
Pt.RŞEMHE 

15 NİSAN 1935 

8 inci aene No. 2574 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Ba9muha.rriri 

Siirt Meb'u•a MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdüril 
ETEM iZZET 

~gani İstikrazı 
liirkiye dlmhuriyetinin ilk da. 
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İıtikrazı olan Ergani Demir

~11 iıtikrazı Nisanın birinci gü
~ den beri yazıhn~ğa ~lamıt-

1

,· Batvekil PBfA, geçen gün Fır
tı'upunda on günlük kayıt mu

~ leıi hakkında izahat verınit
.' lınıet Pqa, araya bayram gir

liı olmasına rağmen, on günlük 
~elenin memnuniyeti mucip 
\Lllğunu bildirınittir• Bununla be
ı''."r, Batvekil Pqa, tuarruf er
~llla ve alelumum halka, bu ia
·~ ait faydaların daha iyi an
~ına.ı lüzumunu ileri sürınüt-

Iktısat Vekaletinde ek
sikler tamamlanacak 

Vekalet teşkilibnın nasıl kuvvet. 
lendirileceği tetkik ediliyor 

Ankaradakl umumi çalışma 

L latikrazın kayıt muamelesine 
~lıyaiı bugün on iki gün oluyor. 
1.:tt _günlük bayramı çıkaracak o
~k , kayıt için ancak sekiz gün
ltL· llıesai aarfedildi demektir. Bu 

1Qz gün içinde ne mikdar istik
~ ~ydedildiğini ~ilmiyo~. :a
.,_t hıç tüphe etmıyoruz ki eger 
"'<thiyeti ve faydaları halka anla
~lııaydı, belki de arzedilen bütün 
~"iller 'imdiden sabn almmıt o
~ktı. Bunun için de bir heyet 
~kil edilmeli ve her gün gazete-

• radyo ve bütün nqir vaaıtala
~dan İstifade ederek, kuvvetli 
.. ~ Propaganda aeferberlili yapıl
....,,lı 'd' 1 ı. 

'.tr A\'rupa gazetelerini takip eden-

Aldığrmız malflmata nazaran, 
tktısat vekaletinin dahili tetkilab 
esaalı aurette değittirilecek ve ye
ni eaaalar dahilinde kurulacaktır. 
Vekalet merkez tetkilatırun tafra 
te,kilatına nazaran çok zayıf oldu 
ğu anlatılmıtlır. Bu itibarla mer
kez tetkilatı takviye edilecektir. 
Bunda hilhaaaa merkez haricinde
ki müdürler ve memurlardan iıti
fade edilecektir.Ankarada harici ti 
caret mümeaıilleri ve ıruntaka mü
dürlerinin yaptıkları toplantılarda 
bu tetkilat meselesi birinci müza
kere mevzırunu tetkil etmektedir. 
Mıntaka tetkilatı içinde bilhassa 
iki tekil dütünülmektedir. Mmta
ka tetkilıitının biraz daralblmau 
mevzuu babaolduğu gibi, daha zi
yade büsbütün lağvı öne sürülmek 
tedir. Mıntaka ticaret ve iktısat mil 
dürlilkleri yerine ofia tetkilib ya-

lkhsat Vekili Celal B. 

pılmaaı milnaaip görülmektedir. 
Harici ticaret mümeaailleri araam
da da bazı tebeddüller yapılacağı 
anlqılmaktadır. 

' dahili iatikrazlarm piyasaya 
~ıl plase edildiğini bilirler. Bu 
ti •uıta bilbaaaa Amerikalıların ib 
1 ('' vardır. Gazetelerin ilk aahi
d' erinde ve kalabalık meydanlar
ıı' kurulan aaat ,eklinde levhalar 
~ kaydedilen iıtilaazın mikdan 

10ıterilir. Bu saat yelkovanlarının 
0~ ikiye doğru yaklatmaaı kayıt 
~ll•ınelesinin de sonuna gelmekte 
hduğunu gösterir. Bütün millette 
L ~ilkle saatin on ikiye gelmesini 
"'lder. Bankalar, zenginler, küçük 
~ erbabı tahvilat aabıt alır. 
d erkea mali kabiliyeti dereceıin-

Esnaf bankası tasfiyesi 
istenecek hale geldi! 

Dün Umumi mecliste şiddetli ten. 
kitler ve münakaşalar oldu 

ııı" Yelkovanı on ikiye dotru y(irüt- Bir komisyon vaziyeti 
--~ğe çalıtır. Ve on ikiye Yarmak lıtanbul umumi mecliıi dün aaat 

tetkik ediyor 

illi bir gaye ,eklini alır. 14 de birinci reia vekili Sadettin Fe-
Bizde iatikrazm ka•dma L--lan rit Beyin riyaaetinde toplandı. Dünkil 

d • b 'I al ' ~ içtimada Euıaf Bankaaı iti çok bara
~gı 1 e elflnıum halk kiitleai retli münakatalara vNile verdi. Be
('rafından haber almm•m•ftır. tediye reis muavini Nuri B. bankaıım 
"lll!etelerde çıkan iJ&nlarm batm- vaziyeti hakkında ıu izahab verdi: 
4 "Maliye veklletinden" gibi u- - Eıınaf Bankaaı 9 ıene e\'Vel 100 
lııtıın1 bir tabir vardır ki bilyük bir bin lira sermaye ile t"f8kkül etmit
~ina ifade etmez. Bu illnlar ku- tir. Belediye o vakit 10 bin liralık 
İ.~ reamt bir lisan ile deiiJ, cazip hiaae olarak aermayeye iıtirak etmit-
"11' ti. Eaki Belediye amele aandıfında 

tekilde :yaul-hdlJ'. aahipıiz kalan 70 bin lira da, ileride 
Hiç filphe yoktur ki Ergani ia- amelenin terfihi İçin aarfedilm• k il

lilaazı, her ııruf halk için en ca- zere mukabilinde hlaae aenetleri aı .. 
~p bir pl••mandır. "'----'ı dev- narak bankaya Terilmiftir. Belediye, 
) - V1IDllUIJ idareyi huauıiye ile blrleıtirilmeden 
etinden intikal eden dahili iatik- ..,....ı temniye mabadile Eıınaf Ban
ıq açık piyasada 95 ten daha faz- bama meYduat olarak daha 100 bin 
~Ya satılıyordu. Halbuki o/o 5 fa- lira yatınmttır. Bank•om alacatma 
1di Ergani istikrazı 95 ilzerinden yalan miktarda borcu Tardır. MatlG
la.tıldığı gibi, bir de ikramiyesi babnm talı.ili, buhran dolayııile 
• mibnkün olamamıtbr. Bunlarm tab
'rdır. Yani taaarnıf erbabı yüz- ıili kabiliyetini kuTTetll l'Örmüyo

de bet buçuk gibi çok aajtl~ ve ruz. Banka iyi bir vaziyette değildir. 
her zaman paraya delittirilebile- Fakat infiaahı defil, inlıltafı lazım
tek tahvil aabıt alıyor, hem de çe- dır. Bunun için Belediyeye bazı mü
~ilecek piyangoda ldllliyetli para racaatlar Tardır. Bunlan yapanlar 
<\zanmak ihtimalini aabn almıt ticaret llemlnde iyi taıımmıı n ta• 
b • yani itimat znatbr. Kendilerile mü
~lllunuyor. Bu kadar cazıp tartlar- -kerede bulunuyoruz. Müzakereler 
l Piyasaya çıkarılan tahvilatın iti- iinıit TOricl bir aafhadadır. Bu zeTat 
"8.rf kıymetinden de yukarı çıkma ı----~,.---==~---
11 Yakın bir ihtimal olarak kabul 
~ilebilir. 

Kaldı ki Ergani btibuı yalnız 
~d menfaat İtibarile değil, mü
Lıın bir milli te,ebbQalln tahakku· 
"llna nrdım edeceli cihetle de ta
~f erbabının rağbetine maz
~ olmalıdır. Clımlıuriyet hükil
lııeti, yapbğı bu ilk letiluaz ile zen 
tiıı bir bakır mıntakaaı olan Er
l'Di:yi timendifer ,ebeke.ine rap
ledecektir. Yer altmda aaklı kal
llııt büyük bir eervet olan bu ha. 
Itır ınadeninin itletilmemeaine ae
~p, bir nakil vaaıtaaı bulunmama 
'ltıdan ibarettir. Deve aırbnda nak 
ledilen bir maddenin ATI'Upa pi
)'8alarmda rekabet etmesine im
~ yoktur. Binaenaleyh bu Ni
~ ayı zarfında Tilrk tasarruf er
~ bmm verecekleri para, milli ilc-
'6.diyabmızm inkip.fmda birinci 
~ecede ehemmiyetli bir rol oy
~l'acak olan bir madenin iktıaadi 
~it tekilde itletilmeaine yardım e
~ ~ektir. Yani hem tahıl menfaat, 
~Ilı de milli iktısat, piyasaya çı
~· tılaıı Ergani iıtikrazırun bu ay 
b 111de kimilen Türk tasarruf er-

i. 'bı tarafından satın alınmasını 

nmııınııııınmıııııııntH 
Kontejan harici Amerika

dan g~tirilecek eşyanın Iiı
teaı 2 İnci sahifemizde 

111111111111il111111111111111111 

Cerxlet Kerim Bey 

Belediyeden aadece manevi mllzalıe
ret temin edilmek, bankaıun timdild 
tekil, idare heyeti defittirilmek ta~ 
tile bankanm iyi bir Taziyete kona
cafmı temin ediyorlar. Heyeti umu
miye t&ıvip ederae bankanın lnartaril 
maama çal~mak milmkün olacaktır. 

T aı1liye etmeli 
A.u.daıı 5emhJ. B. mekemm teklifi-

ne itiraz etti: 
(Devamı Sinci ııahifede) 

'l' 1 1 zam ediyor. 

1 
Yukarıda: Romen izcileri abideye çelenk koyuyorlar. A,ağıda: Sinema 

Ahmet ŞOKRO artisti ve tenör D. Jose Mojika (X) Sirkecide ve ıereline verilen çayda 

, ~ 

29 uncu Liste 
ANKARA, 12 (A.A.) - T. 

D. T. Cemiyetinden: Kartılıkla
rı aranacak arapça ve farsça ke 
limelerin 29 numaralı liıteıi fU· 
dur: 

1-lcabet 
2-lhtilal 
3-lhtikar 
4 - ihtimal 
5 - lhtt.a. - Hia'ten -
6-lhtiva 
7-lhtiyag 
8-lhtiyat 
9-/spat 

10-ltham - lttiham • 
11 - ittihaz; 
Listede çıkan kelimelerden 

mi.nalan birden fazla olanların 
her manası için ayn karfılıklar 
ileri sürülebilir. Kartılık göste
ren zatların gönderdikleri kartı 
lıklardan duyulmut ve ititilmit 
olmıyanları hangi kayııaklardan 

1 
aldıklanru göstermeleri rica o
lunur. 

Paris itilafı 
Hafta içinde imza edi
leceği haber veriliyor 

Zelılii ve S. Şükrü Beyler 

Kokain mlicadeleal clevam ederken müskirat kaçakçıları ile de ağr'lfı· 
lıyor. Resmimiz dün Y edikulede meydana çıkarılan rakı fabrikasını 

göstermektedir • 

Başka meınleketlerde de 
şubeler açmışlar 

Eroincilerin kurdukları teşkilat 
.zannedildiğinden daha geniş! 

G6mriik muhafaza kumandanı ıehrlmlze ge'dl 
Yeni bir eroin kaçakçı tebekeıi- f&lll refiklerimizden biri, bu l'rupun 

nin izi üzerinde yürilyen Gümrük da, birinci ıebeke ile mütterek bu
Muhafaza idareıi, henüz gizli tutu- lundufuııu yazmıpa da bu haber 
lan mü.bet deliller elde etmİ§ bulun· teeyyüt etmemiftir. 
maktadır. Bu yeni tebekenin terma- Yeni iaticvaplar 
yedarlarmı zengin bazı Muaevilerin Gümrük Muhafaza idaresi, bu ye-
te,kil ettifi Te bu grupun ele geçen ni tebekenin takibine devam eder
Rum grupundan ayn olarak faaliyet- ken Emniyet Müdürlütü de ele ..... 
te bulunduAıı anlaıdmaktadır. Ak- (Devann 4 ilncU ııahifede) 

Kontenjan harici 
Vekalet tarafından hazırlanan 

Pariııte •parafe edildiğini yazdı- yeni• kararnamenı•n esasları 
ğmıız Osmanlı borçları itilifmm 
bu hafta içinde imza edileceği ha- ANKARA, 12 ( Telefonla ) - mitir. 
her verilmektedir. Saraçoğlu Şük- 26 Şubat tarihli kontenjan karar- Bu kararname yarm Reaml Ga-
rü Bey bir hafta on güne kadar Pa nmakameuz~ineirne talktbb~~ttınıve'-•~~tlı~nycleatbtır-a- zete. ile.bil~ edi~~ktird.dKararnl . b~I-

- ......, menın ı tiYa ettiıs• ma e erı ı -
riıten tebrimize gelerek Ankara- zırlanan yeni bir kararname heyeti diriyorum: 
ya gidecektir. lıtanbulda bulunan vekilece müzakere ve kabul edil- (Devamı 5 inci ııahifede) 
Türk dayinler vekili Zekl.i B. deSa -------------------------
racoğlu Şükrü Beyle birlikte Aıı-
karaya gidecektir. 

Piyango. 
Kazananlar 
Bir talihli memuriyet

ten çekiliyor mu? 
14 ilndl tertip Tayyare piyan

gosunun aon ketideai diln bitmit
tir. Evvelki gQn
kü ketidede diln 
yazdığımu talih
lilerden ~ka 
Meyvehoft& kab
zimal Mehmet E.. 
fendi 100 bin li
ra Heybeli ada
da duvarcı Ya. 
ni Efendi 30 bin 
lira, Aarl sinema 
yeznedan Niko 
Efendi 30 bin li
ra kazanmıtlar 
dır. 

Dilnkü ketidede çıkan 60 bin 
liralık ikramiyenin onda birini 
Servet kitesi mütterilerinden Oa
küdarda ditçi Sabri Bey, onda bi
rini de Milyon gİfeai mü9terilerin
den Kadıköyünde Mısırlıojlun
da Akbıyık aokafında 2 numara
da oturan Mahmut Bey ka:ıanmıt
br. Tayyare Cemiyeti aevkiyat i
daresi memurlarından olan bu 
Mahmut Bey ~k ihtiyar olduğu 
için ikramiyesini alırken artık me 
muriyetinden istifa edeceğini ve 
geri kalan ömriinil iatirahatla re
çireceğinl aöylemittir. 40 bin lira
lık ikramiyenin onda birini de Ka
der gİfeıİ miltterilerinden Taksim 
de otııran Matmazel Margarit ile 
Milyon gi9eıi mil9terilerinden is
minin söylemiyen bir taharri me
muru kazanmı,lardır. Diğer ka
zananların numaralan ve ikrami
yeleri ile Amorti kazananlar 7 in
ci sayfamızdadır. 

Köprü üstünde cinayet! 
Katil bir kurşunda sevdiği kızı 

yere serdi ve öldürdü r 
Ôldllrlllea Ajansta daktilo lıfeL Sllzaadır. Ajana memarla
nndan Fedai B. nezaret alhna alındı. • Bepktaı cinayeti 
Dün alqam aaat 15,30 da köprfl üıtüncle 

kanlı ..... çok nhpy.- bir ciıayet ol:t.:enç bir im arlraamdan beynİIM 
bir tabanca kurtunile caıwz oLı,. 

rak yere Mrilmiıtlr. 
Vak'a köprilnüıı çok kalelıalık olıfuiu 

bir 1aatte cereyan et:tifj balde cinayetin 
faili ele geçlrilemmniı Ye anaızm patla.. 
yan ai1i.h oealle d.ıı,ete dilten ballı: aal
lan ........ cı. pdm kaybolmuıtur. 

Oldiirülen kim? 
Clm7et:e kurban gld- b:ıı Sm:an 

Yont. lmııi.nde bir Muaeri kncıdır. 
Kendlal epeyce bir zamaııdanberi (A.A.) 
l!jenınnda fnı•nca daktiloluk etmekte 
idi. 
Metnw.ı Sam -11m '"' P cazip

tir. T•bmh- 25 yatlarmcladır. Dürüat 
bir kn ol.anlı: nnınmııtır. MI. Suzanm 
aon ıı:amanfu'cla kendiaini lldım adnn ta
kip eden bir gencin yılıpkLimdan pklyet 
et:tifi Te bu l'eDce hİç yüz Tennedia'İ 
lıalda - takilıatm.ı..ı lı:urtulunadıtı 

Be,ılrtafta .ı,.kı tanıluıdan ölJiirülerı 
K.e1'WrHanrm 

a&ylamnektedir, 

Cinayet nemi olda?. 
Gece geç vaklt yaptıtmuz nbkiketa 

söre dnayet fÖyle olmuıtur: 
MI Suzan, dün aktam da b ... zamanki 

ıribi itini bitirerek arkadatlarma veda et 
mit n çantaamı kultuğuna ıdaralı: An
kara caddeai yolile Eminönüne inmittir. 

(Devamı 4 Uncti sahifede) 

Cinayet anasında K.öprli ü.wrine yıiıl an halk ile maktule Matmaz;el Suz;a
nın Anadolu Ajan8lnda it ba ıında çekilmiı bir resmi ... , 



MiLLiYET PERŞEMBE 13 NlSAH 1933 

Tarihi tefrlkaı 145 

93felaketleri velgnatief 
HARİCİ HABERLER 

Bulgaristanda vasi salahiyetli 
tiir prenslik isteniyordu 

Osmanlı devlet adamlarında müz
min bir hastalık hükmiiııii alnut olan 
bu vatanın ihtiyaçlanndan ziyade ken 
di ıahıslannı diqürunek itiyadı Saf
fet Patayı da eziyor, üzüyordu. Bunu 
anlıyan ve latanbul ricalini çok iyi ta
myan Ceneral lanatief Osmanlı vezi
Tİnin yüreğine biraz au lef'Pmek. iıt .. 

hükümdarlannı tahttan indirmek. 
Ruayaya meydan okumak yolundaki 
mecnunane hareketleri bugiin bu a
kıbeti meydana getirmittir• 

Rusya olmazsa •• 
lktısat konferansı mu

vaffak olur mu? 

di : 
- Bu muahedeyi imzalamak, ı ... 

tanbul konferansında •• Londra pro
tokolünde talep ..edilen mutedil tart· 
ları kabul ebnemenizin bir kefareti o
lacakbr. Siz, bu muahedeyi imzala
cnakla hakiki bir ntanpe"er, bakilU 
bir devlet adamı oldufunuzu İspat 
tmiş olacakaınız. Çünkü bu yapaca· 
ğunız muahede 1876 ... 1877 senele
rinde irtikap edilmit olan hatalan ta
mir edecektir. Bu muahede ile devle
tinizi daha büyük zararlardan Ye fe
laketlerden koNlllluf olacalumız. 

- Doğru aöyliyonunuz, ceneral. 
Vaziyet dediğiniz gibidir. Fakat. .. 

- Fakat, ne? Yokaa lstanbulda 
lngiliz ve Avusturya Sefirlerinin ver
dikleri ümitlere mi kapılıyorsunuz? 
Benim hepsinden haberim yar, Onlar 
•İze muahedey; Avrupa kuvvetile la· 
dil ettirmek ümidini daha açarken 
kendileri için memleketinizden yerler, 
menfeatler teminini tart koşmadılar 
mı? lngiliz filosunun bir top bile at
madan Maltadan lıtanbula kadar ge
Iİ• i size Rus onlulannın Tunadan her 
odımda dövüıe dövüp Edirneye ka
dar gelmesinden daha pahalıya mal
olacağından korkmuyor musunuz? A
•·u•luryanm bir fİfek bile atmadan 
Bosna ve Hersek gibi iki büyük vila
ydinize el koymak istediği meydanda 
değil mi? 

- Ceneral, Ruaya ile aramızda ma
kul ve mutedil bir anlatma mümkün 
oluna, bütün bu tehlikel..d- kurtu· 
labiliriz. 

- P •ta Hazretleri, Iİa eaki bir d..,,_ 
Jet adaınurruz. Habrlanmrz, mer
bunı SuJtan Aziz z•m•nmda ben 
Rusya ile Türkiye arumda aamımı 
dostluk ve komıuluk kurmalı: için ne 
adar çabpnqtım. Gerek merhum 

ıultan, gerek onun bau batYekilleri 
de bu sayretimi takdir ederlerdi. Ne 
·apayan ki m-.leketlerine bilerek 

bilmiyet"ek kötGlük eden baıka bir ta· 
kını devlet adamlan, benim bu iyi ni
vetlerimi takdir edemediler. Onlana 

- Evet. Tamamile aizin fikrinizde
yun. 

- O halde, daha vlıllfin akıbetler
dea memleketiniz; korumak üzere a&• 

mimi surette Çar Hazretlerinin hüku
metlerine bağlanmıa. 

Müli.lr.at, uzun aünnüttü. Saffet 
Pap yorulmuftu. içeriye lr.açmtf göz• 
leri bulanmıt, aan yüzü aüzülmüıtü. 
Ayağa kallr.tı. Veda ederken ded; k;, 

- Ben hakiki bir :'Wüalümanım. 
Mukadderata inanmm. Ruayanm bat
murabhaaı olan zab aailinenizle aa• 
mimi bir müzakere neticMinde iJd 
koonıu dnlet araaında kuYYetli bir 
doatluk kuracak ve .bu gibi münazaa· 
lann önünü alacak bir muahede akli
ni candan, yürekten arzu ederim. 

lırnatief, Türk diplomabnı letyi et
tikfen aonra, kendi kendine Saffet Pa· 
'aı•ın bv garip tezatlarına bir hayli 
güldü . .. 

Bulgari•tan meselesi 
üzerine münakaşalar 

iki hatmurahhaa nraaındft ilk mÜ• 
nakata edilen mesele, Bulgariatan İşi 
oldu. Esaa sulh muahedesinde ilk 
madde bu idi ve ,öyle diyordu: 

"Bulgarütan, hududu elueriyef Ü· 
zer• Bulgarlarla meskW. olan mahal
ler itibarile tayin olunmak u. her hal
de lstanbul konleran11t11ın teruip eyle
diği huduttan afQğı olmamak ıartile, 
mümtaz ı,.ı uergİ ile mükellef bir bey
lik haline konulacak, bu beyliğin milli 
ffırUtiyan bir hükumeti rıe yerli cuke
n olacak ue Onnanlı oakm bundan 
böyl~ orada ikamet etmiyecektlr.,, 

l1JD&lief, bu ana hat üzerine kur
duğu projede Bulgariatan ~ifi 
ne görülmedik bir geniılik veriyordu: 
Bulgar hudutlan, Karadeniz aahilin
de Balçıktan baılryarak. Twaanm gar
be doğru büküldüğü noktaya gelecek, 
oradan Tunayı takip ile Vidin ıimali 
garbiıinde Sırbistan hududu ile birle
'4'Cekti. Buradan Sırp hududu boyu,.. 
ca cenuba inen Bulgaristan hududa, 

(Devamı var) 

Amerikadan ~elecekeşya 
Kontenjan harici gelecek eşya 

listesini n€ ş rediyoruz 
ANKARA. 12 (Telefonla) - A

merikadan Türkiyeye kontenjan hari 
ci olarak aokulacalr. qyaya müteal
lik liste buırünlrii reami gazetede net 
rolunmuıtur. Listeye yalnız dahil o
lan euanm cinsi ile tarife numarala
n bel'Yeçbi atidir, 
No. Tarife Cinai 

23 a,h,c 

78 a 
163 

\55 a, b 
231 a,c 
297 a . 
305 c 
306 a 
353 a, b 
366 a,b,c 

367 a,b,c 

368 a,b.c 
369 a,b,c 

370 a,b,c 
389 
399 
Hl 
~44 

446 a,b.c 

446 c 
448 
449 

Kondanae edilmit ııe· 
kerli ve .-keraiz aüt hü 
laaau. 
Sun'i kO&ele 

~itaıteli mamulat ve 
aaıre 

Ananaa 
Selliloit mallar 
Büro levazımı 
M ntar conta 
Tahta etor 

ltinat 
Pamuk İpliği yalm kat 
lr.aaanı>: 
Pamuk iplifi hükülmüt 
lr.aaanız 
P amulr. ipliji kaaarh 
Pamuk ipliii boyalı ;. 
tampalı. 

