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a Cümhurreiai Roo""lt, 
' 11.tıaat konferanama hasırlan
İçiıl bazı dnletlerl V atlnaWna 

. röndermele davet etmiftlr. 
9'rveli çok aamiml bir u .. n ile 
8atvekili Mac Donald'a yapıl
Cilınhurreiai bu davette Mac 
d'ı doğrudan doğruya Beyaz aa
tani kendiaine misafir olmıya 

leler Hakkı a ır 
lar Itilifı imza Ediliyor 

=s--~k~.~,--~h~h7.--~k~·~ı··,~~====~,ı== 
aşve ı ve sı ıye ve ı ı 28 inci liste 

lı.ta idi. Ve Mac Donald dave
t edip 'te fnırlltereden hareket 

ı;' tarih teabit edildikten sonra
"' Cümhurreial diler devletler! 
•tnıiıtir. Binaenaleyh daha ilk 

Amerika ile lnriltere araam· 
Ylkınlık tebarüz etmit demektir. 

, Vaıinrtona Barekllini yol
..... Fakat ziyareti Amerika hü

"'e Amerika balla tarefmdan 
bir samimiyetle luırplanacak 

!f•lTiot'yu yolluyor. Habrlarda
teçen temmuzda Amerikaya 

1 
•dilecek borç meaeleai mevzuu 
duğu zaman, Herriot Amerika 
~ namma baıvekilliflni feda 

.U. O zamandan beri Amerlkada 
t etrafında büyük bir aempati 
•Ve bunun içindir ki R-.-elt, 
tona Herriot'nun ırfdecefinl ha 

~it almaz, kendiaini Mac Donald 
.. )'az aaraya miaafir -efe ka
"1.ıiıtir. 

elt'in cihan devletlerini Va
davet etmed, Amerikanın 

, ilel iktıaat konferanıma at
t· •lıemmiyeti tebariz ettirmekte 
Uiıakika aabık Cibnhurreisi Ho
~anmda da Amerikalılar bey· 
. l iktıaat konferanamm ehan

L.,; inkar etmemekte idiler. Fa
:"'lıferanata beynelmilel borçlar 

.. tarifeleri meaelelerinin r3-
•ini iatemiyorlardı. Borçlar 
İni bütün devletlerle bir arada 
•ie bile yaklaımamıılardı. 
ll>ımız •ıkıntıda iae, kendileri
lyrı görütür, milfküllerine ay· 
Çareler buluruz derlerdi. Güm

' ~İfeleri meaeleslni de Amerika· 
"bili bir iti telakki ediyorlardı. 

anlatılıyor ki Hoover aamanm 
:ıı.,ika hükı'.Aıneti, henüz yalnız A 
tarafından alınacak tedblrler

d lııa çare bulunabilecefine ina
~. Roosevelt itbatma reçtlkten 
lorıra bu siyaaet tenintı çevril

',.\merika beynelmilel borçlan 
iktıaadi meaeleleri bir arada 

t'" etmeğe hasırdır. Hattl iç
'lı •ansa da davet edildlllne p 
i ••ikaya olan borçlarm Jnırilte
lalya gibi 15 tanmuz taksitini 

1 ederı ile Fransa ribl, bu taksiti 
b·"bniyen devletler araunda bir 
•le rözetilmiyor. Deallebilir ki 
•it ilk aalahiyettar Amerika 

~ ldamıdır ki, Amerilradaki iktı
""lıranm bir cihan buhranı ol

takdir ebnİ§ ve buna kartı an
rıelmilel sahada almacak ted

~ Çare bulunabil...,..._ kanaat 
tir, Şunoı da kaı..l etmek il.

ki Hoover bu hakikati anlamıt 
'.dahi, Meh'uaan ve Ayan mec-
1 bu filtri kabul• imale ede

, Sabık Cllmhurrelai iktidara ' .. ~illinden az zaman IODJ'a pereı-
aylıetmiı bulunuyordu. 

'kadaki hazırlıklardan Va
İçtimaıncla sörütillecek m

, tiinıul ve mahiyeti hakkında 
edinilebilir. Enell beynelmi 

çlar meaelesi sılrilıillecektlr. 
•it tarifeler encümeninden 
'tııesindeki F ordney - Mc. Cum-

1930 ıeneaindekl Hawley -
ı.ıifeler kanununun Amerika
~lln ithalitın ırümrilk reami
d...,ceye kadar arttmlıfı hak
b;, rapor iatemiıtir. Filhakika 

1 liinırük tarife kanunu cihan 
~n Amillerinden aayılmakta• 

ltü bundan sonra borçlu mem 
den Amerikaya ihracat a· 
1'e bunlar borçlarmı et

d" tediye edemiyecek vazi-
' llşünce para ile ödemeğe 
L·~tmiıler. Para da Amerika· 
•um ettiğinden iflu etmiıler-
, •likanın iktıaadl hati.aı ıu ol-
, lfarpten aonra para alacak
ır hald~ ti':'rel müvazenesi

' llıe çevırmege salıtmııtır. ya 
kaya hem alacaklannm faizi 
hem de ticaret milvazeneai ... 
Çevirerek bu yoldan da para 
çalıımıılardır. Filhakika u

ı.,. lnriltere de dünyanın aar-
1llzciai idi. Fakat borçlu olan 
ller çalı9ır. En iyi mallannı 

rönderir .,,., bu mallarla 
faizleri ödenln:li. Amerika· 
faizci, hem de zirai ye ımai 
olmak latedller. Binaena· 
klı iken borçlu memleket· 

~le.rma da sftmrilk kapılannı 
ı.., .... dilnya buhranının imille
"'i olmuftur. 

~lt'in bu hakikati takdir et
~ lıyor. Acaba Amerika iya
" rıoktai nazarmı kabul et

L ıni? Yeni Cümhurreisinin 
~tıüz yÜkaektir. Banka buh
~disine diktatörlük aalahi
~ İttir. Ancak ıunu hatırla

dır ki bu aaliihiyeti kendi 
:oiyade cümhuriyetçilerin 

> llabilmiıti. Amerikada po
~tnıı yakından bilenler, biç 
~eiainin vaziyetinden emin 

1 
takdir ederler. Şimdiki 

tl; "" Ayan meclislerinde de 
1\. "" k.iih isyankar bir ruh 
lherıkada Cümhurreisleri 

Fırkada izahat verdiler o.~~~~t~1d~~·~r,.ııkl!~ 
• 
ımza ediliyor Borçlar itilafı 

~~~-------~~-
Tflrk - Fraa•ız do•tlak muahedesi - Uyuıturuca madde

lerle milcadele • Dahili iatikraz iyi karıdaadı 
ANKARA, 11 (A.A.) - C. H. Fır

kau srupu idare bey-eti riyaaetindenı 
C. H. F • ...,.pu buırün öfleden sonra 
Af:r- meb'UIU Ali Beyin riyaaetinde 
toplandı. Srhbiye vekili Refik Bey u
:ruttunıcu maddeler kaçakçılıfı ola• 
rak aon rünlerde meydana çıkan va
kalan luaaca U.ah ve mücadelenin 
rittikçe tiddeti arttmlarak idame edi
lecefini beyan eyledi. Bundan aonra 
B.,...ekll lnnet P&fll ırünün harici me
aeleleri hakkında luaa maUbnat ver
di. O-.nlı borçlannm kat'i bir mu
kaveleye baflanmaaı meaeleıinin ni
hayet bulduğunu ve kat't mukavele
nin dün - 10 niaanda • Pariate parafe 
edildifini fırkaya bildirdi. Dahili ia• 
tilaasm berlı:ea için tamamen ihtiya
ri olan yazılma muameleai araya bay
ram tatili rirmeaine rafmen memle
kette iyi kartılandıfını aöyledi. Fırka 
yeni iatikrazm faydalan ly:lce anlatıl
mak için umumiyetle daha 90k çalıtıl
mau arzusunu söaterdl. Yeni aene 
bütçesinin ınayıa ortalanna kadar bl· 
tirilmesi mevzuu bahaoldu. Meb'uala• 
yeni aene için bolluk lbnidi veren ıril· 

. zel havalann Def"&iyle umüzakereye 
nihayet verdiler. 

Osmanlı Bankası 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Oa

marılı borçlan hakkında Parlate ha
zırlanan yeni ltilafname parafe edll
mlıtir. Oımanlı Bankaalle akdi mu-

ismet PQfG Hazr.tleri 

karrer yeni mukavelenin de 15 yirmi 
gü.ne kadar imzalanma11ma intizar e• 

(Devamı 15 mcı sahifede) 

Rekabete meydan yok! 
Büyük sermayeli şirketlere karşı 

otobüs rekabetinin ününe geçilecek 
Aldığımız malUnıata göre hü

kUınet büyük aermayelerle tetek
kül etmi' olan timendifer ve va
pur 'irketleri ile muzir tekilde 

kartılatan otobüs rekabetini, tet
kiki l!zun gelen esaslı bir meaele 
telikki etmittir. Bu rekabetin ö-

(Devamı ~ mcı ııahlfede) 

Dün feh rimize gelen R omanyalı izciler uapurda 

bu meclislerle devamlı mücadelede 
daima mağlup olmutlardır. Wilson'un 
akıbeti de öyle oldu. Fakat ilk adım
da daima kazanmı~lardır. Rooıevelt 
te henÜz ilk adımını atmak üzeredir. 

(Yazm iç sahifemizde) 

Bunun içindir ki gerek Vaşington iç
timaı ve gerek yazda toplanacak olan 
cihan iktı~at konferansı müsait bir za
manda toplanmaktadır. 

Ahmet ŞUKRU 

n aranacak arapça ve farsça ke
limelerin 28 numaralı listesi 9u
dur: 

1- Habit -Hapt-
2 - Hacim -Hacm-
3 - Hail -Haylulet'ten-
4 - Hair. 
5 - Hami -Himayed.,.. 
6 - Hapu -Hap ... 
1- Har' 
8- Ha.ar 
9- Hculet 

10 - Hcuun -HtUm· 
11- Haate -Hcuta-
12- Hazan 
13- Haz.ine 
14- Havi 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manalan birden fazla olanların 
her manası için ayrı kartılıklar 
ileri sürülebilir. Kartılık gönde
ren zatların gönderdikleri kar-
91lıklardan duyulmut ve ititil-

1 mit ohnıyanları hangi kaynak-

lı 
)~dan aldıklarını göstermeleri m 

~ rıca olunur. ~ 

Suriye Birliği 
Yeni Fransa - Suriye 

muahede•i 
ne tekilde olacak? 
BERUT, 10 A. A. - Fransa -

Suriye muahedeıinin imzalanı .. a11 

son günlerde sık 
sık mevzuu bah
aolan bir meae
ledir. Fransız fev 
kalide komiser• 
iy? Suriye bük(;. 
met erkanı ara
sında geçen çok 
sıkı göriltmeler 
neticesinde bu 
muahedenin esas
ları ilzerinde mu 
ta bık kalınmıttır. 
Mııahedenin e-

aaalanna göre, M. Ponaot 
muahede yalnız iç Suriyeye yani 
Şam, Halep, Hama, Humuı tehir
lcrine Şamildir. Fransızlar lüzum 
görürlerse Cebelidiiruz ile Lhki
yeyi de bu mmtakaya ilhak ede
ceklerdir. 

Muahede esasları vatani fırka
sına bildirildiği zaman fırka aza
sından bir çoğu Suriyenin birliği
ni temin etmiyecek bir muahede
yi tanunıyacaklarmı aöylemitler
dir. Bu meselenin vataniler fırka-
1101 ikiye ayırması ihtimab vardır. 
Vataniler derhal bir kongre toplan 
maaını istemektedir. 

Diln gece 
Zelzele oldu 

Dün gece aaat yirmi üçü 23 reçe 
,ehrimizde devamaız hafif bir zelzele 
olmuıtur. 

Tahtelbahirlere kartı 
LORIENT, 11 A.A. - Tahtel

bahirlere kartı ağ kurmak için 
yapbnlmıt olan Gladiateur kruva 
zörü denize lndirilmi,tir. 

112 metre uzunluğu olan bu 
kruvazöriin silr'atı 20 mildir. 

DWHIUHlllUlllDWIDllDllUUllllllllll 

100,000 
LiRA KiMLERE ÇIKTI? 

14 üncü tertip Tayyare piyangosu
nun son keıideal dün baılamıttır. Bu
rün öğleden ıonra gene devam edeo 
cektir. Dünkü ketidede 1200 numa
ra çekilmiı, 100 bin, 30 bin, 15 bin 
liralık ikramiyeler çıkmaıtır. Buırün 
de 60 bin, 40 bin, 10 bin liralık ikra
miyeler ve 100 bin iralık mükafat çe
kilecektir. Dünkü keıidede yiiz bin 
liralık ikramiyenin onda birini Servet 
kitesi müıterilerinden, Dolmabahçe 
sarayı memurlanndan lamaH Efendi, 
onda birini de Gazi kişesi müıterile
rinden lneboluda Arif Hoca zade Ah
met Bey kazanmı,Iardır. 

1111111111111111111111111111ll!11111il1111111111 

Boyacıköyibııle yeniden m•ydana pk arılan bir imalathanedeki tuiaat 

Yeni bir şebeke daha 
meydana çıkarılıyor 

Bu şebeke, birincisinden daha 
yuvasıdır mühim bir zehir 

~~~-----~~~-

Soyacıköyde de bir imalAthane meydana 
çıkarıldı; Kadri Bey nezaret altına abadı 

Eroin kaçakçılığı yapan tebekeye 
ait zabıta tahkikatına büyilk bır eheı.ı 
miyetle devam edilmektedir. Şimdi)• 
kadar bu itle uzaktan yakından al•· 
kadar bulunan ve aorguya çekilenle
rin adedi sekaen beti bulınutlur. Dün 
aktama kadar bunlardan dokuz kişi 
zabıta nezareti altına alınmıt bulunu
yorlardı. 

Gazi H:r.. rinin beyanatından aonra 
Dün bir muharririmiz, bütün lazım 

gelenlerle temas ederek bu meselenin 
ortaya D&f;ı) çrkanJdıJmı ba§mdan aon 
&afhaıma kadar tÖylece teabit etmİ§' 
tir: 

Reislcümhur Hazretlerinin uyuttu· 
rucu maddeler hakkındaki beyanat
larmdan sonra bütün ali.kadarlar, bu 
ite büyük bir ehemmiyet atfetmeğe 
batlamıılardır. Batta Bapekil olmak 
üzere Dahiliye, Hariciye, Sıhhat ve 
Gümrük ve lnhiaarlar vekiletleri, ken 
dilerine merbut devair ve müesıeaata, 
uyufturucu maddeLı· kaçakçılığına 
kartı imanaı:ıı bir mücadele açılma11° 
nı emretmitlerdir .. Gümrük Te Muha
faza umum kumandanlıfı ciddi bir 
faaliyete slrltmit ... iatllıbarat teıkl
lab dahilde Te hariçte faaliyete reçi· 
rilmiıtir. iti binat Gümrük muhafaza 
wmmı kumandanı Seyfi Pata idare e
diyor, Mıaırda, Marailyada tahkikat 
yaptınlıyordu. Bu faaliyet neticesin
de, Amarikada eroinin klloaunu 15 • 

Kartala,taki Eroin imal&thanni 

18 bin liraya aablabildillnl rören ba
sı klmaelerin, burada eroin imal ede

(Denmı 5 inci aahifede) 

Tehlikeli bir gidişin dönüşü 

Vali Muhiddin B. Uludağ seyahatini 
nasıl geçirdiğini anlatıyor 

Vail Ye Belediye reial Muhittin B., 
aileai •.-e daha bazı zevat bayram ta
tilinden biliatifade Buraadaki Uluda
ğa bir kıt sporu seyahabne çıkmıtlar· 
dı.. Heyetin ,ebrimize döndüğünü 
yazmııtık .• Muhittin Bey dün bir mu· 
harririmize bu seyahat ·.-e ski sporlan 
hakkında fllYaDJ dikkat izahat ver-

mittir. Muhittin Bey aeyahatlnl ,öyle 
anlatmaktadır: 

- Geçen salı rünü lıtnbuldan Aa
ya Tapuru ile hareket ettik. Vapur 
yolculuğumuz çok rahat geçti. Kapta 
na müteıekkiriz. Mudanyaya Bursa 
valiai Beyefendi ldtfen teırif etmifler-

(Devamı 6 mcı aahifede) 

GOL YEMEMEK iÇiN 
H anl 6lr o;yıın aar ı binlerce klfl bir ı 

tarafa toplanır da biribirlainin omus.. 
lanna çullanarak haykıra haykıra 1 
ıeyrederler. Neydi o canım/. 
Adını unııttam. Hani beı on kifi cı
sılılı 11ömleklerl• harp karpya geça
ler de ttıkunya pi pabuçlu ayakları 
İl• bir mefİn topa ourarlar1 Haftaym 
mı di70rlar, pentdh mı n•1 Hani al 
ıribi ;ver• top llİrİnce o;ynıyanlar da 
o;ynamıyanlar da bafırlanna ateı dür
müı ,Pbi (Goolt) diye bağınrlar 1 

lıte bu 1101 oyunu için bir ,,..,ktup 
aldım. Mektubu gönderen eıki Gala: 
ta&araylılardan bir ıloatumdur. Sankı 
ben bu İfi anlarm'f'm gibi bana yana 
yakıla fUnlan yazıyor: 

"Son zamanlarda bizim Galataaa
rayın aepetler, lenrerler doluau gol 
yemesinden doğan mide ve sinir bo
zukluğu nedir bilir miıin? Genç rol
cülerin - mektepli olduklarmdan ö
türü - kendi kulüpleri için oynıya
mamalarıdır. 

"Bu yaaak doğru değildir. Çünkü; 
Ga t lübü a J:!!kan d - · 

- Bir GalatOMD'O)'lın•n mektuba -

tam bir GalataaarayWar kulübüdür. 
Galataaaray mektebinden olmıyanlar 
o kulübe giremezler. O halde bu ku
lüp berkesin ııireblleceli bir yer de
lildir. Ancak o mektebin ve o mek
tepten çıkanlarm yeridir. Bu bakım· 
dan Galatasaray mektepliai kulübün 
birinci .,,., ikinci mangaamda oynama· 
Iı=. Oynamayınca, kulubun topa vu
racak bacaktan hep eıki bacaklar 
kalıyor, yenilerle tazelenemlyor. O
nun içindir ki alrke içınlf ribi iıtahh 
ittahlı rol yiyorlar. 

"Gol yememek için bu yaaak bir 
taknn fllrilarla kalclınlmahdır. Gizli
ce haber vereyim: Batka liaeler, ku
liiplerde maç yapıyorlar.,, 

BOflta lifflerin - yaptılılannı bil
miyorum. Bu :JX"Oiuı bir tarallı mı, 
her taraflı mı olduiunu <la bilmem. 
Yalnız doatumun Uttdili ı•Yı Galata• 
aaraylılar ııe bütün öbür gençler için 
faydalı, hayırlı bir i§ae yapılmcuını, 
hiç olmaz.sa onlara <la göz yumulma· 
aını dilerim. 
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Tarihi teirika: 145 HAR·İCİ HABERLER 
93felô.ketleri velgnatief-------------

Sulh müzakereleri başİamışh 
Muharebe esnasında bir gölge halin 

de ıxırlıiını muhalaza eden Oamanlr 
Mebıuan Me<:lw, kendi eski reui o
lan fimdiki B<Jlvekilin (Ahmet Vefik 
Paıa) ayakları altında ezilmif, can 
vermİftİr. 

"'M.eb'ıuan MeclUinin tatili buPn
kıi levkalôde lıalbtr &ıürule bir gari
be aayrlama:ıı. Mf!frutİY«f ıuulünü çok 
tan beri kölıleıtirC11 memleketlerde 
bile bunun eıruali ııartlır. Fakat T Ür· 
kiyede bu tatili takip eden lı&l.iaeı.r 
meırati,..ı tar:ııile a,..........~ mii· 
tehakkimane hareketlerdir. 

"/danbal puteı...u.Jen anlafaldı. 
iına göre, Zaptiye .......,.. en loal, e11 
nüf;ızlu, en natıkope_rtla:ıı ....,ılmıf o
lan meb'aılara /,.men latanbala t•J'o 
kederek meb'ıuu olda/darr vilayetle· 
re gitmelerini ernretmiftir. Edirne 
m"b'uau Rcuim Bey U., rıilayetine de 
gönderilmiyerek ite....,, Burtıaya nel
)'"dilmiftir. Oraıla :ııabıtanın ne:ııoreti 
altında otaraeaktır. 

Zaptiye nezaretinin bu horelıeti ı .. 
tanbulda halle arCQUtda lıiç bir 1ı.,,.. 
canı mucip o/manuftır. Vilayetlerde 
d .. buna icar,. bir kınulıloma yoktur. 
Harbin felıikctl•ri allmda e:ııilmİf o
lan Türkler, bu Mecli.ai mebcuan ko
m .. dyaıının kapanmaaından lı~ ...at,,_ 
euir olmamı,lardır. Rwlar aleyhine 
kullanılan bu oyuncm Türltly .. ,,. lay
dalı olmaJıiuu lıôdiuler gödermif
tir. Memlekette ııağlam toprtJta da· 
yanmıyan, kök aalmıyaıı ita m"fl'Utİ• 
yet n.ıemini artık tutan lılmae ,,..._ 
tur." 

lgnatief, bu hi.diaeden ne kadar ae· 
vinmişae, lngiliz filolUDUD lıtanbul ö
nüne gelip demir atmıumdan da oka
dar Üzülmüttü. Bir mektubunda bun
dan bahaederek diyor ld: 

'•Sulh müzakereleri baflarken lnııi· 
liz.lerin boğazlara hakim kesilmeleri 
Osmanlı murahha.larınm rulılan ü:ııe 
rind .. P"k lena bir tuir baalımı§tır. 
Rusya ile don geçinmek utiyen Türk
ler il" Avrupa devletlerinin müdaloa
ı .. sini İstemek tora/tarı olanlarm ilıUıi 
de b•ı hadiseden müteeaair olmuflar
dır. /ngiltermin ba lıareketi Türkle
rin Ruılorla aralarında uzl..,,..alannt 
müfkülleftirdiği gibi, bütün Aıırapa· 
nın mÜft"rek müdahaleaini de boıa çt 
karmqtır ." 

lgnatief, bu nı:iye~ latanbulda
ki lqiliz Ye AYUtıırya eefirlerinin la
ıifade ettilderinl, dnletlerin P&rU mu 
ahedeaini tadil edecek maddelerin 
beynelmilel bir koncrede ndlzakensi
ni ileri ıürmeleri Türklerde Ruılara 
karşı biitün AY1'Upa:rı lmD•mn•k fik
rini u:randırdıfmı acı acıı ırörii,.orda.. 

S~ffet Pap ile Uk 
ıörüıme 

Saffet Pata Edime:re ırellp te ~ 
mi ziyaretleri :rapar yapmaz lpatief 
ile gôrüttü. Ceneral, Türk bat murah· 
haarıru "haıtalıklı, aa:rıf, uzun meaa.İ• 
ye tahammülıüz" diye tanıyordu.. Bi
:ıim membalarnnızm o devrin en ma• 
hir diplomatı diye tamdıklan Saffet 
Paşa hakkında R111 ecliplomabnm bu 
fikirde bulun...,. dikkati çekecek bir 
teydir. 

Saffet Paşa, Ruıya:ra °"" mü:ııake 
releri mümkün mertebe uzatmak, ye
ni fedaki.rlıldan kabul fÖyle danan, 
eıu aulb muka•eleainde taahhlit edil 
mit olanlan bile yeni bir pazarlıkla 
hl\fifletmek rolünü &serine almqtJ. 
Daha ilk mülakatta Ruı bqmurahba
ıına dedi ki: 

" -Türkiye, harp Yak'alannın ver 
diği bizim için çok acı neticeler önün 
de sulh iıtemeğe mecbur olınuıtur. 
Fakat Ruaya taleplerinde çok ileri gi 
decek oluna, bu mecburi,...tin değe
rini dütürmüı olur. Türkiye gibi bü
yÜk bir devletin ölüm döıeiine aeril· 
meıi bütün dün:rayı sanacak bir it
tir. Avrupa deTletlerinin hepsi de bu 
itte ali.kabdır. Rm:ranm talepleri 
Türkiye için ba:rat limldi bırakmıya
cak dereceye çıkana, lıtanbul hükil. 
meti mütarekeyi feohecl....a. A'11'1'11P& 
devletlerine müracaata mecbur olur
lar. Bu halde 0-.nlı .._.toftuia
nun makamını. hukuJam. ,,. -R· 
ini müdafaa •azifeoi A'W'l"llpa büyfik 
devletlerine geçmit olar." 

Saffet Pqanın bu aözleırl, lıtanbul
da fikirlerin lnııilbı ve A'nlıbırya -
ırikalarile nasıl karmakantık bir ha
le konuldafunu gösteriyordu. lgnati· 
ef bu vaziyet önünde ac •• aert ol· 
m~ğa lüzum ırördü. 

