete değil! müştü. Mada.m Valorj, koca • 

Mösyö Valorj, lakayt cevap sına sert sert baktı. Fakat ağzını 
verdi: açıp bir fey söyliyemedi. V alorj, 

- Bu gazetede beni daha 7.İ • kansınını henüz elinde tuttuğ!.I 
yade alakadar edecek mevzular defteri çekerek homurdandı: 
buluyorum. Yoksa botuna gitmi.. -Ya! .. Çekmelerimi karı~• 
yor mu? tırıyorsun, ha? 

- Bana ne! Sesini yükseltiyordu. Çok hid • 
Madam Valorj, gazeteyi tek - detli gözükmek istiyordu. fakat 

rar masaya bırakacak oldu. Fa • hakikatte ne diyeceğini bilemiyor 
kat son sayfada gördüğü bir delik du. Defteri elinde kıvırarak sor• 
nazan dikkatini celbetti. iki üç du: 
satırlık bir havadis makasla ke -

- Okudun değil mi? Ne san • 
dın? 

silmişti. Hayretle sordu: 
- Burası niçin kesilmit? 
Mösyö Valorj, bu sualden 11 -

kıldığını gösterir bir vaziyetle o • 
muzunu kımıldattı: 

- Hic ... Bir makale sonu var • 
dı. Arkadat lardan birine göster • 
mek için kestim. 

- Pek ala... Zaten sormakta 
ne mana var? •. Canın isterse ga -
zeteyi lime lime kes ..• 

Kansı, lakayt bir tavır takın -
makla beraber satırların nereden 
kesildiğine dikkat etmişti. 

Yemek odasına çıktı. Ve koca • 
sı gidinciye kadar gözükmedi. 
Tekrar odaya girdiği vakit gazete 
masanın üzerinde duruyordu. Fa -
kat kesik bulunan sayfayı tekrar 
görmek İsteyince bulamadı. Va • 
lorj, bu sayfayı yırtmıf, yanına 
almıftı. Kadın mırıldandı: 

- Dur bakalım .. Elbet ne yap -
tığını anlarım .. 

• • • 
Ertesi günü Valorj, gazetesini 

okurken kadın, odadan ~ıktı. a • 
nahtar deli2iAde Qcas1nm .n~ 
yapacağını seyrediyordu. Valorj, 
küçük ilanları gözden geçirerek, 
aradığı bir tanesini buldu. O ila • 
m, cebinden çıkardığı makasla, 
ihtima.mla kesti. Bir deftere ya • 
pıtbrarak, defteri yazıhanesinin 
bir çekmecesine sakladı. Sonra 
gazete kırpıntılarını toplayıp ce • 
bine koydu ve sigarasını yakarak 
dııan çıktı. 

Valorj çıkar çıkmaz karıu it 
oduma girdi ve yazihanenin çek -
mecelerini karııtırmıya baıladı. 
Nihayet ilanın yapıftırılmıt oldu • 
ğu defteri buldu. Bu 'defterde 
bir takım küçük ilanlar yapıştırıl -
mıftı. Madam Valorj ilanları o -
kumıya baıladı. 

"Ben de sizin gibi bu hayal pe • 
tinden koıtum. Eğer razı olursa -
ruz, hayali hakikilettiririz. Ş. N.,, 

Madam Valorj, ağızını açını• 
yordu. Adam, asabileıti: 

- Söylesene, ahmak.. Bu mu • 
haverenin bana hitaben yazıldığı • 
m zannettin, değil mi? 

Madam Valorj, yere dikmiı ol• 
duğu gözlerini kaldnarak kocası • 
na baktı. Beriki köpürdü: 

- Hakikaten beş paralık akho 
yok .. Sana doğruyu söyliyeceğim .• 
Hiç te senin zannettiğin gibi de • 
ğil ..• 

- Ben bir şey zannetmedim. 
- İnkar etme. Senin ne dü • 

tündüğünü anlıyorum. Günü gü • 
nüne deftere yaptştırılmı! olan 
bu muhavere parçalarını görünce, 
benim bir kadınla münasebette 
bulunduğumu zannettin, değil 
mi? Halbuki yanılıyorsun.! 

Kadın, müstehzi bir tavırla o • 
muz silkti; Valorj israr etti: 

- Sana yemin ederim ki, ha • 
kikat §udur: Bir ay evvel kahve" 
de, yanımdaki masada oturan iki 
kişi konu§uyordu. Biri gazete ' 
ae Ruçuıc ılanlar vasnasıle glı-XJ " 
tiği bir müatakayı anlatıyor 
ve kadının Ş. N. rumuzu ile cevap 
yazacağını söylüyordu. Gazete " 
yi de elinde tutuyordu. içimi bir 
,merak kapladı. Tanımadığım çif " 
tin muaşakalannı gazetede ta " 
kip merakına düttüm! işte bu 
kadar. Nasıl beni affediyor mu " 
sun? 