Pamuk İpliji merserize 
Amafuör ı..tataaı 
Korsa kemer ve saire 
LA.tik aoluay-u 
Tamir yama ISoiuk 
yaına) 

Elastiki menaucat, liu
tiğe batınlmq menau. 
cat. 
Band ızole 
Lastik m•mnllb 
Tarifede zikredilmi-
yen lastik mamulatı 

449 Lastik topuk. 
449 Vantilatör lr.ayqı. 

52 a,b,c 453 Linelec.n muıamba 
476 a.b Zrmpara mamul"tı ve 

tozu. 
477 a Fren balataaı. 
477 h Debriaj balatau. 
488 a,b 494 Elektrik muhabere te
a, 526 a,b,c siaatı, elektnlr enatal. 
552 a,b 558 e, li.syonu ve malzemeai, 
1,2,3,562,563, elektrikle itler el ala-
618,619,620 b Ye aair bu.sual alaet-
633.653,a c, 654 a,b ler. 
SOS Umba ampulleri. 
515 d Fener camı. 
524 a,b Demir tel. 
528 b Patinaj :ıinciri. 
530 Kamyon dinğili maka-

11 ve tereklek •• akaa
mı. 

533,565 a,b,c Büro efyaaı, kaaa· 
536, 538 lar. 
535 Elektrik aoba 've fren· 

leri. 
53 a,b ,l,Z,c, Et a1ılt ve edevatı 

d,b,v,1,2 
539 e,f 

551 

T rra, ve makine bıçak
ları. 
Demir tel ve kayıf bi
donları. 

552 a,b,c ElektTik malzemeıi. 
553 Demir cİ•ata ve aomun 
558 a.b Dolma kalem. 
558 h, 1 Koruple kablo. 
562 Bak1r perçin çiYiıi. 
565 b Bakıl' motör contaaı. 
505 - 634 Radyolar. 
606,607d,1,2,EGraınofon ve plakları. 
615 Fotoğraf makine ve 

616 

617 a 
filmler) . 
617 b 

malzemesi. 
Sinematoğraf ve pro
jekıİyon cihazları 
B<>t (ekspoze olmamı• 

Dolu ( ekapoze olmuı) 
•İnema filmleri 

619 Radyo ve akr.amr. 
622 Kuluçka makineleri . 
634 Hoparlörler. 
651a,b,c,ç,d,e Autbcon motörleri. 
652a,b,c,d,h, v Elektrik motörleri. 
652a,b,c,d.h,v Buji karbüratör, deıtra 

653 • 
653 c 
662 a.b 

tör, manyeto •e saire 
Olcumülatör. 
Elektrik pilleri. 
Yazı ve beaap makine• 
leri. 
Zirai alat "" yedek 
malzemeıi. 

665 Her nevi tulumbalar. 
666 a Kriko. 
666a,b,c,d,vHava tazyik makineleri. 
667 b tenezzüh otomobilleri aksann 
667 a,2 Yolcu otomobilleri 

667 a,3 

( 900 den l500 kiloya 
kadar). 
Yolcu otomobilleri 
(1501 den 1750 kiloya 
kadar). 

679 b Motosikletler. 
689 Yel değirmenleri 
702 a,b,c,d,h Madeni boyalar. 
702 a,b,c,d,b Beyaz kurtuıı, minyon 

703 d 
veaair ku......, balitalan 
Yaz• mAkineleri ~ritle 
n. 

704 a 1,2.3,b, Sanayie mahaus mW-
1,2,3,c,1,2,3 tahzer boyalar 

709 a,b Vernik 
710 S sutkoatik karbonat dö 

760 

782 
817 a,b 

aut bi~t dö aut 
Hataratm itli.fma mab 
ıua maddeler 
Gliserin 
Cerrahlara mahau. i
pek, iplik •• kirit 

859 c Oyuncak balonları 
861 % 40 Advalorem 

Mukellefiyetine tabi ohm t~nfede 
zikredilmiyen madd ler. 

MOSKOVA, 12 ( A .A.) -Tası 
Ajansından: Ağır aanayi komiser 
liğinin n1l4iri efkarı olan Za lndou 
stria lizantsiu gazetesi, başmakale
sini yakında yapılacak olan Va
fington mükalemelerine tahsiı et
miştir. Bu gazete Sovyet R!1ıyan':° 
bu mükalemelere davet edılmemıt 
olmasının dikkate taYan olduğunu 
yazmaktadır. Bu hal Ruıyada efka 
rı umumiyeyi hayrete düşürecek
tir. Zira cihana ikfisadi meselele
rin Rus;ayı davet etmeksizin mu· 
vaffakıyetle tetkikine tevessül edi
lebilmesi anl84ılmaz bir ~ydir . 

Gaye 

VAŞiNGTON, 12 (A.A.) - M. 
Roosevelt'in V qingtona davet e
dilmis olan ecnebi mümessilleri ile 
yapac'.ağı mükalemeleri~ .batlıca 
gayesi, vasi mikyasta ve ıktısat sa
hasında silahları bırakma progra 
mı vücude getirmek için mÜ:!:akere 
terde bulunmaktadır. 

LONDRA 12 (A.A.) - lngiliz ' v . noktai nazanna göre .. ıngton 
mükalemelerinin Ottowa itilafna
melerinin tadiline sebebiyet verme 
si muhtemeldir. Borçlar hakkında 
yapılacak bir itilafa mukııbil lngi
liz tarifelerinin indirilmeiİ istenil
mekte ise de gümrük tarifelerinin 
miltekabilen indirilmesi hU1Usu
nun Beyaz aarayda açılacak mü
zakerelerde kabule taYaD bir esas 
olabileceği kabul edilmektedit-. 

Bo~ me•elui 
LONDRA, 12 (A.A.) - M. Mac 

Donald'ın yakında V-.ingtona ya 
pacağı seyahat dolayııile İngiltere 
hükUmetinin İngiliz borcu meaele 
aini yakında toplanacak iktısat 
konferansı için hazırlık m~amın
da yapılacak mukalemelenn mev
zuunu tqkil edecek beynelmilel 
meseleler aranna sokmak laavvu 
runda olmadığını söylemektedir. 

Bir Hukuk alimi öldü 
BUDAPEŞTE 12 (A.A.) - Ma 

ruf Macar hukukçularından ve bir 
çok ecnebi akademileri azasıııdan 
M. Victor Concba, ölmüştür. 

-0--

Von Papen Pruaya 
batvekill 

BERLfN, 12 (A.A.) - Pnııya 
umum •alin olan Reicb ~vekili 
M. Hitler, Göeringe bir telgraf çe
kerek kendisini Prusya B~vekili 
tayin etmekte olduğunu bildirınit· 
tir. Sa.vekil bu telgrafında diyor 
ki: 

Bu ayın mücadeleci Göringe on 
seneden beri milliyetperver .asya
liıt hareketine yaptığı büyük hiz
metlerden ve milli ihtilalin muvaf· 
fakıyetinde büyük bir amil olan 
Pruı1a Dahiliye komiııerliğindeki 
gayretlerinden dolayı duyduğum 
minnettarlığımın ve kendisine o
lan itimadımın bir delilidir. 

Bir tren faciası 
BOGOTA, 12 (A.A.) Bir 

tren Tunja yakınında yoldan çık· 
mıttır. 21 ki•i ölmüş, 43 kiti yara· 
lanmqtrr. 

Fransanın cevabı 
LONDRA, 12 (A.A.) - M. de 

Fleuriau, dün akfam Franıız me
morandomunu Hariciye nezareti
ne tevdi etmiftir. 

Yuaan mallye•i 
CENEVRE, 12 (A.A.) - Yu

nan hükUıneti, memleketin mali 
vaziyetini tetkik etmek üzere mü· 
tehassrslar göndermesini milletler 
cemiyetinden İstemi9tir. Yunani~
tan, böyle bir tetkikin mali i9lerı· 
nin iyi idare edilmesi noktasından 
tevlit edeceği menfaatten kat'ı na· 
zar, harici borçların faizi hakkın· 
da alacaklılarla yapılacak müza
kereleri kolayla.bracağı mütalea· 
sındadır. 

- -
Belgratta 
Cumhuriyetçiler 

BELGRAT, 12 (A.A.) - Dün 
cümhuriyet lehindeki diifünc:eler· 
den dolayı 4 edip temf edil.mit
tir. Eski Sırp cümhuriyetçi fırkası 
azasından 8 kitinin evinde arattrr· 
malar yapılm19tır. Resmt mebafil, 
bu meselenin ehemmiyetsiz oldu
ğunu beyan etmekte ve bir g{l.na 
beyanlltta bulwunamaktad1Tlar. 

Rusya'daki meraklı 
davaya başlandı 

Muhakemenin neticesi İngiliz.Rus 
münasebatına müessir olacak 

MOSKOVA. 12 A.A. - Tasa A· ı 
jan11ndan: Tahripçilerin davaaı, yük 
sek mahkemenin Uricb yoldatın riya 
seti altında aktetmia olduğu hıuusi 
bir cebe ile batlamıştır. 

Müddei umumi Vychinaki ile mu· 
avinleri Roguinıki ve Toyunıki iddia 
mevkiinde bulunuyorlardı. 

İngiliz aefareti mümeuilleri ile di
ğer sefaretler, Sovyet matbuatı mü· 
mesailleri Y'e yÜzlerce ecnebi gazete .. 
ci hazır bulunuyorlardı. 

Neyle ittiham edüiyorlar? 
LONDRA, 12 A.A. - Hariciye ne

zareti bu aabah bir takım Rusya teba
ası ile birlikte haklarmda takibat 
yapılmakta olan İngiliz mühendisler 
hakkında Guepeu tarafından veril
mit olan ithaınnameleri neıretmiıtir. 

ı - Zlatouat elektrik santralinin 
ta hribi ve orada casusluk yapmak 
maddesi. Cünkü santral müdürü Gu
aev bir takım mal.:imat mukabilinde 
Ma.~ Donald'dan para ahnıt •e obüa 
ve çelik istibaali.tmı tenkis etmek i
cin .antralde birçok anzalar çıkar· 
~ı~ olduğunu aöylemi,tir. 

Mac Donald ile Sokoloff'un bu it
bamlan kabul ve tealim etmiş olduk· 
lan Thomton İM! "cürüm ,erikleri" 
nin bu beyanatlannı teyit etmit oldu· 
ğu söy lemnektedir. 

2 - Tcheliabinsk aantralinin tab
n'bi. 3 - Zuevka aantralinin tahribi. 
4 - lvanovozneasensk santTalinin 
tahribi. 

Bu tahripkarlıklarm yapıldığını 
Rua tebaaaından Labanov teyit el· 
mektedir. Bu adama Nordwal'm fab
rikalarda tahribat yapı: ı için para 
vennit ye Wicken malzemesine do
kunmamaaını taniye etmit oldufu 
söylenmektedir. 

5 - Moaenorg aisteminia tahribi, 
bu meaelede Thomton ile Monkhou· 
ae biribirlerini lekeleW.lerdir. 

6 - Baku İatasyonunun tahribi, 
buradaki anzlara, malzemenin bo
zu1masmdan münbaistir. 

930 aenesinden beri bu mühendis
lerin iktıaadi. amai ve aiyaai caaualuk 
yaparak aldıklan malUmatları lna:il
tereye bildirmekle meşgul oldukları 
beyan edilmektedir. 

lngilterede alaka 
LONDRA 12 A. A. - Moakova 

mühendialeri davasının arifesinde 
Sovyetler hakkında kullamlan şiya• 
si liıan, bilhaaaa pek tiddetlidir. 

lngiltere hükiimeti, davanm aafha
tmdan aaab aaatine malllmat alacak 
,,., bu davanm neticesi lngiliz • Rua 
münasebatmın akibetini tayin edecek 
tir. 

Ticaret muahedeainin tecdit edil
memesi, halihazırda Rua aabJ müea
aeaelerinin istifade ebnekte olduklan 
diplomatik muafiyetin ilgaamı intaç 
eyliyecektir. Bu müeaaeseler iae hu· 
kuku umumiye rejimi albnda muame 
lelerine devam etmek istem.İyecekler 
dir. 

Muhakemeye bQflandı 
MOSKOV A, 12 A.A. - Alb lngi· 

liz mühendisinin muhakemeai bugün 
ölfe üzeri batlamıtbr. Şimdi okun• 
makta olan ittiham sebepleri şu üc 
noktada toplanmaktadır. · 

1 - Sovyetler birliği aanayiini te
melinden yıkmak ve devleti zaafa 
uğratmak makaadile fabrikalarda bir 
talr.un baaarlar yapmak, 

2 - Devletçe ve askerlikçe ehem· 
miyeti olan bir takim gizli malfunat 
toplaınak ve bunlardan devlet zara
rma olarak istifade etmek, 

3 - Devlet elektrik istasyonlarm
da çat.tan memurlan "" ifÇileri, mu
kabil ihtilat çıkarmak malr.aadile a
let ve makineleri kendilerine tahrip 
ettirmek için, riitvetle bqtan çıkar
mak. 

Muhakeme •••• 
MOSKOVA, 12. A. A. - Taa Ajan 

it bildiriyor: Sovyet aanayüne suikast 
davasına bugün öğle vakii So•yet Rus
ya yüksek mahkemesinde ıı.ıl•nmıfbr. 

M»ttehimler Mosk .... anın en m91bur 
avukatlan tarafın~ müdafaa edilmek
tedir. Muhakemede İngiltere Mfareti 
müme11illeriyle diğer ecnebi sefaretleri 
heyetleri Sovyet matbuab •e elli kadar 
ecnebi gazeteci hazır bulunmaktadır. 

Mahkemeye gelen lngiliz mühendi.
lerinden Mac Donald kendisinin Ye :ı:an 
altına alınan Rualann hepsinin auçlu ol
duklarını söyleıniıtir. 

Öteki lngilizler suçlu olmadıklarını id 
dia ebnit lerdir. 

Romada ne konuşuluyor? 
Avusturya başvekili de Romaya 
vardı. M. Kass ta Romada imiş 

ROMA, 12 A.A. - Duçe, dün öğle
den :>onra M. Coerinc'i kabul etmiıtir. 

Hariciye müıteşan M. Savi.tch, mu4 

maileyh ıerefine bir ziyafet vermiıtir. 
Bu esnada M. Von Papen ile refika

aı beraberlerinde Baro" Beli olduiu 
halde Tivoli ve Palestrina'da bir gezin-
ti yapmıtlardır. . 

Aktam M. Vol'l Papen,,.. M. Goe':°'g• 
Alman sefaretanesinde Duçe ..,refme 
bir ziyafet vennitlerdir. 

M. Kau Romada 
BERLIN, 12 A.A. - Merkez fırkası 

reis; M. Kaaa'in halihazırda Roma'da 
bulnnduiu •e M. Von Papen ile ~· 
Goering'in orada bulunması dol~yıaıle 
bu ziyaretin ehemmiyetli bir hi.due ol· 
duiu söylenmektedir. 

Avusturya BQfVekili Romada 
ROMA, 12 A.A. - M. Dollfuu, sa

at 17,06 da Centocolle tayyare karar
gi.hına gelmit ve M. Ballea tarafından 

Ra•yayı itham 
HARBİN, 12 (A.ı'...) - Reuter 

ajansından: Japonların The Harbi 

ne Times gazetesi, Sovyet Rusyayı 
harbe hazırlanmakla açıkça itham 
etmektedir. Bu gazete, bu itham i
çin sebep ve delil olarak Mançuri
ye ait mühim mikdarda demiryol
ları malzemesinin Rua toprakları
na nakledilm~ olmaamı göstermek 
tedir. 

Porteklzde yeni 
te•ldlAt 

LlZBON, 12 (A.A.) - Porteki
zin yeni tetkilatı eauiye kanunu 
netrolunmu9tur. Kanuna göre bir 
devlet fUnuı lefkil olunmaktadır. 
Toplantı ve yazı hüriyeti bir ni
zam albna konulma'lrtadır. Sala
zar kabinenin istifasını Reisicüm
bur vermit ve sonra yeni kabine
nin listesini takdim ebni9tir. 

Yunan mecll•I 
ATlNA, 12 (A.A.) - Meb'uaan 

meclisi, 3 Mayıaa kadar tatil edil
mi9tir 

karşılarunıfbr. 

Belgratta nedi" ·· "'iyor? 
BELGRAT, 12 A. vuaturya 

Baıvekili M. Dollfus'L11.. la seya-
hatı bakkmda.ki mütaleaoarın• yazan 
Pravada diyor ki: 

Bu aeyaball muhik göatermek için 
ileri ıürülen sebeplere rağmen Avus
turya baıvekilinin Roma)'I ziyaretinin 
M. Fon Papen ile M. Goering'İn ora
da bulunmalan zamanına teaadüE et
mekte olduğu göze çarpmaktadD' 

Bu teaadüf, Avuıturyanın bir ; f 
tan Franaadan mali yardım g·· .. kara 
d ·x. f orur en, 
ıger tara tan onun aleyhm' e 1 ld 

_ .. ça ıtma-
ta o ugunu goılenııektedir. 

Pravda netice olarak M. Dollfus'
un. ~vu•turya iatikli.lınm muhafaza• 
11 •çın eVYeli. Milletler cemiyetine, 
1'._ransar,a, lngiltereye ve Küçük lti
l~fa muracaat ebneai li.:mn celec:eği 
nı Y•=<maktadır. 

Altı bin 
gitmek 

Yunanlı 

lıteyl!ir 
Şehrimizdeki Yunan konsolodu 

ğu memleketimizde küçük aanatle 
rin Türk tebaasına hasrı dolayıai 
le ifsiz kalacak Yunanlıları 19 bin 

ki.fi olarak tesbit etmittir • Bunla
nn altı bini konaoloshaneye müra

caatla Yunani•tana gideceklerini 

bildinnitlerdir. 

Bir Fran••• Alimi geldi 
Paris Şark lisanları mektebi Ji. 

aan ve Türk edebiyatı muallimi M. 

Jean Deny, Fransız enstitüsü mil

dliril M. A. Gabriel ile birlikte teh 

rimize relnıittir. M. Deny tanmmıt 
bir tarkiyat mütehusıudır. M. De
ny Fransız enıtitilsünün mi

eafiri olarak bir kaç gün tehri

mizde kalacak " Ankaraya gide
cektir. Fransız lllmi burada Türk 

meılektatlan ile tanıtarak tarki· 
yat hakkında tetkW,.tta bulunacak 

br. 

İkramiyeli 
istikraz 
fı bank~sı halka ko
laylıklar g österecek 

ANKARAz 12 ( Tele/onla ) ..
ikramiyeli istikraz ~ her taraf~ 
alaka ile yürümektedir. Küçük "" 
zançlı memurlar, i,çiler ve sair ~ıı 
tandQflardan derhal 19 lira verır 
tahvil alamayanların bir çoğu bır 
kolaylık gösterilirse tahvil alrrıal' 
arzu ediyorlardı. ı, Bankası bıı f' 
kilde tahvil alacaklara ve geril 
fazlaca tahvil almak isteyenlere 
kolaylıklar temin etmeği karar ~· 
tına almıf ve Banka umum müJıır· 
lüğü bugün fubelerine 6u hwnııt~ 
bir tamim yapmıftır. Banka bir ı· 
iri tahvil almak utiyenlerJen ~ 
lira pf!fİn alacak, ve mütebakisifP 
de be, liradan üç taksiJe 
bağlayacaktır. Banka bu taksitle' 
için ulak bir laiz istiyecektir. 811 

SUTetle talırıilini eline alacak olııt' 
kimse tahvilin faizinden istifaJe e 
deceği gibi ikramiye isabet ederi' 
ikramiyesini de kendi.si alacaktı': 
Büyük mikdarda tahvil almak iıtı 
yenlere de muayyen bir hadde lıJı· 
dar ve müsait bir laizle ikraz yapt· 
lacaktır. 

Seferde askeri 
ihtiyaçlar 

'ANKARA, 12 ( Telefonla)--'. 
SeferJe askeri ihtiyaçların sıtf'etı 
temini hakkında hükumet M illııj. 
Meclisine bir kanun Uiyihası tell"1 

etmi,tir. Bu Uiyihaya göre •elerbe' 
likte Milli Müdafaa bütçesile ıı~ 
meucııt vaaıtalarla temin edileırı•; 
yen askeri ihti~lanna ait feylef! 
ve İfleri bu kanun hükümleri Jaı· 
rainde vermeğe ve yapmağa h'1 
kes mecbur tutulacaklardır. Jlfv 
kellele tahmil edilecek mecburiY,ı 
ler .aliihiyetli komisyonlar tarafıJI 
dan tesbit ve vatanJa,lara birtıf 
varaka ile teblil edilecektir. 

Madenlerimizin •Ü
riimünil temin için 
ANKARA, 12 (Telefonla)_... 

Cihan piyasalarına çıkarılacak ttı# 
elen cevher/erimizin süriimünii lıD' 
laylQftrrmak üzere nisbi reıimlerİI' 
azaltılmcuı için yeni bir kararnır 
me hazırlanmlfltr. Yalnmla iliin ıı
Jilecektir. 

Borçlar kartılığı 
ANKARA, 12 ( Telelonla),,,,. 

Hazinenin kelaleti dolayısile öJe
nen borçlar kar,Uıiı olmak üzer' 
932 düyanu umumiye bütçuİl'1 

fevkalade tahsi.sat konulmaaına Jıı 
ir kanun layihası ruznameye alıtr 
mıftır. Ayni layihada Samsun bele 
diyuince Emlak bank dClll b~ 
:ı:ine kelaletile akdolunan 200 UI 
liralık ütikra:ı:Jan ödenmi~ in~ 
mının uzatılması hakkında ela bır 
madde uardır. 

Adana - Fevzi Pap 
battı 

ANKARA, 12 ( Telefonla)-~ 
Devlet Demiryollan 932 biitçuille 
65 bin liralık tahsiaat konulması· 
na dair olan kanun ltiyihan bütç' 
encümeninde müzakere ve kabul 1 

dilerek ruznameye alınmtflrr. 1"°' 
kında hiiluônete intikal edecek O: 
lan Adana - F evzipafd hattında ~ıf 
kıırım memur ve müstahdemlerifl 
lıü:metlerine nihayet verilecehbf· 
Bu memurlara verilecek tazmi,.ıl 
tarolunudon öclenecelrtir. Bu tttl' 
minat evvelce Mer•İn • Adana lıtJf 
hnın mübayaaaında me:zkUr lıtJf 
memurları hakkuula tatbik olunat' 
mal dairesinde verilecektir. Denıir 
yollar bütçesine konan tamiıal ~ 
tazminata karplık tqkil edecektıf· 
Hükılmele intikal edecek febefte 
142 kilo metre tulündedir. Beher 
kilometre 5500 lira varidat ver· 
mekte olduğu lıeaapla bu hattllf' 
•enecle 181 bin lira varidat teınırt 
edileceği tahmin olunmaktadır. 

Japonlar Uerliyorlat 
L.!8' ŞANGHAY, 12 A.A. - Pe-·' 

den ve T olıyodan gelen haberler 
Çinin pimalinde fiddetli çarpıfma· 
lar oldıığıuıu teyit etmektedir. 

Birçok ağır top kullanan lapa~· 
lar ilerlemifler ve büyük ıeılıl•~ 
beri.sindeki birçolı ~ehirleri ifga 
etmİflerdir. 

Madrlt sefirimiz itl
matname•ini verdl 

\' eıı• 
MADRlT, 12 (A.A.~ - dıil1 

Türkiye elçisi Ali Şevkı Be! ·ıııat 
Reisicümhur M. Zamora'ya ıtı 
namesini vermi,tiT. 
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Ekonomi 

Halıcılar toplanıyorlar 
Bir 100 lük dahalı vıuıyetıe • 

Sahte 100 liralıklar Yabani aiaçlar 
Maarifte 

Bir istifa 

ÇiZGİLER -Terbiye 

Yeni antrepo meselesini bu top. 
lantıda müzeli.ere edecekler 

Cumartesi günü halı tacirleri 
Ticaret Odasında bir toplantıya 
davet edilmitlerdir. lkbaat Veka
letince gösterilen lüzum üzerine 
Yapılacak olan bu toplanbya bli
Yiik bir ehemmiyet verilmektedir. 

te kolayca bulunmasını temin için 
harici ticaret mümeısilliklerimize 
ve sefaretlere gönderilmek üzere 
!tolleksiyonlar tertip etmektedir. 