- Ekaelam, dedi, yaziyet çok aa· 
rihtir. Babıali, tarkta aaa:riti ihlal e
den meıeleler üzerine AYrUpa devlet· 
!erile müzakere neticeıinde tekarrür 
eden teklifleri reddettiii ııibi, oonra· 
dan AY1'Upa dnletlerinin tahfif ede
rek kendi.oine bildirdikleri teklifleri 
de kabul etm~. latanbul konfe
ranunm tekliflerini kalıul etmedifini
zi, Londra protoklüaü reddettiğinizi 
herkeı umıtmut oloa bile aiz unutma· 
mıflmızdır Te u-taaazomuı (1). 
Ruqa, AY1'Upanm bu tekliflerini red
detmenize karp, -1an kabul ettinnek 
için harbe ııiraııittir. Baırün bulundu
ğumuz yer, hart.in ~i en beliğ 
bir liaanla sö:rlemeldedir. AYrUpa 
devletleri, k-di tekliflerini reddet
mit olan Türkiyeye, bö:rle kanlı ve U• 

zun bir muharebeden IOllJ'a, bizim 
teklif ettiğimizden daha hafif tartlar 

( I) lnanbul konlerOMUtın ,.;.;, 
T ürki~ Hariciye No:ııın .,. b<Jlmurah· 
ha.ı aılatile Sallet P"f'I olJıtiu gibi, 
londra protokolünün reddiyesine de 
Harici~ Nazırı sılatile ırene Sallet 
Paıo imza ko;ymuıtu. 18natiel'in bu 
snzle anlatmak İ8tediği bu.dur. 

ileri ıürecek değillenlir. 
Türk ba,murahhuı, bu acı sözler

den aaraddı. Kuru sözleri yafAl"dı. 
Kıramııt ıakalı titredi. Saffet Pata. 
en çok kendisine kartı yapılan ima
dan üzülmüıtü. Yüreğinde memleke· 
ti için iyilikten b&fka bir dilek olma· 
dıiı halde, memleketi için en acı Ye 

en zararlı itler hep onun elinden çık· 
mııb. 

- Hakkınız var, cm.erat, dedi; Av· 
nıpa deYletlerinin konferamta Ye pro
tokolde ileri lliirdükleri tartlan .....ı. 
dettikten aonra bqün sulh iatenıek Ü· 
zere Rus ltararır&luna gelmit olduğu
mu biliyorum. Si:ıı de bilirainİ2 ki ben 
R11ıya ile develtimin her zaman doat 
geçinmeıini iıtiyeıı.lerdenim. O zaman 
Sırp ve Karadağ lıudutlannda ehem
miyeti mahdut bir kaç yeri11 terkin
den imtina ettiğimi:ıı halde, huırün on• 
lann yüzlerce katma varao - ırenit 
Ye zeıırin ülkelerden ebedineo ayrıl· 
malı: mnkiinde kaldığınuzı hüzünle 
görü:rorum. Bundan daha ağır bir .. 
ı-ıe ırörüyorum ki memleketimin 
aaadetiaden bafka bir enditem olma
dıiı halde, Rua,....... en •fır taleple
rini kabul ederek ahlAf aazannda 
mea'ill bir •azi:rete dÜflllekteyim. 

- Bunda taluımıztıl bir dahli yok· 
tur. 

- Evet. fakat tarih h günkü vazi
yeti unutur. Y ann bugÜndn tarihini o
k.uyanlar, lıtanbul konferanaınm nis
peten az zararlı, Londra protokolü
nün onlardan daha mutedil teklifle
rini reddeden ayni adamın ,imdi de 
bu muahedeyi imza ettiğini görünce, 
beni idareai:ıı, me<:nun bir adam di:re 
tayip ve tel'in edeceklerdir. 

(Devamı var) 

Gelen karşılıklar 
Li.te (26) 

Ef-: Masal, uydurma tli>z, bot an
latq. Ehemmiyet! Değerlilik, dolrunak: 
hk, güçletme. Ehil: Y~lıklı, becerildi, 
efendi aynmcı~ lıa§arabilen. Elbet: 11-
ter ist~mez, atlatılmakııu:m. Elim: Acıklı 
çok atnyan. Emanet: Korlı:uew: b~, 
iifeti vcrlf. Emareı lz, bualantı. Emin 
Korkusuz, inaruılı, inanılan. Emelı 11-
telı:, umuı, keskin dilek. Emniyet• Kor
kusw:lulı:, inanqlılı:, inanma. 

Filorinalı NAZIM 

* * * 
. I.Ute (26) 

Et-: Mual, bot sös, Açma sapan. 
Ebtmıni,.et: Pek gerek olmalı:, değerli 
oluş, ziyade göze çarp!J. Balonlar ve tay· 
yareler çıkalı zırhlı gemilerin ehemmiye
ti azaldL Ehemmiyet türkçelCfDllttir. 
Ehil, ehl ı Malik, ııahip, muttaad olan, 
olanlar: ehli ialim,. ehli ırıı, ehli sünnet, 
ehli takva. Bir yerde sakin ve toplu. olan
lar: ehli kariye, ehli sevk. Muktedir. e
ren, becerildi : bu itin ehli değildir. Ka
ri vo kocadan her biri: ehlile hoı ~cçınen 
kadın bahtiyar olur. Ehlidil: eren; ehli 
sok: esnaf takımı . ehli rum: Osmanlı~. 
Ehli hibre: bir ıey hakkında hususi bil
gisi ve etraflı vukufu bulunan ve bult>: 
nanlar. Ehli kıble: MUelümanlar. Ehli 
dünya: sonunu dll§linmiycn. Elbetı 
özlı:e ve özkes ise de çoktaııberi kulla
nılmıyor. Şu halde elbet, elbette tilckse
le§mittir. lııe. Elim: çok acı, IUI duyu
ran, pek ağntan: Azabı elim, derdi elim: 
acıklı. Emanet: Yanında saklayıp is
tenildiğinde geri vermek; geri alınmak 
üzere birine bırakılan nesne. İğreltiver
melı:, iğrelti Nezaret &ibi ünvanr reamt. 
Rüsumat Emaneti, Şehremaneti. Emaru>
ten: hüldlmetçe. tUrkçelqı:nİftir. Ema
re: İz, aHlmet, nişane, belirti. Emel: Uın
gu, istek, kuruntu. Emin: Kalbinde kor
ku olmıyan, kayguauz, emniyet içinde <>
lan yer ve kiıji: kuytu. Gadir ve hiyanet
ten vareıte ve şayanı itimat olan: Emin 
adam. Türkçelqmiştir. Emniyet: Kaygu
auzluk, inanmak, güvenmek. 

Erenköy: Haznedar oğlu BAHA 
* * • 

Lute (26) 
U-: Masal. Ehemmi:ret: Detcrli· 

lik. Ehil, ebl: la. Ehil namua: doğruluk 
ı:aı; becerikli, yapabilir, başarır. Et (ka,. 
n kocadan biri) . Elim: Actlı:lı. çok acı. 
Emanot: Bırakı (Bırakmak: emanet veı-
melc. Kamusu Türld). En.ret İs. Emelı 
Umu, istek (Büyük Türk lügati). Emiıaı 
korkusu, inanç (K.T.). Emni:retı Korku
suzluk. güvenme, inan (B. T. L). 

Raırqı TEVFiK .... 
25 inci liste: 

Fark: Ayrılık. batlı:ıılık, benzemcyil}. 
Ayırma, acçme, ayırt etme: Alım.etle 
Haaanm yaztlanru ııeçemiyorum.. Tanı
ma, seçme: Aydınhlı: olduğundan onu ta,. 
rudım. Anlama: Çok çalıştı ama anlıya
madı. Fan: (etmek): Tutma, aayma. Fa. 
aile: Taknn. eoy. fatanet: Anla:f'!, uya. 
nıklılc. Faza: Boşluk. Fazlaı Artılı:, çolc. 
Fenıpt: Vazgeçme. clçelıme, cayma, 
dönme. Fen: Tek, kişi, kimac. F-: 
Bozukluk çürllldülı:, yolıuzluk: (Beyin 
bozukluğ~). Kantıldık: İıtildil aavqı 
aıralannda lıalJlklık çrkarmağa yeltenen
ler oldu. Fesih: Bozma, kaldırma. 

Eıki listelerden: 
Rey: İnak (Kamusu Türlı:i): Yalcinı 

İnan (Büyük Türk lügati). Zıyuı Ar
talı:, karalı: (Uygur) (B. T. L). 

H. - Pazartesi rünkü oa;rıda ,.anlıt
lılda (derece) nin lrartılıiı (den) çılıma
dıtr ıribi (bal) keliıneoi (hay) olan1r çık
eMfhr. ' 

Rarıp TEVFiK 

.,, * * 
26 mcı liste 

Ef-ı MaAI. Ehil: Elverişli, yara-
11k. Elimı Acıklı . Emel : Kuruntu. Di
lek. Emin: tnarulrr, Emniyet: İnanma. 

Sarıyer 27 i"ci me"f•p 

Casusluk mu? Avusturya Başvekili de 
lngiliz mühendisleri R • • 

neyle ittibamedillyor? omaya gıttı 
LONDRA 11 A.A. - Dün ak-

f&lll ikinci bir beyaz kitap netre· vı·yanada gazeteler bu seyahate dilmi,tir. Bu kitap, 19 mart ve 8 

Niaan tarihleri araımda Moıkova- bu••yu••k ehemm.ı•yet Ven•yorlar daki Vickera kumpanyası memur-
larının tevkifi meselesi hakkında ViYANA, 11 A.A. - M. Doll- vekil muavini Yon Papen'in yeni 
teati edilmi' olan diplom~tik mu- fuss saat 11 ıs de tayyare ile Ro- vazifesi hakkında bazı haberler 
haberleri ihtiva etmektedır. ma';a harek~t etmittir. netretmelrtedir. 

Bu vesikalardan anlatıldığına Gazeteler bqvekilin bu seyya- Bu haberlerin hepsinde M. Yon 
ıöre lngiliz mühendisler ~ualuk hati dolayııiıe müttefikan hayret Papen'in Pnıaya'daki ıiyasi faali
ve tahripçilik ile itham edılmekte izhar etmekte ve fevkalade ıiyasi yetinden muhtemel olan çekilme
dirler. ,. bir ehemmiyeti haiz olduğunu yaz ıinden 1<1nra Almanya'nın aiyui 

Maznunlardan Thornten ın ken maktadırlar. hayatındaki faaliyet çevresinin ge 
di elile bir beyanname imzalamıt Neue Freie Presse bu seyyaha- nitliyeceği, beynelmilel konferans 
olduğu ve bu beyannamede mu- tın husuei hiç bir ehemmiyeti ol- !arda Almanya'yı temsil edeceği 
maileyhin kumpanyada ç~~ıtma~- madığını, çünkü batvekilin Avua- bildirilmektedir. . . 
ta Olan bl·r takım Rua muhendıa . . h• b. d 1 t y p •· varetlerı turya siyasetının ıç ır ev e a- on apen ın zı., . 
ve tekniıyenlerine bazısı para •ek leyhine müteveccih bulunmadığı- ROMA, 11 A. A. - M. Goe~ı!1g 
!inde olmak üzere bir ~im hedi- nı her zaman tekrar etıni• olduğu- ve M. Balbo dün ıivil tayyarecılik 
yeler vermi• oldu~unu ıtıraf eyle- nu yazmaktadır. hakkında uzun uzadıya görü,müt-
diği söylenmektedır. Neueı Viener Tageblatt; M. Mus !erdir. 

Thornten günlerce de•am eden 1 aolini'nin bir Alman devlet adamı lki nazır, bilhassa cenubi Ame-
ve birisi 24

1 

saat sürmü• olan uzun ile görüttüğü sırada Avusturya rikaya yapılacak büyük ltalyan 
iatiçvaplar dolayıaile bitkin bir batvekilinin noktayi nazarını an- hava seferinin ilk merhalesinin 
hale gelmiş idi. lamak arzusunu izhar etmit oldu- Berlin olmasına karar vermitler-

Wickers kumpanyası hakkında ğunu yazıyor. dir. 
hiçbir itham yoktur. Arbeiter Zeitııng, milli mecli- ROMA, 11 A.A. - M. Fon Pa-

lngiliz maalii.hatgüzarı. ~önder- sin batlıca komiıyon':'nun, M. Do~- P_en ile k~dinal Pacelli, M. ~iti":° 
mit olduğu raporunda 4 nııan ta- lfuaıden ani hareketi hakkında ı- rın katolıklere kartı olan vazıyetı 
rihinde Thorenten ile Mac Donald zahat istemek üzere, toplanması- hakkında görütmütlerdir. 
arasında bir yüzlettirme yapılmıt nı talep ediyor. Müteakiben M. Fon Papen, M. 
olduğunu beyan etmektedir. Von Papen'in yeni 11a.zilesi Muuoliniyi ziyaret etmittir. 

Mevkufiyeti idame olunan tek BERLIN 11 A.A. - Volff A- Alman Batvekil muavini, bug(hı 
lngiliz mühendisi olan Mac Do- jansı bildiriyor: Gazeteler, baf- Papa tarafından kabul edilecektir 
nald bu yüzletme esnasında bil-
hau~ Thorenten'in casusluk mak
aadile 4,500 dolar · verdi1ğini ve 
kendisinin de Thorenlen e Zla
touat' da imal edilmekte olan obüs 
!erin miktarı ve çapları ve elek
trik ıeferberliği hakkında malü
mat vermit olduğunu ıöylemittir. 
İngiliz sefiri, bu itha°!l~da mev
zuu bahis edilen meblagların pek 
cüz't '9Yler olduğunu v~ bu. mese
lede ileri ıürülen delıllerın son 
derecede ağır 'erait albn~a ~apıl 
mıt olan istiçvaplar netıceıınde 
zorla koparılmış itiraflardan iba
ret bulunduğunu yazmaktadır. 

Yeniden muharebe 
Çla ıeddl bogundıl telırar 

kan dlJh I gor 
TOKlO, 11 A..A. ~ Düc büyük 

Çin eeddı boyunca dört noktadan 
gayet •iddetli muharebeler olll;'ut; 
tur. Çinliler, iki defa Sahochıao • 
daki mevzilerinden çıkarılmıtlar
dır. Japonlar, Çinlileri büyük ıed 
boyunca top menzili ilerisine ka
dar aürmeğe çalıfmalrtadırlar. 

Eln•teln l•paayada 
müderrl•lik edecek 
MADRIT, 11 A.A. - Maarif 

nazm, profesör Einstein'in ~ir .1~
panyol Darülfünunu müderr11lığı
ni kabul etmesi için yapdmıt olan 
teklife muvafakat ebnİf olduğunu 
bildirmittir. 

Saatte 682 kilometre 
DESENZANO, 11 A.A. - Tay

yareci Agello 2500 beygir kuv:!e
tindeki bir deniz tayyareaile dun· 
ya sür'at rekorunu kırmıth; Mu
maileyh saatte vuab 682 kilomet
re 403 metrelik bir ıürat elde et
mittir. Evvelki rekor lngiliz .E!n· 
fortbe aitti, ve 855 kilometre ıdı. 

"Akron,, balonu 
felaketi 

V AŞlNGTON, 11 A.A. -_Mü: 
messiller mecliıi, Akron fel~etı 
de dahil olduğu halde Ame~ı~ 
donanmaamm hava lr:uYl'etlerın~ 
uğrıyacaklan felaketler müsebbıp 
!erinin muhtelit bir komiıyon ta· 
rafından meıuliyetlerinin tayin 
edilmesine karar nnın.tır. 

Almanyada gt.mOt 
para 

BERLIN, 11 A..A. - Yeni gü
miif ve nikel paraların baıılmaıı· 
na yazm ba,lanaealrtır. Gümü' 
paralar iki ve bq mark, nikel pa· 
ralar da 1 mark kıymetinde olacak 
br. Bu suretle takriben bir buçuk 
milyar para çıkarılacaktır. 

Satreaç tampiyoaa 
SİNGAPOUR, 11 A.A. - Hali

hazırda bir devri alem seyahatı 
yapmakta olan dünya ptranç tam 
piyonu doktör Alekbine, gözleri 
bağlı oldufu halde ayni zamanda 
10 yerli oyuncu ile oynamıf 9 unu 
yenmi~, yalnız bir ÇinJi olan 10 
uncu oyunu kazanmıttır. 

Evvela neler görüşülecek 
M. Mac Donald 15, M. Herriot 17 
nisanda Amerikaya gidiyorlar 

VASHINGTON, 11. A. A. - Hükii
met, iktisat konferansının toplanmum
dan evvel yapılacak olan müzakereler i
çin IOn derece faaliyetle lıazırlaıımalcta 
ve hariciye nezareti ile hazine ne2&retİ 
mütahaasıalan ve tarifeler komityonu a 
zaaı arasında mütemadiyen noktai nazar 
teatiainde bulunulmaktadır. 

Tarifeler komiayonu azuının bu top 
lantılarcla daimi ıurette bulunmaları, 
M. RoooeTelt'in tarifelere müt..nik mü
zakcrel•e ne d- dıeımrıaiytıt •ennek 
te olduğuna göttrmektedir. 

M Hull, ReUicümharun kongreden 
mütekabil fedakirlıldar esasına mütte
nit ticaret itilafları miizakwe etmek IA· 
lihiyetinin veribneaini iıtiyen beyanna
meainin tanzim ve tesvidi huıuauun mü 
him ıurette ilwlemi! olduğuna aöylemit 
tir. 

Beyaz Sarayın pek ,,.kmcla lıoa beyan
nameyi lıoaırreYe göndweceti umulmak 
tadır. 

M. Hull, fi:ratlarm yü.lodtilmeai için 
buiday iatibaaliain a:ııaltılmuma mü
t..ılik olan m;iuk etere iktiaat konfe
ran,amm toplanma 1 mden eYYel devam e
clileceğini, ancak bu müzakerelerin iluıa 
ri bir ta1mn noktai nazar ~eriad
ibaret kalacağı ve ko~~ """~ 
kati hiçbir itilaf vücude getirilmiyecclii 
ni beyan ebnittir. 
Amerikanın lıqbca dovletlerin merke

zi baııka1armm giimüı madenini kıymet
lendirmek için gümüı aatm al"!81-? t..Jr 
lifinde bulunmut olduğuna daır hır ta· 

Fran•anın cevabı 
Muhtıra ita/yan başvf!lılline 

lt!bllğ #'dildi 
PARlS, ll A.A. - Havas Ajan· 

11ndan: Fran1ız ·ım!'m?kr~nahdo.mf u 
Daktilografiye edı mıt ı ı a ı e-
den ibaret ol~ v~ bu memoran
dom ile birlikte bır de mektup 
gönderilecektir• 

Bu mektup, memorandomun ah
kamını daha geni' bir tarzda izah 
edecektir· 

Temp• gazetesi diyor ki: • Ge. 
rek muhtira ve gerek mektup M. 
Daladier'nin per'9mbe günkü be
yanabndan mülhemdir. 

Bu iki vesika, netrolunnıayaca
ğı gibi ltalyan teklifi ve lngilte
renin tadil teklifleri de netrolun. 
miyacakbr. 

ROMA, 11 A.A. - Franaa se
firi M. De Jouvenel Dörtler miaa
kı hakkındaki Franıız muhtirasmı 
M. Mu11oliniye vermittir. 

Mukabele 
GRAUDENZ, (Lehiıtan'da) 11 

A.A. - Volff Ajansı bildiriyor: 
Birçok nümayitçiler, Alman ma 

faza ve dükki.nlarınm heınen hep 
ıine birden girerek Alman gazete
leri iıtemi4ler, bunlan alır almaz 
yakmıtlar bir takım bqka etya 
daha çaln'ntlar, ma~aza ve dük
kanların levhalarını kmp parçala
mışlardır. 

Zabıta, nümayİf bittikten aon
ra mücliı.hele etmiftİr. 

yia dolaflD&ia batlanut olduğundan ha
riciye nezareti, Amerikanın bôyle bir 
teklifte buluDnWlllf olduğunu n fakat 
bu meoelenin konferans programına da
hli diier meaelelerle birlikte V ıuhiıır
ton' cla icra edilecek mütekaddim müza. 
kerat esnasında tetkik olunacağını biJ. 
dirmittir .. 

LONDRA, 11. A. A. - M. Mac Do
nalı!, Avam Kamarumcla Amerika:ra 
muayy- bir itiW aktiai müzakere için 
gitmeyip beDü lnpten ve Amerikayi 
alakadar eden mescılelw bakkmıla ırö
riitmek üzere gibnekt.e olduğunu tas
rih etmiıtir. 

LONDRA, 11. A. A. - Bafvekil ~ 
Don.ald Amerika birlepk bükWııetlen ı
le yapılacak müzakereler idare ~tmek ~
zere yalanda V aahingtona rııdecektir. 
Hariciye nezaretinin claimi müıtepn 
Robertvanai Tart ile diğer üç biikUmlıt 
adamı kenclili ile beraber gideceldeı..ılr. 

PARlS, 11. A. A. - M. Herio, Vaa
hinııton'a gitmek üzwe 17 niaancla ile 
De France vapanına binecektir. 

Gümrük manialanna karp 
V ASHINGTON, 11. A. A.- Ticaret 

nazın M. ~. silmrik ~erinia"' 
illYrl makul.,,..~ olcluiunu 
aöyl-Uıtir. Milmaileyb, mDletler U1llm 
daki mallenn mübadeleainl yeniden can 
!andırmak için yapılacak her türlil aa
mimi teıebbüıiia, mevcut giimriik ma
nialarmm alçaltıl...amı iıtilazm etmesi 
İcap edeceğini ili.ve etmİftİr. 

Yağmur ve kar 
ANKARA, 11. A. A - Enelki ak

tamdan baflıyan yılğınurlu ve yatmurla 
lcantık karlı Yaiıt Trakya ile Mennara 
kıyılarına pek az olmak üzere dün ""bu 
ırece fasılalarla d...,am etmiıtir. 

Bugiin toprak üzerine kanıı oturduiu 
•ah'.' orta Anadoludur. Şarkta.,. Kara
denız ..ı.ilinin şark kö1"9inde Yaiıt ol
ınıunıftD'. 

Eğe mıntakaaırun timali kısmı ile ~ 
ta Anadolu n Cenup Anacloluya yagq
lar olmuıtur. 

Bu aababa kadar J'&imur ve kar tek· 
!inde olan yağııın toprağa bıraktığı ıu 
mikclarlan Kütahyaya 4, Eıkiıebir5, Bo 
luya 6, Utak'a 11, Beyıehrine . 18, An· 
karaya 'D, Et Mesut'a 28, Gesi Orman 
çiftliğine 24 milimetre ot....ıı: hesaplan-

t~ Orta Anadolude ~ıelıre 6, Ço 
rum'a 20, y ozırat'a 12, milımetre )'llgıf 
olmuıtur. Anadolunun Cenubunda An. 
talyaya 4, Silifke'ye 15, ~•'• 23, Ada. 
naya, 17, ~oı·~ 29, Kiliı'e 6, Gazian 
tep'e 7, ;..ru...etrelık yağı 01.muıtur. 

Malatya, Urfa, Diyanbekir ile tark 
mmtakaıma iaabet eden yafıı azdı. 
Karadeniz aabiline Ordudan beriye 
doğru yağıf olmuıtur. Ordu:ra 7, Baf
raya 24, Samsuna 18, milimetrelik ya 
i•t auyu iabet etıaiqir. Buııün yağq 
gören mıntakalardan yaiıım kar tek 
tinde dolduğu yerlerde alçaklarda 
lekeler halinde yükaeklerde örtü vazi· 
:retiade kar nrdL l>ilten kann tuttu· 
iu irtifaı Polatlıda 3, Utakta 3, Af· 
yoncla 3, Kutamonuda 11, aantimet· 
re ::rükaekliği bulmuıtur. Ankarada 
da Y enitehir ve Çankaya tarafında 
kar diğer taraflardan fazla tutmut
tur. Yükaeklerde kar hemen hemen 
örtü halindedir. 

IZMIRDE 
JZMlR, 11 A.A. Bir müddetten 

Silahları 
Azaltma 
Hariciye vekili enci 
mende izahat verdi 
ANKARA, 11 A.A. - B . .. 

Mecliai Hariciye encümeni b . 
Sürt meb'usu Mahmut Beyin 
setinde toplantntfhr. Hariciye V 
kili T e11lik Rüştü Bey Enciİl" _

1 
gelerek ıriliihlarr azaltma fıot11 
ransı ile diger siyasi ahval haJılıı 
da mulaual izahat vermif oe 
mueleler kar,.smda Türkiy 
noktai nazarını anlatmıfhr. 

Vekil Beyin bu izahatı encii 
taralmclan taa11ip olunmuftuT· 

Dün 4 kiti mah
kum oldu 

ÇORUM, 11 A.A. -Ağır 
mahkemesi, türkçe ezan o'-'"'oı!-11'1 
sını istememekle suçlu Rod I 
Ali'yi bir seneye, llyaa hocayt 
aya, Amasyalı Haaan'ı 13 aY 
30 liraya mahkiim etmiftir. 