Kadın tereddüt ediyordu. Va • 
lorj, karısının ellerinden tuttu: 

- Sözüme inan.. Dinle beni .• 
istersen yarın gazetede gösterileri 
randevü mahalline gidelim. Atık " 
la maşukayı görür ve benim bu İf 
te alakam olmadığını anlarsın. 

Bu sözler Madam Valorj' u ik ' 
na etmişti. Gülerek cevap verdi: 

- Zahmete değmez.. Sözüne 
tamamen inandım! 

"Yarın randevü mahalHnde • * * 
bulunacağım. Tanıtmamız içini· Madam Valorj, heyecanlı "' 
taret malum. Ş. N.,, endişeli bir tavırla postaneye gir' 

Unutulmaz bir hatıra ..• Yegane di ve kimsenin takip etmediğin' 
ümidim sizi tekrar gönnektiı·. Ş. kanaat getirdikten sonra fU mek • 
N.,, tubu yazdı: Ludvig - Bundan otuz sene evvel 

Darilfünunda tahsil ederken, kendi : 
lerfnf tarihi maddecilik taraftan ad -
Cleden Alman profsörleri Marksizimin 
kahraman ro11erini, tarihteki kahra -
man şahsiyetleri roUerini inkar et -

Esasen şu hakikate vasıl olmuştuk 
ki, biz düşmanlarımıza Alicenaplık 
gösterdiğimiz mikyasta, onlarm bize 
mukavemeti artıyordu. Ve çok geçme 

Muhavere gittikçe daha ~runi • "Ruhum. Randevüye gelemi : 

Y k d k ki l mi', daha ittiyaklı devam edi • yeceğim. Kocam muhavereıniıt 
8 ID a er e er yordu. A•ıkane kelı'melerı·n so - B k b' h re :ı farketmit·· a~ a ır mu ave. 

tikJerini söylemişlerdi. 
Stalin - Bunlar Marksizmi umumt 

bl r şeklide okutan kimselermiş. Mar -
kslzim kahraman roıterini katiyen in -
kar etmemiştir. Bilik.is, bunun e -
hemmiyetini, mevzuu bahsettiğinı şe _ 
;raf t dahiHnde tanımıştır. 

Kollektif - lktlda 
Ludvin - Oturduğumuz masanın 

etrafrnda 16 sandalye var. Yabancı 
ımemleketlerde, bir taraftan, Sov -
yet cümhuriyetleri ittihadının her 
şeyi .meclis halinde halleden bir mem -
~eket olduğu bilinmekle beraber, di -
ger taraftan, bütün mukaneratın 
bir kişi tarafından alındığı da bilini -
yor. Bu adam kimdir? 

Stalin - Hayır. Birkişlnin karar 
vermesi kabil değildir. Şahsi karar • 
Jar, daima veya hemen hemen daima 
bir taraflı, bir cephelidir. 

Her mecliste, her Kellektif vazf -
yette, fikirlerin.in kıy.metleri olan 

den sağ cenahtaki cümhuriyetçi sos -
yalistler, Gotz ve arkadaşlan ile, 
sağ Leningrat Menşevikler'deki Jun -
kes, mukabil ihtilalini hazırladılar, 
ve ihtilalci bahriyelilerimizden bir 
çoklarının kaybolmasına sebep oldu -
lar. Verdiği söz üzerine serbest 
bıraktığımız Krasnov, Beyaz Ka. -
zaklar teşkil!tmı yaptı, Mamontov ile 
birleşerek, Sovyet'Iere karşı iki se -
ne sila.bla döğiiştü. Ve pek kısa bir 
zaman sonra, bu Cenerallarm anca -
smda, Fransa, İngiltere, Amerika 
ve Japonya gibi garbin kapitali9t dev
letler! bulunduğu anlaşrdı. Biz de, 
gösterdiğimiz tatlı muamele ile ne ka
dar yanlış iş yaptığımızı anladık, ve 
tecrübe, bize, ve düşmanlarımıza 

karşı en amansız bir şekilde hareket 
etmedikçe onlan mağlQp edemiyeceğf. 
mizi anlattı. 