Diıçl mektebi miidürü 
i•tifa etti 

on ikiyi buldu 
Sahte yüz liralık evrakı nakdi

ye meselesine ait tahkikata ehem
miyetle devam edilmektedir. Kal
pazanlar, tahkikatın inki.afı kar
şıt.roda arayı soğutmak için piya
rnya yeniden sahte yüz liralık çı
karmaktan çekinmi,lerdir. Bu su
retle evvelki güne kadar ele geçe
bilen sahte 100 lüklerin adedi 11 i 
geçmemiştir. Evvelki gün, Galata
daki Şarkı Karip Ticaret Bankası 
tahsildarı Seyfettin Ef. nin tahsil 
edip mezkür banka veznesine tev 
di ettiği paralar arasında da sah
te bir yüz liralık çıkmış, bu suret
le ele geçen kalp 100 liralıkların 
dedi 12 yi bulmuştur. Zabıta, der
hal Seyfettin efendiyi celp ve ifa
desine müracaat etmiştir. Seyfet
tin Ef. sahteliği anlaşılan 100 lira
lığı Osmanlı Banka"' veznesinden 
aldığını söylemi,ttr. Bunun üzeri
ne malumatına müracaat edilen 
Osmanlı Bankası veznedarı, filha 
kika Seyfettin Efendiye veznesin
den tediyat yapılmış olduğunu, an 
cak verilen paralar arasında yal
nız iki adet yüz liralık bulunduğu 
nu, bunlardan biri sahte olsaydı 
herhalde nazarı dikkati celbetme
si laznn geldiğini ifade ebniştir. 
Zabıta, Şerafettin Efendinin Fa
tih civarındaki evinde arama yap
mış ve diğer tahsilatta bulunduğu 
müeaaeselerden tahkikat icra et
mi,, fakat bunlardan müsbet bir 
netice çıkmamıftır. Polis, ehemmi

yetle tahkikata devam etmekte ve 
uzak yakın alakalan melhuz kim

selerin ifadelerine müracaat edil
mektedir. Şimdiye kadar ele ge
çen aahte 100 liralıkların izleri Ü· 

zerinde yürünmüt, hepsinin ~nka 
lardan çıktığı görülmüftür. Şu hal 
de itin düğüm noktaamı. bu kalp 
paraların kimler tarafından, nasıl 

olup ta bankalara sürülebilmit ol
duğu te,kil ediyor. Zabıta tahkika 
trnın yakında bu noktayı da aydın 

Vilayet dahilinde aıı 
ameliyatı berdevam 
Ziraat müdürlüğü Vilayet mül

hakabndaki yabani ağaçların a-

S.- ~tctimai mektep"' adlı yeni kita
bınızı okudum. Orada on be' kadar pe
dagoji me:zhebini tenkit ediyorsunuz. 
Halbuki bnların yerine tavsiye ettiğiniz 
Hiçtimai mektep teşkilittıu ve «tabıiyet 
pedagojisi»cle bir mezhep değ-il mi ! 

B.- Eserimi iyice tetkik ettinizse 
görmüısünüzdür ki ben sistem düsmaru 

Mısır pamukları 

Rıhtım Şirketile halı transit ta
cirleri arasında bir itilaf zemini 
bulunmaktan artık tamamile ü
mit kesilmiştir. Bu şerait albnda 
halı ihracatçılarının sirketin antre 
Posunu terketmelerinden b~k& 
Çare bulunmamaktadır. 

Mısır pamuk1arı son senelerde 
hayli zaafa uğramıştır. 

Buna sebep bilhassa ayni top
rak üzerine her sene pamuk ek
mektir. Bunun neticesi olarak 
mahsulün kalitesi düşmü~tür. 

Y a.pılacak toplantıda transit 
geçecek halıların muhafazası için 
yeni bir antreponun nerede yapıl
tn " sı lazım gelec.eği ve nasıl tesisa 
ta ihtiyaç görüldüğü tesbit edile
cektir. 

İspanya ile ticaret 
İspanya ile aramızdaki mukave

lename ahkamına göre, her iki 
memleket ayni kıymette olmak 
~rtile yekdiğerine kontenjan ha
rici mal satabilecektir. 

Son günlerde bizim ihracatımı
za nazaran ispanya bize daha 
fazla mal ithal ettiği için, güm
rük idaresi lspanyol e~yasınm it
halini durdurmuştu. 

Birkaç gündür ispanyaya fazla 
yumurta ihracatı yapılmaaile bu 
açık kapanmıttır. Dünden itibaren 
kontenjan harici ispanya etyası
nm girmesine yeniden müsaade 
edilmistir. 
Küınes hayvanlan isteniyor 

Bir çok yabancı firmalar ihra
cat ofisine müracaatla memleketi
mizden kümes hayvanatı almak 
istediklerini bildirmektedir. Ofis 
bu şekilde ihracah yapacakları a
ramaktadır. 

Yeni ölçüler 
Şehrimizdeki terazi ve ölçü imal 

edenler bugün Ticaret Odasında 
bir içtima yapacaklardır. 

Bugünkü içtimada ~hrimizde 
ve bütün memlekette ne kadar 
yeni ölçüye ihtiyaç olduğu, bunla
rın ne kadarının mevcut bulundu
ğu ve ne kadarının dahilde imal 
edilebileceği teıbit edilecektir. 

Temin edildiğine göre muhtaç 
olduğumuz yeni ölçülerin tama
men dahilde imali kabildir. 

Pamuk stok vaziyeti 
Ticaret Odası meınleketimizin 

pamuk stoku vaziyetini, dahilde 
mevcut ihtiyacı ve ihtiyaç mmta
kalarını tesbit etmittir. Oda pa
muklarımızın nümunelerinin hariç 

Yunanistan Brezilyadan 
kahve alıyor 

Gelen malUmata göre, Yuna
nistanın Brezilya ile aktettiği ye
ni kahve mukavelesinde Brezilya
nın Yunaniıtandan vereceği kah
veye mukabil tütün, zeytin ve zey 
tinyağı alması kabul edilmiştir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

12 NiSAN 1933 
Akı a m Fiatları 

latikrazlar Tahvili! 
l•l"r•zı dahili 97-
Sark d. yolları 3.10 Elektrik 

D. Mu,.ahhide 55,25 Tram••J' 
Gümrükler 5,75 Tiin~t 

7.- Rrhtmııı 18,25 Sardi mahi 
811.idat 11.75 

,, "11dolu 1 Ku-

T. askeriye 7,75 ponaaz. 45.-

la.mir Belediye 
ı 

111 4-'l,50 

fstikraıı 99 meaaill 57,30 

ESHAM 

lt Bankaaı Nama Bomoati M.-
Kupoa.uz. 9,40 Terlı:ot ao,1s 
0 ,, Hamiline ku· 
ponıu 9,40 ÇimfttO AJ. 12,10 

• ,. Miiıeaıia ku- 1ttibat dey, 25 
poaauz 1"2 Şrl< day. 
Anadolu Hiase 

2.-

1. S.moli 25,55 Ba11a a.so 
Trııım\l'ay .,_ ı 

Ş11rk m. ecsa 2.85 
Reji 3,80 t 
Şir. hariye 15.- t T•lefon 

ÇEK FIATLARI 

Paria 
Lonclra 
Ntirork 
MHaDo 
Brülcael 

Ati•• 
Cennr• 
Sofia 
Amıterdam 

N U K U T (Sab§) 

~ı 
20 f. Franan 
1 laterlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
ZO Draluni 
20 i. laYiçr• 
20 L"" 

1 Florin 
21 Kur. Çek 

111-

= 
2ıo.-

218 
115 

25.ISO 
820. 

26.-
85.-
ı20 

l~A •• 
ı Paeta 
1 Mark 
1 z..loti 
1 P•p 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çerno"'~ 
1 Alım. 
t Mecidi1• 

Ba.dmot 

19.-

11,94,28 
4,13,25 
l,59.85 
J,99,51 

4,24 

3,80 
'111,83,50 
311,14,60 

ıo,89 

IC.urq 

26.-
17.
ao~ 
M.-
33.-
23.
lll!.-
-.-

9.27 
34.-
2.-

n ose Mo jika geldi 
Bilhassa kızlar, artistin etrafında 

dört dönüp duruyorlar 
Şehrimize gele~e~ini yazdığımız ı 

maruf sinema artutı Don Joae Mo
jika dün •abahki ekıpreale Berlin
den gelmiştir. Don Jose Mojika i.taa
yonda ainemacilar ile artistin takdir& 
kan kadın erkek birçok kimaeler ta.
rafından karşılanmıttır'· Karıılaınağa 
gelenler araaında bilhaas& bir çok 
genç kızlar ekaeriyeti teıkil ~iy~r
du. Artlot mütebessim çehre•• ıle 
trenden ir..miş ve halk tarafn>dan al
kıtlanmıtlır. 

Arti•t etrafını saran ı.aiabahiı 
güçlülde yarabilmit ve otomobile bi· 
nerek Tokatliyan oteline ıitmlıtir. 

Don Jose Mojika otelde istirahat 
etmiş, banyo yapmııtır. Saat 4 te ote• 
lin koridorlanna latif bir ses alı;ıet· 
miştir. Bu •ea yavaı yavat yiiluelerek 
Tokatlıyan otelinin bütün salonlannı 
kaplamış ve bir müddet herkesi su
kute mecbur etmittir: Don Jose Mo
jika, dün alqam cı.,..,.. aın.nuın
da verdiği konser için huırlanıyordu. 

Çay ziyal_dinJe 
Foka film ~.centeaı M. NC>Totay ve 

refikau tarafından dlln artistin ,_._ 
fine Tokatlıyan otelinde bir çay TI>

rilmiıtir. Çayda. ııazetec:iler '" Bey. 
oğlu mebafiline mensup birçok ,... 
vat refikalan ile birlikte bahuıdular. 

Don Joııe Mojika aaat S,30 ~· 
Mm Novotny refakatinde salona gır• 
di. Koyu siyah ıaçh, .,_er, güler 
,.üzlü leYent endamli bir senç... Se· 
vimli bakıılarla etrafı oellmladı. 

Salonda ılddetli bir alkıt koptu .•.• 
Artist salonun nihayetindeki koltu
la oturdu .... Gazeteciler, en hafta 
senç kızlar bulunduğu halde, etrafm 
aardılar ... 

Sinema. artiıtlerinin en büyük tak
dirkln genç kızlardır ... Dün Tokatlı. 
yan aalonu bunun çok canlı bir misa
li idi: elinde hatıra defteri veya artiı 
· n reaml bulunan ımç kızlar , kroki 

cizmek istiyen ve sualde erkeklerden 
evvel daTt'llnan ıazeteci hanımlar, 
•rtiıtin etrannda aıkı bir kordon teı
k~~. ediyordu .... O gülüyor .... iıitebil
dıgı ıuale cevap veriyor, eline veri
r,.n defterin veva resmin altına imza· 

sını abyordu. Bunun haricinde elini 
aıkmak istiyen, danı fıraabm kolla
yan genç kızlan da unutmamalı. 

Bir ara cazbant imdada yetİfir gİ· 
bi oldu. Don Jose Mojika dans ede
cek. . fakat kiminle? ... Genç kızlar, 
burada biribirlerinin rakibi vaziyetin 
de artistin etrafını aarddar •..• M. No
"'?.tny müıkilab halletti: artistin ııö
zu bağlandı, o kapalı sözle bir ıenç 
luz İntihap edecekti. Büyük ikrami
ye ~ Regine'e çıktı_ Mel Recine, 
t~_lunın kendisine göıterdi;i ıüler 
yuzden mağnır kavalyesinin kolun
da dönüyor .... 

Don Joae ne diyor? 
Bir ara ~ay maaaamda artiate 

yaklaıarak aınemanm iktikbali h k
kında ne düıündüğünü sorduk, d:di 
ki: 

"- Sinema henüz çocukluk devre 
sinde bulunuyor · ·· 51-.un istik
bali pek parlaktır. 

F ikrimcr bir gün ııelecek, sinema 
perdesi, dünyanın bocaaı olacaktır 
Bu sün de uz.ak değildir. Onda mu: 
ailı.i, liaan ilim ve fen herıey vardır. 
Verilece!.' konferanslar sesli filıne a
lınarak dünyanın her yerinde ıöate
rilec:ektir. Sonra sinema muaiki için 
en elveriali bir nqir vaııtaııchr. 

"- Sinemaya ne :ıaman ba,Iadı· 
nız? 

- Bundan Üç sene evvel Hollyvo
od'ta batladmı. 17 Yaımda iken artist 
o_lduın. B~gün 31 Yatmdayun. Mek· 
aıkada ~og~~· b'.'blllll lapanyoldur. 

Evvela Citı de bır opera koroaunda 
ta.rkı söyledim. Sonra Şikaıo ve Ka
Iiforniya.' da 12 oene kadar kaldım. .. 
Ondan aonra. ispanya, Kllba, Alman
ya Fransa'da bulundum. 

İıtanbul'a kadar mükemmel bir 
aeyabat yaptım. Buruı pek latif bir 
şehir, halk beni büyülı. bir ~!Aka ile 
karflladı, ne aurette le§"kkiır edece
ğimi bilemiyorum. Burada Üç gün
den fazla kalamıyacağıma. mütee .. i
fim. 

Buradan Sofya Atina, Selanik, 
Kahire, ltalya. ve lngiltere'ye gidece· 

Darülfünun Eczacı ve Di9çi mek 
tehi müdürü Dr. Mahir B. va~ife
sinden istifa etmiştir. Tıp fakülte
si müderri~ler meclisi müdürlüğe 
vekaleten Dr. ~hçet Sabit Beyi 
intihap etmiştir. Keyfiyet Maarif 
Vekaletine yazılmıştır. 

İspençariye müderris 
muavinliği 

Tıp fakültesi ispenci yari müder
ris muavinliği Vekaletine Edip B. 
tayin edilmiştir. 

İsviçreli talebe gelecek 
lsviçrede Neufchatel Darülfü

nunu tale!,e ve profesörlerinden 
bir kafile bu ayın 17 sinde şehrimi 
ze gelecektir. 

Askeri liselerde bakalorya 
Askeri liselerde bakalorya imti

hanları başlamı,tır. Bu ay sonun
da imtihanlar bitecek mezunlar 
Harbiye mektebine teslim edile
cektir. 

Galatasaray lisesinde 
Öğrendiğimize göre Maarif ve· 

kaletinin emrile Galatasaray lise· 
sinde maarif müfettişi umumilerin 
den Bedri ve Refik Beyler tara· 
fından tetrinievvelden beri yapı
lan teftit ve tetkikler bibniş ve ha· 
zırlanan uzun bir rapor Maarif ve 
kaletine gönderilmittir· Bu teftit
ler neticesinde mektebe bititik es
ki adliye binasının tamiri keyfiye 
tinin bir heyeti fenniye tarafından 
yeniden tetkik edilmesi istenmit
tir. Raporda bundan maada tabe
la harici et, ekmek yedirildiği ve 
mühim bir yekOn tutan ve mekte 
be ithal edilmiyen eerdelere ait 
müflis bir tacire tediyat yapıldığı
na, hademe m11Aflarmda keyfi ha 
reketlerde bulunulduğuna ve 99 
numaralı bir senedin tanziminde 
fiiphe hisı.1 olduğuna ipret edil
mittir. Maarif vekAleti bu rapor· 
lar üzerinde tahkikat ve takibatını 
ileriletmektedir. 

Ankara lieesi mezunlan 
Ankara kız ve erkek li.eleri ıne:ııun 

lan cuına günii aaat 13 te Halkevin· 
de toplanacaklardır. 

llk hanım mühendislerimiz 
Yülaek Mühendis mektebinde önü

müzdeki perf"IDbe günü bu sene me
zun olan yeni mühendU.lerimizin dip
loma1anmn tevzii meraaimi icra edi
leceğini yazmıştık. Bu ıene 28 efendi
ye mübendiılik diplomaaı veriliyor. 
Bunlar meyanında iki de mübendla 
hanım vardır. Bunlar bizde mühendi• 
olarak yetişen ilk hanımlardır. Bu ha
nımlar Melek ve Sabiha hanmılardır. 
Bu sene neıet edenlerle beraber Yük
sek Mühendis mektebinden şimdiye 
kadar yeti,.,n mühendiıılerin adedi 
(600) ze baliğ ohnuıtur. 

Musliheddin Adil Bey 
"Brükoel Beynelmilel idari ilimler 

Enstitüsü" daimi aıııalığına intihap e
dilmiş olan müderria Muılihettin Adil 
Beyin, bu intihabı Maarif Vekaletin
ce memnuniyet ve takdirle karıolaıı· 
mııtır. Türk bukukçulan ara11nda bey 
nehnilel bir enatitiinlbı asli azalığma, 
bilhaua ilk Türk olarak, intihabından 
dolayı vekil Dr. Reıit Galip Beyefen· 
dl müderriaimizi tebrik eylemiıtir. 

Romanya izcileri abi
deye çelenk koydular 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Romanya izcileri dün ııabah saat 
10 da Taksime giderek merasiınle 1 

abideye bir çelenk hırakmıtlar
dll'. izciler pazar aünii memleket· 
lerine gideceklerdir. 

Salih Bey 
T edan için Mısıra ritmit olan 

Bozöyük meb'uau Salih B. şehrimi 
ze gelmit ye buradan Viyanaya git 
mi.tir. 

Beılktaı •por klibi 
menfaatine kon•er 
Betiklaf spor kulübü menfaati-

ne Darülbedayide bu ak.fam saat 
9,30 da "!"amburt Refik Bey tara
fından hır konser verilece~i haber 
alınmıtbr. 

tim. .. 
- Son ııevirdl!inD filmler nedir? 
- Son defa Don Çita Monı-ırro 

ile beraber ''Melodle defendue" fil
mini çewb clhıı. Bn filmin pterilme
aine baılanclı. Bundan aonra le Rol 
dea Ca!ııane'ı, Roalta Moren<> ile bir
likte çeYirdik, bu filın henlia ıöate
rilınemlılir.' 

Artiıte, katibi ve piyaniati refakat 
etmektedir. 

lata cağı füpheaizdir. 

.. 
Mahkemelerde 

tılanma devam etmektedir. 
Bilhassa Şile'de bir çok yabani 

meyva ağaçları aşılanmı,tır. Elma 
"'ısı Amasya' dan getirilmi,tir. 

Vilayet bahçesi 

Vilayet bahçesi de ağaçlandırı
lıyor. J78 ıhlamur 163 akça ağaç 
dikilmiştir. 

İpekçilik mektebi 

Bursada ipekçilik mektebinin 23 
nisanda aÇıfacağı Vilayete bildiri! 

miştir. 

ilk tahsilini yapanlar imtihansız 
alınacakbr. Tahsil vesikası olmi
yanlar imtihan edilecektir. Tahsil 

müddeti dört aydır ve dı'2-rdaki i
tine sekte vermiyecek şekildedir. 

Belediyede 

Şehir hali 
2 30 bin liraya çıka

cağı anlaııldı 
Kerestecilerde yapılacak mu

vakkat ~hir hali için proje ve he
saplar bütçe encümenine havale 

edilmittir. Hal 230 bin liraya çı
kacaktır. 86 dükkanı olacakbr. 

önünde 300 metrelik rıhtım bu
lunacak, İnfaat bet ay_da bitecek
tir. Bu halin in.ası için yüzde 6 
faizle iki senede ödenmek üzere 
bir mali müessesede hsabı cari a
çılmak için tetkikat yapılmaktadır 

Elanek unları 

Ekmek unlarının tertibi hakkın-
da tetkikat yapan komisyon vazi
fesini bitirmiştir. B~dan sonra 
unların yüzde onu sert, yüzde 90 
yumu~k olacaktır. 

•• 1 

Olüleri sağ mı gösteriyor? 
•• 
Olenleri taburcu eden memur pa. 
raları kendi cebine indiriyormuş 
_Ye~•! e.den haıtalan taburcu edil- zurunuza eııef ve hicapla çıkıyonmı." 

mış gıbı goıtererek paralarım ve kıy- Suçlu, bu p.bitliğe itiraz etti: 
metli etyalarmı zimmetine geçirmek- - Beyefendi, haataneı>.in uhbi İf· 
ten ıuçlu Cerra.hpaıa haatanesi aabık !erile meııuldürler. Benim böyle bir 
debboy memuru Şevk.et Beyin dün a- hareketim, vanlllf ... e aenelerce de
ğırce:ııada dunqmauna baılandı. Şev- ... am ebnit de idare heyeti naaıl olup 
ket Bey, iddia edildiğine ıöre u%UD ae farkına Yarmamq? dedi. 
neler iç~d~ hastahaneye . giren ağır Dr. Rüıtü Bey, suiiatimalin nasıl 
hastalar ıçmde muhallefetı olanlan· yapıldığına dair izahat verdi ve ba-
nın bıraktıldan emaneti butalann zı hastalardan hiç bir alacaklan 1-
ölüınlerinde kendilerini taburcu ola- d ıı...... d · -• ""b"" kul! ıa

0 

k b t 
· t rk . "b" .. . ma ı•·- aır a7- mu ur anı • 

ra aı aneyı e etmit gı ı ıoaten· k · L b ı k · 
k 

. ra ve aynı parm.aa aaı ara mıza 

yor ve bıra bklan para ve krymeth et ve et ald • d da ""ğ 
d 

. aen ıgma a aonra n o re· 
yayı orta an yok edıyormuı. nild" - • • ani ttı B d d b 

k Be 
ıııını a • un an 90nra a. a 

Şev et y, ~und~n ı;nadda _bazı birkaç p.bit dinlendi. Şahitler Rllttü 
baıtalardan yedi emm aifatlle qlet- B · "f d 1 · • k. ·ı H -'- ·· 3000 ı· kad b" eyın ı a e ennı te ıt ettı er. aa-
mca uzere ıra ar ır parayı h ı • • lrd• • "d · d • .___ k tane eaap memunı o an diğer bir 
da ~etıne g-eç ıği ı dıa e ımıe • Şevket Be~ de üçüncü cezada Deb-
tedır. boy -uru Şevket Bey bakkmda 

Suçlu Şe.rt.8:. Bey ınev.ku'- yapı- miirakabe vazifeai yapmadığından 
lan durupn•- • b~ ~~hal~ reddet dolayı muhakeme altına almdığı an
meğe çalıJb ve lr.endıamm bıç bir ıey• Iaııb d 
den haberi olmadıimt söyledi. Şabit M:h":e::.".,, vükuf ehlinin tahit ufa. 
•!'atlle ça~lan Cerrabpaf& haatane· tile celbi .,,. ıiıuba.llefat doayalannın 
11 baıhekımı Rflttü Bey, Şevket Bey tetkiki için du.,.....ayı 10 Mayısa bı-
bakkında bildilderlnl ,öyle anlatb: rıalı:tı 

- Kendisi baatanenin on ııenelik · Şahitler çağnldı memunı idi. Vazifesinden çok mem
nunduk. lıgüzar ve çalqkandı. Hatta 
ben hizmetlerini takdir ettiğim için 
kendisini bir aralık terfi ettirmek iste· 
dim. O günlerde Beyoğlu Zülnir haata 
nesinde bir memuriyet münhaldi. Fa
kat Şevket Bey bu iti kabul ebnedi: 

- Müaaade edin de yanınızda ka· 
!ayım. Ben buradaki rahatı, batka yer 
de bulamam! diyordu. 
Aldığım bu cevap dolru•u ya beni 

hayrete düıürdü. 
Ve itirazını dinlemeyerek onu ter

fian yeni memuriyetine ıönderdim. 
Aradan bir müddet ıeçti. O ltl"ada 
hastanede ölenlerden birinin varisleri, 
mahkemeden aldıklan lli.mla bize mü 
racaat etti. Olen akrabaamm bırakbiı 
para ve mıanet efYayı almağa ıel
mltd· Defterleri tetkik ettiğimiz za• 
man bu atflnün taburcu olarak kay
dedlldltlni ıördiik. Do, nasıl olur· 
duT Miiracaatlar bundan 90Dr& te
vali ebnele baıladı. Bu müracaatçı
lann hemen hepsinin ölü diye ıöa
terdilderl adamlar hutane defterin
de taburcu diye kaydedilmifti. Bu
nun Cberfne derhal m-leyi teftlı he
yetine bildirdim. Müfettiıler tahki-

• kat yaptılar. Şevket Beyin cürmü aa
blt oldu. Maiyetimde çalııan bir me
murun bu hareketini anlabrken hu-

Arkadllflanndan Y akubu emanet 
bir ııramofon yüzünden öldürmek ve 
Oaman imıinde birini yarala.maktan 
ıuçlu Rizeli Ali Ye Hüsnünün duruı
malan dün Ağırcezada yapıldı. 