ÇORUM, 11 A. A. - Ağır • • 
mahkemesinde Bur.alı Errı 
muhakemetiine cle11am eclildi: ;J 

Mahkumun doğduğu tarilı 
mahkıimiyeti olup olmadığının 
IQfllman için Buraaya çekile:,!J 
grallaro henüz bir ceoap gel , 
ğinclen yeniden tekit eclilm 
karar uerücli. 
Halık kazasının Kurtemir 

yünden "ezanı muhammedi~ 
rik kafan, ba,.mıza fapka 
hükilmeti dinlemeyiz" diyen 
tQflı 11e arkaJotları Ahmet, ff 
lamail sorguya çekildiler. 

Suçlular, "Muhtar 11e azal art J 
fiftirelim", el eıl ikleri için onl 
iftiralarına uğradıklarını, ötd 
beri düpnanlıklannı söyliyer .. 
kar ettiler. 

Muhakeme suçluların tlofatr' 
rihlerinin sorulmasına karar .ııj 
lerek başka bir güne talik eıl.,., 

lzmlrde bir n6fa• 1111" 

mara tevkif edildi 
IZMIR, 11 (Milliyet) -

nülm 11ermekle maznun nülıa ıı 
murlaruıdan Zeki ue maalılıiP " 
lız El. ler Vilayet idare h 
karan ile tevkil eclUmiflerdir. 

Don Jose Mojlka 
Maruf sinema artlıtl 

ba ıabah geliyor 

D. J. Mojika 

Evvelce yazdığımız aibl ıl~ 
artiıti Don Joae Mojika bu~ 
tehrimize gelecek Ye alqam 
konser verecektir. 

Artiıt, bu sabah samimi ııı 
kaJldanacaktır. Darülbedayi 
tistlerinden Feriha Tevfik ve 
mi B. artisti kartılayacakJardıt· 

Çiçeklerle süılenmit bir o . ,
bil Don Joae Mojika'ya tah••• 
dilecelrtir. 

Gıutaue F rölich te geliY"' ; 

Sinema artistlerinden Gıı~J 
Frölicb'te bugün veya yarın~ 
da daha bir kaç artist bulUO;ii! 
halde tehrimize gelecektir. '!- fil" 
ler çevirmekte oldukları bır lı"' 
min bazı harici manzaralarırJ1 İ' 
rada filme alacaklardır. Buııııl'ı,.r 
çin figüran olarak latan bul' d~fııl' 
lunan bazı artistlerden de iıt• 
edeceklerdir. 1;ı! Artist için Perapalas ote 
bir daire hazırlanmı,tır. _/. 

l 
beri iyi giden hava anaızın ~,, 
muftur. Devamlı yağmur Yr re 1"1 

ba,ladığı gibi yüksek tepe eııartl" 
dütmü, ve Karfıyaka 11!,t . ., ti' 
kadar lzmir civarmdaki bul<l 
peler karla örtülmü•tüc · 
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Ekonomi 

Gelecek seneki tütün 
f ahminlere göre önümüzdeki sene 

tütün mahsulü fazla olacaktıl" 
Bu sene tütün rekoltesinin dün

yanın her tarafında az olması fi. 
atleri tabii olarak yiikseltmittir. 
Senelerden beri elde kalan tütün 
stokları da bu sene zarfında he
men hemen sarfedilmittir. Bunun 
neticesi olarak gelecek seneki tü
tün rekoltesinin fevkalade bir hal 
olmadığı taktirde geçen seneden 
çok fazla olacağı anlqdınaktadır. 
Dünyanın her tarafında tütün ze
riyat sahası geçen seneye nazaran 
çok fazlalatmıttır. Amerikada ye
ni tütün zeriyat sahasının geçen 
ıeneye nazaran yüzde 24 - 25 faz 
la olduğu haber verilmektedir. 
Memleketimizde de tütün zerlyat 
aahasımn gelecek sene daha genit 
olacağı tabii görülmektedir. 

Yumurta ihracatnnu; 
artıyor 

Bir kaç gündür yumurta ihraca
tımızda tayam memnuniyet bir 
artma görülmektedir. Bilhassa la
Panya ve Franaaya !iç dört gündür 
çok yumurta ihraç edilmittir. 
Yalnız diin gelen bir haber pi

Yaaada, yumurta ihracatçıları ara 
smda büyük bir endl,e uyandırmit 
tır.Fransada mayıstan itibaren bq 
lıyacak olan yeni kontenjanda hiç 
bir memleket için yumurta konul
tllamıfbr. ihracat ofisi bu hmıu
ta mahallinden malfunat istemit
tir. 

Bulgariatanda kozacılık 

Bulgariıtanda kozacılığm hiına
Yesi için yeni bazı tetbirler alm
llııftır. 933 kozalarının Bulgar hü
kUırıeti tarafından mübayauı için 
bir kanun netredilmittir. Sabftan 
llıütevel zararlar bulgar hilldhneti 
l11rafından azmin edilecektir. 

Yeni ıene zeytini 

Ticaret Odasına gelen malama. 
t. göre, ltalyada zeytin hasadı bit 
llıittir. 

Portekizde zeytincllitin inkifa
fı için her tarafta yeniden yeniye 
ıeytin fidanları dikilmektedir. 

Suriyede kuraklıktan zeytin mah 
s lü fena olmuttur. 

Ucuz buğday, ucuz eJanek 
Dünyanın her tarafında buğ

dıı.y fiatlerinde bir dilfüklük gö
li.ilmektedir. Bu fiat tenezzülü ne
lieeıi olarak ekseri memleketler
!e ekmek flatleri ucuzlamaktadır. 
"'ariste ekmek fiatleri son hafta
da s aantim birden QC1ızlam19tır. 
8u ucuzluğun bizde de olacafı ü-

i edilmektedir. 

Balıkçılık 
Ticaret Odası memleketimizde 

balıkçılığın tabi tutulduğu kayıt
lllr hakkında tetkikat yapmakta
dır. 

Bizde balıkçılık için muhtelif 

[ BORSA 
1 

fit Bankaoından alınan cetveldir) 

11 NiSAN 1933 
Aktam Fiatları 

ı lıtikrazlar Tahvilit 
,'°' ... z• dah.ili 97 -
·ı•lr ti. yolla... 9,10 Elektrilıı. 
~·: J.11n'alahJcle 51.7a T .. ••••1 
s_l:tlllırülcler 5,75 Tünel 

-.-
18.25 ' Mi mahl 7.- •·h-

l'"id.t U.71 ~"' ı,.;. 1 Ku-
t,,·.._ ~lı•rİJ• 7,75 ponauz. 45.-
J~ır B.S .. clir• • •• ııı 43.50 

h\:ra:u 99 1 meıaill 57,-40 

ESHAM 

~ ll11akul Naaa ı Bom.onti 
"~••11z 9,40 i T ..... 

it" Hamilin• llu· • 
., ... la& 9,40 Çımeato A..r. 

.; .. Miflaİ• lıı..ı· ı• ittihat ~7-
~ .. -·\4 1 a2 Şrk dey. 
l 'dolu Hiıı• 
~ S..,•li 25 5S Balya .. ' ~.-."'••y 5.l - Şark m. ecaa 
~.. 3,IO ı 

· hari:J• 15.- T eJ•fo• • 

24.-
30,75 

ız,ıo 

25 
2.-

2.SO 

2,85 

19.-

~ ÇEK FIATLARI 

..:~ı., 12.06 t Prai 16,94,76 
~-"'dr• 718 3-4 ı Viyana 4,61,75 
lot~'••k 47,36 i Madrit 1,60,375 
~ıbo 928 Berlia apo;ı,7 
~t· t~) 340,42 V atfO't'a 4.J.4.SO 
~·~ . 
'"' • 13,06,75 f Peıt• 388 
~.,.:''• 2 . .cs,12 • aru.... 79,111,211 
~ .... , &7,37 t s.ı.,..ı 311,ı<t,SO 

•r.farn 1,17,58 • Mo•kova 10,89 

N U K U T (Satı~) 

~. 
Kunat K.aroı 

ı 1 s:, •• 
171.- 1 Şilin, A•. 28.-1 •t~ı •ız 

~ l>Qı./" 725 1 Pezeta 17.-

"l-'··· 210.- t M•rk IO.-
~ . ıı.ı 218 1 z.loti M.-

~b·~· 115 l Peap 33.-

lıi ~··ı ... 25.150 20 Le,. 23.-

'tı • 820. 20 Dinar 55.-
Cı Jc QrJr, :M.- 1 Cerno•~ -.-

1ılto. t.ı.: as. - 1 Altın 9,27 
120 1 Mıecidiye 34.-

2.-

zamanlarda 4 nizamname, 5 ka
nun, 1 kararname neşredilmiştir. 
Bunların tevhidile bir kanun hali
ne konulması tetkik edilmektedir. 

Tuz primi 
ihraç edilecek balık, peynir ve 

zeytine sarfedilen tuz için verile
cek prim hakkında netredilen ka
nunun sureti tatbiki hakkında bir 
izahname gönderilmi9tir. Buna 
nazaran beher kilo tuz için verile
cek bet kurut prim evvelce Mali
ye ve İkbsat Vekaletlerince tekar
rür ettirilen nispetler üzerinden 
hesap edilecektir. yani: 

14 kiloluk bir teneke beyaz pey
nirde 2,500 kilo, 100 kiloluk ka
ter peynirinde 15 kilo, 100 kilo
luk zeytinde (tuzlama) 12 kilo, 
100 kiloluk zeytinde (salamura) 
3 kilo, 40 kiloluk Torik IBkerdasın 
da 10 kilo, 25 kiloluk palimut la
kerduında 6 kilo, 100 kiloluk Çi
rozda 8 kilo, 100 kiloluk lstanit 
sardalyaaında 25 kilo, 100 kiloluk 
uskumru aardalyasında 20 kilo 
tuz mevcut olduğuna göre prim 
Yerilecektir. 

ihraç edilecek balık, peynir ve 
zeytinin ihtiva ettiti tuzlara Yeri
lecek prim bu malları yükleten .,.. 
pur acentesi veya timendlfer ida
resi tarafından alelOaul gümrüğe 
verilecek manifesto veya ihbarna
me üzerine gümrük idaresince ll
zımgelen tetkikat yapılarak ihraç 
edildiğini nabk eshabına verile
cek ,ehadetnamelerin inhisar lda 
resine ibrazı mukabilinde tesviye 
edilecektir. 

Paris borsasında 
P ARiS, 11 A.A. - Saat 11 ,48 

de kambiyo fiatleri: 
Dolar, 25,375; lnııiliz lirası, 

86,65 fransız franııı. 

Amerikada rekolte 
V AŞlNGTON, 1 l A.A.- Ziraat 

nezareti, kıt mevsimindeki müaa
deaiz iklim '8rtları dolayıaile, buf 
day ekilmit toprakların 'ro 30 mn 
mahsul vermiyeceği mütaleuını 
serdetmektedir. 

Kıt mevsimi buiday mahsulü
nün miktarı 334,087,000 buçel 
tahmin olunmaktadır. Geçen sene 
ise 462,000,000 buçel idi. 

Bu senenin buğday iıtoku mik
tarı, 178,354,000 buçel'dir. Geçen 
seneki ise, 165,903,000 idi. 

MEMLEKETTm:iill 
Ulukıılada temalller 
Uluklfladan bildiriliyor: - Hi

liliabmer cemiyeti namına bir mit. 
aamere tertip edilmif "Zafer yıl
dızları" ve «Sefahatin encamı» i
simli eserler temıil edilmittir. 
Temsilde idman yurdu gençleri 
çok muvaffak olmutlardır. 

lzmirde 1ağmurlar 
IZMlR, 1 J A.A. - Bir müddet

tenberi iyi giden bava, dün ansı
zın bozulmuştur. Devamlı surette 
yağmur yağDıağa bqlndıkı gibi 
yüksek tepelerdede kar dütmüt 
ve Karşıyaka sırtlarına kadar iz. 
mir civarındaki bütün tepeler kar
la örtülmüttür. Bu sabah bavamn 
açılmasına rağmen bir soğuk dal
gast hüküm sürmektedir. 

Uşakta kar 
UŞAK, 11 A.A. - Bir haftadan 

beri devam eden 9iddetli soğuk
lardan sonra bu ııece sabaha ka
dar kar yağdı. 

Uşakta imar 
UŞAK 11 ~.A. -. Çaryının en 

ferefli yerlerındekı demırci bara
kaları Belediye tarafından yıkdt
rilmıstir. Bunların yerine ta•tan 
ve ~tondan binalar yapılacakbr. 

Belediye demircilere ayrı bir 
Yer tahsis etrni• ve dükkanları bu
rada kurulmuftur. Belediyenin bu 
seneki bütçesi 48500 liradır. Ge
çen sene bütçesi 63,000 lira idi. 

Bursa at yarışlan 
BURSA (Milliyet) - ilkbahar 

at yan,Ian 21 ve 28 nisanda yapı
lacaktır. 

Kocatepe · ~~şehir maçı 
AFYON (Mıllıyet) - Aktehir 

Sporcularının daveti üzerine: AJ. 
yonun • Koca 'Tepe Spor klübü 
Aktehirde bir temsil ve bir maç 
yapmak üzere Bayramın birinci 
günü iki kamyonetle Alqehire ııit
mişlerdir. T emailler · nde çok mu
vaffak olan Koca Tepeliler maç
da da bire üçle Akfehirlileri yen
mitlerdir 

Maarifte 

Tarih tedrisab 
Orta mektep ve liseler
de teftiıat yapılacak 

Muvakkaten •ehrimizde yeni ta
rih tedrisatını teftite memur edi
len yüksek tedrisat umumf müdü
rü Hamit B. önümüzdeki hafta
dan itibaren lise ve ortamektepler 
de teftitlere bathyacaktır. 

Bu tefti,lerde T. T. T. Cemiye
tinin yazdığı dört cilt tarihin ge
çen zaman içinde verdiği netice
ler tetkikedilecektir. 

Muallimler kongresi 

Bu sene muallimler Birliği kon
gresinin toplanması geçikmi.ftir. 
Kongrenin 23 nisan gününü takip 
eden tatil gününde toplanması i
çin hazırlıklar yapılmaktadu. 

Birçok muallimler Birliğin son 
zamanlarda istendiği gibi faaliyet 
gösteremediğine itaret etmektedh-. 
ler. 

Tek kitap 

Maarif Veklleti hötün mektep
lerde tek kitap uıulünü kabul et
mitti. Liselerin ikinci devre tarih 
kitapları tlmdlden teabit ec:llldliin 
den bu dene için yeniden kitap 
yazdırılmıyacaktır. T. T. T. cemi
yetinin yazdığı dört cilt tarih Jrita. 
bı liaelerin ikinci devre' deki üç 
smıfta okutulacaktır. Yalnız 11 in
ci ımıfta 3 ündl ve dördilncil cilt
ler birlikte okutulacaktır. 

Ortamektepler ve Ukmektepler 
için bu dört cilt tarihin esaslan 
dairesinde daha muhtasar ve a
çık ifade ile, her sınıf için ayrı ay
rı ciltler bazı mütehauıa zevata 
yazdırılmaktadır. 

Atinadan yüz talebe gelecek 

Niaanın 16 sında Atina Darülfü
nun talebesinden 100 kifilik bir 
kafile hocaları refakatinde ,ebri
mize gelecektir. 
Yunanlı talebe misafirler M. T. 

Talebe Birliğinin misafiri ola~
lardır. Birlik Yunanlı misafirler İ· 
çin timdiden hazırlıklara batla
mıftır. 

Galatasaray liaeai 
müdürlüğü 

Galatasaray liaeıi müdürlüğüne 
tayin edilen Vekllet umumi mü
fetti.flerinden Tevfik B. dünden İ· 
tibaren vazifesine başlamıftır. Sa 
bık müdür Fethi B. Davutpqa or
tamektebindeki fransmca muallim 
liğine henüz ba,lamamı,br. 

Mühendiı mektebi mezun
lanna diploma 

Mühendis mektebinden bu sene 
mezun olanlara diplomaları yarın 
saat l S de mektepte merasimle 
verilecektir. Bu sene mektepten 
28 genç mühendisimiz mezun ol
muttur. 

Halkevfnde 

Gençlik ve ev 
Darülfünun fakülteleri ve yilk

sek mektepler talebe murahhasla
rı dün akf&m Halkevinde, idare 
heyetinin ittirakile bir içtima yap 
mışlardır. Halkevinin bütün hars 
şubelerinde münevver gençliğin 
faal birer vazife alması için vücu
de getirilen proııramm tetkik ve 
münak&falı ikmal edilmiftir. Her 
talebe murahhası kendi fakülte 
veya mektebinde çalıpcak talebe 
arkadatlannm listesini Halke-rine 
vermitlerdir. 

" Köylii " gazetesi 

Halkevi umumi idare heyeti dün 
akf&JD reis Hamit Beyin riyasetin 
de toplanmıtbr. Bu içtimada yeni 
nqredilecek olan köylü gazetesi 
etrafında görütülmüttür. Gazete
nin önümüzdeki ay batında çıka
rılması temin edilecektir. 

80 Romanyalı 
izci geldi 

Dün Romanya Seyrisefain acen 
tesinin Principesa Maria vapuru 
ile Romanya izc:,ilerinden 80 kişi
lik bir kafile tehrimize gelmittir. 
izciler rıhtımda Galatasaray lise
si izcileri tarafından kartılanmıı
lar ve Galatasaray lisesinde misa
fir edilmiflerdir. İzçiler Paskalya 
yortularını geçirmek üzere şehri· 
mize gelmişlerdir, iki ııün burada 
kalacaklardır. 

Tefeciler 
Artık yi.zde yüx yirmi 

faiz alaıinyacaklar 
lktısat Vekili Celal Bey yakın

da milli, ecnebi bütün banka mü
dürlerini, ikraz ve istikraz muame 
!itile meşgul müeneselerin mü
meuillerini, bankerleri Ankaraya 
davet edecektir. Bu davetten mak 
sat tefecilerle mücadele için hazır 
lanacak kanun ltyibasmın toplu 
bir halde konutulmaudır. 

Vekalet memlekette alman faiz
ler hakkında hör tetkik yapmışbr. 
Bu tetkike nazaran faizler 3 kıs
ma aynlmıttır. Büyük bankalar
da faiz senede yüzde ıekiz niha
yet yüzde on iki, bazen da yüzde 
on beti bulmaktadır. ikinci sınıf 
müeaseaelerde faiz senede yüzde 
38 ze kadar çıkmalrtadır. 

Tefeciler ise ayda yüzde 10 ya
ni senede yüzde yüz yirmi faiz ia
temektedirler. 

Hazırlanacak layihada faiz mik 
tarı 1enede yüzde dokuz nihayet 
yüzde 12 arasında tesbit edilecek
tir. Tefeciler bu hadden fazla fa
iz alırlarsa bu faiz miktarının mü 
him bir kısmını vergi olarak hazi
neye verecek1erdir. Tefeciler mua 
melelerini gizliyecek ohırlar ve 
fabit faiz alırlarsa bet seneye ka
dar ağır hapis ve ağır para ceza
•ma mabkfun edileceklerdir. Bu 
huauıta J&yihaya hükümler kona
caktır. 

Bir azil kararı 
Validekethudası Mehmetpata Ye 
Evkafı saire mütevelliıi Salihat
tln Molla Bey Evkaf Umum Mü
dürlüğünce mütevellilikten azlo
lunmuttur. Bu azil kararı dün Vi
layete bildirilmittir. 

Salihattin Molla Bey malum ol
duğu üzere methur Ayaapqa me
zarlığı eruisi mütevelliıi de olup 
bu kararla üzerindeki bütün mü
tevelliliklerden dahi azledilmit ol 
maktadır. 

Holanda 
Maalahatjilzarı 

Holanda maslihatgilzarlığına 
tayin edilen Baron Harinsema 
Tboe Slooten dün ,ehrimize gel
mi,tir. 

Mahkemelerde 

Poliste 

Bedava gezinti 
İt kavgaya bindi ve 
bir ıoför öldürüldü 
Arnavut Enver ve Ref&t isimle

rinde iki kişi son derece sarho, 
bir halde Aksarayda otomobil 
taksi yerinden geçerlerken orada 
bulunan toför Burhanı yakalıya
rak kendilerini parasız gezdirme
lerini aöylemitlerdir. Bürhan bu 
teklifi kabul etmeyince aralannda, 
kavga çıkmıştır. Bu sırada Bur
hanın arkada,ı Haydar da ife ka
rıımıştır. 

Kavgada Enverle Retat bıçak
larını çekerek Burhanın ve Hay. 
darın Üzerlerine ablmıtlar ve iki
sini de yaralamışlardır. Şoför 
Burhan ifadesi alınmadan hasta
neye kaldrrılmıt ve orada ölmüt
tür. Haydar da bacağından yara
lanınıftır. Enver ve Retat yakalan 
mıtlardır. 

Mektupla tehdit 

Vasıf Bey isminde bir mühendiı 
Suadiyeye yakın bir yerde yeni bir 
kötk yaptmnıf ve kötkiin kapısı 
üstüne de ''Villa Rambra" kelime 
!erini l&fıyan bir levha koydur
muftur. 
Bostancı gençleri Vasıf B. ye 

müracaat etmitler ve ecnebi keli
melerden ibaret olan levhanın in
dirilmesini MSylemitlerdlr. Fakat 
kötk sahibi levhadaki Rambra ke
limesinin aile iımi olduğunu aöy
liyerek levhayı indirmem1'tlr. Bu
nun üzerine gençlerden bazılan 
kö,k sahibine bir mektup yazarak 
levha indirilmec:liği takdirde lazım 
gelen tetebbüse giriteceklerini bil 
dirmitlerdir. 

Onun üzerine kötk sahibi Vasıf 
Bey mektubu polise vererek tehdit 
kartı11nda bulunduğunu ileri sür
müt ve tahkikat yapdmaımı iıte
mittir. Polis bu mektubu yazan ve 
gönderen gençleri bularak tahki
kat yapmıya ba,lamıttır. 

Kartıhklı yaralanma 
Sultanabmet'te Kabasakal Med

reııeainde oturan limoncu Mahmut 
ile sucu Ruten, Balıkpazarında 
yer mesele.inden kavga çıkarmıt
lardır. 

Ru,en ve Mahmut biribirlerini 
kanıılıklı olarak kalçalarından ya 
ralamı,Iardır. 

Köylüler aleyh·inde dava 
Altmıı beş köylüye muhakeme 

için celp gönderildi 
düncü Hukuk mahkemeainde bat
lanacaktır. Köylülerden 65 kitiye 
celp gönderilmiştir. 

Ceza yedi 
Baytar tatbikat mektebi avluıun 

Beyaz katil! 
lstanhul polisi, geceleri 109 50-

kak haflarında kısık seslerle pa
zarlık yı!ıpan sefil morfin ve koka
in madrabazlarının bel kemiğini 
kırdı. . 

Gümrük muhafaza kumandan· 
lığı çürük bir nesli zehirleyip du
ran geni' bir kaçakçı tebekesini 
avucuna almıftır. 

Dünya üstünde harp tehlikesini 
kaldırmak için çalıtan silah konfe
ranıları ve sulh cemiyetleri eğer 
insanların selametini dütünüyor
larsa mücadele mevzularını zehirl' 
gazlerle beraber zehirli içkilere 
de tefmil etmelidirler. 

Günün birinde kopacak harp, 
füphesiz yine miliyonlarca insanı 
silip süpürecektir. Fakat harpte 
zehirli gazlerin oynayacağı bu fa: 
ciayı sulbte zehirli içkiler yavaf 
yav&f, damla, damla, yudum yu
dum, fakat muntazaman yapmak-
tadırlar. • -Köprü altlarında büzülüp kalan 
ekmeksiz çocukların ağzını kokla· 
ymız. ispirtonun zehirini duyaraı
nız. Kö,e haflarmda duvarlara ıür· 
tfine sürtüne giden gece yolcula
rını tetkik ediniz, ceplerinde kü
çük kokain paketi bulursunuz. 

Salonunda derin hülyalara dal
mıt eBHlnen melankolik hanıme
fendinin eline bakınız, Manikürlü 
bq parmağmın haflangıcında be
yaz bir toz tabakası gllrilrsünüz. 

Cemiyetin her safında, mede
ni dünyanın her tabakasında bu 
zehirle malOJ bir zümrenin kendi
zevki uğruna neslini tahrip et
tiğini görüyoruz. 

Bilhaaaa aile terbiyesi, cemiyet 
rabıtası ve culture hamlesi hafif 
tetekkilllerde bunun daha genit 
bir sahada faaliyet gösterdiğine 
tahit oluyoruz. 

Bu ıütunlarda bir kaç kere bu 
beyaz tehlikeden bahsebnittim. 
Son hadiseler enditelerime hak 
vermektedir. 

Harp sonunda İnsanlar yeni ta
lakkiler, yeni temayüller, yeni 
zevkler buldular. 

Harpten çıkanlar bayata yeni 
doğmUf gibi kendilerini sefahatin 
zevkin bu mühlik girdabına attı
lar. Eaki zevk1er bayatladı, eski d~ 
tünceler &diletti, eski sevgiler gü
lünç oldu. Ve insanlar sinirlerini 
ve muhayyilelerini harekete getir· 
mek için daha kuvvetli, daha iğ
neli vasıtalar aramağa batladdar. 
itte bu ihtiyaç kimya ilminin es
rarını bu yolda itletti. Ve zevk, 
tehvet, ihtiras nöbetleri bu mad
delerin yardımı ile ateflenme2e 
bqladı. 