(Yarın devam edecek) 

geride bıracaklar! nunda randevü saati ve mevkii usulü arıyacağız. Maamafih bıt 
İngiltere'de yapılan büyük bir o - bildiriliyordu. En son kesilen kaç gün daha eskisi gibi mu~•• 

tomobil yarışı iki kadın tarafından parça ise ıu satırlardan ibaretti: bere edelim. Eğer ilanlar bır • 
kazanılmıştır. Biri Madam Wisdom, h • 
diğeri Mis Jan Rişmondtur. Bin "Saat dörtte Monmartr'de ye· denbire kesilirse, kocam JÜP e 
mil mesafe üzerinde yaprlan yarışta raltı tüneli istasyonunda buluna • lenir .. Buseler. Ş. N.,, 
bu iki kadm hep ilerde kalmışlar ve cağım. Ebediyen sizin. Ş. N.,, Ve mektubu zarfladıktan ıoJI • 
otomobillerini saatte seksen beş mil Madam Valorj, bu ibareleri o - ra posta kutusuna attı. 
üzerinde idare etmişlerdir. .----------------------------.-, Kadmlarm bu şekilde otomobil ya - ..ııııı 
nşı kazan malan ilk defa vuku bu -
luyor. Yanşa bir çok erkekler de iş -
tirak ettikleri halde hep geride kal -
mışlardır. 

Londra gazetelerinden biri bu mü -
nasebetle yazdığı bir baş makalede 
şu sözleri söylüyor: 

Tarih el kitabı için kolaylık 
................. ·--·---·------········································-·············----!! .. .. 
:1 .. .. .. 
:1 
:r .. 

lstanbulda Ankara addesinde "Vakıt,, Gazetesi idare 
Müdürlüğüne ••• 

:ı :: Efendim, 
I" .: 
:: .. 
!i .. 

Adres"me bir cilt Tarih el kitabı yollayınız. Bedeli 
(100) kuruş postayla gönderilmiştir. 

isim : -··---········-··-·--······-·--ii 
:ı Adres: ........................................... : 
i· : 
:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::-.:=a:r.: 

Yukarıki parçayı kesip gönderirseniz adresinize bir cilt Tarih 
hemen ıönderilir. 

"Kadınlar ilerlemekte devam cdi -
yorlar. Günün birinde, kadının biri 
Avusturalya'ya uçarak rekor kırıyor, 
daha sonra biri, yalnız başına Atlas 
Okya.nus'unu geçiyor, dün de iki ka -
dm bütün erkekleri geride bırakarak 
bin miUik bir otomobil yarışını ka -
zandı. Kısa bir zaman evvel, kadın -
]ar, yalnız erkeklerle müsavi olmıya 
razı idiler. Bu müsavatı kazandFk -
tan sonra bir şey kalmıştı: "Erkekle -
re faile olmak.,, Kadınlar şimdi de 

bunu tem.in ediyorlar.,, \ '-'-----------------------------
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Dünya buhranının en mühim amilleri 

Lozan 
• • 

nıçın 

konferansı 
toplanıyor? 

Ancak harp borçları da, tamirat bedeli de 
kökünden ortadan kaldzrılabilirse, koni erans 

muvalf ak olmuş sayılabilir. Aksi takdirde .. 
Dünya buhranının en mühim 

imillerinden biri tamirat bedeli 
ile harp borçlarıdır. Bu iki amil, 
pek yakında toplanacak olan 
Lozan konferansının ruzname
sinde en birinci mevkii işi?al 
edecek 1 

Bu iki meselenin künhünü an
lamak çok kolaydır. 

µmumi harpte mağlüp olan 
Almanya ile diğer mağlup dev
letler, galip deYletlere her sene 
büyük bir meblağ ödemiye mec
bur tutulmuşlardı. Galip de•let
ler de her sene borçlu oldukları 
~Amerika ya, büyük bir meblai 
'tediye edeceklerdi. 

EvYela Almanyanın her sene 
350 milyon Sterlin gibi havsalaya 
sıS"maz muazzam bir meblağ te
diye etmesi kararlaştırılmıftı. 
Daha sonra bu paranın tediye
aine imkin bulunmadığı anla
tılarak 1924 de Danns planı 
mucibince bu mebJAğ her sene 
125 milyona daha sonra 1929 da 
Young pilAoı ife 100 milyon Ster
line indirilmiftİ. 

Bu rakamları tayin etmek, iş
ten bile değildir. Asıl mes'ele 
bu meblağın ne şekilde ödene
ce~ini göstermektedir. Bl5yle bir 
para ya altın, yahut mal vermek
le ödenebilir. Altın olarak öde
nirse, 6deyen devletin bir sene 
içinde altın namına bir feyi kal
mu:. Onun için altın mukabilinde 
mal verme!t mecburiyeti hasıl 

olur. ÇOnkil faraza Almanlar 
logiltereye milyonlarca Mark öde· 
yecek olursa, bunların bir kıy
meti olması için bu markların 
tekrar Almanyaya iadesi ve mu
kabilinde mal ahnması lazımdır. 
Bu suretle mlittefik devletlerin 
Almanlara tahmil ettikleri şırt, 
oalann her sene yüz milyonlarca 
lira kıymetinde mal göndermeleri 
ve bunun mukabilinde bir şey 
almamaları idi. 