Suçlu Ali Y alı.ub:.ın elinde bıçakla 
kendi üstüne hücum ettiğini, kaç· 
mak iıtecliii halde mu ... affa.k olama
dıimt, onunla boğupnağa mecbur 
kaldıimt n nihayet bıçağım çekip 
vurduğunu itiraf etti. 
Hüınü iııe ne yapbğmı, nel• oklu

ğunu hatırlayamadığını aöyledi. Şa
hitlerin çalınlmaaı için duntfll"l kal
dı. 

Fener meydanı 
Fenerde iskele meydanının aidiye

ti etrafmda Mr ihtilaf çılonıı ve Be
lediye, bu meydanlığa teaahup eden 
Defterdarlık aleyhine bir dava açmıı 
b. Da.a İkinci Hukuk ma.hkemeıln
de Belediyenin lehine olarak netice
lenmifti. Temyiz mahkemeai bu kara. 
n bozdufu için muhakeme yeniden 
batlamıt ve mahkeme bu oefer de Be 
lediye lebinde olan eski kararında. 
urar etmİftİr. 

Ezine Müstantiği 
Ezine müıtantiği Mehmet Vehbi 

Bey mlbtafi addeclilmittlr. 

bir adamını. · 
S.- O halde '"içtimai mektep teıkilii

tı" ve cşahsiyet pedagojisi ıt ıiıtem de
ğilde nedir?! 

B.- Şeniyetten · çıkanlan bir fikir ... 
Ben bu te,kilitla terbiyenin büyük kanu
nu olan "hakikat"i mektep hayallna ook
mak !•tedim: Terbiye, bir hakikat itidir. 
Terbiyenin gayesi hakiki bir şahsiyet 
ınuhiti. halciki bir cemiyet, vasıtası haki: 
ki bir faaliyettir. Yalan ile tttbiye, bir
leşmiyen iki unsurdur. 

S.- Bu anlayıı harciiilem pedagok 
fikirlerinden değil midir?! 

B.- Bu anlayıfın it taraf; sözd&--pe
dagokların gülünç ameliyeleri gibi değil
dir; hakiki bir terbiye vazifesidir. Fikir 
cahilliği gibi bir de İrade cahilliği var
dır. Asıl cahillik budur. Pedagok söyler 
yapamaz. Ben yapıcı bir pedagojiye var
mak İstedim. 

S.- Bununla beraber nuariyanizi kur
mak için bir sisteme dayandınız değil .,, 
mı .. 

B. - Hiç birine! sistemleT benim için 
sadece ibret mevzulan oldular. Y almz 
hayata, yanılmayan tecrübelerine hak
lını. Zaruretle hüriyet, dünyada bunlar
dan büyük feylesof var mıdır? 

S.- içtimai mektep t"!kilatırun tet
kikat sahasına ge.;eceğini dütünür mü
sünüz? 

B.- Çok güçtür. Y alruz bu kitap 
Türk mürebbilerine yeni ufuklar aça
bilir. 

S.- Bakalnn münekkitler üzerinde ne 
akis yçacalı?! 

B.- Utin harflerinin kabulündenberi 
tam sekiz büyük kitap çıkardım. Ne akis 
bıraktı?! Bunların hiç birinin ilimce bir 
kıymeti olmadığını farzedelim. Saym 
bile dikkate layık değil midir?! ... 

lamail HAKKI ........................ " ....... ..-................... -
Liheye davet 

Bir müderrisimiz konf~.: 
ran• vermeğe çağırıldı 

Fransa enstitüsü Ul&nu ahla.ki
ye ve siyasiye akademisi daimi kil 
tibi ve Paris da
rülfünunu hu
kuk fakültesi 
fahri reisi ve La 
heyde müesses 
beynelmilel hu
kuku düvel ıulh 
akademisi reisi 
M. Caen Ch. 
Lyon, İstanbul 
darülfünunu hu 
kule fakültesi 
hukuku umumi
yei düvel profe
sörü Ahmet Re
tit Beye bir mek Ahmet R~it B. 
tup yazarak kendisini Laheyde bir 
konferans vermejte davet ebni,tir. 
Bu konferansın meyzuu "Türkiye 

Cümhuriyetinde ecnebilerin huku 

ki vaziyetleri" olacaktır. Ahmet 

Retit Bey ayni mektupla, ağustos
ta Pariate toplanacak beynelmilel 
hukuku düvel akademisi kongresi 

ne de davet edilmektedir. Ahmet 
Retit Bey 20 haziranda tehrimiz

den hareket edecektir. 

Bir ltalyan mebu•u 
phrlmlzde 

İtalyan meb'uslarından M. Fran 
co Tiarlantini, -;ehrimize gelmit ve 
dün aktam ltalyan klübünde Fa
fİam hakkında bir konferans ver
mittir. 

l.paayol cumhuriye
tinin yıldönümü 

lapanyol Cümhuriyetinin yıldö
nümü münasebetile yarın tehrimiz 
ispanya konsolosanesinde bir ka
bul resmi yapılacakbr. 

Milletler cemiyeti Me
••İ büroau şefi 

Milletler cemiyeti Mesai bürosu 
,efi M. Charles Weaver dün An
karadan şehrimize gelmistir. 

Ergani Şiınendüfttlerl Dahili istikrası 
kayıt muamel•ine Türkiye it Bankası
nın bütün ıabelerinde devam eclilmekte
ıllr. Bu.ka Cümburiyet bükiımetinin ilk 
Dabill istikrazı olan Ergani Şbnendüfer 
!eri istikraz tabvillb mukabilinde yapı
lacak muamelelerde az.ami teshilfıt gös
terecektir. Bu auretle lı Bankası Erga
ni istikrazı tabvı1i.tı üzerinde her hangi 
bir eshaından daha müsait J"'"aİlle mua 
mele yapacaktır. 
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ltm:LEK~ 
Yine eroini 

Dün iyi bir tesadüf eseri olarak 
Bürhan Cahil Bey arkadatımla bir 
likte eroin belıına kartı bayrak aç 
tığımızı görerek çok sevindim. Yaz 
dığım satırların kıymetinden ziya 
de bu gizli fakat kuvvetli dü9mana 
kartı yürümek iıteyi,im okuyucu
larımızdan bir kısmının hakkımda 
iltifatını celbetmif... Ben tahsım 
itibarile bu belaya kartı yürümeyi 
göze aldım. Eroin ve emıali zehir
lerin Avrupadaki edebiyatım on
ların kaçakçılık ve mukabil mü
dafaa letkilatını (Milliyet) e ge
çirmek niyetindeyim, Bir taraftan 
bunu yaparken diğer taraftan asa
biye mütehassıaı doktorlarımız
dan konferanslar vermelerini, si
nemalarda eroin belaımın kurban 
larına dair filmler gösterilmesini 
ve hu filmlere kısaca konferans- · 
I~~ ilavesini teklif ediyorum. içki 
du,manları cemiyetinin ilk içtima 
mda da hemen eroin mücadelesini 
de faaliyet kadrosu arasına alma-
11nı çok muvafık buluyorum. Hat. 
ta daha ileri giderek amatör mü
cadele te,kili.tı yapılmaaını isti
yorum. 

Bu sözlerim vakıa henüz billlir
l~•mı' bir halde değildir amma, 
ege~ eaaslı çalı,maya ba,lanıraa 
teklıflerimin ço~un tatbik kabi 
liyeti meydana çıkar. 

Avrupada aleyhimizde propa
g~nda yapanlara kar'ı kendi içi
mız~~ bu dü,manla boğuftuğumu
zu gosterecek hamleler maddt ve ... . . ' 
manev1 ıyi neticeler vereceğinde 
fÜphem yoktur. 

Yasak etmeli amma! 
• Geçende bir resmi daireye git

tı~:. Ne yalan aöyliyeyinı. Zaten 
g~runen köy kılaTUZ ister mi? Bi
~ı~ reımi dairelerimizde temiz ve 
1tınalı olanları pek azdır. Çoğu ib
~~! edilmif ve bakımaızdır. Bu gir 
dıg1m daire de bu nevidendi. Fa
kat dıvarlarında gayet güzel basıl 
mı, ~~ Yanyana, •ık sık yapıftırıl- , 
mıf ıkı yafta göze ilifiyordu. 

1 
Koridorlarda ıigara içmeyiniz 1 

Koridorlara tükürııı~yiniz 

Bu. emre rağmen koridorlar ve 
merdıvenler izmarit dolu idi T" 
kürükler zamanla kurudugu" ' d u-.. r. an 
goz~. çarpmıyordu. Vakıa - bUllQ 
da ı_tır~f edelim - halkımız böyle 
temlzlık ve sıhhat kaidelerine pek 
k~I~ asm~. önüne gelen yere tü
kürur ve aıgara atar amma d'kk t 
e~tim, B?tün bu ilanların ya~ın:a 
hır tek sıgara atacak ve tükürecek 
yer, kutu .elhasıl bu kirli feylere 
mahsuı bır 9ey göremedim. itin fe 
ı:ası resmi elbiseli bir odacı bu i
lanlard~n birinin tam alhnda ia
keml.eyı a~ıt sigara içiyordu. 

_Elı~~e. a~garaaile bu daireye gir
~·· bır~ıını dütünün ! Bu ilanı gö
runce aıgarayı söndürüp ceb' • 
k ? T"k ıne mı 

oysun·" u ürmek ihtiyacını hiı 
aederse sokağa mı çıkaın? Böyle 
yasakları koyarken evvelen onun 
levazımını ortaya koymak lazım
dır, yok1a o yaftalar, dıvar kağı
dından farklı olmaz. 

'-dalardan bir yar gelir 
Adalar hakkında yazdığım bir 

kaç satır okuyucumlardan birinin 
nazarı dikkatini celbetmif, bana 
yazıyor: 

"Beyelentli 
Atla/ar tarilui ve ilcretleri hak

kındaki haklı tenkit/eyinizi oku
dum. Size daha garip bir fey yaza
cağım •. Ma/Umu aliniz adalar aay
liyedir ve oraya tatil günleri gidi
lir. Halbuki Burgaz adcuından 
köprüye cuma günü son vapur 4,45 
tedir. Yani Burgaza hava almaya 
gelen birisi ikindiyi kılıp hemen 
köorüve dönmezse adada kalır. 

1 Eroin kaçakçılığı 1 

(Başı 1 inci sahifede) 
98D Rum grupuna ait tahkikatla bü
yük bir ehemmiyetle meıgul olmakta
dır. Yeniden 2 inci ve 3 üncü derece-

/ de ali.kadar olduklan zannedilen ba
sı ldmııeler "" bu meyanda birkaç 
kadm aorıuya çekilmit, bazı yerler
de de aramalar yapılmııtır. 

Kadri Beycim bQfka.. 
EYVellri ııün Boyacıköyünde sabık 

aeyri.efer mühendislerinden Kadri 
a in evinde meydana çıkanlan giz
il eroin imali.tanui dolayıılle Kadri 
B. den batka oraaı ile ali.kalan muh
temel görünen bası kimseler de is
tiçnp edilmlıtir. Evveli. Sütlüce'de 
evi aranan Mehmet B. de orada bu
lunan eroin imaline mahsuı aletlerin 
kardeıl Kadri B. e ait olduğunu söy
lemiştir. Kadri B. bunlann kendiıine 
ait olduğunu ve te\>eke ile ali.katını 
itiraf ebniıtir. 

Bir tanesi kaçtı 
Ele geçen şebekenin elebatılarm 

dan olup bir kaç gündenberi arandı
ğı halde bulunamıyan Yani'nin Yu
n~nista?'a kaçmıı olduğu tesbit edil
mıf ve ıadeai için Atina zabıtası nez
dinde teşebbüste bulunulmuıtur. 

Türk kadını yok 
Gene bu §ebekede mutavassıt rolil

n~ ifa ettiği anlaşılan ve yükııek bir 
aileye mensup olduğu söylenen Fit
nat ismindeki kadının da henüz bu
lunamadığı yazılmıtb. Zabıtaca, 
Türk kadmlannm bu meyanda bir 
Fmtat H. in bu iıte ali.kadar olma
dıklan temin edilmektedir. 

Zengin bir Ermeni 
Tahkik heyeti, eroin kaçakçılığın

da alakası olduğu öğrenilen zengin 
ve manıf bir Ermeniyi u2un bir iatiç
vaptan aonra nezaret altma a1miya 
lüzum gönnüttür. Bu adamdan hay
li yeni malômat almdıiı söylenmek
tedir. 

Bundan başka yeniden bazı bar 
kadınlan da istiçvap edil.mit, bunlar 
dan sattıklan eroinleri kimlerden al
dıklan sorulmuştur. 

Ba,ka memleketlerde fUbeleri var 
Şimdiye kadar cereyan eden tah

kikat, ele geçen şebekenin bazı ec
nebi memleketlerde şubeleri ve ajan 
lan bulunduğunu, buradakiler ara-
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Köprü üstünde cinavet 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 1 Fakat Kevser Hüseyine bir parça olıun 

Matmazel Suzan, havayı güzel bulduğu yüz vermemi~tir. .Hüseyin bu vaziyet 
için Şithane karakolu civarındaki evine karşısında kızı tehdıt ebnekten başka 
yaya gibneği tercih etmİ§, ağır a~r E- çare ka~adı~.ını anlamışbr. H_üs.eyin 
minönünden köprüye doğru yürümüt- bundan hır muddet evvel Kevsen tıddet 
tür. le tehdide başlanllJ: 

Uaküdar iskelesinde - Beni almazsan kan çıkar, demittir. 
Kızcağız tamam köprünün Osküdar Biı gün, alui bir tesadüf Kevseri aııkı 

ile kar•ıla,tırıyor. KeT1er, biraz hava al vapur iskeleıi hizasına geldiği sırada a- y 

ni bir tecavüze uğramıı ve arkasından mak için Ihlamura kadar bir gezinti ya 
beynini hedef ittihaz eden bir kurşunla, pıyor. Akşam saat 6 da dönerken, evle-
h rinin biraz ilerisinde Hüseyinle kartı atta be,ını ......irecek vakit bulamadan 
.__,_ •-· · karşıyfl geliyor. Burada Hüseyinin geri-
aanıar iç.inde yere ıerilmİ§tir. len sinirlerini daha çok berbat eden bir 

Mah.,er manzarası vaziyet vardır. Kevser komşularının ço-
Küprünün üıtü bu esnada mahteri bir cuğu olan Bürhanettin iıminde bir genç-

manza arz ediyordu. le beraberdir. 
itlerinin başından dönen halk, bu bek Kevser çok seven Hüseyin bu anda 

lenınedik silah sesi üzerine müthiş bir müthiş bir kıskançlıkla hemen kızın ö-
tatkınLğa uğramış ve ıuraya buraya nüne dikiliyor ve asa9yetle: 
kaçış._ğa be.~lamıttır. - Bu çocukla niçin geziyorsun? di-

Katil kim? yor. Senile yalnız hen gezebilirim. Hay-
Çok ıoğuk kanlı bir adam olduğu an- di şimdi yürü gezelim, 

!atılan katil, iıte bu şaşkınlıktan istifa. Kevser, Hüseyinin bu asabi halinden 
de ederek kalabalığın arasına kantmış o kadar korkuyor ki, birden koşarak bir 
ve hüviyetini beJli ehiı.:.!.;n ortadan sa- ka: adım ilerdeki evine giriyor. 
vuımuttur. Yarım saat sonra, ortalık biraz daha 

Silah sesi üzerine dehşete düşen halk, karardıktan sonra Kevser ekmek almak i-
biraz ıonra yerde bir ölünün kanlar için- çin sokağa çıkıyor. Hüseyin, evin köşe-
de yatbğmı görmüşlerdir. Arası çok sinde beklemektedir. Kızın çıktığını gö-
gecm....ıen emniyet memurları da vaka rünce, yarını saattir çılğın bir halde olan 
mahalline yetişm.İf bulunuyorlardı. MI delikanlı sür'atle koşuyor ve bıçağını 
Suzanın beyninden aldığı kurşun darbe- çekel'ek, hiç bir ıeyden habersiz kızın 
ai ani ıurette ölümüne sebep olmuttur. sırtı'1a kuvvetli bir hamle ile saplıyor. 

Bir tayyare bileti Bu darbeyi ani bir çığlık takip ediyor. 
Kevser al kanlar içinde sendeliyerek ka Maktulün yerde bulunan çantasında 
pmnın önün<ı kadar geliyor ve orada: 

Kader tayyare gişesinden alınmış bir - Vuruldum, diye inliyor. 
piyango biletinden başka hüviyetini is- Hadiseden haberdar edilen zabıta va-
pat edecek bir §ey bulunamaınıştır. k'a mahalline gelince kızın yarasnu çok 

Hayatının kurtanlma11 ihtimalile MI tehlikeli görüyorlar ve derhal haataha-
Suzan bir otomobile konularak hıuta- neye naklediyorlar. Kevser hastahaneye 
neye götürülmek iıtcnmişse de lazca-

bul yatınca yalnız: 
ğız, hu esnada çoktan ölmüt unu- _ Beni Hüseyin vurdu, diyor ve son 
Yordu. Tahkikata el atan Eminönü poliı nefesini. veriyor. 
merkezi vakayı gören birkaç kişiyi tahit Katil Hüıeyin derhal kaçmasına rağ-
ııfatile dinlomittir. Fakat bunlar, katilin m- zabıta tarafından yakalaıuruş ve 
-katini bile !Byı'kile tarif edememiıler- ' •• 
-· hakkında takibata baılanmııtır. 
dir. Vak'a mahallinde tahkikat yapan bir 

Dün gece geç vakte kadar yapılana- muharririmiz Hüseyinin babası Haci Ali 
rathnna kat'i olarak bir netice vermiı 
degı""ldi. Mamafih, katilin hüviyeti hak- ef. ile görüşmüştür. Ali ef. ıunlan söy

lemektedir: 
kında bazı ip uçlan ele geçirilmiştir. _ Oğlum Hüseyin Kevser hanımla 

Poliıin katilin izi üzerinde olduğu IÖy iJ<l seneden beri sevi§'llekte idi. Biz kızı 
lenmekteclir. büyük annesinden ve biraderlerinden iı-

s T"tıı. k•ka tedik. Evvela bizden 100 lira baba hak-
O n • , ft ' kı namilc bir para istediler.Buna razı ol-

sında ecnebi tabiiyetinde bir kaç kiti Gece bi · m 
de mevcut olduğunu göatennittir. r &Jans me uru 

duk. Fakat aonra bilmem neden kızı 
vennec!iler. Oğlumun da askerliği vardı. 
Fakat Kevıer ele oğlumu seviyordu. Be 
raber çıkımı birçok resimleri kızm oii
luma yazdığı birçok mektuplar var. 

Bu ite alt tahkikatın hitamında bu zan attına alındı 
ecnebi tabiiyetindeki eşhaam, ceza .. 
lannı çektikten sonra hudut haricine 
tebitleri muhtemeldir. 

Gene tahkikat, ıebeke efradından 
biri tarafından bir müddet evvel Yu
naniıtan'a oldukça mühim miktarda 
eroin kaçmlmaıına muvaffak olun .. 
dufunu tevsik etınittir. Kaçokçılann 
IOD zamanfarda ciddi takyidat karşı
amda eroin ihracına muvaffak ola
mıyarak dahilde eroin satıtmı tezyit 
ettikleri de sabit olmuttur. Bazı genç 
kadınların el çantalanna doldurduk
lan küçük eroin paketlerini ev ev do
laf&l'ak satbklan, hazı randevu evle
rinde eroin sahtı yapıldığı da tesbit 
edilmiştir. 

Pe7akende sahcılar 
Zabıta, tahkikab meyanında pera

kende eroin ıabcılannı da arayıp 
bulmakta, taharri memurlan gecele
ri barlarda ve emaali yerlerde eroin 
satılıp satılmadığını kontrol ebnek
tedir. 

Pek yakmda tebekenin bütün efra
dı ele geçmit olacap muhakkak gö
riilmektedir. 

Seyfi Pş. şehrimizde 
Gümrük Muhafaza umum kuman

danı Seyfi P,. dün Ankara'dan teh
rimize gelmiş ve lstanbul Muhafaza 
Bqmüdürlüğünde meıgul olduktan 
aonra Baımüdür Haııaıı B. le birlikte 
teftite çıkmıştır. 

Seyfi Pş. kendiıile görüşen bir mu
harririmize, lstanbul'da 4 - 5 gün 
kalarak gümrük ambar ve antrepo
lan ve muhafaza teşkili.tıni teftİJ e
deceğini söylemiı ve eroin kaçakçılı
ğı hakkındaki suale de fÖyle muka
bele etıniıtir: 
"- Çok fena. Memleket gençliii

ni zehirliyorlar." 
M. Medoviç zabitada 

Köprü üstündeki korkunç cinayet et
rafında bir muharririmiz gece de tahki
katta bulunmUf, ıu maJQmab toplanu,. 
hr: 

Cinayeti müteakip zabıta derhal ite 
başlllDUf, maktul matmazeli yalandan 
tanıyanlarla temas etıniıtir· ilk tahki
kattan oonra fÜpheler genç kıza karıı 
tiddetli alikaaı olduğu söylenen ajanı 
telsiz memurlarından F edayi B. üzerin
de toplanmıştır. F edayi B. d\in alqa.,, 
aaat altıya doiru Ajans binaaına rirınit 
n telsiz 1>8'ına geçmİf, ancak bir' haber 
alabilmiJ pek az konu§rnUftur. 

Bu müddet içinde tahkikabru ilerile
ten zabıta memurlan tekrar Anadolu 
Ajansına gelmitler ve F edayi B. i Mer
keze davet ebnişlerdir. Fedayi B. zabı
taya karıı hiç bir harekette bulunmamıı 
palto ve tapkasmı giydikten aonra so
ğuk kanlılıkla memurlan takip etmittir· 

Yazık oldu 
Cinayetten aonra Fedayi B. in ,.jantta 

arkadaşlarına oadece: 
- Yazık oldu kıza. •• dediğini öğren

dik . 
Fedayi B. gece Eminönü merkezinde 

isticvap edilmlttir. 
Ajansta teessür 

lSTANBUL, 12. A. A. - Fnmaızca 
DaktiloiTaf .-nunımuz Suzan Hanım, 
bugün itlerini bitirerek daireden evine 
giderken köprü llzerinde meçhul bir p.
hıı tarafından atılan bir kurıunla ağır 
ıurette yaralanarak hastahaneye nakl,.. 
dilirken yolda vefat etmittir. 

Ajana ailesinin kıymettar bir arkadaJI 
olan Suzan Hanımın bu feci ufulü kar-
111mda kemali hürmetle eiilen müesııe
ıemi7., aileıine en umimj taziyetlerini 
arzeder. 

Beılktatta da bir kızı 
öldiirdiiler 

Son dakikada aldığımız malUınata Betiku.tta sevgi yüzünden bir dna-
göre Tokatlıyan oteli sahibi M. Me- yet olmut, 21 Yatında marangoz Hüse-
doviç, dün akşam zabıtaca celbedile yİn, 16 Yatında Kevı<r kızı öldünniif-
rek yeniden ifadesine müracaat o- tür. 
lunınuştur. Diğer taraftan öğrendiği- Kevser ve Hüseyin 
mize göre, zabıta nezareti altına alm Kevıer Hanım, Beşiktaşta Kaptan lb-
mı• bulunan 9 kitiden 4 Ü dün kefa- da • rahim ağa mahallesi Köteli sokağın 
!ete rapten ııerbest bırakılmıtlardır. 13 numaralı evde otunnaktaclır. 
Elyevın, zabıta nezareti altında 5 ki- Kevııerin babe.tı bekçi Ali efendi olup 
ti kalmışbr. ölmüıtür. Anneai Saka Ayşe hanmıclır. 