Bu fertleri değil nesilleri tehdf• 
eden bir tehlikedir. Beyaz katil, 
beyazlara büriinmüı lruklüsklan 
gibi yer yer dolatıy~r. 

Polis, Jandama kafi değil, buna 
nefiriim lazımdır. 

Buhan CAHIT 
""•••••• ..... •-a•-••••11Mııııınıı111111aıııı•ı-

Maliye Ha:ı:ineai tarafından Ba
kırköye tabi Mahmut B. nahiyesi 
civarındaki Kotranya çiftliği ıahi 
bi Resneli Osman Bey aleyhine 
üçüncü Hukuk mahkemesinde se
nelerce evvel açılan dava, hAla in
taç edilememi•tir. 

Davayı açan Maliye hazinesi, 
27 parça senetle taaarruf ettiği 10 
bin dönümlük çayır, Baruthane, 
kıtla, cami ve müteaddit kötk1eri 
içine olan ıenit bil' sabaya Oa
man Beyin fuzulen tasarruf ettiii· 

da kaçak asker cigaruı satan Da- ı KUçUk haberler 1 
vit Garson isminde bir Musevinin ı.------------

ni ileri sürmektedir. 
iddia edildiğine göre Osman 

Bey, tarihi bir kıymeti haiz olan 
Baruthanenin kannlarrru ve di
ğer binaların laf kiremit ve du
varlarmı yıkdırarak ortadan kal
dırınıt ve bu suretle hazineye 
100 bin liradan fazla zarar yapmı• 
tır. 

Üçüncü Hukukta açılan bu da
va devam ederken haber aldığımı 
za glire Osman Bey de Dördüncü 
Hukuk mahkemesinde Ayayorgi 
ve Şamlar köylüleri aleyhine yeni 
bir dava açmıtbr. Osman Bey, 
kendi taaarrufu altında bulunan 
araziye köylüler tarafından yapı
lan tecavüzün men'ini istemekte
dir. 

Köylülerin vekili geçen celsede 
hazine tarafından Osman B. aley
hine açılan dava ile bu davanın 
birlettirilmesini istemittir. Mahke 
me, şimdilik tevhide lüzum gör
rnemittir. Osman Bey, bundan bat 
ka köylüler aleyhine aynca bir te
cavüz davası açmak te..,bbüsünde 
bulunmuttur. Üçüncü istintak ha
kimliği bu iddia hakkında da tah
kikat yapmaktadır. 

Osman Beyin köylüler aleyhin
de açtıjfı yeni davaya varın Dör-

dün Adliye ihtisaı mabkemeıin-
de durutmaaı yapılıxut, Davidin 
kaçak cigara sattiğini ihbar eden 
tatbikat mektebi talebesinden 
Bahri ve Ekrem Ef. ler tahit ola
rak dinlenUmitlerdir. 

Şahitler suçludan tanesi 12,5 ku 
ruta Bulgar aiearuı satın alarak 
biraz 90ma kendisini ihbar ettik
lerini soylemitlerdlr. 

Hakim, cürmü sabit görmilf ve 
Davit Garsonu (6) ay haplı 10 ff. 
ra para cezasına mahkum etmittir. 

Davit mahkemeden çıkarılarak 
jandarma nezareti albnda tevki
faneye gönderllmittir. 

İhtikir maznunları 
Ec:ı:a fiatlerinde ihtilı:ir yap

maktan suçlu ceza deposu sahip
leri Alber Niyago, Sabak Ye Da· 
cat Dardaryan Ef. lerin Sultanah
met Sulh ceza mahkemesinde Ni
sanın 15 inci cumartesi günü du
ru.malan yapılmıttır. 

Y aııak yere girenler 
Bakırköy civarındaki memnu 

mmtakada dolattıkları &örülen A
gop, Y ervant, Serkiı, Mardlros ve 
Kevork isminde bet kayıkçının 
dün Birinci ceza mahkemeainde 
duru.malan yapılmı,br. Suçlular, 
oraya balık avlamak maksadile 
aokulduklarmı söylediler. 

Mahkeme, zabıt varakasında 
imzalan bulunan tahitlerin celbi 
için duru~mayı ba,ka güne bırak
tı. 

"' Mevsiın geldiği için Baytar 
müdilılüğü &fi istasyonlarına 19 
aygır göndermektedir. Merkezde 
ameliyeye baflanmıttır. istasyon
lar Oaküdarda iakele baf ında, Si
lim, Çatalca, YaloYa, Beykoz ve 
Pendlktec:lir. Bu kazalarda amel İ· 
ye IS mayısta batlıyacaktır. 

"' VU&yete almacak iki saf kan 
arap abm seçmek üzere Eaki..-hi
re ıiden Vilayet aygır deposu mü 
dürü Abdülkadir B. aYdet ebni!
tir. 

"' Tapuda idari itleri tetkik et
mek üzere müfettif Sadi B. Anka
radan eelmiftİr. iki gün sonra gi
decektir. 

• Tapu ve kadastro fen itleri 
müdüril Halit Ziya B. lzmir ka- • 
dastroaunu teftit için dün gibnİt· 
tir. Oradan Ankaraya gidecektir. 

"' Alemdar mmtakasındaki ka
dastro için üç heyet ayrılmıtbr. 
Bu heyetler Sultanahmet, can kur 
taran, ishak pqa mahallelerile 
metgu] olmaktadırlar. 

"' Merked Ankarada olan Harp 
maJOlleri cemiyeti Osküdarda da 
bir tube açmıfbr. Riyasete mali.il 
:zabitlerden HulOsi B. intihap edil 
mi• ve tube faaliyete geçmi,tir. 
İstanbul ve Beyoğlunda da ,ube
ler açılacaktır. 

Bundan bqka Galata Palasta 
lıtiklal harp mal61leri cemiyeti iı· 
minde de bir cemiyet tetkil edil
mi•tir. 
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Gelen eTrak ••ri •erilmn.- Müddeti 
ıeçea nü•h..lar 10 kur.ıtur.-- Gazete •• 
matbaaya &İt itler için. m6diri7ete m6· 
racaat edilir. Cu:etemis .ili.ulana mea••· 
liyetini. .kabul •tmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy a•lcerl ra .. t mwlıı:ahııd- •• 

rilen malümata söre basGn ba-.a losm .. 
hulut1u •e timali iatikametlard- hafif 
uzgiırlı olacakbr. 

11-4-1933 tarihinde lrıa•a tasylkı 764 ml
limetre, en fazla aıeakldr 11, - - Ncalr:· 
lık da 5 derece olarak luydadilmlttlr. 

Ak beli! 
Bugünlerde nereye girıenı eözü. 

me gırtlağı fırlamıf, gözleri içeri 
çökmüş, ufki ve bota bakan gözle
ri mahmur, rengi dut pestili gibi 
sarı ve şeffaf, elleri kaditletmit ve 
saçları ensesinden uzamıt gençler 
ili_şıyor. Az konufuyor, çok dütü· 
nuyorlar. Dalgın ve bihot bir ha
yat sürükliyen bu gençler zaman 
zaman kalkıp(tek gidilen yer)e gİ 
diyorlar ve biraz sonra çıkıyorlar. 
Çıktıkları zanıan gözleri daha fer
li ve kendileri daha neteli gibi ••• 

. Kinıbili~ bu gençler hangi der· 
dın, hangı hastalığın ümitsiz mu
saplarıdır? •· dersiniz ..• Daha bun
lardan fU genci iki ay evvel, dinç, 
t_~vana. ve ~I gibi renRli görmüt
t~m. Şımd~ neden benzi böyle Yat 
s~çlnı rengıne girnıif.. Neden yü
rurken ayağı sendeliyor ve neden 
alt dudağını ısırıp duru;or ••• 

_B';I genç haata değil, zebirlen· 
mıttır. Memleket içine kollarını 
sarnıı' hain, İnsafıız ve katil bir 

ahtapot bunun gibi binlercesini a. 
~~sı~ çengellerine takmıfhr. He. 
pı~ızın, her yerde raat geleceği
mız bu gençler (Eroin) kurbanla· 

rıdrr •• _. ~et on katilin para kazan
n:ıası ıçın bu gençler gibi binlerce
sı hayatlarını çoktan sokağa atınıt· 
tırlar... Bir taraftan kendilerini 
zehirler, bir taraftan batkalarını 
tetvik ederler ve buna musap olun 
ca artık ne ablak, ne kanun ne vic 
dan, ~:'-t~ ne aile kaydı kalır •• Her 
fey aılınır ve (o) nun için her tey 
yapılır .•• 

.. E! an~,ar, babalar ve gençlerin 
buyükl~rı ... Çocuklarınıza bakı
nız! .• Dıkkat ediniz ı Yenı kt . 

k . . e en ıç. 
~e .. ~en k:ı:ıl_dı nıi, halsizlik, çelim 
sız ıdd' -~te sızlik !>atladı mı, hiç 
tere u etnıeden hüknı d" . 
Y .. d d k d e ınız: 

uz e o san okuz zehirlennı k 
tedir. Kurtarın! Her ne bahaaı:a 
olursa olsun kurtarın! Onun İçi 
sizi_n için ve Tür~lük içi~ bu biç:: 
rcyı kurtarın! Petınden gıdin ! Teh 
dit edin! Hapsedin, batta dayak 
atın!. Bütün bunlar onun için bir 
nimettir. 

Birkaç günden beri tetkilatını 
öğrendiğimiz zehir yapan ve sa
tan bu çetelerle uğl'afnıak kolay 
değildir. Onlar ellerinde, para, ku 
mar, kadın, ve sarbotluk gibi in
sanların zayıf taraflarını bulan si· 
lalılarla ailalılanmrttırlar ••• 

Yazık ki; bu adamlara kanun
da verilen cezalar birkaç aydır ••• 
Kilosu 1200 liraya satılan bir malı 
satıp zengin olmak için de birkaç 
ay hapsi göze aldıracak açıkgöz-

M illiııtt'in <drlf ıomenı: 'l3 

Coı'-·- mız· ar bı·zun· le beraber _._ \ B. b k lald • ğini yedikten ıonra, arkadaıı Senihayı 
&UD " ...,.. ır &§ aaı, il ıgı, yahut karşı- beklemek için eline bir roman aldı ve 

ğar. Bu, bizi saran ıeylerin, dıtan· ama bir engel çıktığı zaman boğazı .,. kanapeye oturdu. 
dan ırelen duyıruJann bise verdiği kıtır; yemek yiyemez. lıtibaıı vardır, Senihadan da bir akıam evvel kısa 
sar11ntılara, teprenmelere kartı genit, ama yutkunmak itini gören etler o ka· bir mektup almııtı. Mektup ta fU: 
ve hızla davranmak alıtkanlıiıdır. Bu dar ııkışır ve boğazı daraltır ki ye- . " Cicim Leman, bugün sana geleme
mizaç qın derecede yükaelirae bir ol· mek geçeme:ı. Mide etlerinde de bu d11n, affet. Gelirıem hepıini anlatırım. 
nir ve ruh haıtalıfmm, yürek daral· hal olur. Bu yüzden hazımsızlıklar or Beni yarın saat üçte evde bekle. Bu
ıruumm meydana çılmıaama yol açar. taya çıkar. Sinirlilerdeki hazım ya- ıeler - Seniba." 
Bu luutalık, o toprakta temel tutar. vaşlığırun; ağırlığının ve bulantılann Leman acaba neler oldu deye deh-

lıte biriai: Cılız, yüzünün çizgileri ıebebi hep bu mide etlerinin aralık ıetli bir merak içindeydi. Çocukluğun
bozulmuf, ahmmda, çalımmda bir aralık çekilip büzülmesindendir. Sü- dan beri tanıdığı ve sık ıık ta görüştü
değifil<lik, bir biçimıizlik var. Elleri müldü ve derili bağırsak iltihaplan ğü Senihada bir kaç zamandanberi de
titriyorı nabzı bozuk, bir düziye at· da hep bu türlü ıinirlilerde görülür. ğiıiklik te gördüğü için, merakı bir kat 
mıyor ,,... yavaı yavaı atıyor. Yüzil - Vücuttaki bezler de bu geniş düzen· daha artmıftı. Ortada söylenmek iste
luyor, kızarıyor. Seıi titrek. Likırdı- oizlikten paylannı alır. Ağız kuru- nen, fakat bir türlü söylenemeyen bir 
lan karıfık. Kendisine biraz ilitiklik maoı, yahut, bunun tersine olarak, ıeyler olduğunu hiuebnemİf te değildi. 
ve baflılık göstererek bir •orgu aorsa· çok ıalya akma11, çok terlemek, he- Bir dakika ıonra kapı çalındı. lçeri
nız, h~en gÖzyaılan boşanır, bıçkı· le geceleri terlemek coşkun mizaçlı ye etekleri fqafeıli sanım güzel bir 
nklar ıçmde bof\ılur. Vücudunun ö- ıinirlileri - verem oldum diye - te- kadın girdi ve derhal Senihanın kolları-
te6İne berisine dokunu veriniz zelze- laşa dii§ürür. Avuç içlerinin bir düzü. na atıldL 
!elenir, her tarafı titrer. ' ye nemli bulunması, su gibi duruk id- - Ah, canım, dedi, dün gelemedim, 

Pek içli, alıngan, küçük küçük ainir rarlann gelmeai, tenaıül tehvetinin beni affet. Sana hepsini anlatacağım. 
tutmaları olan bir anadan doğmuıtur. uyupnaaı hep ifTazlı bezlere sinir fır. Yalnız dur bakalım, kapı İyice kapalı 
Çoculduğundanberi utangaç, korkak- bnıuırun dokunmaıındandır. mı? Kapalı imiş. Bir kaç gündür her 
trr. Sokakta bir kavga, yerde biraıı Coşkun mizaçlı olanlar, uyku bo. ıeyi aana anlatınak için yaruyordum.Am 
kan görae, gazetede bir felaket oku· zukluklannın her türlüsünü bilirler. ına cesaret edem.iyordum. Biliyor mu· 
1A hemen heyecana kapılır. Malihülya çekenlerin uykuıuzluklan sun mesele ne? Gayet mühim. . . Ge-

Bu halile beraber, kendlaini zarlı· azgm ıinir fırtmalan ile katmerlen. çen cumadan beri ben kocamı aldatıyo-
yarak, herls:ea ırı1ıi umumi hayata ka· diği zaman korkunç bir şey olur. Uy. rum. Şimdi aen bana ahlak derai ver
rqıraa da yafayq yuınnıklarma ırö- kularmı zebirliyen korkunç kabuslar. meğe kalkacaksın. Fakat Allah aşkına 
ğüa geremez. En az bir aaraıntı, zor• la aıçnyarak gözleri yaşlı, ter içinde zahmet etme! Çünkü ben senden evvel 
la kurduğu düzeni bozar. Artık bir uyanırlar. kendi kendime hayli ahlak dersi ver
düzüye fırtınalar içinde yatar; giinle· Coşkunun biriıi çok uıançverici ve dim. Bilinin ki ıimdiye kadar bana her 
ri gözyaşlan ile geçer. Az buçuk bir yorucu bir duygudan, içinin titreme. gittiğim yerde az çok açılanlar olmadı 
gürültüden 11çrar. Göğıü 11kıtk; bo- ainden; bir yerde durup dinleneme. değil ... Hiç birine ehemmiyet verme
ğazmda boğuluyor gibi bir teYler du- diğinden, gelip gitmekten, bıyığını dhn. Fakat bu defa meıele ıahileşti. Se 
yar. Sofraya oturaa bir ihtilaç bola- çekmekten ve ötesini berisini kaşunak. viyorum ve seviliyorum. Mea'udwn. 
zmı sıkar, yediği boğazından geçmez. tan bıkmıştı. Husrev o kadar iyi çocuk ki. · · 
Uykuıu bozulmuştur. Yatar yatmaz Vücudun ötesinin beriıinin aeyinne. Leman aözünü bitirip daha nefeı af. 
uyuyamaz; iki üç ıaat uyanık kalır. ıi, etlerin kurulup gerilmesi, sinirleri madan Seniha sordu: 
Ağlar, ağlar, sonra uyufur ve ken- İ§leten ziyade kuvvetin, gergin sinir.. - Huarev mi? 
dinden ııeçer. Uykuda kabuslar ra· !erin gevıemeıi için sarfolunınaıı de. - Evet Hosrev Adil ..• Ta kendi. 
hat bırakmaz. mektir. Bu oinir gerginliği, günün bi. si ... Söyle Allah o.ıkına, candan ço-

Uyarukken de durup dinlenmez. rinde "ainir tutması,, kılığında patlak cuk değil m.i? Ah, bilsen, ne mea'udum. 
Bütün vücudu teprenmelerle sanılır. verir.,. Fakat beri tarafta da kocam var. 
Odanm içinde dönüp dolapnaıı bit· Coşkunlar, sinirleri tutacak diye Korkanç şey • · · Sonra kocamın be-
mez, tükenmez. Birdenbire gelen bir utanırlar. Sinirlerine yenilmeyi yiğit- ni ne kadar sevdiğini ve ne kadar kıs
içııkıntııından korkar. Korkunç dü- liklerine yakıştıramazlar. Fırtına ko- kanç old'uğunu bilinin. Lakin bana bir 
şünceler beynini aarar. pacağmı sezdiler mi, aaklanınak, sin- şeyler seziyor da, belli etmeyor gibi 

Fırtınalı, COfkun mizaç kimerde mek iç.in gizli, kuytu bir yer ararlar. geliyor. Sadakatimden emin olduğu. 
aonradan kazanılabilir. Öyle olur ki Sinir gerginliğinin patlamaaına kar. na şüphe etmeyorum. Fakat ya öğr&. 
coşkun mizaç gizil kalır, aezilemez. şı koymak için uğraşırlar. Elini boğa. nirıe maazzallahl Vallahi gözü kanlı 
ufacık bir heyecan ıaramtı11 ile apa· zına ve ııkmtı veren bir takalluıla kı,.. katil olur. Beni de öldürür, Huırevi 
çık meydana çıkar. Hem de korkunç kaçlanan mideıinin üıtüne götürür. de · • · 
bir ruh hastalıtı kılığında . . Vücudu büyük bir zelsele ile ıaradır; - O halde neye böyle tehlikeli bir 

Vücudumuzdaki zehirler de, haya. 
tın uzviyetimizde fırtınalar koparan 
sarsıntılan ile bizde dütkünlük, kuv· 
vetaizlik ve aonra heyecanlı ruh has· 
talığı örtüsüne bürünen gönül i.lemin· 
deki kanşıklıklan yaparlar. 

• • • 
Yukandanberi ııkıntılannı yazdığı. 

mız ainirliyi din]iyelim: o. sözlerinin 
akınbaına çeki düzen vermek için a .. 
rada bir duraklıyarak anlatır. Heye
canlı ruh haotalıtmı tetkll eden dil· 
zensizlik gövdesinin her yerine yayıl
mıştır. Elleri, ayaklan soluktur. 

Yüreil hızlı çarpar, arada bir du
rur gibi olur. Birdenbire ölüverece· 
ğim ıibi gelir. Oatüne fenalık gelir, 
baygınlıklar geçirir. Kalbinin düzeni 
bozulur. Elleri, ayaklan buz kesilir. 
Geceyanımda herkesi telaşa düşürür • 
Bir, iki gram bromür içirmekle, bir 
parça teker üatüne bir kaç damla lok· 
man nıhu damlatarak yedirivennekle 
ayaklannın araama aıcak ıu dolu ti· 
ıeler koymakla bu küçük dram da bi
ter. 

Bunların ıinir tutmalan türlü türlü 
olur. Kim.isinin göğaü aıkı§ır; yürek 
üstünde sancılar duyar. Göğoü bir 
mengene içinde aıkılıyormıq gibi ge
lir. Kimisi hıçkıra hıçkıra ağlar. Ki
miai arası, arkası gelmiyen kahkaha· 
larla güler. 

!er çoktur .•. 
Cemiyet bu çeteye kar91 kolera

ya, vebaya aldığı vaziyeti almaz· 
sa yazık olur. Ben teklif ediyo
ruın. (Ak bela) isnıini verdiğinı 
kokain, eroin gibi frenklerin (ap
tallaştırıcı) dedikleri zehirlere kar 
tı nıücadele cemiyetleri yapalım. 
Poliale, gümrükle ve muhafaza tef 
kilatile tefriki mesai edelim, bir 
yerde bu girdaba dütnıekte olan 
veya düşen bir genç görürsek ona 
yard~nı edelinı, onu bu ite te9vik 
edem bulalım ezelinı yok edelim 1 
T· k" b ' ' . ~ ~- u belayı içinıizden atalım. 
Ç~nku gençler arasında bu it tah
mınden fazla ilerlemiş görünü
yor. 

FELEK 

aonra elleri, ayaklan kıvnlır; bacak.. oyun oynayoraun? 
lan gerilir. - Çünkü seviyorum. Seadetimden 

Artık çoktanberi duyduğu sinirler- olmaktansa, ölümü bile göze almış bir 
deki artık kuvveti dışarıya dökmek kadınım. Amma kocam duymasın de
ihtiyacına boyun iğmek gerektir. Bir ye öyle tedbirler de alıyorum ki... İşte 
i.n gelir ki bayılacak aarur. Etlerin ve sen bana bu noktada yardım edecek-

' 

sın. 
ainirlerin arbk giicü aza ınca yavaı 

1 Seniha şaşırdı: 
yavaı rahatlaşır. Gözyaş arı ve biraz _ Ben mi? 
sonra duruk idrar boşanır· 
Coşkunun beyninde kopan fntına· - Evet, şimdiye kadar seninle ben 

lar, nıhunda savrulan kaaırgalar haftada dört defa görüıüyoruz. Bun. 
var. Onlar da gelecek yazıya kaldı.. dan aonra biribirimizle resmen görü

teceiiz. Yani dediğimi anlamadrn., 
Dr Ruıçuklu HAKKI. ben hani haftada aana biç olmazsa 

-;:::;::::;::::;::::;::::;::::;::::;:;;:;:;::::;::,.;.· ;;;;;,;·~-;,;;.~ dört defa gelmiyor muyum? Bir defa 

1 1 
geleyim. Sana aorarlaraa "gene her R A D Y O zamanki gibi haftada dört defa ba· 
na geli!or" dersin. Dün akşam da be-._ ______________ _. raberdık. Saat sekize kadar kaldık. 

Bu günkü program Halbuki ben ıaat yedide buraya ge· 

ISTANBUL, 1200 nı. 
18 • 18,46: Saz (Mkızaffer B.) 
18,45 • 201 Orkestra. 
20 - 20,45: Hamiyet Hanım . 
20,45 • 21,30: Mahmure Hanım. 
21,30 • 22,30 Ajana, Boraa, saat ayarı . 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalastan. 
18. : Riyaseticümhur filarmonik or· 
keıtra11: Deppler Ouverture lika Leo· 
pond Fantaiıie Ruılİcbea Eche. orkeatra 
refakatinde keman konaeri (Ekrem z.,_ 
ki bey tarafından.) 
18.40 : Gramofon. 
19.15 : Danı musikiıi. 
20.10 : Ajanı haberleri ve hava raporu. 
VARŞOVA, 1411 m. 

13.10: Plak. 17: Plak. 18: Musiki.
haberler. 19.30: Şarkılar .• Konu§ma· 
!ar. 21: Koro konseri. 23.20: Musiki 
enternıezzosu. 

BUDAPEŞTE,550 m. 
18.35: Şandor Bura Sigan takunı. 

20.10: Mel Lili Keleti'nin piyano kon· 
seri ( Schumann, Scriabine, Poulenc, 
Albeniz). 21: Kanşık bir tiyatro aa· 
ati. Sonra: Sigan musikisi. 
MONJH, 532 m. 

19.40: Wagner'in "Tannhaeuaer'' 
(Tanhoyzer) iıimli 3 perdelik roman· 
tik operası. 23.50: Şarkılı gece konse· 
n. 
VJY ANA, 517 m. 

18.05: lıy Geiger takımı (Operet 
parçalan). 19.15:Konuımalar. 20.40: 
Taganni akademisinin teeaaüsünün 75 
inci yıldönümü münaaebetile Guıtav 

lip aeni görmek iıteyordum. Fakat 

b
Huorev b

1 
ırakma~. Ah, Senihacığım, 

u me-.e ede aerun yardımına bilaen 
ne ihtiyacım Var. 

- Yavrum Leman, bilirsin ki ben 
aenin bir dediğini iki etmem. Lakin bu 
İş bana biraz çetrefil görünüyor. Her 
halde kocam raz> olnuyacak. Bu mu
hakkak .. 

- Sakın ona bir t"Y söyleme! Sen
den başka bu işi kimsenin bilmesini 
istemiyorum. Senin kocan da aık ıık 
Ankaraya gittiği için ben sana geli
yor muyum, gelmiyor muyum, nere .. 
den bilecek? Haydi Seniha, beni kır· 
ma, şu işi ciddi söyliyonım. Kocan öğ
renirse beni öldürür. Eğer ıana gel
diğimi söylemezsen, öğleden ıonra 
nereye gittiğime fÜphe eder. Oh, Se· 
niba, sen ki benim en iyi arkadatım· 
aın. Bu kadar aene ... 