Fakat b6yle bir şey ypılmıf 
olsaydı, müttefiklerin piyasaları 
alt öst olurdu. Onun için Alman
ya gene müttefiklerden borç a
larak Fransaya para verdi, Fran
ıa lngiltereye harp borcuna öde 
eli, lngilterede Amerikaya borcu
nu Yerdi. 

BüUin bu muamele, klğıt Oze
riode cereyan ediyordu. Ameri
ka aldığı para ile Alman malları 
alacağına, parayı gene ona ikraz 
etli. 

işler bir mllddet bu şekilde 
yfirOdU. Fakat her sene Alman
yanın borçları artıyordu. Onun 
1926 tamirat bedelinden maada 
harici borcu 500 milyon Sterline 
1930 da bir milyar 250 miJyon 
Sterline varmıştı. 

Bu sırada eıya fiatlerinin dOş
meıi itleri bliıbütiln berbat elti 

• Ye Almanyanın borcunu kat kat 
arttırdı. Yani Almanyanın 1920 
de ödediği 100 milyon altın mu
kabilinde Yerdiği mal, 1931 de 
llç misline çıkmııtı. 

Bundan baıka Amerikanın ha
riçteki sermayesini çekmiye baı
laması, ve Almanyaya borç ver
mekten içtinap etmesi, sonra di
jer dewleriD de Almaoyaya ikra
zatta buluamamaları vaziyeti al
tBat etli. 

1~31 de Almanya beş para 
borç bulamıyordu. Onun ıçın 

ya fazla ihracat yapmak, yahut 
iflas etmek zaruri idi. Almanlar 
mallarını ucuz satarak ihracat

larını çoğaltmak için amele üc· 
retlerini kestiler, istihsal bedeli
ni azami derecede indirdiler, 

ithalatı tahdit ettiler, buna rağ
men muvaffak: olamadılar. 

Çünkü beman hiç bir memle
ket Alman mallarına ragbet et

miyordu. Her memleket himayeci 

gümrük tarifelerile kendini koru
makta ve idhalabnı tahdit ile ih-

racatını çoğaltmayı istihdaf et
melde idi. 

Almanların böyle bir sırada 
150,200 milyon isterJin kıymetin· 
de fazla ihracat yapmak için 
vuku bulan teşebbüılerinin aka
mete ograması p~k tabii idi. 

Bunun neticesi olarak geçen 
sene huvermoratoryumu ilan olundu 

ve Almanyanın bir sene müddet· 
le tamirat bedeli ödememesi ka
bul edildi. 

Moratoryum bu ayın sonunda 
nihayet bulacaktır. Onun için ye. 
ni tedbirler almak icabediyor. 
Lozan kmıferansının toplanması
nın ıebebi budur. Almanların 
hedefi tamirat bedelinden külli
yen kurtulmak ve bu bedeli Ilga 
etmektir. 

Müttefikler tamirat bedelinin 
ilgası mukabilinde harp borçla
rının ilgasını istiyorlar. Bunların 

Amerikaya harp burcu namile 
ödedikleri para her sene elli 
milyon Sterlindir. 

Amerika sanayi alemi, bu bor
cun ilgasına muarızdır. Fakat 
bu borcu verebilmek için onun 
bu paraya tekabül edecek de
recede olsun mübadele kapıla
rını açması zaruridir. Halbuki 

Amerika en yül<sek gümrük ta
rifeleri ile buna mukavemet edi
yor. Ve bu suretle borcun öden
mesine imkan bırakmıyor. Neti

cede bir çare kalıyor. O da harp 
borçlarını da, tamirat bedelini 
de kökünden kaldırarak mese-

leyi halletmek. Lozan konferansı 
bunu yapabilirse muyaffak olmuş 
sayılır. Aksi takdirde iş kendi
Hğinden oluruna gidecektir. 

öMER RIZA 

Hal pte neıe·r 
Oluyor? 
Halepten gelen haberlere iÖre 

Ni}1abet meclisinin bugün açıla
cağı anlaşılmaktadır. Bunun için 
bütün meb'usların Şamda hazır 

bulunmaları maksadiyle kendile
rine davetiyeler gönderilmiştir. 

Her hangi bir hadisenin çıkma
ması için askeri tedbirler de a-

lınmıştır. Vatani fırkası sık sık 

toplanarak vaziyeti konuşmakta• 

dırlar. Meclis içtimaımn çok he
yecanlı ve gürültülil olacağı söy
leniyor. 

Suphi Berekatın adamlarından 
birisini öldüren katiller kaçarken 

hudutta yakalanmışlardır. Yan
larında bulunan bir kadın cina-

. yeti itiraf etmiıtir. 