Kaçak rakı fabrikası Ali elendi ölmeden evvel kan11ru bırak-
lstanbul inhisarlar Batmüdürlüğü mıştır. Kevıerin Bürhanettin ve Ali.et-

takip memurlan Langada bir kaçak tin isminde iki kardqi vardır, Bu çocuk 
rakı fabrikalı ele geçirmiılerdir. !ar Bqiktat köyiçinde Lazarinin ıua• 

Li.ngada Yeni sepetçi mahallesin- rangoz fabrikasında çalıımaktadır. 
de lpokTat iaıninde bir sobacının e- Ayıe hanım takalık yapbğmdan ken-
vinde gizli bir rakı fabrikaaı iıletti- diıine Salca Ayte hannn denmektedir. 
ğini haber alan memurlar evde ani Katil Hüseyin de Befiktatt'a Türk 
ıurette yaptıkları arqbrmada rakı çek- Ali mahallesinde Çe§ıoe sokağında 13 
meğe mahsus büyilk bir kazanla bir numaralı evde oturmaktadır. Ve o ela ay 
kapak, bir nakil boru, bir li.nçe te- ni marangoz fahrikatında çalıımaktadır. 
neke ve bir bakır müberrit ele geçir- Hüseyin Bürhanettin ve Aliettlni ta-
mişlerdir. Bundan maada bir mik- nıdığından dolayi11 ile Kevseri de tanı-
tar kaçak rakı ile bir fıçı üzüm cib- maktadır ve kıza karı• ıevda duymağa 
resi bulunınuttur. da batlamııtır. 
Kaçakçı lpokrat, evrakile birlikte Hüıeyn sekiz ay evvel oturduğu evin 

ihtisas mahkemeıine gönderilecektir. sahibi Süleyman efendi vaaıtaai ile 
Kaçak esrar bulundu Kevseri iıtiyor. Fakat Kevıerin aileli 

buna razı olmıyorlar ve: 
Dün gece Galatada Kapuiçinde 

muhafaza baş müdürlügu"" memurlan - Kevıer küçüktür. Hüseyin az para 
alır, bir aileyi geçindiremez, diyorlar ve tarafından bir Muaevinin evinde 75 bu J 

kk ta ehi reddediyorlar. Ret cevabını a-o a e&rar yakalanmıştır. ı 
M an atık Hüıeyin evveli derin bir tees~ uhafaza memurları dün gece aa.. ka ıl 

b h k süre P mışbr. Günlerce kızm yolunu a a adar hu itin tahkikile meıgul beki · 
olmuılardır. eınış. onu tatlı dille kandmnağa, 

-:::-----;--;-:;--:-;::---::---::----~g~ö:::n:::liı:,:'n:::u~· :hu~ıurctle çalma~~ uğrapruştır. 
Buna mukabil adi günlerde son va- ı· b ı yar ge ır iz ere" tarkısmı aöyle-pur saat 6 dadır. Bu tezada ne der- · · 1 menızı ve cuma gün eri Burgnza 
siniz?." gitmemenizi tavsiye ederim. 

Ne diyeyim? "Adalardan bir FELEK 

Muhtelit mahkemeler 

11 bin dava var 
Muhtelit Türk - Yunan mahke

mesinde bugün 14 davaya bakıla
caktır. Mayısta görülecek bazı mil 
him davalar vardır. Belçika mah
kemesinde Dolmabahçe sarayı ka
lörifer teoioah davaoı ve Hicaz de 
miryolları dava~ıı vardır. Bet ma
yısta Fransız mahkemesinde Çu
kurova dava11 görülecektir. Bu 
davada burasını vaktile kiralamıt 
olan Fransız tirketi hükumetimiz
den 18 nıilyon lira tazminat iste
mektedir. Bütün muhtelit mahke
melerde görülecek 11 bin dava 
vardır. Bunlardan 10800 tanesi Yu 
nan, 200 tanesi de diğer muhtelif 
mahkemelerdedir. Sene sonuna ka 
dar bu davalar tasfiye edilecek ve 
adetleri 400 e indirilecektir. 

Keriman Ece 
Ecentn babası meseleyi 

izah ediyor 
Kahirede çıkan Elehram gazete

si Keriman Ece'nin Mısırda gilzel· 
lik ticareti yapbğını yazmı9tı. E
cenin pederi Haliı Beyden aldığı
mız bir mektupta bu hadiıeden 
bahsedilerek deniyor ki: 

"Buraya geldiğimizde tiyatro, 
ıinema, gazinolar ve huıusi davet 
l~rle o kadar çok kartılattık ki ta
r1f edemem. Bizim bu gidecek yer 
!erimizi tayin için Mısır etrafın
dan müte,ekki• bir komite tetek
kül etmitti. Bu davetler o komite
ye havale ediliyor, o karar veriyor 
ve bilahare gidiyorduk. Tabii bu 
davet eden yerlerin hepsi gitme
mize müsait değildi. Mü1ait olan 
yerlere gidiyorduk. Gittiğimiz yer 
ler Mısır - Türk cemiyeti hayriye
aine bir meblağ veriyordu. Eleh
ram gazetesinin yazdığına Eaai
yaae, Elcihat, Euabah gazeteleri 
mükemmel cevaplar verdiler. Mı-
11rdan müfarekatimiz esnaamda 
bir veda çayı verdiler. Keriman 
tefekkür etti ve Mısırlılan yazın 
memleketimize davet etti. 

Her gün ıokağa çıktığımızda 
halk "Yatasın Türkiye, Y &falın 
Gazi" diye bağırıyor ve otomobi
limizin geçmesi için behemehal 
polis gelip halkı dağıtıyordu. Hal
kın bu tezahürü de Elehram mu
harririne tam cevaptır." 

Otomobilin çiğnediği 
adam h~stanede öldil 

Geçenlerde Bomontide bir oto
mobilin altında kalarak kaburga 
kemikleri ağır ' surette zedelenen 
Hafız Ihsan Bey dün sabah hasta
nede ölmüttür. Müddeiumumilik 
cesedin morga nakline lüzum gös
termi' ve kazaya sebebiyet veren 
toför tevkif edilmiftir. 

FENERBAHÇE 
EŞYA PiY ANGOSU 

Sizi sevindirecek mtljdeler hazırlamışhr. 
Satış: Zeki Riza Milli Spor maiazuı ve Milyon gişeleri 

(1821) 

Bu aktam GLORYA Sinemasında 
f'ğlendirici komik ARMAND BERNARD'ın gür:el temsııı 

ISMARLAMA ÇOCUK 
gayet ıen ve güldürücü film başlıyor. 

Mümesailesi: BLANCHE MONTEL 
İlivetenı FOX JURNAL -(1918) 

Şen, ıuh ve pek •evimli aırti•t 

G LA R A B O W'un 
Blıtün fstan bul halkının beklediği ilk sözlü filmi 

ÇILGIN KIZ 
namındaki ,aheseri bu akşamdan itibaren 

• • ARTiSTiK SİNEMASINDA 

Meıhur tenor DON JOSE MO JİKA'Y ı ~ 
Herkesin işidebilmesial teminen, bu akşam ve 15 Niıan 

cumartesi akıamı saat 21 112 da 

ISMARLAMA ÇOCUK 
filminden evvel GLORY A sinemasında 

lspanyol ve Meksika ıarkılarını ve kendi filimlerinin en gür:el 
parçalarını teganni edecektir. Yerlerin fiatları: Balkon 60, par
ter 80 ve lükı balkon 100 kuruıtur. 16 Nisan pazar ıunn 18 112 
matinesinde piyanist TROY SANDERS'in ittiraklle ikinci bil· 
• ük si~e-konser:ni verecelctir. F atlar: 75 100-150 ve 200 kurustur. 

. .. . (1919) -

Müesaif bir zıya 
Kudeınayı ricali maliyeden Hafız Ih

san Bey bir kaza neticesi irtihal eyle
miştir. Cenazesi bugün ailesi tarafından 
ıaat onbirde morgdan kaldmlacak v• ce
naze namazı Koca Muıtafapaf8 camii p 
rifinde eda edildikten sonra Merkez E
fendi lmhristanma delnolunacaktır. 

(1892) 

Ahmet Vefik Paşa için 
konferans 

lstanbul Halkevi reisliğinden : 
Bugün aaat 17 de Evimizin Cağaloğ

lundaki merkezinde Köprülü zade Fuat 
Bey tarafından Ahmet Vefik P8f8 hak
kında bir konferans verilecektir. Herkea 
gelebilir. 

Sultanahmet ikinci sulh hukuk mah
kemesinden : 

Tophanede Maliye Tabail ıubeai sa
bık muavini ve ikametıralu meçhul Ha
san Sablmıt ve Bakırköyünde Barutha
ne fabrikıuuıda sabık toaat katibi el
yevııı ikametgihı meçhul Süleyman Su
di Beye. 

Albert Siyon efendi vekili Avukat 
Y ltfDa Beyin aleyhinize ikame ettiği iaa 
lei fU)'U davaaı üzerine gönderilen da
vetiye zahrındaki muh.,.ir ve heyeti ih
tiyariye tarafından veırilen mctruhata 
nazaran ikanMtgih!annm meçhul oldu
ğu anlatılmaaına mebni yİrmj ırün müd
detle ilanen tebliiat icrasına karar v• 
rilmit ve muhakeme de 10-5-933 tari
hine miisadif çarf81Dlıa günü saat 14 te 
talik kılılIIDlf olduğuııılan yevın ve vak
tı mezkUrda mahkemede isbab vücut et
meniz veyahut muııaddak bir vekil gön
dermeniz lüzumu beyan ve akıi taktirde 
giyaben muhakeme icrasına devam olu 
naca~ tebliğ makaınma kaim olmak ü
zere illn olunur. (1875) 

in hisarlarda 

Likör ve şarap fabrikaları 
lnhiıar idarelerinde yapılacak 11laha 

tı tetkik ebnekte olan mütehau11lanlan 
M. Kucharzevski'den ıu mektubu aldık: 

Likör ve ıarap fabrikaları hakkında 
gazetenizin ıı Niıan tarihli nushasında 
bana atfen intişar eden yazılar muhbiri
nize söylediğim sözlerden farklıdır. Bu 
ıözler hilli.aaten töyle. idi. 

Likör ve ıarap fabrıkaları hakkında 
kafi bir fikir beyan edebilmek için tet
kikatunızın sonunu beklemek icabecler. 
Şimdiye ka<!"" ıırf fabrika İtibarile yap
bğnn~ .te~t bunların likör ve f'lr&P 
imali ıçın ıcabeden modern tesisatı ve 
binaya malik ?lduklannı göstermiştir. 

• Fakat bu fabrikalann tam randımanları 
run ve İm81 maliyetlerinin sarfiyata ve 
memleketin istihlak kabiliyetine ne de
receye kadar mutabık olduğunu ancak 
tetkikatımız aonunda teobit edilecektir." 

Anadolu kulübü kongresi 
14 Nisan 1933 cuma günü saat on· 

da klübün senelik kongresi Üsküdar· 
da Şemsipaıada ki.in klüp binasında 
aktedileceğinden bilfunum arkadatla· 
no muayyen gün ve aaatte teırifleri. 

Milli Sinemada 
Bu senenin en çok beğenilen filmi 

CENNET 
PERİSİ 

DELORES DEL RIO 
tarafından 

HaTayen adalarında çevrilmiş 
qk, ihtiras, heyecan Te dehıet 

filmi. Ayrıca FOX havadis 

gar:etesi. [18631 

RADYO 1 
Bu günkü prosr•m 
ISTANBUL, 1200 ın. 

18 _ 18,45: Nebil oilıı 1....ıt Halda B. 
18,45 - 19,301 Orkeatra. 
19,35 - 20: Frananca elen ilerlemif o
lanlara). 
20 - 21: T. Refik 8. 
21 - 21,301 Olkü Harum. 
21,30 - 22,30: Gramofon, Ajans Bona 
ve saire. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalastan. 
18. : Alaturka saı. 
18.48 : Gramofon. 
19.20 ı Alaturka ..,,_ 
20.10 : Ajans haberleri ve ha ... raporu. 
V ARŞOV A, 1411 m. 

13.10: Pli.k. 16.24: Plik. 18ı Plak. 
19.20: Konııer. 20.301 Muhtelif. 21.15 
Filhannonik konseri (Bach, Honne
ser, Caplet). 
BUDAPEŞTE,550 m. 

19.45: Piyano ve keman kon.seri 
(Grieg, Haendel, Lemba, Kreisler). 
20.50: Orkestra koDllerİ. 22.20: Eski 
kiliıe muaikisi. 23: Liat'ln eserlerin
den ruhi koro konaeri. 
MONIH, 532 m. 

21.05: Radyo orkestra11, klltik fal'" 
kılar. 22.30: Ruhi şarkılar. 
ViYANA, 517 m. 

19: Richard Wagner'in eerlerin· 
den "Paraifal" operası (Viyana büyük 
operasından naklen). 
IMh.ANO - TORINO - FLORANSA 

21: Haberler. - Plak. 22: Bir tiyat• 
ro temıili. 
PRAG, 487 m. 

20.35: Stüdyoda bir tiyatro. 23: 
Son haberler. 23.20: Beneı bando mı
zıka takımı. 
ZORIH, 459 m. 

21: Brahmı'ın eaerlerinden piyano 
koneri. 22.25: 12 kitilik bando mızı· 
ka. 22.35: Haberler. - Radyo orkeı
trası. 

ROMA, 441 m. 
21: Haberler. - Plak. 21.35: Spor 

haberleri. 21 .50: Ruhi orkestra musİ• 
kisi (Nardini, Carissimi, Mule, Ver· 
di). 
BOKREŞ, 394 m. 

Musiki neıriyatı yoktur. 18: Gaz:o• 
te haberleri. 
BRESLAU, 325 m. 

18.50: Konser (ıarkılı).- Konutınıo• 
!ar. 20: Berlinden naklen: Milli n~· 
riyat. 22: Hava raporu, aonra KoloS'" 
ya'dan naklen kilise konseri. 23.2hi~ 
Ruhi temsil. 24.25: Konuşmalar, 
ki.yeler. 



------

Müsabakamıza 
Gelen cevaplar 

Bir müddet evvel açbğnmz Milli 
takım anketine devam ediyoruz. Bay 
ramdan evvel çıkan ıpor aahlfemizde 
iıtirak eden karilerimizin bazılannm 
iaimlerini ve tahmin ettikleri takımla· 
rı yazmııtık. Bu gün de 11ra ile öteki
lerini yazıyoruz: 

Bakırköy Sakızafaç orta mektep 
No. 6 da Jeray K.ıı.aapyan Efendi. 

Tahmin ettifi talum: 
Hüaamettin ( F.) 

Hilanü(B.) Yqar (F.) 
Fikret(F) lbaan(I:..) Cevat(F.) 

E.ıref ( B.) Salih( la.) Zeki ( F.) 
Hakkı(B.) Niyazi(F.) 

lıtanbul Liıeıi 878 Oaman Bey. 
Tahmin ettiği takım: 

Hüaamettin ( F.) 
Lntfll (iz.) HU.nü (B.) 

Fikret(F.) Nihat(G.) Cevat(F.) 
E.ıref(B.) Muzaffer(F.) Zeki(F.) 

Hakkı (B.) Niyazi (F.) 
Aımaalb 75 • 77 No. da Ali Ke

ınal Bey. 
Tahmin ettiği takım: 

Hüaamettin ( F.) 
LUtfü (iz.) HU.nü (8.) 

Zazmi(lz.) Nihat(G.) Ceva~(F.) 
Fikret(F) Muzaffer(F.) Zeki(F.) 

. Hakkı(F.) Niyazi(F.) 
lıtanbul Liaeıi 3/3den 782 ZaferB. 
Tahmin ettiiii takmı: 

Vasfi(A.) 
Lntfü (iz.) Hüanü (B.) 

Fikret(F.) Muzaffer(F.) Zeki(F.) 
Reıat(lı.) Muzaffer(F.) Zeki(F.) 

Hakkı (B.) Niyazi (F.) 
Muhittin Şerif Bey. 
Tahmin ettiği takımı 

Hüaamettin(F.) 
LGtfü (iz.) Hüanü (8.) 

Nazmi(lz.) Nibat(G.) Cevat(F.) 
Fikret(F.) Muzaffer(F.) Zeki(F.) 

Hakkı(B.) Niyazi(F.) 
Sultan Ahmet Terzilik mektebin

de 111 No.lu Halil Zeki Bey. 
Hüaamettin ( F.) 

Hüsnil.(B.) Ya§&l'(F.) 
Feyzi(B.) Fikret(F.) Cent(F.) 

l::ıref(B.) Salib(la.) Zeki(F.) 
Hakkı(B.) Niyazi(F.) 

Ni~antaı Hacı Mansur aokak No. 
29 da Necdet Mahmut Bey. 

Tahmin ettiği takım: 
Hüsamettin(F.) 

Hüanü(B.) Yaşar(F.) 
Fikret(F.) Nihat(G.) Muzaffer(F.) 

Rebii(G.) Niznn(lz.) Saliha~(lı) 
Zeki(F.) Niyazı(F.) 

Galataaaray Liaesi 1148 Necati B. 
Tahmin ettiği takım: 

Avni(G.) 
Liltfü (iz.) Hüanü (8.) 

Fikret(F.). Nihat(G.) Cevat(F.) 
Rebii(G.) Eıref(B.) eZki(F.) 

Sali.h(lı.) Niyazi(F.) 
F eriköy • Şişli idman yurdu oyun· 

cularmdan Burhan Cotkun Bey. 
Tahmin ettiği takım: 

Hüoamettln(F.) 
L6tfü (I•.) Yapr (F" 

Fikret(F.) lboan(lz .. ) Cevat(F.) 
Eıref(B.) Salahattin(lı.) Zeki(F.) 

Hakkı(B.) Niyazi(F.) 
Bandırmada Y emiııçi küçük Ah

met Efendi biraderi Yemişçi Mehmet 
Efendi. 

Tahmin ettiği takım: 
Avni(G..) 

Lôtfü (iz.) Hüınü (B.) 
Fikret(F.) Nibat(G.) Cevat(F.) 

Rebii(G.) Salahattin(lı.) Zeki(F.) 
Hakkı(B.) Niyazi(F.) 

Maltepe Askeri liaeai 11nıf 11 den 
No. 2677 l11Det Bey. 

Tahmin ettiği takım: 
Hüsamettin(F.) 

Lôtfü (iz.) Hüınü (B.) 
Nazmi(lz.) Niha.t(G.). F-;yzi(B.) 

l::~ref(B.) Salahattın(la.) Fı~t.(F.) 
Muzaffer(F.) Nıyazı(F.) 

Bebek Yalı No. 1 eŞfik Refik Bey. 
Tahmin ettiği takım: 

Avni(G.) 
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MiLLiYET PERŞEMBE 13 NiSAN 1933 

Bu cuma günkü maçlar F~~erbah~e. 
Nıçın yenıldı? 

tstanbulspor Galatasaray ve Süley l Bu bayramda Macar profeıl'.o-
- • ne) Boçkay takımı, Fenerbahçe ıle 

maniye Vefa takımları oynayacak iki, ve lıtanbul A. muhteliti ile bir 
• maç yapb. 

Bu hafta lik maçlarına gene devam ı yük aebep bu iki oyuncu olacağı kana· Ben bu yazımda bu iki mağlubi-
ediyoruz. Hafta içinde Enoaia takımı· atindeyiz. Muavin hattı, biribirile an• yetin ve bir galibiyetin ıebepleri· 
run Galatasaray • Beşiktat • Pera kom lafll:"f ve vazi~ea~ müdrik bir tekil- ni rnünakata edeceğim. 
binezonu tarafından tehriınizde bir· dedır. Top verıılen ve yer tutuılan F b h b. . . .. .. den 
kaç maç yapması için davet edildiğini da fena değildir. Forvede gelince; ta• .en~r a çe ırıncı gunu ne 
yazmıştık. Daha henüz bu takımın mamen genç elemanlardan müteıek· yenıldı? . 
gelip gelmemesi hakkında kat'i bir it kil olan bu hücum batb daima müı· Buna verilecek cevap pek vazıh 
ar yoktur. Kombinezonu tqkil eden mir vaziyete kolaylıkla girebiliyor. değildir. Çünkü Fenerin her iki 
takmılar ile Enosiı takımı araamda e- Bilhaısa sağ iç ile aol açık, aağ açık maçta da mağlup olmaması lazım
saı itibarile mutabakat biaıl olmuı· çok se~ o~nc~lardı~. Y ann · takUDın dı. Bunu söylemekle rekip takımın 
tur. Ancak Yunan takımını tetkil e- umumı vazıyetıne gore • latanbulspo- "f I d - "f 
den bazı o;.,ncularm mübadil olmaaı run galip gelmeıi )i.zmıdır. Ancak zayı veya or,uncu. 0 ma ıg8ı~ı1 .ık~· bu takımın ıehrimize gelmeıini im- futbolde kat'i karar verilemez. En de etmek ıstemıyorum. ı a ıs 
kinaızlaıtırmaktadır. Çünkü hükôme beklenilmiyen zamanlarda çok iyi ve Boç.kay İstanbul' da se:;orettiğimiz 
timiz bunların pasaportlarını vize et- muvaffak oyun "':yretmiıiz~ir'. Beli<! bir çok takımlardan daha iyi idi. 
memektedir. Eğer Enosis takımı bu bu da öteden ben olur ... · lkincı resmı Bilhassa top kontrolu yer tututla
oyunculannı feda ederek geline o za lik maçı, Süleymaniye ile • Beykoz a· 1 1 k 1 ··k ) 
man vaziyet değişecek ve Taksim raunda olacakbr. Bu iki takımın bu rı ve an atma arb çotakımu ekbe • 
atadyumunda oynanacak olan lik maç e kazandıkları muvaffakıyet haki· Bu noktalardan U ma a a• 
lan fikstüriin sonuna tehir edilecek- :~en çok ıayanı hayrettir. Beykoz ıil hat bulmak imkansızdır. 
tir. Eno•is gelmediği takdirde oynana ıilei muvaffakıyetine, ıilt maçında ken· F enerbahçe birinci maçta raki
cak olan tik maçlan ıunlardır: Gala· disinden esas itibarile kuvvetli olan bine yakın ikinci maçta da müaavi 
tasaray • latanbulspor ve Vefa • ':ü- Beşiktaı takımını da yenmek auretile bir oyun oynadı. ilk günlcii mağlu
leymaniye. Bunlara inzimamen Kadı· bir şeref aahifesi daha ilave etmittir. biyelin esbabmı te,rih edersek va
köy ıtadında Vefa küçükleri Kasım· Ancak; Beykozluların bu ~al~beden raca-ımız nokta tudur. Takıma-
paşa küçükleri ile ve latanbulıpor kü aonra ne halde olduklarım bılmıyoruz. h g• d M" d f 'I 
çükleri Fenerbahçe küçükleri ile maç Şuraaı muhakkakbr ki bizde bir takım enklı oynayanı!" ~· U a aa ı.~ 
yapacaklardır. Bu •on oyunlar genç· kendisinden iyi bir takımı yener yen· forvet arasında ırtıbat yoktu. Hu
ler tampiyona11 içindir. mez derhal devaynumm önüne geçer ci.imlar arrf tahıi tekilde oluyor ve 

lıtanbulapor • Galataaaray maçına ve hatlar hayalat kurmağa.. Sıra ile binnetice müsmir bir vaziyete ge-
gelince: öteki takımları yener, hatta Avru~a- çemiyordu. Nitekim attığımız ilk 

Bu maç için fazla bir f8Y aöylemek da yenmedik takım bıralımaz. Bu hız· ve son gol Zeki'nin tamamile tah· 
zaittir.. Galataaaraym vaziyeti bu de yanlıt ve çok kötü bir huydur. E- • b' tin' • t" · 'd" 