Leman devam edemedi. Bir hıçkı· 
rık boğazını tıkadı ve Seniharun omu
zunda ağlamağa batladı. 

Gözyaşlanna hangi kadın kalbi ta· 
hammül eder. Seniha da müteheyyiç 
oldu: 

- Peki, dedi, peki, peki .. 
Bu vaat ve muvafakat karşısında Le· 

Mahler'in eserlerinden senfonik §ar· 
kılı büyük konser. 22.45: Oıkar Yata 
takımının hafif muıiki konseri. 
PRAG, 487 m. 

20,25: Bando muzıka. 21. 10: Piya
no refakatile halk şarkıan. 21.30: 
Bando konser. 

Sizi •eYindirecek müjdeler hazırlamıştır. 
Satı$: Ze i Riza M;lli Spor ma9'n••• v• Milvon gis·s· 

(1821 ) 

~-·Bu akıam GLORY A Sinemasında--11 
Methur tenor 

DON JOSE MOJİKA'nın Konseri 
Fiatlar! 7 5-100-150 ve 200 kuru-atur. (184 7) 

T Ü R K S İ E M A S 1 N D A ( Sabık Majik) 
Mevsimin en büyük filmini görilnilz J 

RŞUNA DİZİLEN KRALİÇA 
l\.üme•sile•i: P O L A N E G R f -(1846) 

Bu akşam herke• 
şayanı bayn t L .r mevzua, cazip sergilze1t ve nıaceraJar a dolu 

VAHŞiLER KRALI 
tayanı hay~et filmi görmek tizre 

OPERA SİNEMASINA 
koşacaktır. Mümessili: (Frankeftayn'in canavar suratlı adamı] 

BORİS KARLOFF 
Javet~n:JZD VAC ESRARI (Fenni fflm) (t 8451 

Harik Hayat Kaza 

Hanında Kiin Sigortalarınızı Galıtada Ünyon 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

muamele etmekte Türkiyede bilafaııla ıcrayı 

ÜNYON 
olan 

Kumpauyasına bir kere uğranıadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 

1489 

man minnetini izhar için Senihanm 
boynuna •anldı: 

- Sen ne iyi kalpliain, ıen ne bulun 
maz kadınsın, dedi, ben zaten bu yar· 
dunı eıirgemiyeceğini biliyordum. 
Şimdi Senihacığım, senden ricam var: 
Sakın kocana bir ıey söyleme. Sonra 
öğleden sonralan gl!ya ben sana geli
yormuşum. gibi evden çıktığım zaman, 
aman sen. baıka yere gitme.. Sonra 
aeni görürlerse foya meydana. çıkar. 
Hele Takainı tarafına hiç gitme. Çün- I 
kü kocam oralarda gezintiyi aever. 
Sonra evinde de oturma. Bilirsin ki J 

hizmetçi kadm buraımı bilir. Ya ge
lir seni yalnız göriirae, o da olmaz. 

Seniha bu tahditler karııamda ade 
ta korktu: 

- Aman kardeş, dedi, bu ne kan
şık it böyle! 

- Canım, kimseye teaadüf etmiye· 
ceğini tahmin ettiğin yerlere gidenin. ı 
Düşün ki kardeşim, hayatım aenin elin 
dedir. 

Bu aon sözü öyle tazallilmle söyle
di, ki zavallı Senibarun boynu bükük 
kaldı. 

Artık o günden itibaren fedakir 
Senihanın hayatı haftanın üç günün .. 
de tenha yerlerde dolatmağa münha· 
ıır kalmıştı. Baıka günler bile hare· 
ki.tındaki iıtiklal ve ıerbeıtiden em.in 
değildi. Çünkü arada bir şu tekilde 
mektuplar alıyordu: 

"Cicim, biz resmen önümüzdeki pa 
zarteai günü görüşeceğiz. Fakat •alı 
günü öğleden sonraya da ihtiyacım 
var. 

Seniha içini çekiyordu: 
- Oh, yarabbi bu kadın, bu kadın, 

artık fazla oluyor. Fakat doatluk bu, 
her şeyi kabul ediyordu. Leman haf· 
tada bir eve geldiği zaman gördüğü 
yardmıdan Senihaya teşekkürler edi
yordu. Cünkü saadetini de, hayatım 
da kurt~ran bu kadındı. 

Birkaç ay böyle geçti. Bir bahar 
gününün akıamı Seniha köşkünde 
Lemanın kocaıı ile burun bunına gel· 
di. Ve sapsan kesilerek geriledi .. için
den: 

- Eyvah, dedi, zavallı Leman mah 
voldu. 

Fakat Lemanın kocaıı gülümıiye· 

-~-----

de üzerinde ayrı ayrı tev~kkuf etmİ§, 

En meşbur Fransız aktörü 

FIRMIN 
GEMIER 

{1844)4111' 

Hoiaziçi ve uzak yerıerdekı 
mllfterllerin g6rebilnıeai ıçın 

büyük muvaffakıyetle g6ıteriJen 

Karım Beni 
Aldatırsa 

tnrkçe ıözlll operet filmi 

ŞIK SiNEMADA 
bir hafta daha g6ıterileceği 

ilin olununr. (l 857) 

rek yaklaıtı: 
- Mllf&llah Hanımefendi, dedi, 

ne ııüzel tesadüf.. Neye böyle korku 
içind ... iniz. Leman her halde aize pek 
te çekilmez bir angarya tahmil etti· 
Bütün bunlarda benim bildipn bir 
şeyi benden aaklamak için değil mi 1 
Bir defa benim aldmt ettiğim yok· 
Hiç mi hiç kıakanmıyorum. Eter tİ• 
ze köprüde teaadüf ettiyaem, onun se 
bebi var. Güzel bir metresim. var, on• 
gidiyorum. Allaha ıamarladık. Yal• 
nız çok rica ederim, Lemana bir ıeY 
söyleme! 

Seniha, Leman geldiği zaman ıne• 
seleyi kendisine anlatmağı muvafık 
buldu. Leman dinledi, dinledi. Soru'• 
dedi ki: 

- Sen artık bıktın. Bana yard"" 
etmek iotemiyorıun. Onun için böyl~ 
bir maaal uyduruyorsun. Benim Jll1 

kocam kı•kanç değil. Ben bunu ani•• 
mıyacak kadar budala kadm değiliJll• 
Mademki bana yardım e-ek iıteıııl• 
yorsun. Ben de ııidip bafka bir ark"• 
da,ıma rica ederim. 

Ve Leman bir daha bantmayaııY" 
danlarak çıkıp gitti. 

MAKEDONYA 
göaterilmeaini, izaz ve ikram edilme· 
ıini istiyorum. Fırka zabitanının, her 
arzusunu tarafımdan verilmit bir e .. 
mir gibi telakki etmeleri lazımdır. 

Abdülhamidin fikirleri 
Log odanın ortasında ayakta duran 

paditahı görünce Sadrazam Ferit Pa
ta, bir Hacivat gibi iğilip kalkarak, 
yerden temennalar çakarak yaklaştı 
ve eteğine yÜzÜnÜ gözünü sürdükten 
sonra geri geri çekildi, kapının önü, .. 
de elpençe divan durdu. 

f k bir kelimeden hın mana ÇJ· 
en u a b. h fta d .. 
karmağa çalıtarak tam . ır . a U· 

·· ·· tu•· Makedonya ıılen Kızıl 
şunmuş · d k 
Sultanın vehmine çok o unan mevzu. 

fena halde ürkmü§, derhal HüseY~ 
Hilmi Paıayı azlederek latanbula ç-iJ 
ğınnayı düşünmüş, dii§ürunüş de~" 
hatta buna karar bile vermişti. ~~~ 
sadrazam Arnavut Ferit Pata boY JJ'' 
bir hareketin büyük devletler taraf ii· 
dan fena tefıir edileceğini ileriye Jii· ı 
rünce fikrinden caymıftı. Zaten •dİ• 
seyin Hilmi Patanın tavsiyeleri bd 1 

Aşk, hin, Politika ve Kan .. 

Kızıl Sultan böye bir netice kartı· 
aında hala ve hala Müıür Pataya iti· 
mat edebilir miydi? Elbette etmi•"•· 
cekti. Bu takdirde nişanlara, atiyye
Jere ve iki ayda bir rütpeıi terfi edi .. 
len mahtum beyin temeyyüzüne veda 
etmek li.zungeecekti. 

Mustafa Kemal, üniformaamm aza
meti nispetinde gözleri önünde küçü. 
1 ve zavalhlaatıkça bayağılatan en, ~ 

mÜ§Üre; 
_ Paşa Hazretleri. . - dedi-

idare buyurduğunuz mıntakada zatı 
şahane aleyhinde rr.Ütehanis bir fert 
bulunabileceği memul değildir. Veril
mi~ ol11n jurnal muhteviyatını~ . ma· 
hallinde tahkiki tarafı devletınızden 
mıies es inzjbat~ derecesini ve ~ iki? 

sadakat bıalerı· 

Müellifi: Nizamettin Nazif ........... , .......... , ...... . 
ni kolaylıkla tebarüz ettirec~ktir ( 1): 
Arzu buyurursanız, yapacagım tahkı· 
kat raporunun bir suretini zatı devle-
tinize de göndereyim. . 

Bu ıözler İbrahim Paşaya rahat hır 
nefes aldırmıştı. Gözlerinden fevka
lade memnun olduğu anlaşılıyordu. 
"Seni buraya Allah mı gönderdi,, gibi· 
!erden yüzbaşıya elini uzattı. Sonra 
zile baatı, gelen emirbere Nureddin 
Beyin çağınlmaıını emretti. 

Bir dakika aonra, üniformaaırun 
11.nnalan daha bu ıabah değitmit gi
bı parlak, fakat gözlerinin feri do
n.~k bir genç zabit odaya gİnnİ§ti. Mü
şur ona tatlı bir seıle; 

- Oğlum. . - dedi - Muıtafa 
Kemal Beyefendi benim şahsi misafi
riındir. Kendiıine fevkalade hürmet 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
Mavi gözlü erkanibarp deruhte et· 

tiği itin yüzde doksan dokuzunu da· 
ha ilk merhalede halletmit bulunu
Y?rd.~ Bir kaç gün aonra ise müteba .. 
k~ ~zde bir kendiliğinden tesviye e· 
dılmıı oldu: 

"Tahkikat neticeıinde ( ! ) verdiği 
rapor, maznun binbaııyı muhakkak 
bir felaketten kurtardı. Jurnalı vere 
müfteri addedildi. Şiddetle cezalan~ 
dınldı. Kendi mıntakaoında saraya 
aleyhtar tek adam bulunamıyacağına 
dair olan iddiasını bir defa daha ispa
ta muvaffak olan Müıür Paıa ise bu 
neticeden ıonra padişahın çok yük. 
ıek iltifatlanna mazhar olmuştu. 

Her taraf memnundu. Dünya kurul
du kurulalı, hiç bir tahkikat raporu 
böyle umumi surette memruniyet ve .. 
rici bir netice doğurmamıştı. 

Yüzbaıı Mu•tafa Kemal deruhte 
ettiği vazifede muvaffak olmuıtu. 

Paditah bir haftalık bir lakaydiden 
aonra vezirini bizzat kendisi davet et
mit bulunuyordu. Bir hafta epey U· 

zun bir zamandır. Acaba hünkar ne· 
den bu kadar uzun bir zaman aadra· 
zamı ile temasa lüzum görmemişti? 

Çünkü meıgul bulunuyordu. Çünkü 
Makedonya meaeleıi hakkında Umu· 
mi Müfettiş Hüseyin Hilmi Patanın 
göndennit olduğu rapor bir hafta ev· 
vel eline geçmit ve Abdülhamldl pek 
düşündürmüştü. 

Hüseyin Hilmi Pata komitelerin ye· 
ni yeni hareketler arifesinde bulun .. 
duklarmdan bahseden raponına bir 
zeyil ili.ve etmiı ve hüok&ra bazı ıah
si fikirler serdeylemişti. 

Abdülhamit bilhassa bu aon kııım· 
la fazla alakadar olmuıtu. Her mad. 

lardı. .
1 

. 
Makedonya çetecı ermin kanlı ve 

ceıur tarihlerini en iyi bilen 0 değil 
miydi 7 Bugün dağ batlannda yolke· 
sen, Rodop Balkanlannda köy basan 
çetecilerden Üç beş taneıi, peki.la bir 
gün lstanbula gelebilir ve belki de bu 
defa arabası değil, atılacak bir bomba 
ile kendisi ve sarayı havaya uçurul
muş olurdu. Bu ruhi halet içinde bu· 
lunan Abdülhamide Hüseyin Hilmi 
Paşanın raporları fU tavaiyede bulu· 
nuyordu: 

"Muntazam kıtaat ile jandarma 
kuvvetinin göstereceği her faaliyet 
neticeaiz kalmağa mahkumdur. Çete· 
!erle baıa çıkmak için ıadık tebeanız 
arasından eli ıili.h tutar adamlar se
çerek mukabil çeteler teşkil etmek la
zımdır.,, 

Abdülhamit ömründe ilk defa ola· 
rak bir vezirinden böyle bir tavsiyeye 
maruz kalmııtı. Bittabi bu tavsiyeden 

• aata çoktan uygun çıkmamı§ mıY el~" 
Çete akınlarından, karışıklıkla' te~· 

bıkan Rumeli köylüleri de çeteler 
kil etmiş bulunmuyorlar mıydı? . . .• 

.. iıflıı 
Arnavut Ferit Pata böyle dut tı"i· 

yordu. Fakat Kızıl Sultan belli ~;J<it" 
yordu ama. • . Sadrazamın bu ti<"• 
de bulunmasından fena halde ~~it"" 
tanıyordu. Makedonyadaki Hır;' ıefİ" 
çetelerine karfı Müslüman koY {,,.d" 
müselli.h yerli teşkilatlar "!';.e.,fe: 
toplanması eğer yalnız ma~cld• ı ,.I< / 
atleri korumaktan ibaret bır ,..eıııo"11 
aülamel ifade etmiş olsaydı.d Jb"ın•1 

olacaktı. Li.kin ikinci A.b u ) 

(De" ''" 
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Caz bandın 
lusikiye tesiri 

Son 15 eene zarfında danaa o
iptiliirun aevkile caz musikiıine 

löıterilen raAbet yavaş, yavaş bu. 
medeni memleketlerde fena 

'ııiceler vermeğe başlamı9br. 
llunun fena teıirlerinden kurtul

'-k için en radikal hareket eden 
llıııanya olm~ ve cazbandın umu-
11 ınaballer ile radyolarda çalın· 
'-ını menetmittir. 
Yeni Almanya bu icraatında 

ltk haklıdır. Çünkü danıingler· 
~ ba~ka yerlerde de dinlenm~•! 
'Ofa gitmeğe baflayan bu muıikı 
lir tehlike tetkil etmeğe batlamıf
~t. 
Şüphesiz ki caz muaikiıi sırf 

d nsedilirken adımların hareket
~rini gösteren ve sert rütümlü zen
tilerin hora parçalarından alınmıt 
1Ptidai musikinin Avrupa musiki
Iİnasları tarafından biraz 11lah e
d!lıniştir. Hiç bir zaman bu muıi· 
kınin diğer musiki parçalarının 
levkile dinlenip bir gün güzel mu· 
•ikinin ihmal edileceği hatırlara 
ielnıemekte idi. 
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Bu Hafta 
Parsifal operası 

Bu hafta paskalya arifesi o'oak 
dolayısile gene bütün Avnıpa merkez
lerinde bir çok nıhi konaer ve temsil· 
ler verilecektir. Neıeli ve hafif kon
serlerden mahrum kalacağız. En çok 
Wagner'in Parsifal isimli paskalya 
zamanlannda çalınan operasına tesa
düf olunacaktır. Yukarıda görülen 
resimler par&ifal operasının mevzuun
da geçen iki tahıstır. 

--<>---

İngiliz radyoları 
ve 9airler 

lngiliz radyolarının birinde okun
mak Üzere 30.000 şür gönderilmiştir. 
Bir çok genç kadınlar da mikrofonda 
söylenecek hisiyatlarıru kiğıt Üzerin .. 
de bildirmi~tir. Bunlar okunacak, 
sonra dinleyicilerin takdirine bırakı
lacaktır. En çok rey alan bir kaç ta· 
nesine büyiik mükifatlar verilecek
tir. 

Son senelerde gençler cazın te
•irile hafif ve klasik muıikiye kar· 
!ı bütün medeni memleketlerde 
lııhaf bir vaziyette bulunmaları 
llıalümdur. Musiki sanati nokta· 
1ından hiç bir kıymeti olmayan 
~avullar, zurnalar, ziller, çıngırak-
ı caz musikisini bir genç çocuğun _______ ·--
!~rcih edeceği ve buna alıprak 
0ğrenmeai ve bilmesi lazım gelen 
:Yüksek klasik musikiden cam sıkı
lacağı pek tabiidir. 

Halbuki caz takımı ile çalmma· 
:Yan bir parça - dans havası da 
olsa - bir gencin dinleyi9ine 
o kadar fena tesir etmez. Çünkü 
bu musiki takımı ona diğer muıi· 
kiyi dinlettiğinde, kulakları takı
llıa alıtmıt olur ve bu nezih takı
tııa dahil olan piyano, keman ve 
•iyolonsele yabancı kalamaz. 

Maalesef itiraf etmeliyim ki caz 
ltıemleketimizde de fena izler bı
rakmaktadır. Muıiki inkılabında 
bulunduğumuz bir zamanda pek 
<;ok kimseler cazbanda kartı bü
Yi.ik bir zaaf göıterdiklerinden bit
tabi klasik ve hafif musiki ihmal 
~ nuyor. Heryerde gençlerin a
gızlarında, itidilecek yerde, yük
ıek musiki zihni karıttırıcı takımın 
Çaldığı parçalar itidilmektedir. 

Buna sebep kulak dolgunluğu 
Ve nezih musikinin azlığıdır. Bu· 

nun için gençlere caz musikisi 
mümkün olduğu kadar az, hatta 
hiç dinletilmemelidir. Danı öğre
tilecek olursa cazaız takım ile öğ
renilmeıi lazım gelen klasik danı· 
lar ile iktifa edilmeli ki bu mono· 
ton ve kıymetsiz musikiye alıtılma-
ıın. 

Bazı kimıeler gençleri musiki
ye alıttırırken en ağır klasik par
çalar ile batlıyor. Bu da yanlıt bir 
harekettir. Ağır muıikiyi iti ten 
çocuklar takdir edemiyecekleri ci
hetle klasik musiki kendilerine 
büsbütün yabancı gelir. Hatta 
kendilerinde bu musikiye kartı bir 
nefret hissi uyandırır. 

Bu yalnız çocuklarda değil ala
turka musikiye alıtmış olan büyük
lerde de bu neticeyi verir. 

Bundan dolayı en hafif beynel
milel klasik operet ve hafif opera 
fantazilerinden ba,lıyarak ve ca
zın tesirinden sakınarak yavat ya
vaş yüksek musikiye alıtmalıdır. 

Turgut MITHAT 

Dinlediğim 
Neresidir? 

Okuyucularımız buldukları ya
bancı istaayonların nereleri oldu- I 
ğuna mütereddit kalmamaları için, 
bu nüshamızdan itibaren tefrika i 
teklinde her nüshamızda bir kaç 
merkezi karilerimize tanıtacağız. 
Resimlerini elde ettiğimiz spiker
lerin fotoğraflarını da dercediyo-
ruz. Mevcut olup 'imdiki halde 1 

kuvvetsizliğinden dolayı itidilme
mekte olan istasyonların da ismi 
ve hususiyetleri bildirilecektir, 
Çünkü bunların bazıları hassas 
aletlerle kışın en soğuk günlerinde 
alınır. istasyonların itaretlerile di
ğer hususiyetleri tamamen bildiril
mektedir. 

Merkezlerin alfabe sirasile bi
rinci geleni AGRAM (diger ismi 
Zagrep) kısmen Belgrat merkezi 
programını nakleder. 0,75 kilovat
lık Yugoslavya'da ilk imal edilen 
istasyondur. Günün muhtelif saat· 
!erinde muhtelif netriyat icra eder. 
Spiker sadece "Radyo Zagrep" 
diyerek söze ba,lar. lstirahatlerde 
dakikada yüz kere sesi işidilen bir 
metronom "rakkas" istimal olu
nur. Memleketimizden kıtın en 
soğuk günlerinde ve diğer za,man· 
larda Belgrat vasıtaaile itidilir, 
dalgası 307 metredir. 

Algier "Cezair" 363,6 metre 
dalgalı kısmen fransızca ve kıa
men arapça programlı ve tarkılar 
için enteresan olan bu posta maal· 
esef 75 kilovat gibi kuvvetli müb
lacker Alman merkezi tarafından 
örtülmektedir. Araları 2,5 metre 
olan bu iıtaayonlar dinlemek an· 
cak ayırma kabiliyeti fazla olan 
makineler ile mümkün olur. Müh· 
lacker çalışmadığı zamanlarda an
cak alelade aletler ile Cezair taci· 
zatsız dinlenmektedir. 

Salı ve pertembeleri aaat 
22 den sonra arapça musikiye 
rastgelinir. lıtaıyonda fransızca 
konutulur. Ayrıca arapça konupn 
spiker vardır ki F ranıız spiikerin 
söylediklerini tercüme etmekte
dir. 

Spiker ~yle der: "isi radyo P. 
T.T. Aljiye dö guvernöman jene
ral" türkçesi: Buraaı Cezair rad
yosu, Hükümet merkezi". Anten 
kudreti 16 kilovattır. Avrupanın 
her yerinden itidilir. ,,. ,,. ,,. 

Ankara (1538 m.} merkezimizi 
~ ....•...•••..•....•.•••.••.. ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,.,, ,,,,,,,,,,,,. 

Cumartesi saat 21,15 te Budape§te 
radyosunda §arkılar söyliyecektir. 

Lill Keletl 

Bu ak,am saat 18,10 da Badapeffe 
radyoaunda ıarkı &öyliyecelıtir. 

bilmiyen ancak galenli ahize ıa
hipleridir zannediyoruz. Bu nevi 
dinleyicilerimiz de öğrenmeleri i
çin spikerin konutmasıru bildire
ceğiz "Allo Allo radyo Ankara ••. " 
diye ıöze ba9larup hergün (6) dan 
8.30 kadar program netreder. Kud
reti 5 kilovattır. Söyleyici hazan 
kadın, hazan erkektir. . ,,. ,,. 

Bari "ltalya 270 metre" mer
kezi "E.1.A.R. Radyo Bari" diye 
neşriyata hatlar. E.l.A.R. "Ente 
ltaliane Audicioni Radiofoniche" 
cümleıindeki I.elimelerinin harf
leridir. Anten kudreti 20 kilovat
tır. Meınleketimizin ber tarafın
dan iyi itidilir ve müstakil prog
ram netretmektedlr. latirahatlerde 
bülbül sadaaı itidilir. 

Muhtelif Radyo Haberleri ) 
Viyana radyolarında 

yenilik 
lz'acat ile Mücadele 

Parazit iki nevidir. Birisi havayi nesi
mideki huaule gelen elektrik kıvılcanla
nndan, diğeride de şehirdeki hareket ve 
faaliyette bulunan elektrik tesisatından 
ileri gelenleridir. Havadakiler ile müca
dele dnha güçtür. Bunları kıomen azalt
mak ahizenin tahammülü dairesinde kısa 
bir anten kullarunek ile mümkündür. 
şehirdeki ceryan ile alakaaı olan para
zitlerin tachizab menedici aletler ile izale 
si kabildir. Bir tehirde en mühim taci
zata şüphesiz tramvaylar sebebiyet ve
,.ir. Radyoya ehemmiyet 'verilen meml&
ketlerde bu nokta düşünülmüştür. ı\ vus -
turya'nın her tarafında bu aletler kulla
nılmakta idi. Radyo tirketi bat mü
hendiai Viyana radyo muharrirlerine 
bulunduğu bir beyanatta bütün A vua
turya tramvaylanna bu aletlerden konu
lacağını ve artık tramvaylann biç bir 
tacizata sebebiyet venniyeceklerini bil
dirmittir. 

Programda tebeddül 
Umumi müdür aözüne devam edeTek 

İyice bilinmelidir ki radyo tamamen dinle 
yicilerin arzularına tabidir. Bundan böyle 
programda esaalı bir değişiklik yapılma
sı mukarrerdir. Viyana opera müdürlü
ğü ile göriitülerek Viyana operasında 
verilecek olan opera temsiUerinin radyo 
ile gün ll§m nakledilmeoine karar veril
miştir. 

Viyana Musikisi fcu.lal<Jfıyor 
Diğer günleTde Avusturya musikisine 

ehemmiyet verilecek ve programın bü
yük bir kwnını bütün dünyaca tanın
mış Viyana musikisi İfgal edecektir. 

Sabahları jimnastik deni verilecek, bu 
deraten evvel uykudan kalkınca en en 
evvel İ.fidilecek bava uMavi Tuna valıi" 
olacak. 

