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NUSHA.Sl 5 KURUŞTUR 

trgani istikrazı 
'fiiJ'kiye Cümhuriyeti HükQme

~ııin nisan ayı içinde yapmak i .. 
~iği dört milyon liraldı: dahiH 
~kraz Ergani balar madenini 
l!letınek ve ııakletmek için yapıla.. 
~ timendifer hattına aarfedece
ti on iki milyon liranın üçte biri· 
dir, 

TiiJ'kiye Cümhmiyeti ve ne de 
~lıık Osmanlı hükameti tlmdiye 
'ldar böyle nafi bir istikraz yap
llıarıu,tır. 

Evvelleri, dahili istikraz mil
le.dere ve cebirle yapılır, açıklara 
laıfolunurdu. istikraz teklinde ilk 
dahili borç Oçüncü Mustafanm 
~ltanatının batında gümrükler -
en yapılmıttı. Bundan sonra ge

rek içerden, gerek dıprdan ya
~ılan borçlar hep bütçenin açığı
~ı kapatmak içindi. Gerçi birkaç 
~1?ııend ifer istikrazı v_ar.sa da b~ 
il gene ecnebilere aıttı. Harbı 

U"ııuni içinde 1918 senesinde ya
Man o/o 5 faizli istikrazı DabiU t: gene bütçe açığını kapamak 
Çın yapılmı,tı. 

. Cümhuriyet bükametinin; bu 
11likru tahvillerinin yüz liralığı 
~kiz liraya kadar düttüğü ve ka-
tıl edilip edilmiyeceti henüz 

lııafılrn değilken taksitlerini vere
~~ini ilan etınesi, mUY&kkat tah
lillerle asıllarını tebdil eylemesi, 
:tı;rııit faiz kupoıılarmı te1viyeye 
b trhal b"'lamuı kıymetini bata 
ilf çıkarmı,tır. HUldlmet balkın 
~arrufatından yaptığı bu dahili 
h tıkrazı kabul etmekle mali ~· 
ada memlekete pek büyük iti

llıat ve emniyet bahtetmi9tlr. 
1-ialk bilmelidir ki, kendisinin 

l'ııhıından doğan cümburiyet hUkQ 
llıeti, saltanat idareleri gibi balkı 
~Yar, halkın zararına karar verir t idare değildir. Cümlıuriyet 
d e'll'inde ve demokrasi zamanın
b~ böyle bir hükümet kat'iyyen 
ır dakika bile yıtf"mak lktidarı-

llı ha· d • 'ld' ız egı ır. 

Devlet taahhüdatı, millet ta
:hhüdatıdır. istikrazı dahiliyi ıo
c~na kadnr tediyeye devam eden 
ti lıınhuriyet idaresi emniyet ve i
tn ~adı ta\.jj halka tamamile ver -
i 1.'k olnıaaile 0 kuvvetle bu yeni 
•tı razı yapmaktadır. 

.. 'riiJ'kiyenin mali tarihinde pek 
~tı~im bir yer tutacak olan bu ye
~ıd ııtikraz ilk defa faydalı ve va
llı at getirecek bir ~ için yapd
... "'ktadır. Bu timendifer hattı ik
....,.1 olunur-, Ergani bakır ma -
denleri kolaylıkla nakledilecek 
•e Avrupa veya hususi Londra pi 
Lsalarında ıühuletle aahlarak 
oJa deli kambiyo, yani ingiliz lirası 
il rak memleketimize girecektir. 
d tı ınadenin o/o 75 miktan doğru. 
ti. an doğruya hazinel devlete ait-

r. 

b Diğer kıamı, Doyçe bank it 
"B.nkasile ethas elindedir. ' 

t' Yalnız bakırın sablmaaı ıure
Ue değil, timendifer yolu yapıl
~· maden itletilmek ile de bir 
lıa}'li amele ~ bularak halk refa-

ha.il olacaktır. 
ti 8u umumi faydalardır. Asıl ia
d IQ.8.2larda dü9ünülen h111111t fay
ıı~1ardır ki bunlar da f1111lardır: 
f~~ kere halk taııarrufatma o/o 5 
\J ı:ı: hıııuyor, illveten ikramiye d~ 
~ ll'or yüz liralığı doksan bet lı
~~a satılmak suretile ayrıca bir 
~. aya 111•hsua olarak 'fo 5 kaza-

Yor. 

~ Sonra tahviller hep yirmiter li
~lıktır, ondokuz lira verince bir 
1 ne alınıyor· H&nıUine aittir 
~tenildiği vakit borsada .,.._ ba; 
) lılıyor, yahut hükametin ınüza. 
t~de ve münakualarına teıninat 
~ Oaterilir hükômetin satacatı 
llılııl~ b~nlarla alınır. Buıılar hep 
''l!1:'fii mahsusadır ki yalnız da
~b ••tikraz için hükômet bunu 

ili etmi9tir. 
~İf B.uııdan bafka vatand .. lık va
~ devletin bu gibi hidematma 
lıi; etmektir. Bu da manevi 
~ ~a~~fedir. Manevi, maddi bü
' 