· 'b ·1 • b' f k k ıı ır gayre ın ne ıcesı ı ı. devrode de gördüğümüz gibi fenadır. saa ıtı arı e ınaan ır za er azanma B " f t b. d 
la pek büyu'·k bir ıey kazanmıt olmaz. u maçta eger orve ıraz . !"· San kırmızılılar bütün gayretlerino h "'-1 1 d d d 

k 1 Aaıl mesele onun idame•ini temin ede a •uur u o say ı sayı a e ının 
rağmen İyi bir takım çı aramıyor ar. bilmektir. idame ettirilemiy- zafer- yükselmesi pek kavi bir ihtimaldi. Hemen ekıeri maçlarını mağlup h'tir-
mektedirler. Takımın vaziyeti hakkın ler daima husranla neticelenmiştir. Fakat maalesef en güvendiğimiz 
da bir ıey aöylenemez. Bizim gibi, Çalışmayı ihmal eden bir küme ıampi oyuncularımız bir birlerile gol ka
Galataaaray idarecileri de bir şey söy yonu bile gayet k_?l~':lı~a .~e ~ çırmakta müaabaka yaptılar. Bü
leJ11iyorlar. Çünkü onlar da takımla- nun~uluğuna, hatta ikincı kumeye bı· tün bunların tesirile 3-1 yenildik. 
rma emin değiller. lstanbulspor takı- le duşer... 1 b l A ht )'f d 
mı; bu ıeneki likte iyi bir poziıyonda Süleymaniyeliler, devamlı bir ıayİD • ıtan . u • mu e 1 1 ne en ga-
dn. Her aene dördüncü vaziyette i· mükafabnı görmektedirler. Seuiz 18· lıp geldı? 
ken bu sene üçüncüdür. Bundan bat· dasız çalıştılar, uğraıtılar, yepye~i Bu maç teknik ve taktikten ziya
ka takımlarını teıkil eden oyuncula· bir talom ortaya çıkardılar. O bezdı- de tamarnile enerjiye istinat eden 
rm hep,; genç elemanlardır •. Son Boç rici çalış~alarını~ mükafatını ~plu- bir oyun oldu. Muhteliti te,kil e
kaya kartı oynayan lstanhulspoı o- yorlar. Suleym.~ye tak~ .. yun· den unsurlar canlarım ditlerine 
yunculan hakikaten güzel denebile· cularmı ayrı munakaşa etmege )uzum 1 h dd" . 
cek bir tekilde oynadılar ve oynadık- yoktur. Onlar kendilerini aahada gÖs· takar~ takat arının son a ını 
)arı muhteliti galip çıkarmakta iımil teriyorlar. Herhalde yarınki iki maçın sarfettıler. Ve mutlaka kazanmak 
oldular. lıtanbul Sponın defansı a- da çok iyi olacağını tahmin ediyoruz. azrnile oynadıkları için oyunu ga-
ıağı yukan latanbulun en iyi deiana. Bundan batka Fenerbahçe atadmda lip bir tarzda bitirrneğe muvaffak 
lanndan biridir. Bo iki genç oyuncu, Vefa küçükleri ile Kaamıpaf& küçük· oldular. 
çok aoğuk kanlı ve kafalan ile cynu· leri, lstan_h~.Japo~ küçükleri ile, Fener üçüncü maça gelince, sarı likİ· 
yorlar. Yarmki maçta Gal .. tas••.ıy bahçe küçuklen oynayacaktır. Bu vertli~I', maçın ilk yirmi bet ve 
forvedinin muattal kalmaıına en bü- maçlar gençler turnuva11 maçıdır. • . d k"k d Boçka ta son yırmı e ı aam a y • 

Oxford - Cambridge 
yarışı yapıldı 

85 inci Oxlord • Cambridge yanşı geçen halta yapıldı. 
Reamimiz her iki ekibin finaldeki vaziyetini gösteriyor. 

ki re•İm Oxlord ekibi alttaki de Cambridge'dir. 
Yakarıda-

lngiltere'nin en mühim hadise
lerinden blri olan Oksford ve Gem 
briç kürek yarıfı geçen cumartesi 
günü, yüz binleri bulan bir halk 
kütlesi huzurunda Taymis nehrin
de yapıldı. Bu yarıt 85 inci yarış
br. 

Bu müsabakanın muayyen gü· 
nünde, Taymiı nehri üzerinde her 
iki darülfünfuı tarafdarlarının mu
vacehesinde yapılrr • 

Oksford olsun Gembriç olsun da
ha aylarca evvel bu Yanta dört 
bet ekip hazırlarlar, .o?~a~ sonra 
bunların içinden en ıyısını seçer
ler ve o takımı bir ay T oule antere
nemana sokarlar bu müddet le geç. 
tikten sonra yarıt yapılır. 

Yazdığımız bu satırlar yarışa ne
ka~ar. ehemı:niyet verildiğine bir 
delıldır. On senedir bir talisizlik 
eseri olarak Okaford takımı mun
tazaman bu ~ühim müsabakayı 
kaybetnıekte~ır. _Bütün lngiltere 
efkan umumıyesı Oksford'luların 
cevherlerini keybettikleri merke
zindedir. Yarış mesafesi 6850 met. 
redir. Bu seneki galibinin Gembriç 
44 üncü galebesidir. buna mukabil 
Oksford lO defa g:\lip gelmittir. 
Bu sene de lıer iki takım finişi he· 
raber yapmışlar ve berabere ilan 
edilmişleı·dir. 

lanmıştı. Ancak yarıştan on gün 
evvel, açık mevi takım- Oksford 
takımı· hastalık yüzünden dümen
cilerini yani yarıta birinci derece
de müessir olan adamı değiştir
mek mecburiyetinde kalmıflardı. 

Bunun üzerine yedek dümenci 
ile musabaka yapmak zaruretinde 
kalan bu ekip iki bir çeyrek tekne 
boyu ile mağlup olmuflur. 

Y almz mağlubiyetin bütün se
beplerini dümenciye yüklemek in
saflı bir hareket olmaz,furasım da 
inkar etmemek lazımdır ki Gem
briç'liler rakiplarine nazaran da
ha iyi antrenörlere maliktir ve ça. 
lıtma sistemlari daha müımirdir. 
Bilhassa b&Jlarında bulunan zen
gin İngilizlerden M. Escouhe Gem 
briç'in galebesini temin edenlerin 
birincisidir. 

Avrupa gazetelerinde okuduğu
muza nazaı:an Oksford'lulara bu 
mağlubiyet çok fena tesir etmittir. 
Gelecek eene için daha esaslı ve 
mali'.lmatlı antrenörlerin nezareti 
altında çalı,mağa karar vermitler
dir. Ayrılacak olan ekip bütün se
ne kapalı saha ve açık hava id
manları yapacak ve gelecek sene 
mut1aka ezeli rakiplerini yenecek
lermiş. Bakalım bu sefer ne ola-

kımını hallaç pamuğu gibi attılar. 
Fakat yine buna rağmen gol çıka
ramadılar. Buna da sebep forvetin 
fevkalade ,anaız olması idi. Biz bu 
maçı mutedil bir şana ile mutlaka 
4-1 kazanabilirdik. Oyunun hemen 
bütün ceryamnda daima faikiyet 
bizde idi. 

Akınlarımız daha fazla gol ka
biliyetini haiz idi. Fakat yakarıda 
da söylediğim gibi forvet mülhit 
aurette şanssız idi. Hele ikinci dev 
renin sonlarında kaçırdığımız gol
ler insanın aklını durduracak bir 
şekilde idi. Her maçta gol atması· 
na alıttıkımız Niyazi dört bet pas
tan üç tane gol kaçırdı ki bunların 
kaçmasına maddeten imkan yoktu. 
Sonra Şaban ayni vaziyette iki ta
ne, Zeki iki pastan bir tane kaçır
dı. 

Gayet tabii olarak bu kadar tan
sızlık takımda umumi sinir tevlit 
etti. Artık herkes gol atabilmek 
için çalışıyor ve yanındaki arkada- . 
tını ihmal ediyordu. itte bütün 
bunların tesirile Fenerbahçe de 
çok hakim oynadığı hasmine 1.0 
mağlup oldu. Fakat benim ,ahsi 
kanaatime göre bu tarzda mağlu· 
biyelin temadisine bedeldir. Ve 
keşke biz her zaman Fenerin çı· 
kardığı bu oyunu her takıma çıka
rabilsek ... 

İ~te o zaman futbolumuz ilerler 
ve ona itimat edebiliriz. 

Muhteşem ôZDEMIR 

Milli takım 
Anketimiz 

Bundan bir müddet evvel açmıf 
olduğumuz milli takım anketimiz 
devam ediyor. Bunları her hafta
ki spor sahifemizde karilerimize 
peyderpey takdim ediyoruz. Bu
gün on iki kariimizin cevabını koy
duk. 

Bu ankete iştirak için terait ~Y· 
ledir: 

Bulgaristan'da oynanacak olan 
Ti.irk Bulgar milli maçı revanşına 
nasıl bir kadı·o ile çıkacağız? 

Ankete iştirak eden karilerimiz 
arasında çıkacak olan takımı tek 
yanlışla tahmin edecek olanlar a· 
rasında kur'a çekeceğiz. Birinciye 
istediği her hangi bir maçın üç, i
kinciye iki, üçüncüye de bir dave
tiyesini vereceğiz. 
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Esnaf bankası tasfiyesi istenecek 
hale geldi! 

(Başı t inci sahifede) 
"- Eanaf Bankaaı, maalesef kü

çük esnafa biç yardmı yapmamıı bat
ta kendi müvazeneaini bile kaybet· 
mit, makaadından tamamen ayrılmıı· 
tır. Bundan dolayı borca giri • .ııit va· 
ridat hiç kaydedilmemiı, yalnız maı· 
raf yapıhnıtbr. Az memur, ufak bi
na yerine lüks bina tutmuı, fazla 
memur istihdam etmiıtir. Artık Eı· 
naf bank&1mın inkiıafma değil, taa· 
fiyeaine balımak li.zmıdır. Şehrin bir
çok paraaını zıyaa uğratan bu DJÜ. 
esaeıede hiç olmazaa kalanı kurtara-
lım. • 
Manyaı zade Feridun B. makamın 

teklifinin kabulunü İltedi. 
izahat kafi değil 

Cevdet Kerim B. aöz alarak de
di ki: 

- Makamın izahatını çok kıaa ve 
umumi gördüın. Bu bize tam bir ka· 
naat vermekten uzakbr. Sekiz aene· 
lik ömrü olan, aermayeıi Belediye 
kasasından çıkan bir müeaaeae hak· 
kında esaslı malômat verilmeliydi. 
Nerelere ne kadar borcu vardır? Bu 
günkü vaziyeti nedir? Üç bet kuruşu 
var mıdır? Bunlar anlaşılıraa heyeti 
umumiyece daha isabetli bir karar 
verilebilir." 

Bankanın matliibah 
Belediye reis muavini Nuri B. tek· 

rar izahat vererek bankanın matlô· 
batı için mahkemeye müracaat edil
diğini, büsbütün ümitaiz vaziyette ol
madığını, müessese için vaki müra
caatlar kabul edilerek yeni bir tecrü
be devre açılmasının faydalı olaca
ğmı söyledi. 

Kuralcluğa gündenbm 
Cevdet Kerim B.: 
- Halkı alakadar eden çok mil.

him ve milli bir mevzu üzerindeyiz 
Bu kadar izahat ile yanlıı bir hüküm 
verilebilir. Ben arzedeyim: Eınaf 
Bankaaı kunılduğu gündenberi bozul
mağa başlamış, bugünkü vaziyete Üç 
aene evvel düımilftür. Gittikçe uçuru 
ma yaklatan bu kredi müesaeaeainin 
'batında bulunan Faik Beyin muhte· 
lif zamanlarda göıterdiği tedbirlere 
inanılarak yapılmıı nihayet bu bale 
gelmiştir. 

Oç aenedenberi makamca ne gibi 
tedbirler almmııhr? Bittabi bazı ted
birler alınmıştır. Bunları öğrenmeli
yiz. Banka'ya kendiliğinden ifla• e· 
decek yahut yeni tedbirlerle ihya o• 
lunac~k veyahut taafiyeye tabi tu
tulacakbr. Hiç olmazaa alacaklılarm 
haklarını ödemeğe imkan hazırlama· 
lıdır. 
Bankanın borçlan 400 bin lirayı 

bulmuştur. Bunun 95 bin lirası idare
yi buıuaiyeye, 115 bin lir&1ı Beledi· 
yeye, 40 bin lirası tahlisiye müdür· 
lüğüne, 84 bin lira11 piyango müdür· 
lüğüne, 35 bin lira11 milli iktııat ban· 
ka11na yapılmııtır. Mütebaki 40 bin 
liraaı da halkın üç bet yüz liralık 
mevduatile toplanmıtbr· 

Buna mukabil bankanın alacaktan 
Şehriap su tirketile ıüt tirketi müte
f"bbislerindedir. 

Bu unvanlar öyle birer düaturdur ki 
ıadece zikredilmeaile meaele kendi
liğinden tezahür eder. (Handeler) 
Bankanın aldığı piyango biletleri i
kinci derece bayilere verilmiı, bun
lar da ortadan kaybolmuılar. Diğer 
alacaklar da böyle müflialer elinde
dir. Oç aenedir, on para bile tahıil 
edilememİf, yahut kabil iken tahıilat 
yapılmamıı iae elim bir ihmal var 
demektir. Bu vaziyet, Faik Beyin İ· 
dareainde bankacılık usullerine ria
yet edilmemesinden, daha başlangıç· 
ta tashihile kimıenin alakadar olma· 
yııından ileri gelmiıtir. 

Zaman zaman bu müesseseyi kar
galık bir leş telakki eden bazı avan
türiyeler, batrna Ü~Üsmüıler, ne k°"' 
parabilirlerae koparıp aavu,muılar
dır. işler arkadaılık gayretkeıliği i
le göriilmüt şifahi tavsiyelerle layik 
olmayan yerlere krediler açılmııtır. 
Bunlardan istifade edenler araaında 
bila aylık ve ticaret aahibi olanlar 
da var, bala niçin takibat yapılmıyor? 
Demek ki paralar usulü daireıinde 
verilmemi§. 

Şimdi hiç bir it yapmıy!'n bu han· 
kanın müdür, muhasebe .. , murakıp 
vesaire olmak üzere 15 mem~ru .var .. 
dır ve senelik maırafı 13 hın !ırayı 
bulmakta<hr. 

Bunun kartııında Adapazarı Ban
ka•• gibi ı o bin lirada~ ~aba az. ıe!• 
maye ile ite bat!ıy~n ıftihara layık 
milli müeaaeaelerımız vardır. 

Tetekkülü zamanında Belediyenin 
büyük aermayeai ve eınafm itimadi
le ite baılayan Esnaf Bankaımı bu 
hale getirenleri burada tel'in etmek 
iaterim. Banka itibarı maliaini kay· 
betmiştir. Tedbirler vana izah edil· 
ain yoksa heyeti umumiye bu kanaa· 
ta 'göre yeni tedbirleri teıbit etıin. 

Nuri 8. cevap veremiyor 
Reiı Nuri Beye bir diyeceği olup 

olmad:ğmı aordu. Nuri B. bir diy~ 
ği olmadığını aöyledi. Bunun ilzerme 

muzun federasyon tarafından ilin 
edildiği gündür· 

Kazanan karilerimiz, razete
mizde iıimlerini g6rdük\en sonra 
bize birer mektupla müracaat e
decekler davetiyesini istedikleri 
macı bize bildireceklerdir. Bizde 
o ~açın oynanacağı günden iki 
gün evvel davetiyelerini birer taa· 
hütlü mektupla adreslerine yolla· 
yacağız. 

rei. makamca verilen İzahatın gayri 
kafi görüldüğüne İşaret etti. Nuri B. 
fazla izahat veremedi. 

Cevdet Kerim B. tekrar aöz alarak 
tun.lraı ilave etti: 

- Esnaf Bankaaı halkın paraıile 
kurulmuıtur. 

Buz gibi malımızdır. Cumartesi 
günü bu içtima devreai bitiyor. Uzrm 
gelen tedbirler teırinisani içtimaına 
kalacaksa, hiç olmazsa müessesenin 
koakoca memur kadrosuna nihayet 
verilsin. Bir müdür, bir muhaaebeci, 
bir hademe kafidir. Bir komiayon teı 
kil edilerek gelecek içtima devreıine 
kadar bankanın iç yüzü, ıiı::diye ka· 
dar neler yapbğı tetkik ettirilmeli
dir. Bu komiıyona tehir mecliainden 
ve Ticaret Odaamdan üçer aza aeçil
meli ve milli banka ıeflerinden birer 
zatm da ittirakf temin edilmelidir. 
Bu, memleket itidir. iti uzatmıyalım. 
İsmail Sıtkı B. buna itiraz ederek 
Belediyenin aadece hiuedar sıfatile 
banka heyeti umumiyeainde beaap 
aorulmuını teklif etti. 

lsmail Şevk.et B. Belediyenin hak· 
kını aramak için mahkemeye müra• 
caat etmeainl, Eanaf Bankaamın ih· 
ya11Da çalıpnak muvafık olacağını, 
çekilmeıi f&)'anı temenni ecnebi ban 
kalar yerine milli müeueaelerin geç· 
meai llzrm ıreldiğini ileri ıürdü. 

Daha baaı münakatalar yapıldı, 
hücumlar oldu. Neticede Cevdet Ke· 
rim Beyin teklifi kabul edilerek ban· 
kanın vaziyetini tetkik edecek bir 
ibtiau komiayonu !etkiline karar 
verildi. Şehir mecliai namına komİI· 
yona Galip Bahtiyar, Mehmet Ali, 
lamall Sıtkı Beyler seçildi. Diğerleri· 
nin intihabı makama bırakıldı. Celae 
on dakika tatil edildi .. 

ikinci cel•e 
ikinci celaede dalıaiat fabrikaları 

için yapılan talimatnamenin müzake 
reaine geçildi. Nazmi Nuri B. talimat 
nameye itiraz ederek, fili bir faydası 
olmiyacafmı aöyledi. Mehmet Ali B. 
talimatnamenin hangi fabrikalara ta· 
mil olacafmı münakata etti. Daha 
bazı hatipler söz aldıktan aonra ta• 
limatnıınıenln iıml "Dabağat fabrika
ları için talimatname" ye çevrilerek 
kabul edildi. Tatbikat için de 6 ay 
mühlet verildi. 

Bundan aonra daha bazı mazbata• 
lar okunarak ait oldukları encümen 
!ere havale edildi. lmıail Şevket Be
yin tetkiki besabat encümeni maz• 
bata mubarrirliğinden iıtifaaı kabul 
edilmedi. Celae nihayet buldu. 

Meclla cumarteai ırünü toplanacak· 
tır. 

Kontenjan harici 
(Ba9ı 1 inci sahifede) 

1 - Faturuı lktıaat vekaletin· 
ce tasdik edilmek ve bir defaya 
mahıuı olmak tartile bin ton Nor
veç çiınentoıunun kontenjan bari 
ci ithaline müsaade edilmittir. 

2 - lstanbul yaınnacılar ve do
kumacılar kooperatifinin niıan bi 
dayetinden eylw nihayetine kadar 
rnaddei iptidaiye olarak ithal ede
cekleri mahiye on biner kilo tül
bendin kontenjan harici ithaline 
müsaade edilmittir. 

3 -Tevıian inta edilmekte bu. 
lunan Musiki muallim mektebi İ· 
çin getirilmit olan yedi bin kilo si· 
nolyom kontenjan harici ithal olu 
nacakbr. 

4 - 13975 numaralı kararna· 
rnede tertip hatuı olan 557 A mad 
desi 357 A diye tashih edilmittir. 

5 - Şark deri limited tirketinin 
itledikten sonra Ruayaya ihraç e· 
deceği 25 bin kilo derinin konten· 
jan harici ithaline müsaade edil. 
mittir. 

6 - Sukoni vakum korporas· 
yon gaz kumpanyasına ait olup la 
tanbul gümrüklerinde bulunan et 
ya listesi lktıaat vekaletince tasdik 
olunmak tartile kontenjan harici 
ithal edilebilecektir. 

7 - 13888 numaralı kararna
menin A listesinde bulunan tarife 
nin 658 inci maddesi yanlıtlık!a 
758 yazıldığından 658 olarak tas
hih edilmittir. 

8 - 1388 numaralı kararname
nin A listesine tarifenin 545 B mad 
deıine balık iğneleri cümlesinden 
aonra "yalnız bunlar dahildir" fık 
raıı ilave olunınuftur. 

9 - 13887 numaralı kararname 
nin 22 inci maddesindeki gümrük 
tarifesinin 4 üncü maddesinde zik 
redilen fıkralarına mezkur madde 
nin betinci fıkrası da ilave edilmit 
tir. 

10 - Tarifenin 449 uncu mad • 
desinin ihtiva ettiği etyadan yal
nız tenis toplan A listesine ilave 
edilmittir. 

Mü•tacel lpretll 
telgraflar 

Harice çekilmekte olan müıta· 
cel ipretli telgraflardan timdiye 
kadar alınmakta olan 3 misli Üc· 
ret, beynelmilel posta ve telgraf 
konferansının ıon Madrit kongre
ıi mukarreratı neticeıi olarak 1 ni 
sandan itibaren indiriler~k iki miı 
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l İstanbul Belediyesi llanlan 1 '------:...--
İstanbul Belediyesinden : İcra edilmekte olan kanali

ı:asyon ameliyab dolayısile 14-4-933 tarihinden itibaren Sil 
(eyınan.İyede Babıfetva ve K üçiikpazarda Kantarcılar cad
delerinin bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin 
olunur. (1598) 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta men"llr1arma asgari 1800 azami 2200 kat 
resmi elbise "çaket pantolon" yapbnlmaaı kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuıtur. 

2 - İstekliler münakasasmm açılma günü olan 20 Ni
san 933 perşembe giinil saat 14 te Emniyet l,leri Umum Mü 
dürlüğüne müracaat edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 2062 lira 50 kunı§tur. 
4 - Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin 

Ankara' da Emniyet 1,leri Umum Müdürlüğüne ve latan· 
bul' da Emniyet Müdürlüğüne müracaatları. (1455) 

11192 

- - -
1 Devlet DemiryoUarı idaresi ilanlan 

2500 m3 biçilmiş kereslenin kapalı zarfla münakasaaı 
26 Nisan 933 çarşamba günü saat 14,30 da idare binasında 
Yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin 
de beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 1504) 

-~-~~--------------~------------------~}~--
latanbul Liman Şirketinden: 

Çinko Lavhalar Alınacak 
Şirketimizin Balat Atölyesinde teslim edilmek üzre 150 tane 14 No. 
ve 100 tane 16 No. nispetinde 250 tane çinko IA•ha alınacaktır. 
vermeğe iıt~kli olanlar 19 Nisan 1933 çarşamba g'1nftne kadar fiat 
mektuplarını umumi mfidfirlftğ-e ııöncenneleri ve 20 Nisan 1933 
perıembe günü saat 10 da mül:ayaa komiıyonuna mftracaatları lü-
'Ul1'u il~~ olıınur. [1901} Umumi Mü..ıürlük 

l!itanbul Esnaf Bankasından: 
lstanbul Esnaf Bankası hiasedaran heyeti umumiy•i 30-3-933 tarihinde ni

sahın lemin edilem...,eainclm dolayı içti ma edemediğinden, hissedarlar 29-4-933 
tarihine mii.,.dif cumartesi pnü saat 14 te talik edilen alelade ve fMkalade heyeti 
umumiyelere d&Yet olunur. 

Alelade heyeti umumiye rüznamei müzakeratı : 
l - Meclisi t dan .. Murakıp rap Ol"DDWI lı:ıraati 
2 - Bilançonun ı.-t ve tasdllrl "" Mec:liai idare uaamın ve Murakıbın ,,. 