Spiker canlandırılıyor 
Spiker'in ehemmiyeti herkesçe ma· 

lumdur. Neıriyata ruh veren bir azi. da 
muhakkak bir merkezin spikeridir. Vi
yana merkezine yeni bir apikeT tayin o
lunacaktır. Bu vazifeye tanınmış film 
komik artistlerden Szöke Szakall tayin 
edilecektir. 
Amerika'da 500 Kv. bir merkez 
Amerika'da da Ruaya'da imal edilip 

bir türlü neıriyata bll§layamıyan 500 
kilovatlık kuvvetli bir merkezin imil o
lunacağı bildirilmektedir. lıtasyonun 
400,000 dolara mal olunacaığı tahmin e
dilmekte. Poıtanm dalgaaı 246 metro o
lacaktrr. 

Bir Yahudi merkezi 
Son günlerde bütün Avrupa Yahudi

lerine ait olmak üzere Çekoılovakya'da 
bir radyo istasyonu imal olunmak tetel>
büıünde bulunulmuştur. Bu propagan
dayı yapan bir Yahudi ıairi bütün Av
rupa ıehirlerini dola§ıp plarJamu kapi
talist musevilere göstenniştir. 

Fakat Çekoılovakya'da radyo Hükii
met inhiııan şeklinde olduğu için netri
yat yapa bilmekte müşkili.ta maruz ka
lınacağı tahmin ediliyor. 

Müjde! 

Bir kaç gün eııııel Berlin radyosu
nu dinlemekte iken karilerimizi mem
nun edecek bir haber aldık. Rivayete 
göre bütün Alman radyo lômbalan 
imtil eden müesseseler yüzde kırk, 
bazıları da yüzde elli gibi hali hazır 
fiatlerinden bir iskonto yapmak ta-

savvurunda bulunuyorlarmıı. 

Hoparlörler kapalı 
pencerede 

Viyana Polis müdürlüğü fÖyle 
bir tamim neşretmittir: 

Sıcak mevsimin yaklatmasile 
evlerdeki pencereler de açılacak
tır. Gece ve gündüz her evde ça. 
iman radyo musikisi yüksek ho
parlörlerden çıkıp etrafa yayıla
caktır. 

Sadanın fazlalığı gerek rahatsız 
ve asabi komtuları ve gerek hafif 

sada ile dinleyenleri taciz edece

ğinden yüksek dinlemeıine tercih 

edenler pençerelerini açmamalı. 
dırlar. Pençereler açık bulundunıl 

duğu takdirde etrafı rahatsız et
miyecek bir aada ile dinlenmesi 

ilan olunur, akıi takdirde ıükUnu 

ihlal maddeainden tecziyeleri ta· 
lep edilecektir. 

Lük•enburg iz'aca 
devam ediyor 

Bir aydanberi lıtanbuldan uzak 
yerlerden lıtanbulu dinleyenleri 
lstanbul dalgaaına pek yakın 1190 
metrelik Lükıenburg merkezi bir 
ıılık sesile rahatsız ettiğini karile
rimize müteaddit defalar bildir
miştik. 200 kilovat anten kudretli 
Avruparun en kuvvetli bu postası 
dalgaıını değittirmesi busuıunda 
Posta ve telgraf B~mildürlüğü ile 
radyo tirketi müdürlüğü ait oldu
ğu makamlara bildirilmitti. El'an 
cevap gelmemit ve Lüksenburg 
dalgaaını da değittirmemiştir. 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
'f enibir.ş~heke meydanaçıkarılıyorl 

(Ba§ı 1 ıncı ~hifede) na 12 numaralı dairenin kiralanmıt 
rek ~ıaıra ve Aınenkaya lraçakçılık bulunduğunu öğrenince ıüpheleri za
ıuretıle "vk-;tmek ve kolayca büyük il oluyor. Bunun Üzerine Y orgi Cama· 
ıe~etle.re na.ıl olı;na~ ~vda•ım takip dani Tokatliyanda Mr. Zina'er'e mÜ· 
ettıklen teabıt ~dılmqtir. racaat ediyor ve pazarlık baılıyor. 
Şu noktayı bılhaaaa kayddelim, ki Mr. Zinger, yüz kilo eroin aatın alaca-

bu malômat, kaçakçı~~" kuıkulandır cağım aöylüyor. 
inak için burada degıl, ec~ebi bazı Yorgi, on bin lira pey istiyor. Zin-
ınemleketlerde yapılan tahJ?k!'t ve te ger, dört bin lira veriyor. (Bu para• 
ınaslar neticeainde elde edılbılınittir. nın, mücadelenin muvaffakıyetle ba

Y efil köyde çevirilen otomobil 
Tahkikat bu safhada iken, takriben 

iki ay kadar evvel Y etilköyünde ıüp
h., üzerine çevrilen bir otomobilde Ce 
ıniyeti Akvam mümeaaili bulunan late 
fanidis isminde bir Rumun yanında 
bir mikdar eroin bulunmuıtur. O za
ınan kefaletle tahliye edilen bu ada• 
mm Niko ismindeki oğlu yakmdan ta 
kip ve taraaaut alıma alınmıt, Niko· 
nun Yorgi ve Niko Camadani birader 
lerle sıkı fıkı m~aoebette bulunduğu 
anlaşılmıştır •. Gunırüı. muhafaza ida
resi, bu suretle kaçakçılığın izini bul· 
duktan sonra mahirane bir pliln ter· 
tip etmiştir. Bu plana tevfikan Pera
Palasta milyoner bir Amerikalı ve kı
.zı namına 12 numaralı daire kiralan-
1>:u1tır. Bundan bir gün aonra Mr. Zin
ırer namı müstearile günırük muhafa
:ta istihbarat teıkilatına menaup, teb
dili kıyafet ebnİf, lngilizceyi .g!'yet 
iyi konu§an ve bir Amerikalı tıpınde 
bulunan bir memur, ağzında pipo, el
leri paltosunun cebinde, Sirkecide ekı 
Presten iniyor ve tercümanlara "To
katliyana !" emrini veriyordu. 

Amerikalı milyoner 
Kendisine Perapelasta 12 numara

lı daireye miaafir gelecek milyoner 
Amerikalının ki.tibi süıünü veren ve 
Mr. Zinger namı müstearını tafıyan 
~u istihbarat memuru, alttan alta ero
İ," aatın almak iatediğini ihsaa etmeğe 
ll~lamış ve çok geçmeden Aleko İs· 

z.'nde bir Rumla kartılatmıttır. Mr. 
ınger, maksadını Alekoya anlatmıf

~•.r Aleko, Niko ve Yorgi Camadani 
' aderJerin adamıdır; Mr. Zinger 

;:'aluadını cnlara anlatıyor. Derhal 
erapala•a baş vuruyorlar. Filhakika 

tt'ıılyoncr bir Amerikalı ve kızı namı .. 

ıarılmaaı için Sıhhat vekili Refik Bey 
tarafından temİJl edildiği söylenmek· 
tedir) dört bin lirayı alan Y orgi Ca
madani de, 21 gün zarfında yÜz kilo 
eroi~ Mr. Zinger'e tealün etmediği 
takdırde tazminat mukabili olarak 
gizli İstihbarat memuruna altı bin li
ralık bir bono vermiıtir. 

M. Bennar sahnede 
• A~!'da? 21 gün geçmif, fakat Yor· 

gı, yuz ~il~ eroini Mr. Zinger'e teslim 
edememıştır. Bunun üzerine Blümen
tal biraderlerden M. Bernar Tokatli
yanda Mr. Zinger'i bulmu; ve ona 
"Camadani biraderler, benim adamla 
rımdır. Arada bi.~ sui tefehhüm olmut. 
Bana on gün muıaade edin, yüz kilo 
eroini ıize teslim edeyim" deınittir . 

Filiyata geçiliyor 
Alekonun Camadanilerin ve Cama

danilerin de Bemar Blümentalin a
damlan olduğu gizli iatihbarat memu. 
ru Mr. Zinger tarafından bu suretle 
tevaik edildikten aonra filiyata geçil
miı, Yorgi ve Niko Camadanilerin ev
leri aranını,, eroin yapılmuına mah
sua bazı alat ve edevat bulunınuttur. 
Ayni zamanda muhtelif kollardan mü 
teaddit ye~ler~e aramalar yapılmıt; 
bunun nctıcesı olarak Aleko ve diğer 
!erile münasebetleri anlatılan Dimitri 
nin evinde bir mikdar eroin afyon 

• 1 ' ' asit, tüpler, life er ve eroin imaline 
mah•u• alat ve edevat bulunarak mü 
aadere edilmiştir. Gene bu cümleden 
olarak Sütlücede sabık aeyrÜsefer mü 
hendislerinden Kadri Beyin kardeti 
Mehmet Beyin evi aranmıı, orada da 
elektrik motörleri, bazı makineler, 
eroin kurutmağa mahauı aletler bu
lunmuıtur. Kurtuluşta Kostinin evi
nin de, ıı:eniı bir eroin deposu halin· 

de bulunduğu yapılan aramada tea
bit edilmi§tir. Nihayet Bernar birader 
terin izleri üzerinde yürüyen memur
lar, Tarabyada M. Medoviçe ait Sum
mer Palaata da taharriyat yapmıtlar 
ve alt kat bodrumunda bir taknn ero
in imaline elveriıll makineler, asitler 
ve saire bulmutlardır. 

Zengin olmuflar 
Gümrük muhafaza idareainin iatib 

bar ettiği ve ilk tahkikatını yaptığı 
bu kaçakçı ıebekesine ait tahkikatın 
devamı, artık tamamile emniyet mü
dürlüğüne İntikal etmittir. Meydana 
çıkanlan yukanda yazılı eroin imal 
merkezlerinin tali imalathaneai oldu
ğu ve bu kaçakçılıkta birçok zengin 
kimselerin bazı ecnebilerle miittere
ken methaldar olduklan ve bu yüz
den han, hamam ve aparbm.an sahi
bi olmut kimseler bulunduğu teıbit e
dilmittir. Şebekenin Yunaniatan, Bul· 
garistan, Yugoalavya, bilhasaa. Mısır .. 
la ali.kadar bulunduğu da anlatılmıt 
ve bazı muhaberat evrakı da ele geç· 
mittir. Ne yazık ki, bu muhaberat ev
rakı, şebekede birinci derecede alaka 
dar olan zenginlerin namına değil, i .. 
kinci derecedeki alakadarların iaimle 
rine yazılıdır. itte birinci derecede a· 
lakadar olan ve bu vaziyetleri anla
tılmakla beraber henüz layikile tev· 
sik edilememiı bulunan zenginler, bu 
auretle ihtiyatkar davranınıtlardır. 

Yüzbinlerce liralık sermaye ile 
if yapıyorlar 

Bu zenırinlerin eroin kaçakçılığı i
çin yüzbinlerce lira aermaye tahsia et 
tikleri de anlatılmaktadır. Tahikkat, 
bu aafh~ya ıı:elince, yakından uzaktan 
meaele ıle alakadar bulunan 85 ka
dar şahsın ifadeleri alınmıştır. Bunlar 
dan bir kısmı, aon zamanlarda ecne
bi memleketlere eroin ihracındaki 
mütkülatı görerek dahilden sarfiyata 
gennı veren şebekenin kollarıdır ve 
bu kollar meyanında baılıcaları bar 
gibi toplanılan yerler eroin sa 
tıyor ve bu suretle kazan. 
riıkları paralarla kiraladıkları apartı
manlarda doatlarile birlikte eroin a
lemleri yapıyorlardı. 

Kimler sorguya çekildi?. 
Şimdiye kadar zabıtaca ifadelerine 

müracaat edil-uzaklı yakınlı alaka
darlar meyanında M. Medoviç, elek
trikçi Ermeni milletinden Mircan, Yu 
nan operet artiatlerinden Zozo Dal
ma• evvelki aena güzellik müsabaka
sında ikinci gelen Arakai, Madam Pe 
ruz, Eleni, Sabahat, Marika, Katina, 
eczacı Niko, lıtepan, Gramofon acen· 
taaı Blümental biraderlerden Bern11r, 
V nail, Nuri, Kirkor, Camadani kar
deıler, balıkçı Yorgi , eroin imalıne 
mahıus formülü hazırladığı anlatılan 
kimyager Artaki, Koati, latefan;dis, 
peynirci Yorgi ve Avram efendiler bu 
lunmaktadrr. Şimdiye kadar ifodeleri 
almanlardan bir kısmı tamamen aer
best bırakılmıı, bazıları kefalet .. rap• 
tedilmit ve bazıları da nezaret altına 
alınmıştır. 

Kimler nezaret altında 
Dün akfama kadar zabıta nezareti 

altına alınanlar dokuz kiıidir. Bunlar 
Yorgi ve Niko Camadani biraderler, 
Toma, Koati latelyo oğlu, Polidori, A
leko, Mircan, ve Bernar Blümental· 
dir. Bunlardan Bernar Blümental ve 
Camadani biraderler, tebekenin birin 
ci derecede azasından zannedilmekte
dirler. Bunlardan başka Zozo Dalma 
aın aevgiliai de sorguya çekilmiıae de 
ifadesi alındıktan aonra aerbest hıra· 
k:ılmııtır. Sorguya çekilenlerden üçü 
Türk ve dokuzu kadındır. 

Kadri Bey de nezaret altına alındı 
Bütün bunlara ili.veten, dün de sa

bık seyrÜsefer mühendislerinden Kad 
ri Beyin Boyacıköyündeki evi aranmıı 
tır. Burada dört kazan, eroin imaliut= 
mahsua bir fırın, afyon yıkamak İçin 
banyolar, elemek için birkaç kalbur, 
bir tasfiye küpü, bet süzgeç, boş bir 
amonyak ıişeıi, bir bakır bonı ve mü 
teaddit tüpler bulunmuştur. Bunun Ü 
zerine Trabzonda bulunan ve dün 
ıehrimize avdet eden Kadri Bey de 
nezaret altma alınmıttır. Bunlardan 
baıka büyÜk bir aileye mensup ga
yet tık bir hanımın da eroin satıımda 
mutavassıt rolünü ifa ettiği ve mey
danda olmadığı söylenmektedir. Şe· 
bekenin aaıl müdürleri olan zenginle
ri meyanında Yorgi efendiden de bah· 
aedilmektedir. Camadani kardeşlerin 
ikinci derecede mutavassıt oldukları 

anlaıılmıttır. A•ıl sermaye difer bÜ· 
yiik zenginlerin ·de itteki dahi ve ali· 
kalannı tevoik için tahkikata devam 
edilmektedir. Bu tebekenin birinci 
derecedeki ele batılanndan olduğu an 
!atılan Yani iaminde bir Rum da a
ranmakta ise de henüz bulunamamıt
tır. Yaninin Yunanistana kaçtığı zan· 
nedilmekte iae de taharriyata devam 
edilmektedir. Yaninin, b lr gece oto
mobille Kurtuluıta Koatinin evine ıı;i
derek latello isminde bir kaçakçıya 
bir mikdar eroin teslim ettiği tesbit 
edilmittir. Şark ecza depo•u aermaye 
darlarmdan Alekonun oğlu Vasilin de 
geçen •ene Yunaniotana otomobille 
gittiği ve yolda otobilinin bir kazaya 
uğradığı ve Vasilin sık sık bu suretle 
Yunanistana gidip geldiği de anlaşıl· 
mıştır. Tahkikata büyük bir ehemmi
yetle devam edilmektedir. Pey olarak 
Mr. Zinger tarafından Camadani bi
raderlere verilmit olan dört bin lira 
istirdat edilmittir. Emniyet dördüncü 
ıubesi müdür muavini Demi~ Bııı:y .de! 
bu mesele tahkikatı dolayıaıle ıkıncı 
tubede çalıtmaktadır. Tahkikatın ya
kında biteceği tahmin edilmektedir. 
Suçlu oldukları teabit edilecek ethaı 
ağır ceza mahkemeainde muhakeme 
edileceklerdir. 

Bir kaçakçı daha yakalandı 
Zabıta, muhtelif mrntakalarda ıüp 

heli yerlerde eroin arattırmaktadır. 
Bu cümleden olarak evvelki gece Ye
niıehir civarında bir kahvede Aram 
isminde birinin yanma sokulan ve ce
binden küçük bir paket çıkararak <>
da verip mukabilinde bir mikdar pa
ra alan Hıristo isminde biri cürmü 
meşhut halinde yakalanınıttır. Paket
te eroin bulunduğu görülmüıtür .• Hı· 
ristonun, yakalanan kaçakçı tebt>kesi 
le alakası olup olmadığı araıtırılmak
dır. 

Yeni bir şebeke 
Son dakikadar öğrendiğimize göre 

Gümrük muhafa;z;a idare&i, yeniden 
ilıinci bir eroin lıaçakçı tebekesinin 
izini ele geçirmiıtir. Meydana çılıarı
lan birinci şebeke , eroin kaçakçılığı 
yapan Rum grupunu teıkil etmekte
dir .. izi üzerinde yürünen ikinci febe
kenin bafka bir grup olduğu ııe birin-

ciden dalıa ııa.l balunclrıla anl<Jfll• 
maktadır. Bu ikinci llf'Upun, birind 
ııe büyük zengini.,- grupundan ayn 
bulunduğu ııe büyük -..ginl.,- tara• 
lından idare ..Jildili de teıbit eJilmir 
tir. 

Mısır polis müclürli ve ayuftunıcu 
maddeler 

Bundan bir müddet ev...el ıehrimi
ze gelmit ve Ankaraya da giderek U• 

yuıtunıca maddeler hakkında hük(l. 
metle temasta bulunmUf olan Kahire 
poliı müdürü Ruaoel Pata. Türkiyede 
uyutturucu maddeler kaçakçılığına 
kal'Jı tatbik edilen cezai tedbirlerden 
aitayiıle bahsederken diyor ki: 

Türkiyede uyutturucu madde
ler fabrikalannm kapatıldığını aöyle
mekle büyük bir memnuniyet duyuyo
rum. Türkiye bu fabrikalan kapat
makla beynelmilel kaçakçılığa büyük 
bir darbe indirmit oluyor. Ayni za
manda ham afyon zeriyatmı tahdit et 
mekle de bu hayırlı t8§Cbbilae yakın· 
dan alilkasmı ıröateriyor. Afyon zeri· 
yab Türkiye için ehemmiyetli bir me· 
aeledir. Mıaırlılar için pamuk neyse, 
Türkler için de afyon ayni ehemmiyet 
tedir. Bu nokta nazarı itibara alınır
sa, Türk milletinin, uyuttunıcu mnd· 
delere kartı açılan mücadele gibi in
saniyetperver bir harekete yardım et· 
mek için ne ağır fedakrlıklara katlan 
dığını takdir ederiz. Gazi Hz. kale
minin ucu ile beynelmilel kaçakçılı
ğa kartı timdiye kadar hiç bir mille
tin varmağa muvaffak olamadığı car 
beyi vurmuıtur. 

Bir tavzih 
"Muteber gazetenizin bugünkü nüı 

hasında (Müthiş bir şebeke) serlevha 
sı altında inti,ar eden yazılarda ka
çakçılık hadiseainde "Gramofon acen
telerinden Blumental Biraderlerinden 
Bemar Blumental'in methaldar bulun 
duğu yazılmıştır. Bernar Blumental
İn gramofon acentesi H. ve J. Blumen 
tal biraderler ticarethaneai şüreki. ve 
azasmdan olmadığını tavzihan ve tas· 
hihan dercini istirham eyi riz efen· 
dirn.·' 
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_ TayYare Piyangosu Dün Çekildi [ Li•temizdeki numaraların hizalarındaki 
ikramiyeler Beyazıt'ta ve Fatih'te itimat 
giıeleri tarafından derhal tediye edi ir.] 

No. 
3 

23 
29 

54 
110 
266 
307 
390 
433 
446 
497 
517 
537 
565 
577 
604 
610 
634 
754 
i72 
80.'i 
807 
810 
841 
858 
899 
918 
979 

1005 
75 
94 

124 
127 
134 
206 
255 
374 
458 
488 
517 
576 
706 
726 

767 
784 

832 
841 
844 
883 
~92 

923 
2027 

52 
93 

205 
221 
299 
477 
477 
484 

845 
866 
891 
896 

902 
968 
9611 

Lira 
1000 

200 
50 
50 
50 

200 
50 

50 
50 

50 
100 
500 

50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
50 

100 
1000 

50 
50 

30000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 

200 
100 
100 
500 
50 
50 

100 
50 
!!O 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 

50 
50 
50 
50 

100 
50 

No. 
3097 

142 
166 
216 
250 

275 
24;! 
425 
570 
653 
665 
752 

"825 

842 
940 

4019 
180 
204 
21& 
224 
239 
276 
287 
303 
422 

453 
459 
489 
516 
519 
566 
621 
627 
730 
&07 
996 

5010 
208 
231 
304 
326 
550 
770 
805 

808 
932 
981 
998 

6023 
41 
49 
75 

110 
158 
ısı 

354 
358 
358 
380 -481 
587 
599 
614 
641 
660 
674 
681 
69S 
747 
809 
819 

Lira 
50 

100 
50 
so 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
100 
50 
50 
50 
ro 
50 
60 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

~I 
15() 

100 
60 
&O 
50 
60 
50 

100 
200 

500 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
ıoo 

100 
50 
50 
50 
50 
50 

&oo 
50 

No. 
981 
987 
993 

7012 
• 122 

172 
198 
199 
204 
298 
357 
381 
411 
449 
465 
486 
661 

695 
707 
716 
741 
74f 
;97 

798 
898 
920 
929 
976 

8005 
51 

158 
230 
308 
355 
399 
481 
516 
569 
596 
609 
639 
638 
842 
753 
757 
801 
808 
829 
833 
836 
843 
851 
973 

9020 
169 
325 
410 

468 
527 
58S 
599 
667 
743 
778 
98.1 

994 
50 10215 
50 217 
50 270 

100 274 
358 

Lira No. 
50 376 
50 377 
50 399 
50 461 

1000 468 
100 604 
50 615 
60 661 

liO 1 683 

: ı ~~ 
1000 852 

100 997 
50 ' l1016 
50 53 

200 
50 

50 
50 
50 
50 

500 
50 
50 
50 
50 
50 

50 1 

= ı · 
50 
50 
50 

140 
160 
222 

233 
238 
266 
285 
288 
305 
370 
419 
439 
498 
672 
598 
614 
668 
814 

100 898 
50 902 

100 935 
100 12008 

1000 106 
50 181 
50 187 

100 276 
50 369 
50 387 
50 412 
50 421 

3000 431 
50 441 
50 463 
50 525 
50 s.u 

200 599 
50 621 

100 632 
50 m 
50 670 
50 882 

100 6811 
500 818 
50 913 
50 939 
50 13005 

3000 6S 
50 

200 

~ I 
50 
50 

100 
50 
50 

109 
ıı2 

178 
209 
312 
346 
369 
405 
455 

Lira No. 
100 535 
50 597 
50 707 
50 818 
50 956 
50 14057 
50 
50 
50 
50 
50 
50 1 
50 
50 

100 
500 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 

100 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 

100 
100 

50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

69 
83 
88 
91 

161 
166 
232 
242 
307 
385 
482 
493 
594 
655 
657 
685 
713 
128 
861 
924 
951 
972 
988 

15018 
81 

119 
128 
228 
245 
288 
327 
350 
368 
381 
399 
4Sl 

563 
S75 
623 
627 
642 
659 
715 
775 
778 
888 
882 

50 16105 
100 185 
ııo 356 
50 400 

200 429 
50 470 
50 496 
50 507 

200 S75 
50 658 
50 720 

200 791 
500 794 
100 &31 
50 841 
50 843 

848 
880 

17050 

Lira No. 
50 138 
so 1 146 
so 16S 

100 1 283 
50 335 
5() 434 
50 S05 
50 636 
50 681 
50 786 
50 b83 
50 912 
50 18081 
50 
50 
so 
50 

100 

s:ı 
100 1 

' so
1 

50 
1 

50 

58 
124 
182 
275 
367 
378 
419 
473 
517 
520 
576 
583 

so 647 
50 659 
50 661 

sol 693 
100 18"i9S 

50 1!14 
50 !l2S 
50 950 
50 968 
50 993 
50 19003 
50 9 
50 118 

100 

50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 

500 
50 
50 1 

so 

le: 1 
50 
50 
50 
50 

171 
185 
186 
317 

401 
411 
461 
515 

S67 
585 
666 
703 
735 
783 
803 
889 

896 
982 
984 

20020 
35 
50 

111 
144 
189 
192 
194 
416 
465 
476 
SlO 
S4S 
607 

Lira No. 
50 735 
50 742 

100 743 
SQ 763 

100 788 
50 bl4 

so 1 840 
50 . 927 
50 !l31 
50 948 
50 21065 

100 78 
200 9;; 
200 151 

50 161 
so 196 

100 :?98 
50 390 
50 427 
50 4.;7 
50 5C? 
50 ~61 

200 IJOl 
50 .,ıs 

50 723 
50 759 

50 l'06 
100 812 
so ı-so 
50 f.02 
50 916 
50 O!):l 

so 2 .2:~z1 

100 
100 
500 
50 
50 

100 
200 

50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Ef 
l:ı 
50 
50 
50 
50 

100 1 
100 
50 

: [ 
200 
100 

;,')S 

340 
:ı;2 

3i€ 
382 
490 
502 
S96 
604 
6'2 
622 
1;42 

766 

776 
!118 
931 
ll19 

2Y:Jf; 
63 

194 
:ıstı 

4~0 

436 
4&1 
.5&9 

6J'i 
661 
708 
7g.ı; 

791 
Bil 
843 
890 
o/.ll 
927 
976 

Lira 
so 
50 
so 

200 
100 
50 
50 
50 
so 
50 
50 
50 

100 
so 

100 
50 
50 
50 
so 
:;o 

soo 
2()0 

50 
lOOu 
100 

5!1 

200 
200 
Sil 
50 
51) 

100 
50 
5? 
50 
!>O 
50 

501 
so 
so 
50 

No. 
43 
69 
90 

1!7 
138 
183 
197 
l81t 
3nı; 

207 
21(1 
377 
504 
~17 

547 
S53 
!'<il 
' 'J?. 
736 
754 
/62 
S~l 

833 
97F 
!11t6 

:iE-119 

155 
239 
258 
327 
.355 
416 
144 
t"i17 
ı;ı;.t 

ı;ao 

701 
75~ 

.-31 
871l 
919 

50 2F'l2!1 
200 71 
ı;o 'jf; 

:;o 1 !5 

5f! 126 
50 l~ll 

100 163 
50 ıııo 

50 207 
:;o 262 

100 7.91 
100 ~6:' 

50 386 
100 <!Oll 
50 .SJR 

5Q 447 

100 540 
100 667 
100 670 
50 t:.77 

50 6811 
50 7AA 
50 ~jJ~ 

r,G 877 
100 R97 

fiil 2ır~8 

:;o 1:r• 
1or. l 811 

Si) 77'l 

50 ?!iP 

50 

Lira No. 