• Takvim 
Cumartesi Pazar 
11 Haziran 12 Haziran 

lran'la aramızda 
6 Sefer 7 Seter 

GUn doğllfu 4.~8 4.28 
GUn balı§ı 19,40 19,41 aktedilen muahede· 
Sabah namazı 3,43 3,42 
Öğle • 12,{3 12,14 
İkindi • 16 14 16,14 

Diploması tariklle balledllemlyen ibtl14flat 
Ak§a.JD " 19 4-0 19,41 bir uzlaşma komisyonuna verilecek 
Yatsı .. 21,43 21 ,44 
İmsak • 209 2,08 
Ytlm geçen 

GUnler 
} 160 161 

Ydm kalan 
} 20.ı 203 

Gilnleri 

~ ... 

Geçen kinunusaninin 23 ünde 
hariciye vekili Tevfik Ruştü Bey• 
le Iran hariciye nazırı Furugi 
Han Hz. arasında imzalanan 
Türkiye· Iran "uzlafma, adli tes
viye ve hakem muahedesi., nin 
Büyük Millet Meclisince müza

MA\'A - Dtln ıncakhk ammı •DA aa - kereıi enelki aüDkil celsede 
rart 17 drrt"re idi. Bugün ha\·a kısmen ka • 6 

p:ılı olııt'nk ,,, rliz.~r mutsva'JSJt elddette T eYfik Rüştü Beyin hazır bulun-
ıtmıı.lden eııecıcl<tlr. duğu bir içtimaa bırakılmıştı. 

R A D y o___ Muabedenin tasdiki için vekil---- J ler heyetince hazırlanan kanun 
""--------- Bugün Jayiba11Dın esbabı mucibesinde 

1STA?lı"Bl1L - 18 den 19 a lmdar gnuuo
fon, 19,30 dan 20.SO a la:.dar Hafız Ahmet U. 
ve nrkadc:.klannm t:ıtlraktle sar, %0,30 dan 
%1 e kadar snunofonla opPra, 21 den ~2 Yll 
kndar Datız Ahmet Boy ve arluulafjlarmuı 
l~tlrakOo saz, 22 den 2Z,SO a kndar orkestra. 

\'1YA.."llA (617,2 m.) - 12.SO konsP.r, 18 
konser, 21 aakcri muslld, 28,16 da.nııı. 

BÜKREŞ (39J,2 m.) - ıs plıU<, ıı plAk. 
18 kon11Cr, 18,10 konser, ıo orkeetm, 28,16 
Romen mu lkl!!l. 

RO)IA (Hl,2 m.) - lS plAk, 1S,4G kon· 
1er ve prkı, 18,15 tarla ve hafif 11P11lkt, 
20 haber, 21.2.'S Tanha\.7.er operası. 
BUDAl'EŞTE (650,5 m.) - J0,1~ l<on -

ser, lS,05 kon!ller, 18 ~lgan muıı1klıd l.'ontle
rl, 19,SO plıtk, 21 \°lyaııadan nakil, 23 çtıan 
nıu.siklııl. 

OSLO (1071,( m.) - 19,15 mtlll muıılld, 
%1 konııer, 2S mllsalıabe, 28,U koro, !S,4.5 
danıı. 

MOSHO\.'A (JSM m.) - 9,30 dau %:! e 
kndar neşriyat. 
\'ARŞOVA (Hll m.) - 13,45 plAk, 16,10 

plAk, 18 konser, 21 kon!M'r, 28,0:1 Şopen 
konııert, 21,10 dan .. 
KÖNİG\°CSTEIUIAVZEN (16M ın.) -'7 

Jimnastik, 7,20 konser, 115 koll9er, 17,SO kon 
aer, 19,05 mmkl, %1 maslkl, 2S lkrllndf'n 
nakil. 

PARIS (1725 m.) - 7,45 jimnastik, 8,15 
p!Ak, ıs,so plAk, 20 mDsahabt', %1 edebi Ju. 
raat, 21 ,40 mllsahabe, 2ı,'6 radyo konaer. 

M. Heriyo · 
Yazmasını unutmuş 

istikbalin en açıkgöz 
gazetecisi 

Fransız gazeteleri yazıyor: 

ez cümle şöyle denilmektedir : 
0 lki de•let arasında mevcut 

olan doıtluk bağlarını kuvvet
lendirmek arıuıuna istinat eden 
bu Muahede Türkiye ile Iran 
arasında zuhur edebilecek her 
nevi ihtilAfların, diplomasi yoli
le tesviyesine imkin bulunama-
dığı hallerde, uzlatma ve hakem 
usulleriyle hallini istihdaf etmek-
te ve bu hususta takip edilecek 
yollan göatermektedir. 