Muclirin ihrasL 

3 - Mecliai idare - ile Mııralo bın ytll'İtle yenilerinin intihabı: 
4 - 1933 -i i~ Mı9dui fclare •zalanna veril~ halda hu:ıunın ve mu

ralnplık tahsi.,.tının tayini, 

Fevkalade heyeti umumiye rüznamei müzakeratı : 
l - Sermaye vaıdyetlnln tetkiki 
Ticaret kanununun 371 ci ahiri- na temkan hamiline muharrer hisse ıene

clah sahipleri hisse senetlcftnl nihayet 22- 4--933 cwnarteol akfAınma kadar (veya 
hisae aeııetleriuin me.da lıahmdula Banka makpu:runu) bankanın -.ezneoine tMcl 
De ita olunacak dühuliye .,..,.1ca._ alma lan iktiza eder. (1862) 

MECLiSi lDARE 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları 
r~Iı (üç) kalem eşyanın ayrı ayrı kapalı zarf münakasalan 
~aınıleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılaca
gından isteklilerin şartname lerile nümuneleri görmek Üze· 
r~ ~er gün münakasalara girmek için talip olacakları kaleme 
aıt ilk teıninatı maliyeye yatırarak alınacak makbuz ve teklif
namelerile beraber mezkUr gilnde ve muayyen saatte komis
yonumuza müracaatlan. (1535) 

Cinai Münakasa tarihi Günü Saati 
10,000 ila 16,000 metre kıt-
501t ~aş· 3 Mayıs 933 Çartamba 14 

' 00 ıla 70,000 metre yaz-
lık kumaş. 3 Mayıs 933 Çarşamba 15 

10,000 ila 10,500 çift sarı 
kundura. 3 Mayıs 933 Çarşamba 10 

Nafıa Vekaleti Binası • 
inşaat Münakasası 

Maliye Vekaleti Milli 
Emlak Müdürlüğünden: 

inşaatı :;:ııa ;;ıniş~de Y apılacak Nafıa Vekileti binası 
624 000 küsu z~ dıra mluhnalka.s aya konulmuştur. Keşif bedeli 

' r ra . a esı 25 Mayıs 933 be .. .. 
ıapılacaktır. perşem gunu 

Binanın umumi ve fenni şartn J • • • 
kı al' f h . . ame erı, pro,Je ve saır evra 

m ıMy~. eakn eyetın~edirk. Elli lira mukabilinde alınabilir 
un asaya gırme iatiyenler : E (300) b. · li 

ralıK mümasil inşaatı muvaffak!yetl~ yapı:.: olduğun:' dai; 

ını~tebalıer edıv~ak vde % 7,l~unı tenunat mektubile şartname 
erm n gına aır m uzu rapteylemek auretile t klif 
mektuplarını ihale gÜnÜ saat on beşe kadar Maliye V ekileti 
Milli Emlak idaresine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
lazımdır. Tafsilat resimleri ve fazla izahat Maliye Fen heye
tinden alınabilir. (1592) 

MiLLiYET· 'PERŞEMBE 13 NiSAN ·t933 · 

Bir mütehassıs 

Sık Sık 
Pudralanmak 

Cilt içla 
fenadır diyor. 

Bir çok kadınlar; 

burunlarının parlak· 
lıtı veya yüzlerinin 
lm!nmlığıru izale 
...kaadile sık •ık 

Pudralanmak lhımgeldiiini zan.. 
nederler. Fakat bunun,. cilt 
üzerinde ne d•eee icrayı teoır ede
bileceğini ~ bir ırakit dütü~er. 

Yeni ve dahiyane bir fikir sayaonde 
hali hazırda her iradına bütün rün için 
yalnra bir defa pudralanmaa• ~yet et
mektedir. Kullamlan pu~.Y~. !'i~ .~v~ 
katılı miktarında krem köpugu ilbeaı 
halinde o derece ku~etli ve ~ır:ın 
kalır ki ııüııeıte, yağmurda veya nızgar
cla ve hatta en sıcak baJo ııalonlarında 
bile kat'iyen sabit kalır. 

TOKALON pudrasında ; krem 

köpüğü, haYalanchnlmış en mükemmel 
"'" -·r· =tP. fenni b:r surette kanıtınlmış-
br. Bunun içindir ki TOKALON 
pudrası hakiki krem köpüklü 3'.egane 
pudradır. Cilde 13-yam hayr~~ bır mu
kavvi ııibi ic:noyi tesir neoçı •ka;z .eder. 
Sık aık pudralandılrça olduğu gıbi me
samatı kat'i:nen kapatmaz. yarın ""~ 
yüzünüzü TOKALON pudrasıle 
pudra]ayını:z .Ve neticetini görünüz. 

(1649) 

3 uncü kolordu 
i'anlar' _ 

Çatalca Mat. Mv. için ka
palı zarfla 60,000 kilo un a~
nacaktı. Talip zuhur etmedı
ğinden ihalesi 17-4-933 pa
zartesi gÜnÜ saat 11 de pazar
lığa bırakılmıştır. Taliplerin 
şartname ve nümunesi~. gör
mek üzere her gün ve munaka 
saya iştirak için o gün ~e va}<
tinden evvel teminatlarile bır
likte Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 
rı. (75) (1482) 

1806 

Müteahhidi nam ve hesabı 
na pazarlıkla satılığa konan 
K. O. yiyecek ambanndaki 50 
adet fıçıya verilen fiat az gö
rüldüğünden ihalesi 17 Nisan 
933 pazartesi günü saat 15, 
30 a bırakılmıştır. İsteklile
rin fıçıları görmek üzere K. 
O. yiyecek ambarına ve pazar 
lığa i~tirak için belli P.i.in ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 
(93) (1590) ....... 

K. O. hayvanatının nal ih
tiyacı için 26,800 kilo nallık 
demir alınacaktır. İhalesi 19 
Nisan 933 çarşamba günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa İştirak için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. satınalına komisyonuna 
gelmeleri. (82) (1549) 

3. K. O. hayvanatı ihtiyacı 
için pazarlıkla 500 adet şaplı 
deri yular başlığı sat.ın alma
caktır ihalesi 19 Nısan 933 
çarş~ba günü saat 14 tedir · 
İsteklilerin nümune ve şartna 
meaini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa ittirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. sabnalma komisyonu 
na müracaatlan. (85) 

(1546) 

K. O. hayvan hastahanesi 
için müteahhidi nam ve hesa 
bma pazarlıkla 400 çul ve 
300 belleme sabn alınacaktır. 
İhalesi 19 Nisan 933 çarşam· 
ba günü saat 14,30 dadır. Ta 
)iplerin nümune ve şartname
sini görmek üzere her gün ve 
pazarlığına iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. satınalma komisyonu 
na müracaatları. (90) 

(1541) 

Hl/l $EYDEN. 
#UKE##EL 

Bir Fotograf aleti, bir Yazi 
makinesi veya bir Otomobil 
satın almak istediginiz zaman 
daima en mükemmelini arar 
ve tanınmış bir markayı 
tercih edersiniz. Aynı titizliği 
en asri tenvir vasıtası 
olan elektrik ampullerinde 
de göstermeniz lazımdır. 
Osram markasını taşıyan 
bir ampul tekamülün en 
bariz bir timsalidir. Bundan 
sonra daima Osram elektrik. 
lambalarını satın alanız. 

1 LAN 
O•maıılı Bankası·nın Galata, Y enica-

mi ve Beyoğlu devairi: · 
- Paskalya yortıuu mfüuuebetile 

Ni.arun 16 ıncı pazar günü; 
- idi Milli münasebetile de Niıanın 

23 öncü pazar günü kapalı bulunaca .... 
tır. 

OSMANLI BANKASI 
1803 

iat. Mr. Kumandan :ığ7"1 
Satınalma kom. ilanlar.:J 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için lüzumu olan 50 
çift lskrim 500 çift jimnastik 
ayakkabısına verilen fiatlar 
pahalı görüldüğünden komis
yonda mevcut nümuneııi veç
hile 13-4-933 çarşamba günü 
saat onda pazarlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin belJi vak 
tinde komisyonda bulunmala 
rı. (596) (1560) 

1778 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 35 sıranın 15-4-
933 cumartesi günü saat 1 1 
de pazarlıkla satın almacak
hr. isteklilerin belli vaktinde 
komisyonda bulunmaları. 
(597) (1561) 

1779 

Harp Akademisi için 
(516) adet Aleminyom seya
hat aş kabı pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 15-4-
933 cumartesi günü saat 1 O 
da icra edileceğinden taliple
rin muayyen vaktinde komis
yonda bulunmaları. (599) 
(1563) 

lll09 .. ,,. ,,. 
Harp Akademisinin bazı 

kısımlarında yeniden pazarlık 
la elektrik tesisatı yaphrıla 
caktır. Pazarlığı 19-4-933 
çarşamba günü saat 1 O da ic 
ra edilecektir. Taliplerin tesi
sat mahallini görmek üzere 
Akademiye ve pazarlık için de 
muayyen vakitte komisyona 
müracaatlan. (605) (1594) 

* * * Beylerbeyi Sıhhiye depo-
sunda mevcut 8005 kilo Hadi 
di Kibritiyeti adinin mÜzaye
desindeki fiat az görüldüğün
den 18-4-933 pazar gunu 
saat 10,30 da tekrar sahla 
caktır. 

Görmek İsteyenlerin depo· 
ya ve satışa ittirak edecekle
rin belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (607) 

(1596) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Börekçi fırını •ırasında 34. 

(1343) • 1535 

[411} 

lstanbt:-<R Gümrük Th~iıhafaza 
Başmüdürlüğünden~ 

Yerli Komprime Ambalajı Komprİmenin her birind 
Klormayt kinin 100 Gramlıkkutu % 25 santigram Klor 

mayt kinin bulunacaktır. 
1 - Başmüdiriyetimiz ce yukarda yazılı evsafta 23 ki 

lo Klormayt Komprime kinin pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık işi Başmü diriyetimiz sabnalma komisy 

nunda 15-4-933 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 - İstekliler yüzde 7, 5 iğreti gÜvenmelerile belli 

saatte komisyona gelsinler. (1601). 

Eeşiktaş l\r1almüdürlüğünden: 
Yıldız'da Harp Akademisi kumandanlığında mevcu 

32 kRlem hurda motor ve filim müzayedesi bilmüzayede sa
tılacaktır. Talıplerin yevmi ihale olan 15 Niaan 933 tarihi-
ne müsadif cumartesi günü saat 14 te Harp Akademi& 
mandanlığında müteşekkil komisyonu mahsusuna müra
caatları. (1262) 1523 

lıtanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Tamamına onbin lira laymet takdir e 

dilen Boğaziçinde Sarıycrde Masar bur 
nunda Büyük Tuı- mahallesinin . piyasa 
caddesinde eski 1 ve yen.i 32 No. lu Ma 
sar burnu lprip Volis ..-e Dalyan mahal
li demekle maruf Deniz kenarında Rıh
lnn üzerinde ağa çekmek .,.rtile iki 
Voli mahallinin 16 da üç hiıseoinin tek 
rar 20 de 19 hisseıai açık arttırmaia çıka 
nlmıt olup 1 Mayıs 933 tanbinde tart 
namesi herlceıe açıktan 16 mayıı 933 ta 
ribine miiaadif salı gÜnü saat 14 ten 16 
ya kadar lstanhul 4 üncü icra dairesin
de satılacakhr. Arttınnağa iıtirak için 
hisseye isabet eden kıymet üzerinden 
yüzde 7,5 teminat akçeoi alınır. Arttır
ma ı...Jeli hisseye isabet eden kıymetinin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde ihalesi 
yapılır. Aksi halde en son arttıranın 
teahhiidünü baki kalmak üzere arttırma 
"'" l5 gÜn daha temdit edilerek 31 Ma
y~~ 9~ tarihine müıadif çar..,mba gii
nu aynı saatta en çok artlırana ihale e
d'I k . 1 ece tır. 2004 No. lu icra kanununun 
126 ıncı maddesine tevfi~ ipotek ınhi 
bi •lacel<J.Jan ile c!iğer alakadaranın ve 
irtifak hakla sahiplerinin bu ğayri men.
kul Üzerindeki haklarını ve hususile faiz 
ve mo.sarifa dair olan iddialarını evrala 
müıbitelmle 20 gün içinde icra claireıoi
ne bildirmeleri )izımdır. Ak•i halde 
hakları tapa ıicillerile .. bit ol-yanlar 
«•lq bedelinin paylapnumdan hariç ka 
lırlar. lıbu maddei kanuniye ahkimma 
ııöre baraket etmeleri n daha fazla ma 
lumat i•teyenlerin 932-2007 d.,.ya nu
maruile memuriyetimiz• ının--at1an 
ilin olunur. (1878) :....------
Gaip aranıyor 
bmitte Bahkpazıorı Orta Ç.,.me y .. 

nında elbioe ve lraiıtcdılda iştigal eden 

70 ya!larında Hacı Süleyman ..ı-m, 

Martın 27 İnci riinü l•tanbula ııelerelr 

Yeni Poetalıane karıısıncla Kmacıyan 

baıımdıı Kmacıyan Eleneli nadincle ipni 
bitirdikten oonno nereye ııittili n n.,..... 
de balıındufa meçhul kalmq .,.., o rün
denberi na latanbul'da ne de fzmitte bu 

lunamamqbr. Göıwı " .-ede olduiu
nu lıilenlerln yukarclalô adresde mehtu

- Muhittin Efendiye malOınat ver

mel.-i İnsaniyet namına rica olunur. 
(1885) 

l stanhul dörcliincil ic:no memurluğun 
dan: 

T am•nvna 2140 lira ~ takdir e
dilen Yqill<öyde Şevketiye maballeoinln 
saadet ookağında 66 No. lu mu hağç 
ahtAP hanenin 4lıı hi•se itibariyle bir 
hiueoi ve yine tmruunma 480 lira kıy 
met takdir edil• ayni mahalde v• oo

kakta 68 No. lu - bah98 ahtaı> bane
nir. ke%a üçte blrl•i açık artmnaya va

zedilmit olup, 111 Nisan 933 tarihind 
tartnameleri diftll!İaneye talik e<lilerek 
9-5-933 tarihlne mliaadif salı gü ·ü saat 
14 ten 18 ya kadar J •tanlıul dördüncü 
İcra daire.inde açık artırma •uretiyle 
oatılacaktrr. Artmna ikincidir. Birinci 
artırmada 66 No. lu gayri menkülün 
mezkUr hisse 200 lira bedelle ve 68 No. 
lu gayri menkulün hisseol ise 50 lira be 
deli~ talip çıkmıttır. Bu kerre mezkü 
hi .. elere en çok bedelle talip olanların 

üzerinde bralalacalrtır. Artırmaya iıti

rak içia yedi buçuk teminat akçesi ab
nır. Mllteraklmn vergi belediye vakıf i
cariyeai mütteriye aittir 929 tarihli ic-
ra kanunun 119 madde•ine tevfikan 
l<'ln tapu aicilleriyl~ .. bit olmıyan jpot 
li alacalchlarla diier a13.kadarlenmn ve 

irtifa hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve meaarifi dair olan id
dialannı ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde ~ı müablteleriyle blldlrmeleri 
lazuudır. Aksi halde haldan tapu •ecil
leriyle sabıt ollDl}'llDlar, sabf bedelinin 
paylqmumclan hariç kalırlar. Alakadar 
lann iJbu maddei kanuniye ahlr1mına 

ııCSre lıaraket ..-!eri ve daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin 93() • 599 dua 
yl\ nunıarıuiyle memurlyetimize müra
caatlan ilin olunur. (1903) 

ZA YI - lstanbul Ziraat Bankasında 

3519 numaralı para cüzdanımda tatbik 

ettiiim mühürümii zayi ettim. Y enİ•inİ 

kazdınjnndan hillonü olmadftrru beyan 

ederim. 

Ooküclarda Selimiye gıahalleomde 

Taya kadın ookajmda 15 No. lu hanede 

Hafız Recep. (1878) 

lstanbul üçüncü icra memurluğundan' 
6ir borçtan dolayi mahcuz ve paray• 

çevrilmeti mukarrer üç adet ölü arahfl 11 

Beyoğlunda Valde Çeşme caddeoinde 
157-159 o. lu ahurda 19 Nisan 933 ıa 
rihinde saat 11 de paraya çevrileceği i

lin olunur. (1856) 
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Tayyare Piyangosu Dün Çekildi (Listemizdeki numaraların hlzalanndak:i 
ikramiyeler Beyazıt'ta ve Fatih'te itimat 
glıeleri tarafından derhal tediye edilir.] 

No. Llnı No. Lira No. Llnı No. Lira No. Lira No. Lİnıl No. Lira No. Lira No. Lira No. 

5 so 958 50 7017 50 871 50 770 50 263 60 926 50 620 1000 749 50 539 
67 1000 671 50 29 50 10019 1000 813 50 309 60 940 60 614 50 800 60 572 

265 50 749 50 73 50 53 50 822 50 448 50 978 50 685 200 817 60 592 
376 50 772 50 337 100 171 1000 851 50 494 100 21047 50 798 50 931 50 6fl:I 
409 50 792 50 34S 50 24S 50 WI 1000 511 50 56 " 50 803 100 942 50 645 
463 100 788 50 3S6 1000 256 50 884 50 528 60 67 50 834 50 949 50 6·'18 
466 50 896 50 387 50 307 200 878 50 571 50 lr1 50 879 200 !v.."2 100 699 
660 100 988 50 447 50 313 50 914 100: 593 (' 50 120 50 25094 100 UOGO 60 716 
599 50 995 50 447 50 451 l(IO 50 50 1 633 50 165 50 188 50 00 50 87.l 
741 50 4040 50 455 50 509 1000 112 601 754 50 168 200 208 50 89 1000 11~3 

757 200 87 500 48Z 1000 629 50 14014 50 828 50 431 100 255 50 9't 50 320\;5 
778 50 148 1000 501 100 687 5000 134 50 869 50 474 50 319 50 vz 100 tr1 
861 50 161 1000 550 1000 783 ı;o 170 100 870 50 497 50 414 50 234 100 m 
906 1000 174 50 574 50 781 50 205 so 891 50 537 100 550 1000 334 50 95 
951 50 202 50 615 50 80S 500 219 50 896 1000 558 50 5lr1 50 f'.:n 50 113 

1040 50 207 50 658 1000 81» 50 330 50 928 1000 596 50 647 so 595 50 154 
90 200 278 100 679 100 832 50 388 500 978 50 977 '1 50 721 ııo 771 50 227 

193 50 339 50 755 so 869 5tı 437 50 18039 100 22009 50 737 1000 959 100 416 
268 50 386 50 761 50 1159 50 416 200 110 50 135 50 760 60 !'6-1 50 470 
299 1000 806 50 762 50 11121 llOO 439 50 113 50 203 50 793 1000 200-17 50 527 
399 50 909 50 MS 50 190 50 447 1000 139 50 394 1000 802 1000 ıı~ 50 537 
464 50 9$0 50 906 50 298 50 515 50 213 50 419 50 827 Q) 193 50 5"2 
538 100 5032 50 918 1000 298 50 562 l50 232 50 441 50 836 100 tııo 50 6JS 
598 50 66 50 949 50 325 50 598 1000 392 50 459 50 886 100 2AA 1000 674 
653 50 81 50 8028 ıoo 366 51) 830 50 457 100 465 1000 922 ıoo 3tıi 50 842 
761 50 87 50 39 50 408 50 939 50 651 50 516 50 930 1000 s.ııo 1000 !11>"5 
769 80000 101 so !14 50 455 500 992 50 764 50 564 50 937 1000 6'12 1000 33136 
869 50 163 ıoo 84 50 842 50 15003 1000 790 100 662 50 965 50 614 50 152 
978 so 283 50 166 50 660 50 52 50 1 911 500 676 100 964 100 752 1000 163 

2012 50 327 60 228 50 661 50 102 50 935 50 756 50 978 50 &% 50 255 
68 50 369 1000 251 50 803 ~ , 50 219 50 19007 50 942 1000 26002 ıoo 1!70 50 40.J 
96 500 417 50 284 100 SSIJ 50 228 50 101 50 981 1001 14 50 &14 1000 46C 

171 1000 418 50 3tı 200 955 \ ~ 60 240 so 2.25 100 23011 1000 65 50 944 50 6!14 
175 100 612 !00 341 100 999 50 298 100 265 50 38 50 97 200 ll90 50 6~ 
215 50 644 ~ 460 1000 12037 50 324 50 400 50 109 50 208 50 999 1000 70:? 
288 1000 848 §j) 407 1000 130 JOOO 330 50 477 50 132 

., 
50 258 1000 30019 50 750 

398 100 789 60 467 50 142 50 332 50 565 100 138 50 298 8000 5') 50 76fl 
410 60 ll03 50 478 100 228 50 449 1000 658 100 190 50 300 50 1u. 100 71'0 
434 50 847 l50 sos 50 248 IOO 500 50 743 50 213 200 347 50 161 ıooo ';f.": 
442 50 803 50 561 50 260 50 S3S 1000 753 100 242 3000 1 375 50 208 1000 &!8 
462 50 89S 50 61l1 50 267 100 585 50 1122 50 320 1000 425 50 2'-? 50 34004 
S39 1000 953 50 693 50 439 50 869 50 925 50 365 ~ I 

539 100 262 50 63 
541 . 50 6093 50 701 50 683 1000 939 50 9'1:1 50 422 587 100 2fl!I 50 lH 
637 50 131 100 742 50 898 1000 16013 50 943 200 468 50 590 50 41ft 50 158 
673 100 179 40000 743 50 729 50 84 1000 20063 50 593 50 1 848 60 4~ 100 238 
745 50 177 1000 754 50 789 50 78 1000 75 1000 681 50 1 867 50 541 50 475 
786 1000 182 200 878 100 811:1 uıco 84 50 108 60 751 50 881 60 61)~ 50 499 
916 200 324 50 900 ııo 901 110 91 60 114 50 759 50 982 500 624 50 6lt 
923 1000 a39 50 9017 IO 979 llO 108 1000 170 50 818 50 985 ıooo 645 50 7111 
981 500 434 1000 253 ııo 13057 50 111 50 242 100 8!12 100 27070 50 61>\! 50 730 
991 ııo 471 liO 263 50 67 100 284 100 281 50 888 50 

30211 llO 485 80 323 1000 S7 llO 433 50 286 1000 929 IO f 132 100 847 1000 408 100 103 100 620 60 321 100 24001 200 ' 
170 200 861 500 419 50 158 50 652 50 391 50 54 50 ' 
226 so 662 100 445 ıro 374 100 926 50 464 50 70 so 
333 100 fR6 50 485 50C 178 1000 17019 1000 488 100 301 100 1 
335 100 805 1000 5&.:l .;o S50 100 28 50 801 50 333 ~/ 503 50 836 50 S4S tOOO 1584 60 84 so 834 1000 406 
580 500 m 1000 572 100 615 1000 167 50 848 100 442 100 1 
573 60 991 50 832 1000 756- 1000 228 200 888 60 670 50 

Zengin olmak ister misiniz? 
latanbul'da Balıkpaxar batında 

Zi Gi ESi 
2 0.000 liik!~1:n~::1' Beylerbeyinde Fethi Efendiye 

Bu defa da 60.000 lirayı Bayburtlu Ahmet Efendiye 
ve 30.000 tir:ı,~~~;:~k Bahtiyar Hanıma kazandıran 

., ve her k .. idede pek çok mllşterilerini zengin eden Bahkpazarı batındaki 

GAZİ CEMAL'in Uğurlu Eli den 
biletlerinizi alınız. 

ANADOLU 
Türk Sigorta 

4 ÜncU 
Şirketi 

Vakıf Han f•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye iş Bankaaı tarafmdan te,kil olunmuştur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve mem~rlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirlte
~dir. Türkiye?.~ her tarafında (200) ü geçe:a acentalarımn hepsi Türktüır. Tiir
klyenln en muhım mlleaseaelerinin vebankalarının sigortalanm icra etmektedir. 

97 so 180 50 742 
100 50 1!63 50 764 
163 so JIDi\9 50 8111 
175 100 155 100 907 
364. 50 361 50 916 
395 50 3ı•ı 50 35007 
52.1 50 409 50 259 
610 50 415 

ılı/ 
?<17 

698 50 4;;1 365 
707 50 sı:ı 547 

Bakteriyolor Dr.tHSAN SAMl 
B~TE;JUYOLO'I LABORATUVAR! 