50 4<12 
500 476 
100 :;43 
50 650 
5Q 665 
50 7!.'2 
so 1'1!2 

1000 !l27 
]!)(I 951 

o;() 28018 
l"O 
;;o ' 

200 
50 

100 
100 
20-0 
50 
50 

100 
59 

100 
50 
50 

300() 

Sı1 

100 

50 1 
200 

51) 

59 
!l2 

170 
206 
21!1 
233 
236 
11 <\ 

324 
357 
369 
378 
397 
·~l f' 

~i9 

600 
f;jf; 

&"ı ıı 

724 
751! 

!>{) 864 
5fl !l?J 
411 !192 

1000 291)35 
1000 149 

ı;ıı 314 

50 322 
50 372 
so 471 
50 523 

100 570 
)Of) 687 
100 714 

50 730 
50 73S 
50 746 

: ı = 
05 895 

50 ı 91S "° 30004 
50 27 
50 30 
Si> 39 

100 54 
100 203 

500 212 
51) 223 

100 271 
sn 337 
so 356 

50 1 37? 
Sil 397 

100 1 397 
100 Sll9 
50 701 
50 11-ı. 

!lO 772 
)(\{} 77ı; 

'>O 8311 
300() 9S5 

Lira . No. 
lM 104 
21)() 230 

50 236 
50 2S5 
50 318 
50 376 
50 437 
Si' 443 

50 475 
sc 509 
50 569 
50 667 

100 755 
50 78? 

100 80? 
50 3206!1 
50 91 

100 157 
50 357 
sıı 548 

100 565 
50 594 
Sil 718 
S'l 736 
50 743 
r;o 818 
50 94S 

200 \ 33011 
S'J 47 
so 49 

100-J 135 
50 155 

100 16S 
100 183 

!'ill 259 
50 

~ı 
50 
so 
50 
50 

100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 

300 
302 
309 
317 
437 
445 
457 
501 
617 

711 
712 
761 
813 
827 
858 
936 
940 

100 34203 
500 236 

50 301 
50 325 

200 374 

50 376 

50 488 
soo 665 
101 765 

50 852 
501 9S9 
50 35014 
50 65 
50 131 

200 177 
200 226 

50 250 
283 
312 

At yanıları Tehlikeli bir gidişin dönüşü ayı izine raıtgeldiklerini söylediler. 
C~a. günü Buraadan beş kitilik bir 
mısafır kafileai de geldi. Perıembe, 
cuma günü hava çok güzeldi. Fırtı· 
na., tipi dunnuftu. Otelden, Gemlik 
körfezinin bir parçaaı görünüyor. Bu
rada manzara çok güzeldir. Havada 
bulutlarm manzara11 mütemadiyen 
değifiyor. G.,.,., mehtap da vardı. Her 
taraf kar olduiundan gündüz gibi ay 
dınlık oluyor. Karlı çamların aeyrİ çok 
enfeatir. Cumarteai günü dağdan i
n.,rken hrtına darmuş olduğundan 
çok rahat ettik. Dajın eteğine indiği· 
miz zaman karlarm dört metre ka
dar eriyip çekildiğini rrördük. Buraa
da belediyeden, fırkadaft Yiliyetten 
çok alika gördük. Kendilerine müte
f"kkiriz. Pazar günü öileyin helecli
ye kafilemize bir ziyafet verdi. Yal-
111z döniifte Sunadan Y alo•aya ıelir
ken büyük bir otobüı kazaaı teblikeai 

Bursa Vilayeti ilkbahar at ya. 
rıtlan hazırlıklarına ~andığını 
dün latanbul Vilayetine bildirmiıt
tir. 

Birinci yar19 bu ayın yirmi bi
rinde, ikinci yarıt yirmi aekizinde 
yapılacaktır. 

M. Vll 
Heyeti umumiye toplantılarında 

bulunmak ü:ıere ,ehrimize ıelmit 
olan Tramvay, Elektrik ve Tünel 
•irketleri murahhas uuı M. Vil 
dün Paria'e dönmüttür• 

Harp mal811erinln 
arazileri 

Harp mal/illeri cemiyeti Umumi 
Merkezinden: 

1 - Henüz erazi almamıf harp 
malullerinin; 

2 - Maltepe civannda erazi 

almıt olan maliil gazilerin eraziıi
ne müfteri bulunduğundan onla

nn da derhal Umumi Merkeze mü 
racaatlarr rica olunur. 

latanbul altıncı icra memurluğundan: 
Bir borçtan clolayi mahcuz ayna ,.. 

konsol kanape ve iki koltuk ve aandal
ya ve aaire 11 kalem etyayr beytiye itbu 
ni1arun 18 ci salı günü aaat 9 dan itiba
ren 12 ye kadar Şiılide Oımanbeyde A
fitap sokağından Gıramat oğlu apartma 
nınm birinci katının ikind dairesinde 
bilmüzayide paraya çevrileceği ilan olu 
nur. (1829) 

(Başı 1 inci sahifede) 
di. Bizi kartrladılar. Hazrrladrklan 
otomobillerle Bunıaya ıittik. O gece· 
yi Bunada geçirdikten M>nra çarıaJh· 
ba ~baht 1aat bette kalkhk. Ve oto
'ı;obıllerle hareket ettik. Otomobiller 
r olu baba denen bir yere kadar ge
ı~;r· ~adan öteye kar oldupndan r. "':'.:Yorlar. Otomobillerden indik. 
~ya nmızı kızaklara yüldedilr. Y o
:~ t~:la":t. Bu yolculuk çok mÜ§kü· 
~. ı ~· r her tarah aynı MYİyecle 

rrootenyor. Kar tabana ht l"ft" • be., altı, yed" . ı mu e ı ır. 
.,,,.. · . b"I '? ekız .. Nereye, naaıl ıit 
.. ,.ımı:u . .' mıyoruz. Şiddetli bir fırh· 
na ve bpı de var .... Göa•özii örmil
yor. Fl1"lınanm ıalıtı ;...._ b" '"-
me veriyor. Dört -e •L_, ~. -!'."'r" 

e Gal •aenauıı sore-
:;"yoM:r.." ... rı.a .. ray ... _ııimıerin-

e:.,. · 0 ° ~ı!"'~l~ra hirkaç defa 
ıe lf·· 

1 
"' enınız oldu. Bu -t 

Alp dai arında da birçok aeyahatl 
yapmıf, "'!o~t • Blanc:'a çılo111ttır. B°'r. 
zim heyetımız latanbuldan hareket t 
meden iki gün evvel bu zat yetenU:.. 
le beraber Bur .. ya gelmit, birçok e1- . 

ya, yiyecek ve aaireyi U!u.daim Üatiin 
deki otele çıkarmıfb. Bızı Bunaya i
nerek lıartdamıthr. Karlanft üurinde 
yiirürken kayakla (akl) epeyce müı-· 
külit çekiliyor. insana ajırlık v':.riyor 
Evvelden alriye alıflJlıf olmak lazım
dır. Ben iki .. at kadar ski ile yürü
dükten 90nra nihayet airrlığa tahaın 
mül edemedim, çıkardım, attım. Oç 
kilo ağırlığındaki büyük ayakkaplar· 
la yürümeğe batladun. Yürürken İn· 
aanm ayağı yarım metre taze kara 
rrömülüyor. Adım atmak çok zor. HÜ· 
laaa böyle bir yürüyiifle durmadan, 
dinlenmeden, bir şey yemeden, bir ye 
re ıığınmadan tam 9 aaatte otele vi.
aıl olabildik. Yürürken çok yorulu
yor, fazla terliyorduk. Onun için hiç 
üşümedik. Ben ceketimi bile çıkarmış 
tım. Dolu babada aabahleyin aaat 8,5 

Se.l'Ghatını anlatan Muhittin Bey 

da otomobill.,.den . . tik .. '-·-
tele vardıinruz ınmış · ~ o
file 25 k" "d z~ aaat 5,5 du. Ka 
6 kadın vı':.,.-nymurekkepti. içimizde 

1 a ı. olda ••lirken bazı ef 
ya anınız, kızaklar yold kal O 

ld b . d" a mııb. • 
le e ıra:z ınlendikten ..... · · · 
d 1 1 -nra ıçunız-

e genç o an ar tekrar yola kbl 
b 1 t • d"I çı ar, u eıyayr. a ıp ge ır ı er. Otel 2 bin 
metrededır. Burada çok eğlenceli, ne. 
ıeli günler geçirdik. Muhtelif ıki •por 
!arı yapıldı. Kadınlar otelde muhte
lif işleri Üzerlerine aldılar. Yemekle
rimizi hazırladılar. Fakat yemek he
sapla yeniyordu. Otelde üç gün kal
dık. Va~i hayvanlara hiç te•adüf et
medik. Bir gün gençler 2500 metreye 
çıktılar, döndükleri zaman taze bir 

ı atlatbk. Bir otobüaün tekerleği fırla
dı. Otobüa 30 metre aüriiklendi. Bu 
otobüaün toförii de ehliyetaizmif .. 
Mazbata tutuldu. Mahkemeye verdik. 
Buna belecliyeai bütçeaine tahai .. t 
koyı:nuftur. Daia çıkan yolda kilomet 
rel~ri. irtifaı, iıtikameti gösteren lev .. 
· _.ar, itaretler koyacakbr. Yolda 
muhtelif yerlerde yardım evleri inp 
edilecektir. Bu karlı dağ aeyahati çok 
ıüzel ve ayni zamanda çok tehlikeli 
bir şeydir. Herkea hemen aeyahate 
çıknıaınalıdrr. Çok mtik-.mel tertİ· 
bat alınmak lazımdır. Sıhhi, tıbbi bir 
çok malzemeye, tertibata ihtiyaç var 
dır. Seyahatta tam bir disiplin, rehpe· 
re itaat, soğuk kanlılık n iradeli ol
mak lazım geliyor. Bizim içimizde 
mütehaıa11lar vardı. Buraya seyahat 
edecekler evveli şinirlerinl, kalpleri
ni, muayene ettirmelidir. Ski talimi 
~;~ yapmamı, olsa bile, 9 saat kann 
ıçınde yürüyecek kuvvetli bacaklara 
sahip olmak 18.zımdrr. Bu aeyahatta 
M. Kiyoloy~ , talebe gençlere, M. 
Dara, M. Şıllere. Ekrem Beye Buraa 
vali ve belediye reiai beyefendilere te 

Lira No. 
50 487 
50 500 
50 503 
50 524 
50 541 
50 880 
50 982 
50 999 

100 36051 
so 70 
50 93 

100 343 
50 424 
50 534 
50 612 

100 686 
50 729 

500 740 
50 765 

1000 767 
50 832 
50 862 
50 956 

500 983 
100 37035 
50 72 
50 82 
55 119 
50 123 
50 153 
50 158 
50 195 
50 263 

200 269 
50 288 
50 345 
50 380 
50 411 
50 416 
50 487 

500 535 
50 62& 
50 690 

100 796 
50 844 

100 888 
50 963 
50 997 
50 38119 

100 168 
50 179 

100 275 
50 296 
50 365 
50 503 
50 515 

50 582 

500 663 
. 50 731 

50 732 
50 7frl 
50 902 
50 970 
50 39064 
50 73 
50 83 
50 87 
50 ııs 

50 244 
200 269 

395 
506 

Lira No. 
50 489 
50 SlO 
so S46 
50 650 
50 689 

100 690 
50 824 
50 841 
50 879 
50 902 
50 944 
50 995 

100 40078 
50 91 
50 

200 
50 
40 
50 
50 

500 
50 

200 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
100 

50 
50 

100 

50 

50 
50 
50 
50 

5000 
50 
50 

:ı 
15000 

50 
200 
50 
50 
50 
50 
50 

200 
50 
50 
50 
50 

50 

50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 

189 
233 
290 
329 
366 
398 
402 
458 
464 
S99 
653 
725 
872 
874 
910 
915 

41025 
52 
85 

106 
114 
118 
ll9 
124 
206 
262 
301 
418 
438 
472 
748 
905 
918 
998 

42000 
8 

155 
200 
215 
221 
338 
383 

388 
437 
441 
453 
470 
571 
687 
751 

50 781 
50 809 
50 840 
50 43008 

100 Sl 
50 73 

500 

Lira No. 
1000 285 

50' 310 
50 316 
50 322 
50 335 

100 359 
100 370 
100 473 
50 S28 
50 535 
50 690 

5000 799 
50 824 

200 958 
50 99S 
50 44197 
50 218 
50 211 
50 248 
50 263 
50 307 

3000 366 
50 378 
&O 397 
50 419 
50 504 

200 651 
100 564 
50 566 
50 591 
50 623 
50 627 
50 641 
50 721 

100 770 
50 809 
50 919 

200 953 
50 977 
50 4SOS6 

100 64 
100 142 
50 146 
50 269 

100 278 
50 367 
50 377 
50 448 
50 510 
50 520 
50 688 
50 740 
50 785 
50 841 
50 850 
50 884 

50 901 
50 918 
50 991 

100 46009 
50 40 
50 100 

100 114 
&O 123 
50 124 
50 166 

100 148 
50 306 
50 396 

100 453 

Lira No. 
50 S77 

500 613 
50 61S 

100 641 
100 674 
so 779 
50 943 

100 945 
50 998 

100 47089 
50 116 

100 229 
50 253 
50 284 
50 325 

100 402 
100 462 
so 470 
50 538 
so S73 

200 619 
50 692 
50 693 
50 712 

1000 732 
200 796 

50 804 
50 883 
50 90S 
50 919 
·so 930 
50 48037 
50 117 
50 180 
50 242 
50 257 
50 316 

200 332 
100 339 

&O 339 
50 373 
50 417 
50 554 
50 569 
50 712 
50 760 

100 785 
50 797 
50 82~ 

200 639 
ııo 6711 
50 882 
50 911 
50 916 
50 49032 

100 251 
50 278 
50 369 
50 380 

50 384 
50 466 

100 503 
50 53ı; 

60 609 
100 647 

50 676 
50 728 
50 747 
50 755 

600 779 
50 798 

807 

tekkür etmeği vazife bilirim.. lıtan
bulda "Türk yiirüyücülülı:, dağcılık 
v kıt ıporlan klübü" isimli bir klüp 
tqkil edilmittir. Bu klübe bir yer ha
zırlıyoruz. idare heyetini aeçiyonız. 
Fahri reiai benim. Bu yaz klüp muh
telif yörüyüıler yapacaktır." 

Osmanlı bankası 
(Ba§t 1 inci sahilcde) 

dilmektedir. Evvelce de yazıldığı gi
bi bu yeni mukavele ile bankanın im
tiyaz müddeti uzablmakta ve buna 
mukabil banka hükfunete döviz kredi 
si ac;maiı taahhüt etmektedir. 

Rekabete 
Meydan yok 

(Bası 1 inci sabif~de) 
nüne geçecek ve bu yüzden milli: 
veya memlekete girmit sermayeyi 
tehlikeden kurtarmak için alınma 
•ı lazım gelen tetbirler Nafia Ve
kiletince teabit edilmittir. 

Ankaradan ııelen malfunata gö
re, otobüa rekabetinin ıerek tehir
ler dahilinde ve gerek tehirler ha
ricinde önüne geçilecektir. Yalnız 
bu tekilde otobüa aahiplerinin 
mağdur olmalarına da meydan ve
rilmemesi gö:ı önünde tutulacak
tır. Bunun için de otobüs itletme 
aahaları teabit edilecektir. Otobüs 
itletme ııahalarmın mevcut timen
difer hatlarına müvazi değil, amut 
veya timendifer battı sahası hari
cinde olmaar muvafık görülmek
tedir. 

İataıyonlardan civar kasabalara 
timendifer kumpanyaları tarafın. 
dan otobüs itletilebilecektir. 

latanbul 6 ıncı icraamdan : 
Bir borçtan dolayi tahti hacze alınan 

18 çuval arpa 174933 tarih ve saat 9 
elan 17 ye kadar Oaküdarda Çarır ma
hallinde açık artırma ile paraya çevrile
ceğinden taliplerin mezkiır günde bazrr 
bulunmalan ilan olunur. (1830) 

Borçlar itilafı ve Türk-Fran-
sız dostluğu 

P ARiS, 11 (A.A.) - Hariciye na· 
zın M. Paul Boncour, bu .. bah Tür 
kiyenin Paria büyük elçiai Suat Bey 
ile Franaanm Ankara bllytllr elc;iai 
Kont de Chambnın'ü kabul ederek 
kendilerine dün parafe edilen •• ya. 
kmda imzalanacak olan Oamanb borç 
lan itlllfnaın.,ai luıkkmda ıörüpnil,. 
tir. 

Yalanda imzalanacak olan Tthlri
ye • Franaa doatluk muaJıede...-i
nln Fraııaa tarafından taodlkine lıa
zırlanılmaktad:ır. 

Kondlll• ağır ha•t• 
ATINA, 11 - Harbiye Nazırı 

Jeneral Kondiliı ağır surette has
talanmıtbr. Haatalanmadan evvel 
iyan meclisinin feıbl hakkında 
vukubulan beyanabnda bu medi
ıin kanunu eaasl ahkamının muha 
fazaıı dikkate alınınca feıhi ka
bil olamiyacağını aöylemi•tir, 

latanbul ikinci icra -urluğun-
dan:, 

Bir borçtan dolayi mahcua ve paraya 
çevrilmeal mukarrer Balık atı 15-4-933 
tarihine müaaclif cumarteol pnü aaat 9 
da lstanbul Balılı:pazarı Peynirci aokak 
14 numarada dükkan önünde açık arttır 
ma ıuretile paraya çevrileceilnden ~a
liplerin m.ezkUr gün ve saatte mnhallın4 

de hurr bulunmaları ilin olunur. 
(1828) 
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İLAÇLARINIZI Bahçe 
Kapı' da SALiH NECA Ti den ahnız. Reçeteleriniz bllyilk bir 

dikkat ciddi bir iatikametle lıuırlanır ASiPiROL NECATi Grip, nule bat ve diJ ağrılarıoi~ 
müessir ilicıdır. Llltfen tecri.lbıı edin· ı. 

Istanbu ve Trakya Şeker 
Fabrikaları T. A. şirketinden 

24 Nisan 933 tarihinde ihalesi yapdmak ilzere bin ton 
İzabe koku münakasaya çıkarılmıttır. Taliplerin tartnaınesi
ni görmek üzere tirketin 4 üncü Vakıf hanındaki merkezine 
müracaatlan. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Mühendis mektebinden bu tene net'et eden mühendia bey
lerin tehadetnamelerinin temi münaaebetile 13-4-933 tarihi· 
ne müaadit pertembe günü saat (15) te Yübek Mühendia 
mektebinde meraaim icra edileceğinden mühendia arkadaşla-
nn teşrifleri rica olunur. (1536) 

1751 

lstanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Sarayburnu Ambarında mevcut üç adet tulumbafl pa
zarlıkla tamir ettirilecektir. Tamiratta kullandacak malzeme 
yerli malı olmak prtile talip o lanlamı 19-4-933 tarihine mü
sadit çarpmba günil aat 14 te İstanbul ithalat Gümriiğündo-
ki komiayoaa milracaatlan. (1577) 

IOJüt Tayyare Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLAMIŞTIR 

t. et leıi~e 11 Mayıstadır 
Pek çok ikramiye ~• m6klfatlan bawi oran yeai tertip 

pllnını plyaııgo gitelerlnden lıteyinlr. 

lat. llr. Kamanclanbğı 
Sabnalma kom. UAnları 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için lüzumu olan 50 
çift lskrim 500 çift jimnutik 
ayakkabısına verilen fiatlar ı 
pahalı görüldilğünden komis
yonda mevcut nümu.wıeai veç
hile 13-4-933 ÇU'flllllba günü 
saat onda pazarlıkla aatm alı
nacaktır. lateklilerin belli vak 
tinde komisyonda bulunmala 
n. (596) (1560) 

1178 
• • • 

lU42] 

Cildi 
bozmıyın 

ycgtnc 
Tualet 

Harp Akademiai efradı ih
tiyaa için alb kalem sebze pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pa- ı .. -• Doktor - Operatör 
zarhg~ 1 17 -4-933 pazartesi gu·· Ordu cerrah müıavirlerindea 

Kaymakam mütekaidi 
nü saat 11 de icra edilecektir. 
Taliplerin şartnamesini gör- Kemalettin Cemil 
m.e. k .. için her gün ve pazarlık ı Ankara (Babiali) caddesinde No. SO 

d 3ürban Fehim Ticarethaacai iiat kahn-gunu e muayYen vaktinde ul mal ( da. Her gün ögleden sonra hastalannı 
b un arı. 600) (1564) muayene eder. Rontkenle tetkik eder. 

* * * ..................... ..:: 
Harp Akademisi dershane 

'lencerelerine pirizlerile bera
ber açılır kapanır siyah saten 
perde ve bir adet sinema ı>er
desi pazarhkla yaptırılacak. 
tır. Pazarlığı 17-4-933 pa
zartesi günü saat 14 tedir. Ta 
liplerin muayyen vaktinde sa 
tınalma komisyonunda bulun 
maları. (601) (1565) 

" * " 
Harp Akademisi için 

(516) adet Aleminyom seya
hat aş kahı pazarlıkla satın 
lmacaktır. PazarhğI 15-4-

933 cumartesi günü saat 10 

(1235) 1580 

da icra edileceğinden taliple
rin muayyen vaktinde komis
yonda bulunmaları. (599) 
(1563) 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesinde 

mevcut bulaşık yıkamağa 
mahsua tertibat pazarlıkla 15-
4-933 cumartesi günü saat 
14 le tamir ettirilecektir. İs
teklil~ı;in şartnamesini gör
mek ıçın her gün ve pazarlı
ğa girişeceklerin belli vaktin
de komisyonda hazır bulun
maları. (603) (1580) 

Piyango Bayilerinin En Ugurlusu · 
latanbul'da Eminönilnde 

{TEK KOLLU GAZI CEMAL'in) 

GAZİ GİŞESİ 
Dünk6 •on keıldede dahi ŞAMPIYONLUGU kazandı 

6809 bil~~:~bı Sinoplu Arif Hoca Zade Ahmet Beye 
Bu ketidenln en b6yik lkramlye•I olan 

100.000 Lirayı Kazandırdı 

1 LİRALIK SERGİ 
Ticarethanemiz 

Pek Yakında Kapanacağından 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ. 
Sultanhamamında 

BALCILAR 
Ankara Asliye 

Ticaret Mahkemesinden: 
Ankarada Evkaf aparlı marunda mukim ve Ankarada 

kara oğlan çarşısında Memur lokanta ve birahanesi sahipleri 
iken halen ikametgahları meçul bulunan Salih Fanae ve En
ver ve Cemal Beylere: 

Ankara'da İş Bankası vekilleri Avukat Ekrem ve E
min Halim Beyler tarafından aleyhinize ikame edilen ve müd 
deabih 314 lira 70 kuruşun depo veya tediye edilmediği tak
dirde iflasmıza karar itasını talebini mütezamınin bulunan da 
vanın muhakemesi esnasında: lkametphııuzm meçhul bulu 
nduğu namınıza çıkarılan 22-~ 933 tarihli davetiye zahrmda 
ki meşrubattan anlaşılmış olmakla ~akkmızda usulün 142 
inci ve müteakip maddeleri mucibince ilinen tebliğat icrasına 
karar verilmit ve arzuhal sureti ve evrakı aairesine mahkeme 
divanhanesine talik edihnit o! duğundan bennucibi karar mah 
kemenin muallak bulunduğu 4-5-933 tarihine müsadit per
şembe giinü saat 14 te Ankara Asliye Ticaret mahkemesinde 
hazır bulunmanız lüzumu ilanen tebliğ olunur. (1575) 

1 
lstanbal Beledlye•l ilanları 1 

ı------
Vesaiti nakliye resmin den olan borcundan dolayı ha

ciz altına alman İsmail Hakkı Efendiye ait 1519 numaralı 
Kraysler markalı otomobil 17 -4-933 tarihine müaadif pazar
tesi giinü saat 11 de Beşiktaşta Hasanpaşa caddesinde eski 
askerlik şubesi karşısındaki garajda bilmüzayede satılacağı i-
lan olunur. (1582) 

Pendik Bakteriyoloji 
Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Adet İsim 
23 Koyun 

8 Koç 
7 Keçi 

38 YekUn 
Pendik bakteriyolojihanei baytarisine ait yukarda 

cins ve miktan gösterilen koyun ve keçiler 13 Nisan 933 tari
hine müsadif perşembe gÜnÜ saat 14 le müessesede pazarlık 
suretile satılacağından almak istiyenlerin ve o saatte müeıse 

seye gelmeleri. (1558) 
- -

3 6nc1i kolordu 
llAalan 

1 1. F. hayvanah ihtiyacı için 
pazarhkla 30,000 kilo yulif 
aatm alınacaktır. ihalesi 15 
Nisan 933 cumarteai günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 
Şartnamesini ve nümuneaini 
görmek iatiyenler her gün ve 
münakasaya iıtirak için yazı
lı gün ve saatinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko-
misyonuna müracaattan (71) 
(1478) 1744 

* * * K. O. merbut lat'at hayva-
natı ihtiyacı için pazarlıkla 
64,000 kı1o saman satm alı
nacaktır. ihalesi 15-4-933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini gönnek istiyen
ler her gÜn ve münakasaya 
iştirak için yazılı gün ve saa
tinden evvel 3.K.O. Sa. AI. 
Komisyonuna milracaatlan. 