Beynelmilel i1ıti1aflan sullı va
sıtalarile halletmeyi istihdaf eden 
Cümburivet bflkiimeti diğer bazı 
devletlerle aktettiği büküm mu
ahedeferine miişabih ve müma
sil olan bu muahedeyi imza et
mekle beynelmilel sulh vadisinde 
,.eni bir adım daha atmıt oluyor. 
· 24 maddeden ibaret olan mu-
aheôe tasdikım müteakıp An
karada teati edilecek ve tasdiki 
tarihinden itibaren beş sene 
müddetle muteber bulunacaktır. 
Müddetin inkızası tarihinden en 
aşaiJ altı ay evel fesholuomazsa 
ikinci bir bet aenel'k müddet 
için daha muteber olacak ve tab-
did ıekli bu tarzda devam ede
cektir. iki taraftan biri tarafından 
muahede fesh olunsa dahi müd
detin devamı esnasında başlamı' 
olan davalar neticeleninceye 
kadar tabii ceryanlarıoı takip 
edeceklerdir, 

Muahede ahkacııına göre iki 

hükiimet arasında zuhur ederek 
diplomasi yolile bal ve ~aa~ı 
mümkün olmayan her türlll ıbtı
Jaflar, iki akit tarafından teıkil 
olunacak daimi veya hususi bir 
uzlaşma komisıonuna verilecektir• 

Akitlerden biri tarafından ya· 
pılacak talep üzerine altı ay zar
fında teşkil edilecek daimi uıı
laıma komisyonu, her iki taraf 
mütekabilen kendi vatandaılan 
arasından seçilecek birer komi
ser tayin edecekler Ye komiıyon 
reisini de müttefikan bir üçOncll 
devlet tebeasındao intihap eyli
yeceklerdir. Komisyon reisi her 
iki tarafça üç ay zarfında inti
hap edilemediği taktirde lsviçre 
itlibadı reisinden lazım ıelen 
taayinin icrası rica olunacak
tır. Uzlaşma komisyonu, akitle
rin muhalif bir karan olmadığı 
taktirde, reis tarafından tayin 
olunacak yerde toplanacaktır. 

Tahkikat hususunda, komisyon 
müttefikan başka türlü bir kuır 
vermezse, beynelmilel ihtiliflann 
muslihane halline dair 18 Ter 
rinievvel 1907 libey mukave-
Jenamesinin 3 üncü faslı ahkimı• 
na ittiba edecektir. Akitler ko
misyon arasında mütevass;t va
zifesini gören ajanlar tarahndaa 
temsil edileceklerdir. 

Uzlaıma komisyonunun vazife
si ibtilaflı mes'eleleri tavzih et
mek, bu ugurda faideli malumat 
toplamak, ve iki tarafı uzlqtırma"' 
ğa çalıımaktır.Komisyon meı'ele
yi tetkik ettikten sonra, muva
fık iördüğü hal tarımı akitlere 
izah ve bu huauta fikirlerini bil• 
dirmeleri için bir mühlet vere
cektir. KomiS)On mesaisini bitir• 
dikten altı ay sonra akitler U'l"' 

Jaşmamıt bulunuyorlarsa, iki ta-
raf hakeme müracaat hususunda 
mutabık kalmamıı olduklan tak
dirde, ihtilaflı mes' ele beynelmi
lel adalet divanına verilecektir. Yeni Fransa Başvekili M. Heryo -

yu, bir~ok gazeteciler, Hariciye bina -
sında beklerken, kapıcı, bunların a. -
rasına bir kiiçük çocuğun karıştığını 
görerek ilerledi ve onu dışım çıkar -
mak istedi. 

Modada bir f acıa ! 
Fakat küçük: 
- Neden, dedi, benim de burada 

durmıya hakkım var. Ben de bu efen 
diler gibi gazeteciyim. Hatta bir ga . 
zetenin müdürüyüm. 

Bu sözlere etraftan gülüşüliirken 
l'tf. Her:m dışarı ~ktı n hadisenin se -
bebini anlayınca çocuğa yaklaştı. Kü -
çük hiç istifini bozmadan: 

- Başvekil Efendi, dedi, ben haf· 
falık "Kür.ilk Liseli,, gazetesinin mü • 
dürüyüm, ve zatıalinizden, cüınarte -
siye çıkacak nüshamıza konmak ür.ere 
bir makale ricasına geldim. 

Başvekil tebessüm ederek küçük 
gazeteciyi elinden tuttu, ve herk<:sin 
hayretli bakışları altında onu alrp 
yazıhanesine soktu ve masasına otu -
rarak şu satrrlarr yazdı: 

Azizim !Jlüdür Bey, 
Gazetenizin tesadüfi bir muharri -

rl sıfat ile, çocukluk hatırcılarınun, 
hafizamda biraz aolnıuş olduğunu 

söylemekle miJteessilim. Sadece, kü . 
çük bir mektep hatırlıyorum ki, ora -
da okuyup yazma öğrenmiştim. 

Elan, fakat şimdi gözlüklulr, o -
l•umcunnı biliyorum, f al•at siyaaeUe 
uğraşm1ya ba1ladığımdanberi, yaz -
masım unuttum. 