Umami 1ran tahlilab, &enııi noktai 
nazanıulıuı (Wa11ennan ve Kahn 
t'"'miilı.I) lran küreyvab .. ,..ımu •. 
Tifo "" ıutım hastalıkları te,tıiai. 
idrar, balgam, -.hat, bsurat ve ıu 
tahlili.tı, Oltnı mlkroskopl. huıuai a
tılar iıb1ıarı. Kanda üre teker. 
Kloriir. Kollest:erin miktarlannın ta
yini. Divanyolu'nıla Sultu Mahmut 

tii.rbmi No. 189. Telelonı 20981. 
(1388) 1639 -- · 

PiL OT'u 
Kullanan DÜNYAYI dinler 

T. S. F. RADYO 
Galata Şeh!uırar 72 

AL'ETOlLE 
Hovagİmyan Biraderler 

Beyoğlu lstlkli.I cadd•i 437 
Bütün dünJ'l'da. 
en meıhur mar
ka olan CLA
VERIE DE PA
RI S ' in icatırer-
desi Mayo ke
merleri MİXTE 
korselerini ara 
yn11z Şık. ralıat 

__ ,_,_, ' 
ve auıw. en son 

Lira No. Lira No. Lirıı No. Lira No. 

100 610 500 564 50 ~.; 100 755 50 
50 587 200 7(15 50 H6 50 855 50 
50 6b4 50 724 50 ,,, iti 50 889 50 
50 671 50 732 50 2Jl 50 932 1000 
50 71L' 1000 746 100 2.l.l 50 943 50 
50 8H 100 7111 50 258 50 48033 50 
50 !165 50 7b6 50 317 50 115 50 

200 36179 50 978 50 343 1000 132 50 
1000 ~ 100 9llli 50 430 50 133 50 
100 4411 100 41026 500 455 1000 238 50 
50 548 100 97 500 487 50 428 50 

100 838 50 125 1000 722 200 439 1000 
200 °:'(i7 50 219 50 750 1000 490 100 
50 747 50 2<13 50 802 50 502 Stl 
50 &19 50 483 1000 810 200 680 50 

10000 sw 50 49';" 50 988 50 885 50 
500 842 100 516 50 45012 50 887 50 
50 !l;l5 50 632 50 17 50 986 50 
50 37211 100 561 50 25 100 49135 50 

1000 295 50 610 1000 133 so 166 50 
100 302 50 670 50 163 500 242 50 
200 384 50 ft78 200 209 50 191 50 
50 552 60 1r,1 50 362 100 256 50 
50 552 50 778 50 413 500 258 50 

3000 S33 100 P12 50 440 1000 301 50 
50 808 60 l.'91 50 44S 50 426 50 
60 ,,..~ 60 9il 50 518 50 444 50 

200 867 50 9!flJ 100 584 1000 449 1000 
100 90ll 50 42050 50 619 1000 477 50 
50 904 100 53 50 696 3000 529 100 

100 38013 200 78 50 979 100 639 50 
50 40 50 ]31) 50 987 50 660 1000 

100 80 1000 166 tooo 989 50 819 50 
50 128 1000 .22.~ 100 46198 100 879 50 

1000 152 so 257 50 205 50 904 50 
1000 321j 50 312 100 234 50 
200 .l68 1000 4011 1000 247 1000 

50 520 1000 4ll 50 259 200 
50 539 50 460 50 407 1000 
50 31& 50 sı:u 50 411 50 

100 61\2 50 667 50 468 50 Amorti 
50 995 50 703 50 479 50 kazananlar 100 39005 50 802 1000 583 1000 
50 21 ıooo 836 100 620 50 01 39 73 
50 62 50 995 500 728 100 05 41 74 
50 120 50 431'01 50 769 50 08 42 80 
llO '36 50 13 50 791 50 08 43 82 
50 681 1000 41 1000 940 500 10 41 83 
50 6'YT 50 248 

100 831' 50 3(lü 

50 7!l6 50 374 
50 709 50 47'1 

100 873 1000 /IJ18 
100 8!18 100 766 
50 40021 IOOO 8114 
50 tt&S 50 82ti 

200 270 50 917 
100 298 100 924 
50 419 ıooo 
50 4:0 50 

KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
..apunı 13 NİAD 

PERŞEMBE 
giinü akf8llU hareketle Zongulclalı, 
lnebolu, Sam...... Ordu, Giresun, 

"Trabron, Siirmeae, RizeTe ıızlmet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafıilit için Sirlı.eci Y elkeııci 
banmdalıi .. acentalığına müracaat. 

Tel: 21515. 

50 
100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
so 

100 
50 

100 

(17701 
1792 

952 50 12 47 84 
47018 1000 14 49 85 

49 500 15 50 87 
267 200 21 51 88 
294 1000 Zil 113 89 
387 50 29 54 90 
411 50 30 58 93 
517 50 31 59 96 
601 50 32 84 97 
658 50 38 68 98 
742 llO 37 70 
751 100 38 '12 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

İZ MİR 
•lr'at poataaı 
LDlu kamaraları hal'i 

İN ÖNÜ 
Vapuru C t • 

15 Niaan Umar eSI 
aaat 12 de Galata nhbmmdaıı 
doğru [lz.mir)e hareketle pazar 
günü İzmir'e mavualat Ye pa
ıartesi rDnO lz.mirdeıı hareketle 
salı gilnll lıtanbul'a aYdet ede-
cektir. Fazla tafsi!At içiıı Sir
keci Meymenet Hanı alhnda 
acentahğa mllracaat. Tel. 22134 

fekirdag ve Karabiga 
muntazam sür'at postaları 
Pazar ve perıembe günleri Ga
lata rıhtımından sııat 20 de ha
reket eden SAMİ ve KEMAL 
vapurları yeriııe badema sıra 

ile CİDE, BARTIN- Ye Cİ-

.. ----~ (1902) 

HAT vapurları Bartın 1efer
lerini Karabigaya kadar temdit 
i.le i;ıbu ıeferleri muntazaman 
yapacaklardır. 
13 N:san perıembe CiDE 

16 .. pazar BARTIN 
20 ,. pertembe CİHAT 
vapurları hareket edeceklerdir. 
Tafsilit için: lstanbulda Soğaıı 
iskelesiııde Akdeniz ambarına 
Tel. 22300 ve Sirkecide Yeni 
Han 15 numeroya Ti!ıl. 23609 

-
Alemdar Zade Mehmet 

Vapuru 

BÜLENT 
Vapuru 13 Nisan Perşembe 
gllnl1 Zoııguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireıon, Trabzon, 
Rize, Hope' ye azimet 11e a Ydette 
ayni iıkelelerle Sürmene, Vak
fıkebir, Gllrele ve Ünyeye ui-
rıyarak avdet edecektir. 

Acentan Aliiye han No, 1 
Tel, 21037 f19131 

Yangın, H~yat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
model hazır •e 
ısmarlama kor
ıeler. Korseleri
çin zeııgin le• 
ozimat çeıitleri 

Damar ti§kinli

... __ • (1861) ._ __ • ·rA vtLZADE VAPURLARI 
Ayvabk ek•pr•• postası 

Eİgortalarıoı en iyi şeraıtle .ı apar. Hn.sar vukuunda zararları sür' at ve kolaylıkh i:ider. 

Telgraf: IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 

Şile Malmüdürlüğünden: 
Muhammen bedeli Cinai 

Lira 
900 Liverpol motörü 

1000 latanbul romorkörü 
Balada kıymet ve cinsi muharrer Alacalı ve Dovancıh 

mevkilerinde batmış olan iki adet motör ve romorkör müza
yedeye konulnlll§tur. Taliplerin 15 Nisan 933 tarihinde Şile 
ı:nalmüdürlüğüne müracaatları. (1589) 

1487 

il ği için WlC ve OCUL TA marka elas
tiki çoraplar- Taklitlerinden sakmnuz. 
(1890) 1538 

Gedikpaşa'da jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarr rer 1206 çift yerli sarı çizmenin 
kapalı zarf münakasası 3 Mayıs 933 çarşamba günü saat 11 
de yapdacağmdan isteklilerin şartname ve nümuneyİ görmek 
üzere her gün ve münakasaya girmek için teminatı evveliye 
makbuzu ve teklifnamelerileberaber mezkiir günde muay
yen saatte komisyonumuza müracaatlar. (1532~ 

1827 

NAiM VAPUR lDARESl 
lZMlR SÜR'AT POSTASI 

(20..at) 
Lükı 

A D A N A 
vapuru 13 Ni1111n 

PERŞEMBE 
günfl Galata rıhtnnından saat tam 14 

da hareketi" doğru 

1 Z M 1 R'e 
ve pazar günleri lzmir'den eaat 14,30 
da hareketle lıtanbul'a Hdet eder. 
Tafsilat için Galata, Gilmrük karıı
•ında Site Franaez Han No. 12 J'l'ZJ
hanesine müracaat. Td. 41041. 

- (1807) 1799 

.. ~!~u8!1~! ~ ,embe 17de Sir
keci' den hareketle Gelibolu, 
Çaııakkale Ye Körfez tarikile 
Ayvalığa azimet ve avdet ede· 
•.ektir. Dikkat: Cuma günü Edre
mit yolcularını trene yetiş tiri r 
ve A)'Yalık yolculannı aynı gün 
akşamı AyYalığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da Yerilir. Adres 
Yemiş'te Tavilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 22210 
._ _____ (1831! 

1 -

1 Gıızetecilik ve Mat~ctlılr T. A. Ş. 



Yine Konyanın muhte
rem meb'usu •• 

Reis Vekili, Şeriye Vekili, 
taassubun baş tacı!. 

Muhterem Vehbi Hocaı bnıe. j Vcui,,ctin /Mila- bundan 
tinin eri, inandıtı teYlere be.tb bir reci .. " 
zatbr. Muhakkak ki k•naetJeriıd 
açık açık IDiidafaa eden, inanma. 
dığı teylere kartı koyan, Konya 
Mebusu; hakiki fikir ve bneetl• 
ırini gizliyen, her gün esen havaya 
uyan bir çok mebualardan iyidir. 
insan, bilhassa politikada, nmba.. 
tabının mesleğini, k•naetlerini ye 
kından bildi mi; ona kartı alma. 
cak vaziyeti daha kolay teabit • 
der .. 

• • • 
Vehbi Hocaı Avrupa ınedem. 

yetine hunndır. Bu buaumetini 
her vesile ile ııa.terir, Garp .UU. 
yetti mebuslara ta, atmak, çatn>ek 
için fuaat kaçırmq 1 Zaman -
man turada burada cfapnan ma. 
zalimine dair Mecliae hebıırler,. 
lir. Bazı hatipler .as alır, ldir.oy. 
çıkarlar. IkJnehnllel adalet.ızliJı:.. 
ten bahaederlerı "Medeniyet Jıa 
mudur? Medeni clevletler ha - ' 
z~ime kar91 niçin .. sa; orlar, ni
çın müsamaha ediyorlar?" JOlun
da söylerler. Bu aırada VebM Ho
canın sallana aellana ldbilfbe p 
b ğını ııörilraUnib: 

"Hanwi-•--.. ;:ı ..._ Alla/wl _ lh> 
P erde garp kola.ur. tap,_ 6a 
B~yl~ cıianıl-. Aııııapca wteci• 
nıyeh al~ylıinıle nala latl.,...wn1 
Haza mın ladla Rabbi/H-

. Yollu bir~ .as atar, ıııOıl b
z~ nazarJ!'"W ba hatiplere çeTirir, 
yıne aJnl eda ile lriıraüden iner 1 

• • • 
ikinci lnısnu zaferinden -

~ ... A~bnlaf ınulıarebeainln arife 
ıındeyız... Cepheden aabınızlıkla 
haber bekleniyor. Zaten bir saf• 
rin nqen ancak bir kaç c6n aürG-

yor. Ondan sonra ~ -"••'-' 
~lıyor, y eui herelı:etlerı ,.ı. hl 
d~aeler ba,Jıyor. Bu ben• l" hf.. 
dıaelerin neticeleri ....... , L.,L 
leni ..... ııce -Yor. 

Erkanı Harbt,ei Uı ı R.. 
lai Fevzi P-.., MecliM ,. 
Müzakere aalonaı.ın Wr a 
de ~o~ya M~ Hoc:. Vehbi E. 
fendı ile batba,a, pek dddt Ir.o.-
fuyortar. Belli ld : 
biten teJlerdeııı baiz,:tf::t ~ 
ca Efendi, biç e11y1e. wJ..ı ~ ıı:.. 
ziye dinliyor. KonutlDJar bitti. 
Fevzi Pap, Mecliateo ~Vakit 
geçirmeden mııbtıeı. 614 Laı- M&. 
busuna yaklftfbkı ı 

- "Elendi H 
hakkınıla matlAA.ı ~.... ;::
alıl .A.. --ılQ~

' ınıa. L.111Ten bal tle '-ııb eJ• 
nız/"' "' 

Vehbi Hoca ehnl •blme. gö
türdü, bir l&bza da,andG, -
da cevap verdtı 

- "Evet •. Relı PtlfG a. urt.ı 
~yet lıakkuwia 11lJrifFiUt_ Bana 
bır çolr felllffr ""'-ttı. .!Qe bb k. 

• • • 
Vehbi Hoca, bir sün riya.et v... 

slfeaini görürken, birdenbire ma. 
k•mmı buaktı ve apb indi: latik 
lal Mahkemeleri kanunu müzake
re ediliyordu. Müzakere hararet
li hararetli devam ediyor. Reiae ' 
dokunan bir aöz geçmemifti. Fa
kat bir aralık Reia Efendi Hazret
leri dedi ki ı 

- "Ben itimadınudan caaret 
altnak ba wmleyi. lıahal etmiftim. 
Halbuki ılemin Operat8r Emin 
Bey, Yahya Galip Beye ait intihap 
maııbatcınnuı tetkildnJe bittnal ol 
madığımı •i>yledi. Tunalı Hilmi 
897 ele olra oUna. ltalearetler JIQ'

Jl'YOf'· Onan igin Udla eıliyonıml" 
Bunun Gzerine ortalıkta bir ırü

ıGlttl koptu, Hoc•nm etrafım aldı
lar, yalvardılar, .,..kardılar, yeni
den riyuet mebmma geçlrdile 

Pecnrl PafG H,,.,.,l.n JllUll mücad~ 
iade •r ..... Harbi,,.i Urmımiyc 

R.ulJlindc 

itin dotr-, Muhtsem Konya 
Mebuau çok M'Dp&tik bir zatbr ! 

MiLLiCi 

Denizli dn•i tavuk ve 
horoz yetlıtlrllecek 
ANKARA, ıı (Telefonla) -

Tavukçuluk emtitü.G }'6Di faali
Jel programında l1enWi c:im.i ta
vuk ve bo..oıı ile bindi ,..tiftirilme 
1i ıeo1f bir Y/J'I tutmelrtedır. 

~ Trene karşı otobüs rekabeti 

----: -ı 
Kış geri mi geldi? 

Ankarada kar ve 
yaj'mur 

Havalar açb ve yaz geldi .. Der 
ken yine birden karladı ve her ta
rafa karakıt manzarası çöktü. An 
kara yeniden karlar albndadır. 
Resimlerimizden birisi Y enitehi

~~~~ rin son yağmur ve kardan sonraki 
bir caddecinl göateriyor. Ötekisi 
de Ankara fotoğraf muhabirimiz 

'; Cemal Beyin yağmurdan sonra 
' Sdıhiye V eki.leti önünde aldığı 

muvaffalriyetli bir resmi gösteri
yor .. 

Bari bu son kardır .. Diyelim ve 
Y enibahan bekliyelim !. 

T. Tarihi tetkik cemi- ı Ankara 
yetinin yeni azalan K•• ı··ı • • . 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Oy U erı ıçın 

Talim ft terbiye azumdan Saffet 
1 ve Maarif veklleti kütüpbanel~r Jd yerde meyva ffdan-

müdUril Hasan Feh~i beylenn bJh 'J&pılacak 
Türk tarihi tetkik cemıyeti anlık- 5 • 
lanna tayinleri ten.ip edilmlttir. 

'9NllA 

[1906) 

VERNER 
.Anllaranın 

•11 IDh 
TUVALET 

11110110 

Bjanka la r 
caddeıi 
Telı 3240 

Ankara pala! 
Tel ı 34'.10 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Ankara köyllllerinin tlmdiy. b. 
dar olclutu ıribi 7ÜDD 'lnııbabe.t si. 

raatile ulrafmayıp vakitlerini b.• 
la lfgal ebniyecek 'ftl u çıı htma i
le daha çabuk fayda temin edecek 
slraat kıaımlan ile de ajrqmala.. 
n için bazı tıedDlrler almnı" 'ftl vi
llyetin yeni siraat bcıtçealue ha it 
için klfl mikdarda tebaiaat kon. 
mUflur. Huiranda yeni bıdlılrl. 
rin tatbilana be.tb:racalmr. Şboc6. 
lik iki renle _, te fkla0hlı .,a. 
oııde ııedrilecek, fwd an 1ı:o
lan hımhp edllecıek. a ~~ ,. 
ııifletilecek ... yealdea ~ 
oelı pbaal ahJu ... a.-·=lrm. 

Moda Mrgl•I 
ANKARA, 12 ( Telefoala) -

ltmet P-.. laa emt;ıoa1ade yarm 
eaat on !:t., iRdıebar mocla -
pi açıl • -

I 

.-1111111~ DOKTOR 
HORHORUNI 

H• siln .q • ..._ ı....talarmı 
Emlnönl Vıdlde kını••h•neol J11111D-
dakl. nma)aı·•,,...;,,,. tedaft .... . 

Rekabetin esası az paradır. Bir Is. 
tan bul.Ankara seyahati 635 kuruş 

ANKARA, 12 (Milliyet) -Demlryolr 
lanna karı• otobüa ve otomobil nıkııbeti 
diye iki aenedir gazeteler aütun aütun 
yazı yazdı. Hepsi itin rakabet cihetini 
anlattı, fakat, hiç biriai bu rakebdin ıeir,. 
!ini ve iç yüzünü bildiremedi. 

Biz, büyük bir aennaye, bü,.W. ve u
zun bir teaisata rekabet eden bu kınlı: 
dökük nakliye vaartalarmm ne tekilde 
tirene meydan okuduiumı öğrenmek ve 
öğrebnek iatedik. Uzun bir tetkik netic&
sinde anladık ki bu tehditkir rekabet 
filhakika mevcuttur. Ve onun mihveri 
Ankara tehridir. 

Merkezi Ankara olmak üzere bir ucu 
Yalova, İnebolu bir kaç ucu da ufak t... 
fek kıaa hatlardan mütqekkil örümcek 
ağı teklinde bir otobüs nakliye pbek&
sinde de dört yüz küıur kadar tahmin e
dilen otobüs vızır vızır herırün ıriciip ırel
melrte Ye ıra.ret ucuz fiatle müıteri nak
letmektedir. 

Bütün bu nakliyatın Ankara'da h&
~ bemen merkezi addedilebilecek ına· 
hAI herırele meydenıdır, çünkü denilebi
lirki bu faaliyetin yanaı buradadır. 

Herırele meydanında KırJehir, Ney ... 
hir, Emniyet ve Haymana ilminde dört 
hanın deWetile yüz lriiaur otobüa muh
telif yerlere ııicler ve gelirler. 
Buraların aahiplerinden ve tofOrler

derı öğrendiğimize ıröre; Kayaeri Aııb
ra araamda iıleyea !ark makine varda. 
Ve clliirt liraya mÜfterİ la§ır. Nevwehirin 
yirmi otobüaü üç liraya, ve KırJebirin 
alb otobüaü iki lira7a, Orlriibün iiç oto
büsü liç liraya, Niğden.in dört otobüail 
dört liraya, Bor'un üç otobüaü iiç liraya, 
~yın yedi otobüaü üç liraya, ~ 
hiıann iki otobiiıü iki liraya mi,aı.i ta
prlıır. Bu daimilerden hafı.alan da ,_.... 
cuttur. 

Yine bunlardan baflca bunıclan banket 
eden bir ıürii makine de Eakif<lbire üç 
buçuk liraya, Bunaya bet, Y alonya al
h liraya nııilıteri götürür getirirler. 

Y ıt..nat..t otobüslerinin DMrkezi Çan. 
kın otelidir. Bunlar yolcu '-fu. iki lira 
alırlar. 

Ankara - İnebolu hatbna qllyml&
rin iataayonu çanları caddealnde Kaato
monu otelidir. Buradan Çubuk'a yetmİf 
bet kunlfll, Çukmya bir buçuk liraya, 
~ •e llpa bet, l +oloQa Y• 

.ııı linıya m>llıtai .ı..ı-. Ba - --
de iti- makineler ylaımyl l:ıulur. 

Konya hattmm duniı anafartalar cad
desindeki mühendia lıaruchr. Ankara ile 
Konya araamda dört otobiia " alh t• 
ne:aülı otomobili itler Bunlardan oto
!Mialer adam batına dört, otomobillerde 
INıt liraya nakliyat yaparlar. 

Ve bunlardan bafka bir aürü otobüa ve 
otomobil de müıteri buldukça akla gel
medik bin bir yere sider, ırelirler. Hatti 
bunların içinde Erzunım, Menin, doi
ruca İstanbul, hatta Diyarbekir aeferi ya· 
panlar bile herırün eksik deiiJdir. 

* * * Alikadarlann bize anlattıklarına ırö-
re; nakliyat alelekaer buralar kestirme 
olduklarından tercih edilir. Kestirme ol
mıyan yollar fazla benzin ve fazla zama
na mal olduiandan otobüalere nıibete 
sebep olan az aman ve para nazariyeai
..., muhalif düter. 

Otobiialer çamur olmadıiı ve miifteri 
bulwıduiu Yakit qlerler. Kıtm alelekaer 
muattaldırlar, bu mevaimde yalnız yol
lar toz olduiu nkit aefere çıkarlar. Ba
ll&D. arabalar gidecekleri yerde müıteri 
limit ederi.- buradan müıteriaiz de ha
reket ecleier. 
IMııkinelerin manalı; uııortiamandan 

'-fka benzin, yai, toför ve bilha..a yol
lann fenaltitn<lan dolayı çok b.rrpalanaıı 
liatiktir. 

Arabalar eleleluer ..,ı.trlerde İfliyen
lerin mütekaididir. Bin bir y-'ı, bin 
bir tamircı... ıreç-ın.lt ve bin bir nmldidir. 

BanJan ltletenlerin çok kazançları 
yolmır, hatti illa. edenleri de çoktur. 
Fakat yine onlar rekabette clnam eder
ler. V • bu nbbet, kendilerinin de aev
kettilderi ııibi demiryollarmm pek ya
lancı. yapacafı bütün hatlarda maıf ten
ıDlata kadıır d8Yam edecektir. 

"' "' "' Baırün Ankara 1 ttıınbul arumda it le-
yen yolcuların pek ı;<>iunu otobüsler 
nakleder. Anlı:ara'dan Yalova:ra alb lira 
alırlar demİftik. Y aluvadlın da lıtanlıu
la Yl!pUI" ohu: bet lrauut aJdıfından bir 
Ankara - latanbul .C...-i otobüs yolcu
MIDB alh yi:z otuz bet kuruta çslaır. 

Demlr,.ola süerPh•nda olmıyan f&
hirlere yapılan bu nakliyat tüpheaiz el. 
....,.. edecelıtir. Fakat dtmiryol., De ıridi
Wıilecıek ,.,,ı .. ilMYen -kinel.- için 
._. alhayet tensilltL tarifep kadar 
malaıd ........ 

S. R • 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Basıta bapae aa s-• Kulüp 

bd bftytllı: mm birden 

DOGON GECESi 
l~m• lle lrlJl4- edecaflxcı (/nltfo. 
hve) diye bb Wln.8 Ollli"*f.. O 
fey ne lae, 1fte o, -*tA 6&rle lmif! • .-•Tel. 2,4Ul (1356). -.. ... 1 ,,,_,, Vdill ltefİt Gallp Bq /ICaralor , .. _________ il!'!!!!' • 1638 

ltö)'ilndclti •iti ctıleri retkUı ediyor. 

Gündüz benim 
Gece senin Tlrkçe 13zlll prlob fllm 

lldncı ftlm 
Zindan Kaçkıalan 

• .- --- . - - -:--- .. -- -
------ -

Is tan bul ve 
Al pullu 
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Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kui-uş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 
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