(72) (1479) 
1745 

* * * 
Haydarpaşa ve Gümiltsuyu 

hastaneleri ihtiyacı için 2500 
ili 3000 kilo kuru üzüm pa
zarlıkla satın alınacaktır. lha 
lesi 15 Nisan 933 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Şartname 
aini görmek iatiyenler her gÜn 
ve münakasaya İftİrak için o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3 K. O. Sa. AI. komis
yonuna müracaatları. (73) 
(1480) 1746 

• •• 
K. O. merbut lat'atı hayva

natı ihtiyacı için satın alına
cak 45,000 kilo yulafın müna 
kasası 15 Nisan 933 cumarte
si günü saat 15 le pazarlıkla 
yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna müracaat
leri. (80) (1487) 

1748 
• • • 

218,744 kilo arpa ve 75,000 
kilo yulafa kapalı zarfla veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığa konmuştur. ihalesi 
13 Nisan 933 perşembe giinü 
saat 10 dadır. İsteklilerin tart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak için belli 
giin ve saatte lzmitte Fırka 
satınalma komisyonuna gel
meleri. (3044) (1579) 

• 'f. 'f. 

K. O. ve 1. F. kıt'a ve mües 

-- ---- ---- ' 1 • 

(808) 1543 

Tekirdağ ve :Karablga 
muntazam aflr'•t poatalan 
Pazar ve perfembe günleri Ga
lata nhbmındaıı .. at 20 de ba· 
reket eden SAlll ve KEMAL 
vapnrlan yerine badema aıra 
ile CiDE, BARTIN ve Ci
HAT vapurlan Barba ıefer• 
terini Karabiraya kadar temdit 
ile iıbu seferleri muntazaman 
yapacaklardır. 

13 Niau perıembe CiDE 
16 ,. paıar BARTIN 
20 ,, pertembe CIHA T 
vapurlan hareket edeceklerdir. 
Tafailit için: l..tanbulda Soğan 
iıkeleıinde Akdeııis ambanna 
Tel. 22300 ve Sirkecide Yeni 
Hın 15 nameroyı Ttıl. 23609 

, ... _ ... (1861) 

.......................... ., 
NAİM VAPUR lDARESt 
lZMlR SOR' AT POSTASI 

(20-t) 
Ulb 

A D A N A 
,,.,...,. 13 NitaD 

PERŞEMBE 
ıüııl Calata nhtnamdan saat - 14 

da hareketle doğru 

1 Z M 1 R'e 
ve paar silnleri lıımlr'den aaat 14,30 
da hareketle lıtanbal'a avdet eder. 
Tafsült için Galata, Cümıiik kartı· 
amda Site Fran.aa Han No. 12 yazı
hanedne mürııcaat. Tel. 41041. 

- (1807f 1799 

Devredilecek ihtira beratı 
• Gu yallan he!drmda " ki ihtira i

çin latihaal edilmit olan 10 Niaan 1923 
tarih ,,. S4 n........W ihtira bcırab ÜZ&
rindelô hakuk bu keH hqkaama dnir 
..,.,.. icara .....U-tinden ba huıuıta 
fazla malilmat edinmek iateyen aentm 
latan bul' da, Bahçekapu' da T llf Hanında 
43-48 n..-ralıırcla kiin yelDJj H. W. 
Stoclı Efendiye müracuıt etmeleri ilu 
oluııur. (1602) 
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aeaeleri efradı ihtiyacı için pa
zarhkla 1,000 kilo domates 
salçası alınacaktır. İhalesi 17 
Nisan 933 pazartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin ıart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel Fın· 
dıklıda 3. K. O. aatmalma ko-: 
misyonuna gelmeleri. (84) 
(1547) 

Çatalca Mst. Mv. için ka· 
palı zarfla 60,000 kilo un alı
nacaktı. Talip zuhur etmedi
ğinden ihalesi 17-4-933 pa
zartesi günü saat 11 de pazar 
lığa bırakıhmştır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini gör
mek üzere her gÜn ve münakı 
saya iştirak için o gÜn ve vak 
tinden evvel teminatlarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 
rı. (75) (1482) 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın alınacaktı. Verilen fia 
pahalı görüldüğünden ihale
si 17 Nisan 933 pazartesi gi 
nü saat 14 tedir. Talipleriı 
şartnamesini ve nümunesin 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için o gün V• 

vaktinden evvel Fındıklıda 3 
K. O. Sa. Al. komisyonuna m 
racaatlan. (78) (1485) 

-------
~ 

Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketinden: 

Al pullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere 

şekeri 
sahlır. 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde öden.;ek üzere derhal 

~önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 
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Hafriyata 
Başlanıyor 

Gençlik 
Dernekleri 

içki yasağı kabul edildi Alişar hafriyatın• da 
devam edilecek 

Talimatnamenin tat
hikına baııılandı 

Mecliste şiddetli münakaşalar olur. 
ken meydan hocalara kalıyor 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Haf
riyat mnaiminin hululü münaaebeti
le geçen aene Trovada hafriyat yap
mıı olan Çinçioato Darülfünunu mü
derrislerinden Profeaör Blegen Ça
.ut.kkaleye gelmlt ve hükümetten al
dıit müaaade ile ;ren.iden hafriyata 
batlamııtır. Bersamada Alman Uarı
atika enıtitüsü namına hafriyata de
vam olunmaktadır. Menemen yanın
daki Lariaa harabeainde eakiden baf
r-· .... .. · .,,Tftn verlerde çıkan binala
rm plinlan almmaldadır. Britaoya 
a .... aueu., .... , azasından Profesör Calden 
ile Sart Hafri, Amerikalı Bucbler Af
yon ve Denizli vilayetlerinde bir ~et
kik aeyahati yapacaklardır. Kendıle
rine Afyon müze depoau menıuru S~
leyman Hilmi Bey refakat edecektir. 
Boğazkeaen hafriyatı için Almanyalı 
Dr. Dittel yeniden müracaat etmif ve 
müaaade verilmittir. Yakında memle-

ANKARA, 11 (Telefonla) - Hi
l&liabmer cemiyetinin teaiıine teıeb
büs ettiği gençlik dernekleri talimat
nameai hazırlanmıt ve vil&yetlere gön 
derilmittir. Ankara ilk mekteplerin
den bazılannda talimatnamenin t•t· 
bikatına batlanmıttır. Dernek tetkili
tına teıebbüs eden mektepler ıunlar
dır. Mimar Kemal, inkılap, Gazi kız 
ve erkek, lamel Pata, lnönü ve Cebe
cideki lltekin ilk mektepleri. 

Ankara, terrinlevocl 1g20 

Bir kaç baftadırı iki tanı/ta da 

hazırlık vardı. içki rualma taraf. 
tar olanlarla bu kanunun aleyhi~ 

de olanlar arıuında meydan mu

harebesi olacak. • • itte milaademe 
günü geldi, çattı. Kanunun müza
keresi Meclisin bir kaç celaeaini 
i9gal etti. Bundan evvel bu kanun 

etrafında Mecliıte açılan ır\lrilltij.. 
liı müzakerede hınçllll'IDI alamı

yaıılar, bol bol söylemek Ye içleri

nı botaltmak fıraatını buldular. 
Son müzakerelerin bir krokiaini 
çi7.İyorum: 

• • • 
Basit bir teaadüf diye mi alma

lı? Bu, biraz güç: Kanun müzako
reA:nin bütün cef1elerinde meclis 
Pis vekillerinden Konya meb'usu 
Vehpi Efendi riyıuet etmittir. Ma
liye Vekili Ferit Bey (timdiki Var
'°va 1efiri) kanunun aleyhinde
dir. Ferit Bey, müakirabn yalnız 
sıh~i ve ahlaki bir me1ele değil, 
aynı zamanda mali ve iktıaadl bir 
İş olduğunu, esasen bu kanun ka
bul edilse bile tatbik kabillyetin
d0n mahrum bulunduğunu ıöyli
yor ve ilave ediyorı 

- "Eğer burada bulunan muh
terem meb'uslar Uç ay sigara iç
mekten vazgeçerlerse, bu kanunun 
da kabili tatbik olduğuna ben de 
kani olurum!,. 

Ferit Bey; içki kullanmaz, Bunu 
da söylemeyi unubnuyor. Mesele

nin tahsile, keyfile al&lı:adar olma
dığını anlatmak istiyor. 

Trabzon meb'uau Ali Şükrü Bey, 
kanunun hararetli taraftandır. 
Maliye Vekili ile aralarında alır 
sözler taati ediliyor. 

lımail Suphi Beyı "Bir taraftan 
İngiltere ile, lıtanbul ile, yerle, 

gökle mücadele ediyorıunm:. Şim
di de içki yasağı ile. . Rica ederim 
hangi vesaitle?., Kareıi meb'UIU 
Baıri Hoca cevap veriyorı 

- "lrtat ile. • Bia bun11 Balıko
ıirde tatbik ettik. Fakat bizde yal
nız irtat ki.fi detiJdir. lrtadabn ~ 
kasında dayak, aopa da bulundur
malıdır!.,, 

Hacı Tevfik Efendi (Çankm) • 
Peygamber de onu emreder 1 

Tevfik Rüttü Bey tel&.f edlyorı 
Dini merıuimde müakirat kullan
mak mecburiyetinde olan gayri
müslimler ne yapacak? Hiç olmaz

a& bu hükümlerden onları iıtiına 
ediniz, diye yalvarıyor. Bunun da
hilde ve hariçte iyi tesir bırakmı
yacağmı söyliyor. Kendisine: "E
ğer Hıristiyanları istisna edersek 
bütün kiliseler meyhaneye döner!' 
diyorlar, teklifini reddediyorlar." 

Bazı meb'ualar, bu kanunun 
yalnız içkiye değil; afyon, bath8'
yağı, earara da tetmilini istiyorlar. 
Operatör Emin Bey, afyonun ilaç
larda.: çok kullanıldığını hatırlatı
yor. Afyon meb'usu Mehmet Şük
rü Bey de, bunun bir servet mem
baı olduğunu ilave ediyor. Milli 
serveti baltalamak olmaz. 

"Haddi ter'i,, tabiri etrafında 
münak•talar oldu. Haddi ter'i sek
sen. ~eğne~ ~t~ktır. Haddi ter't 
tabırındekı ter ı,. kelimesinin 
kaldırılmaımı Refik Şevket Bey 
teklif etti. Şer'iye Encümeni Rei
si Hoca Müfit Efendi tiddetle ce
vap verdi: 

_"Meclisimize te9rii aılah ve
rilirken, 9er'i kelimesinden niçin 
korkuyorsunuz.? Kanunlarımızın 
hkamı lıkhiyeye muvafık olarak 

;apılmaaı, tefkilatı esasiyede ta•-
"h eclilmemİf midir? Bizim ahka

rı lıkhiyemiz, Avrupa clevletleri
m.ı •eviyesinden dun mudur? Ah
nm . d f k. ı lıkhiyenın ceza: ve me en 
,;:.";,,ı Allrııpa clevletlerini engilftİ 
b dihani hayret bırakmıyor mu?,, 

e;,Dayak cezası: izzeti nefse do: 
kanan bir feydir.,, diyorlar. Alı 

Vehpi B. (Konya) Emin B. (Burıa) 

Şiikrü Bey ce11ap veriyor: "Doğ
rul. Fakat mü/etin amiilini tem•il 
eden fu heyetin yaptıfı kanunun 
tatbiki de bir izzeti neli. mue/e
sidir/,, Mantıki safaata buna der

ler •• 

Bir aralık Ali Şükrü Bey kürsü
de iken ayak patırtılan oldu. Ha
tip: 

- "Ağır bir laf söylerim. Te
pinmek insanların tanından değil

dir. Herkesin haysiyetine tecavüz 

olmaz!,, dedi. Patırtı arttı. 

En nihayet kanun, tayini esami 
ile reye konuyor. Aranın tasnifi 

neticesini riyaset mevkiinde bulu
nan Konya meb'usu Hoca Vebpi 

Efendi tebliğ ediyor: 

Rei. - Elendim, 11 kabal, 11 
ret. Uç müstenkil. Riycuetin reyi 
kabul cihetinde olduğunda dahili 
nizamname mucibince kanun ka
bul edilmiftir. (Alkıtlar). 

• • • 
içki yasağı kanunu kabul edil

di. Fakat dedikodusu, aanki yeni 

bqladı ı Bu kanun nasıl tatbik e

dilecek? Gece gilndüz içmeğe alıt
mıt olan bekriler ne yapacak? 
Tatbikine memur olanların mühim 
bir kısmı bu kanunu kendi nefisle

rine n~sıl tatbik edecekler? Bilhas
aa meb'uılann, politikacıların, ak

lı erenlerin gece toplanmalanna, 
açık ve cesur konutmalarına b~ 
dan böyle hangi vhrta ile nete, 
can ve mana verilecek? Herkesin 

merakı bu •• 
MiLLiCi 

Dahiliye vekili 
Ankara da 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Da
hiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu ak
tam tehrimize gelmiı, iataayonda Bat 
vekil ismet Pata ve vekiller tarafın
dan kartılanmıthr. 

Adliye vekili 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ad

lire vekili Yuıuf Kemal Bey bu aabah
kı trenle lıtanbuldan dönmüıtür. 

Hava müste9arlığı 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Kı

t'a hizmetini ikmal eden Mecit Bey ya 
kmda Milli Müdafaa hava milatetar• 
lıiı vazifeıini yeniden deruhte d k • e ece 
tır. 

Yeni ne,rlyat 

Askerliğin Palgolojiai 
Kuleli ve Maltepe felsefe mualiml 

Ahmet Faik B. bu namda bir kitap n"§ 
rebnittir. Askeri otorite, aıkerliiin 1 

paikolojial Ye diaiplin meaelelerl • 
harp ve medeniyet, içtimaiyat bakıtm 
dan aakerliiimizin yakın tarihi tet
kik edilmektedir. Kendi aahaaı dahi
linde ilk defa kaleme almmıı bir e
ıerdir. 

YediGdn 
Haftalık Yedi Gün mecmuaaınm be 

tinci ıayıaı ç.ıkb. Dolcun münderecat .. 
lı bu mecmuayı okuyuculamnı:&a tav
aiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 3 üncü ıene 18 inci aayı 

sı çıkmıttır. 

Maarif Vekili R"fİI Galip Bey G'!vur
kaledeki Eti ôbidesini tetkik edıyor. 

ketimize gelecektir. Gittikçe ehemmi: 
yet keabeden Alifar hafriyatına malı 
buhrana rafınn devam oluna~aktır. 
Burada hafriyata ancak hazıranda 
bat lana bilecektir. 

1 Evlenenler 1 ----ANKARA, 11 (Milliyet) Son 
hafta aarfmda Ankara evlenme me
murluj-unca; Ankaralı Hatice Hanım 
la Ankaralı dokumacı Mehmet Efen
dinin, Sivrihiııarlı Emine Hanımla ku
maş fabrikaamda işçi Bergamalı Raif 
Efendinin, Çubuklu Kezban Hanımla 
bakkal Kayaerili lımail Efendinin, 
Kırtebirli Elma• Hanımla Eqkertli 
imalatı Harbiyede tesviyeci Şerif Ef. 
nin, Ankaralı L&tife Hanımla imalatı 
Harbiyede Mehmet Faik Efendinin, 
Perzerinli Fethiye Hanımla Devlet 
Demiryollannda ıraraon Perzerinli F e 
bim Efendinin, Ankaralı Arife Hanım 
la odacı Ankaralı Bekir Efendinin, 
Balıkhiaar köylü Nazife Hanımla Kır 
tehirli Sıvacı la:zet Efendinin nikahla
n kıyılmıttır. 

lı Banka•ı his•e 
•enetleri 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Tür
kiye lt Bankası ar · m §irketi eaas 
mukave]eainin be l i maddesinde; 
"şirketin sermayesi dört milyon Türk 
lirasından ibaret olup dört yüz bin a
det nama muharrer hisseye münka .. 
aimdir. Hisse seıredatı berveçhiiti üç 
tertibe tefrik edilmi1tir: Birinci ter
tip; onar liralık birer hisse, ikinci ter· 
tip; yÜzer liralık onar hiaae, üçüncü 
tertip; beıer yüz liralık elliter hiue" 
diye yazılı olan kısmın: "Beş milyon 
liralık dört yüz bin adet nama muhar 
rer ve yüz bin adet hamiline ait bet 
yüz bin hieseye münkaıimdir. Hisse 
aenedatı berveçbiiti üç tertibe tefrik 
edilmi,tir: Birinci tertip; onar liralık 
birer, ikinci tertip; yüzer liralık onar. 
üçüncü tertip; be§"r yüz liralık elli
fer hisae,. teklinde deiittirilmesi ic
ra vekilleri heyetince kabul edilmiş
tir. 

-o--

Tavukçu uk kursu 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ta

vukçuluk enatitüaünde açılan kuraun 
müddeti göıterilen rağbet Üzerine bir 
ay daha temdit edilmi~tir. 

--o-

Galatasaray Lisesi 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Mü

dürün değişmeai Üzerine Galataaaray 
liseıine yeni müdür muavinleri tayini 
muka~. 

Ankarada kar 
ANKAR9, 11 (Telefonla) - Bu 

aababa karşı Ankaraya tekrar kar 
yağmıştır. Kar civar tepelerde tutabil 
miftir. 

Sportlng kulübün 
ziyafeti 

ANKARA, 11 (Telefonla) - An
kara Sporting klübü kuruluıunun be
ıinci yı ldönümünü kutlulamak için 20 
niaan per,embe akıamı Ankara Palaa 
aa)onlannda bir danalı yemek tertip 
etıniftİr. 

En güzel mizah gazetesi 
19 Ni1an Çarşamba gllnllnden itibaren [Akbaba) gaıetesl ye

niden çıkma&"a batlıyor. Haftad~ iki ke~e, cu.~a.r~esi, çarıamba 
günleri intişar edecektir. Akbaba da her ıstedigınııı bulacalwnıı. 

Günün bütün vak'alarına 
Serbest, ince, birer nükte ile dokunulacak 

AKBABA'nın PENÇESi 
~öze batan bütün çirkinlikleri didllıdlyecektb 

Evlerinize hiç tereddnt etmeden ıokabileceğini:ı: bir ne:ıahette 
çıkacak olan Akbaba ıize tatlı bir tebesıümle blitlln yorgun

luii'unu:ı:u unutturacaktır. 

Memleketimbı atçılığmda büyük gayret ve kuvvetleri görülenlerden Ah 
B. M. Sihi ve 111. Toton 

Ankara da atlı spor 
Manej yerinde her sabahki ~Ör 
nüşler ve at sporundaki davamı 

lımıet Paıanın oğlu Omer Bey 
manejde •• 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Büyük 
it yuruyor. Erken •abah ...,.tlerinde 
munej yolunda, elinde kırbacı, tık 
külotu ve zarif elbiaesile, bir çok ha
nıınlann biribirlerine yüksek sesle 
an]attıkarını dinliyebilirainiz,. 

- Dün Şaste idik, 
- Ya gece? 

- O 'kadar yorgundum ki,. • • Di-
neye bile gidemedim. 

Ve sonra şakalar. DU,enlere ait hi
kayeler. 

- Naeıl düttün? 
DU,en döner, çürüyen kolunu Teya 

ağnyan bacağını gösterir fakat kuau
rJ mutlaka atına bulur, 

- Ürküyor.·· 
_ Hatan hayvani •. 
_ Çiki aöyliyordu, duru9um o ka. 

dar iyimit ki. · 
Hayır diyemezıiniz. Belki de deme

ğe bakkmı21 yoktur. Belki de muha
tabınız çok iyi kabiliyetli fakat yeni 
bir binicidir. 

iyi oturur, iyi bilir iyi hiaaed~r ama 
alıtmadıiı alıtacak ka~a~ ~akıt ıreç· 
mediği için hayvanını ıyı ıdare ede-
me:ı. 

1 Manejde timdi hanım ardan yeni 
b 1 yıp ta en iyi öğrenenler, 
ata · Atıf H lala Nabi, Nevın ve et arum-

lardır. Tila Hanım • aon taalardan 
birine bile iıtirak etti. Ve ta•ı aonu. 
na kadar muvaffakıyetle devam et. 
tirdi. Diler hanımlar, en fazla bir ay 

ı içinde ta•lere ittirak edebilece 
I dir. 

Kulüp gittikçe büyü1<>r, aza 
her gün artıyor ve kulübe yenide 
racabeyden atlar getiriliyor. Bu 
başka bir kaç dreae at da Mac 
na aza tarafından fahsi olarak 
rit edildi. Bu yeni atlar da gel 
klüp her zaman kırk elli atlık f 
tertip edebilecektir. Kırk elli atlı 
§&•, en az, 150 kitilik bir klüp, b · 
nici kuvveti demektir. Bu kuvvet 
olarak teşekkül ettikten ve ilk tec 
devrelerini geçirdikten sonra Ank 
dan atlı sporun gÜzel haberleri 
ti rekorlan dinlenebilir. Bir de 
atların şöhreti. 

Mesela kadınlı erkekli binicile 
bahıedilirken filin hanım fU k 
yüksek, filan bey fU kadar geni, 
dı derken, buna bir de, altında 
Karacabeyde yetişmi~ tam veya 
rım kan Kutlu veya Mercan diye b 
ıim kan21ır yanındaki iıimlerle m · 
yeaelerl yapılır. 

Ve aaıl o zaman bugünkü atlı 
nın manaaı anlatılır. 

Yerli ve yabancı at itlerinden 
yanlar ıararla anlatıyorlar ki; 

Karacabey batla olmak iizere, 
leketimizdeki haralarda ıslah au 
yetittirilen hayvanlar, batka me 
ketlerde yetişmiş cinai tek&mülün 
mal ebnlı hayvanlardan zamanla 
ha miiapet neticeler verebilirler. 

Bünyece küçük, göateri,çe al 
olmamalanna rağmen yerli atla 
zın, her türlil dayaıuld.ık kalıiliyetJ 
bilbaaaa, aıabi çeTik çalak kani 
meziyet diye anlatılacak bir çok 
ausiyetleri vardır. 

Geçenlerde burada taolerden h 
de, Karacabeyin bir yanmkaru, 
bünye n bakımca muadili olan di 
atlar araamda cidden faik mezi1e 
ıröaterdl. 

Ankara kulübü ilk achında 
beyin kırka yakın atının mÜ§teriai 
clu. Kttk ata mlltteri olmak d 
kırk tane daha iYİDİn 1etipneal ve 
den ele geçecek bu atlarla köy .a 
nın ıalah edilnıeai demektir. 

Y alıuz alla yalnıa eilence, tık 
lot zarif tapka deiil ı 

Köyün ab, gÜzel at, gilzel binici 
ıporla gÜzelleten sporla aaflamla 
atçı bir neail. 

lıte atlı aporun davau. 
•• 

Manej yerinde Dahiliye Velılli H lror diplomat/le menaap mümtaz zeva 

............................................ 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugün buı•c• 

Gündüz benim 
Gece senin 

Fransızca sözlü senenin en aüzel filmi 

Bu ı•c• Kulü 
İki bllyllk fil m birden 

D0G0N GECESi 
Tllrkçe aözlü tarkılı fil111 

ikinci film 

Zindan Kaçk111lan 