Hürmetkarınız olduğuma inanma -
nızı rica ederim, azizim Müdür Bey.,, 

HERJ'O 
Ve ancak bu kağıdı, genç muhat' -

rire verdikten sonra, Başvekil, kentti -
sini beklemekte olan sabık Başve -
kil M. Tardiyö ile dört nazm kabul 
etti. 

İsmi Burjon olan bu genç muhar • 
rlr, şüphesiz yannın en açık söz ga • 
zetedsf olacaktır • 

(Üst urafı I iııci 5ıy foda 
başında oturmaktadır. Niko, ka
zandığı paradan bir kıamını eve 
verdikten sonra geriye kalan pa
rayı kendisi için sarfetmekte, 
gayet şık giyinmektedir. 

Y aluşıklı ve şık genç, Kurlu· 
luşta bir çok kızların alakasını 
uyandarmıfhr. Niko, bir sene ev
vel Evangiliya isminde bir mek
tepli luzl• tanışmıı, sık sık bu· 
luımıya, beraber gezmiye başla
mıılardır. Enngiliya, Kurtuluşta 
yeni istasyon caddesinde 238 
numaralı eYde o!uran tüccar 
Prodromos Efendinin kızıdır. Ba-
basın;n hali vakti yerindedir. O
turdukları eY, Kurtulu~un en mü
kemmel binasıdır.Evangiliya, genç 
terzi ile konuştuğunu her kesten 
aaklamıya çah~mıı, farsat bulduk
ça Niko ile buluşmUftur. 

Fakat bundan bir ay evvel, 
bir pazar gilnü kızın babası, E
vangiliya ile Nikoyu kırlarda be
rab~r gezerlerken yakalamış, kı· 
z.anı tekdir çocuğada bir daha 
görüşmemelerini ihtar etmiştir. 
Fakat Evangiliya mektebe gelip 
gittiği sırada iki genç görfişmiye 
gene fırsat bulmuşlar, tramvay 
seyabatları esnaııoda konuşa 
bilmişl~rdir. ,, 

Evangiliyanın babası dlişünmüş 
taıınmış, nihayet kızını Kadıkö
yündeki Fransız. mektebine leyli 
olarak vermiştir. Kmn Kadıkö
yline geçirilmesi üzerine Niko da 
itini gücDnil bırakarak Kadıkö
yüoe ieçmiye baılamııhr. 

Niko oa bet gün evvel ıtın
den de çıkmış, hemen her giln 

Kadıköyüne gitmiı, bir aralak 
kızla görüşmiye muvaffak ol mut .. 
tur. Evangiliya, babaımın keo
disini evden kovmakla tehdit et
tiğini, bu ..,aziyet kartıaında ar"' 
tık alAkalannıo kesilmesi llzı .. 
geldiğini söylemiştir. Niko, kıı• 
herşeye rağmen konuıacai•P1• 
al!kaları kesildiği taktirde, 3~ 
düreceğini bildirmiş, birkAç gOO 
sonra en son kararı almıya ge
leceğini sözlerine ilave ederelıı 
ayrılmıştır. 
Perşembe akşamı olmuı, kıS 

mektepten çıkmış, Moda cadde"' 
sinden Kadıköy iskelesine doi'11 

gelirken, Niko, önüne çıkaıııfr 
Evangilyaya: .. 

- Şimdi söyle bakalım, bel1 
den ayrılacak mııın, yoksa kootJ' 
şacak mısın? 

D . d cevabi ıye sormuş , re d 
alanca bir kaç gün evvel ıatıd 
aldığı tabancasını cekmif, birde f 
bire nst üste bir kaç el ·~ 
etmiştir. Çikan kurşuolardao , 
ri kızın bafına, diğer ikisi f~~ 
süne isabet etmif, zavall~ . d• 
mektep elbisesile kanlar ıçd 1, 
yere serilm'ftir. Bu mile• .. ~ i 
esnasında kız gencin bilef,11 
tutmak istediğinden tabaDN 1'0-
çıkan kurtunlardan biri de 1el'q 
nun başına tesadüf ederek f lr' 
terziyi ehmiyetli surette r·~· ·
mıştır. Etraftan yetişilmif, ıkı 1 
ralı Tıp fakültesine kaldırıl1111t1"" 
dır. Niko dün ölml1tt0r. • ,ti. 

Evangiliyanm sıhhi vaıdıt' Jifl 
pek llmit verici mahiyette ... e:adl 
dir. Maamafib, kurtanlaaP'"" · 
çalııılmaktadır. 
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Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
bayat-kumbarası 

Avrupadan diplomalarla muaaddak birinciliği ve en büyük za
fer nışanını ihraz ettiği ıibi Türk zekisı, Türk san'atı, Türk 
ıermayeai ""' Türk ameJesiyle ihzar oJunmustur. 

He SiNEK. TAHTAKURUSU, GUVE, PiRE, BiT, ORUMCEK 
ağaçlar çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tavuklar ve 
kümes kuşlan ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcekleri 
ve bil6mum haşarab meni ebedi ile katiyyen öldtlrülür Ye bir 
daha dirilemezler, Aksini ispat edene 5000 Lira 
tazminat verilir. Devlet demiryolları, Şark demiryolları, Seyrise
fain, Hilaliahmer, Gnlhane, Cerrahpaıa, Haseki hastaneleri ve
sair bOyük hastanelerle Sıhhat yurtl~rı, Yatı mektepleri, büyük 
oteller, büyük vapur kumpanyalan, Tfitün inhisan, Ford kum
panya11, ve bilümum müeısesatı milliye ve ecnebiye FAYDA 
istimal etmektedir. ismine ve markasına dikkat ediniz. Hasan 
Ecza Deposu. 

ıstanbul Belediyesi llAnları 1 
Adalar Belediye şubesinden : Kınahada'da vapur iskelesi 

cıvarında inta olunacak deniz banyo mahallinin üç •ene müddetle 
ve açık arttırma ile icra kılınan milzayedesinde talibi auhur ey
lememesine binaen 12 Haziran 932 tarihine müsadif pazar ıönil 
Hat 16 da pazarlak sureti!" ihalesi icra kılınacağından talip o
lanların yevmi mezk6rda teminat akçelerile birlikte daire encü
menine müracaatları illn olunur. (2457) 

~v AKITın ;;J1 
1 K~~~~ ~~~ları1 

ı, ocaıı 

A Her sınıf işsizlere iş ve istiyenle
re işçi verilir. 

,& iş ocağına ortak alınır, Sirkeci 
Babıali caddesi telefon 23495 

lpeklilerinizi kurtannızm? 
S0 · DO • RONO PERTEV 

İP EKİŞ muvakkat 

en • • 
ıyı 

..., 
magazasının 

sahş 

tarifi 

bugünkü tasnif neticesinde 

anlaşılacak ve netice yarın 

gazetelerle ilan edilecektir 

Yalnız lüzumu olan ve arzu edilen 
mahallerdeki teri keser, vücude hiç bir .. 
maz~rrat v~rmez. Sıhhat vek1letinln mü- f'''•ı11111ııııı1111111ıııııı111111ıııı11111ıııııııı1uıııııııı1111111ıı11ııı111111ıııuı11111ııııı1111111ıı11111111111ıııı111111 ııııııııııııııııııııı 1ıuıııııııuuaıııı' 

aadeı resmıyesını haizdir. ) DahUt, belsoğukluğu ve flrengl l 
r Y A 1( 1 T -, ~ hastalıkları tedavlhanesi 1 

Adres: lstanbul Ankara caddesi g Doktor Doktor 
Vak:ıt yurdu. ~ R fk R M • t ... 

Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve g ) 1 JZa • JZZe \ 
2.3872 idare 2.4370. ~ 1 

Posta kut • A&; ~ Adrea: Karaköy, Topçular caddeai, Tulumba aokak sJ 
usu • -ru. = H'""'' h b. • • k N 1 2 Telgraf: Istanbul Vakıt. ~ Aıep an ırıncı at o. - ; 

g Muayene saatleri: 9·12 14-20 ) 
Abone ,artları: 

ı 
3 0 12 

Aylık \.1111ıııı1111111ıııııı111111ıııııı11111ııı111111111ın11111111111ı111111111ıı111ıı111111ııııı111ıııııııııı111ııııı11111111 ııı ııııı1 1111 ııııııııı 111 ıııııııı 111 ıııııııııu 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 1 J 
flariçre - 800 1450 2700 Devlet Demlryolları ilanları _______ ,, 
~ !artlarımız: 395 adet bandajın takas kaydı ve kapalı zarfla münakasaıı 

Resmi Hususi 24 Temmuz 1932 Pazar gilnil saat 15 le Umum müdürlük bina• 
Sann 1 O Kş. I 2,50 Kş. 
Santim• 20 ,. 25 ıında yapılacaktır. 

KUçUk llln !artlaremız: Fazla malumat Ankrara ve Haydarpaıa veznelerinde beıet 
1 ~ ;, 4 ı-ıo LJefalı ' liraya sahlan ıartnamelerde mevcuttur. (2496) 
30 50 ti 5 7 5 100 Kuruş 
A-Abonelerimizin her üç aylı- Font boru ve teferruatının kapalı zarf ve takas kaydı ile 

3 gı için bir defa meccanendir. d 
H - 4 satın geçen ilAnlımn fazla milnakasası 24 temmuz 1932 Pazar günü saat 15,30 • 
satın için 5 kuruş zammolunur, Umum müdürlük binasında yapılacaktır. 

VAKiT MATBAASI Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 3 er lir•• 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi ya ıablmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. ' (2497) 

netriya.t müdürü A. Sırn 