1
1ilikleri ceDMCI- itb.ı iltik-

I Ya.ılmaiıdır. 
f'lft. ite parası olan :snat taaarna
~ ~ bu faydalı iltikrua itti

-....,elidir. 
~lı Mahaebei Umumiye 

Mütliiril Umumisi 
'7 RAŞIT 

a e ferden lın 
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Maden resimleri indi 11 

Maden cevherlerimizin sürümü il 
feyizli bir safhaya giriyor = 

Yeni kararname bugün mer'iyete geçiyor i 
_ ANKARA, 15 (Telefonla) - ı ·A - 932 aeneıi zarfında ecnebi 3 

1
- Cihan piyualanna çıkarılacak ma- memleketlere aabp harice çıkardık E5 

d-. .,...berlerimizin sürümünü ko- lan müdann iki mialini 933 senesi ;;;;;; 1 
l&ylaıbrmak için madenlerden alı- zıırfında ecnebi memleketlere aabp ES 1 

~ nan niabi reaimlerin azaltılması hak ihraç eden kömür madeni müeaac· E 
e kında 1794 aayılı kanunun verdiil ıeleri için dahil ve harice yük idik- = 
~ aali.biyete istinaden hükümetin ha leri maden kömürü mecmuundan ;2 
§ zırladıtı yeni kararname yann Rea- yüzde 1, 

6 ~ Gazetede nqredilerek meriyet.e B _ 932 aeneıi zarfında ecnebi = = . k' -ı a ııırece tir. memleketlere aabp harice çıkardık := 
$ Bu kararnamenin ihtiva ettiii bü lan mikdarm 1, 75 ınialini 933 ae· = 
a kümleri bildiriyorum: • . . := =: . neaı zarfında banca aahp ıhraç e- = 
~ . 1 - 17~ numaralı kanun muci den kömür madeni müeueeleri için § 

fi 
bınce boraaıt, krom, zımpara ma- dahil h . ..::ı..ı d.kl · de := 

d k
.. .. 

1 
rini ve arıce 7- e ı en ma n _ 

denlerinin ıre ma en omur e n k'. .. .. d .. d 2 = :::: . ... . omuru mecmuuıı an yuz e , = =: niabi reaimleri &f"gıda yazılı rua- § 
iİ betler' dahilinde alınac:akbr: (O.vanu tJ İnci aahilftl•) = 
filıın ınnmııııuıııınıı11111H11uıwuıııııııııııııuıııı~ 

Belediye istikraz yapıyor 
Bununla Yeni Hal Yapılacak 

Belediye Haliç Şirketinla 64 bin lira tutan 
borcunu tamamen ödemesini istiyor 

istikraza karplık ııöaterilmeaiııe 
itiraz eden 

CEVDET KERiM BEY 

latanbul umum! mecliıi diln aaat on 
dört buçukta birinci reİI vekili Sadet
tin Ferit Beyin riyasetinde toplamruı
br. Dün yapılan içtimala Niaan dev
reaine nihayet verilıniıtir. Meclis l"fri 
niaanide toplanacakbr. Dünkü içtima
da en fazla münakata edilen m-1• 
Haliç tirketinin vaziyeti maliyesi idL 
Bu huauata lktuat encümeni mazba
taaı okundu. Şirketin belediye hlaaeal 
iki aeneden beri tehir edilmektedir. 
Şirket Yaziyeti maliyeainin bozuldu· 
i;wıdan dolayı borçlarmm bütün bil
tiln affini iıtiyordu. lkbsat encümeni 
Y&Pbiı tetkikat neticeainde borcun 
be- d":11a !ecilinin muvafık olıuruyaca- ı 
ğı neticeaıne vardığını ileri aürüyordu. 
Mazbatada borç verilmediği takdirde 

icap eden kanuni muameleye te·..ea
aül edilmeal, yani ıirketin takviye ve
ya feebi cihetine ıiclilmeai tavaiye e
diliyordu. 

vali salalıiyet ı.ıetll .•• 
Vali •• belediye reİIİ Muhittin Bey 

alla alarak eneüıa.ale ayni fı'Jôrde ol-
• duiuna, mukavelede baJ<ı huouıi va

siyetler oldufunu, milzakereyl iyice 
idare edebilmek, icap eden tetbirleri 
düıünerek almak için kendiıine aala· 
hiyet verilmeıinl söyledi. 

Galip Bahtiyar Be,, ıirketin vaziye
tini izah etti. Malt TIUIİyetin bozuklu· 
funda bu taraflarda oturan yolcula
rın az olmaamm lmil olmakla bera
ber, idarenin de fena olmasının teairi 
bulunduğunu ileri aürdil. Şirket Hali
cin seyrilaeferinl idame edemediti 
takdirde bu İfİ belediye üzerine ala
rak yapmaaı lazım ıeleceiinl söyledi. 

Azadan Mehmet Ali Bey vali Be
yin İltediği aali.lılyetln ne olduiunu 
aordu. Bu aaU.hiyetl mühim gördiiiü· 
nli illve etti .. 

Nam bU salBhiyet? 
Vali Be,, dedi ld ı 

M. Ali B. G. Balıtiyar B. 

- Vaziyet tetldlı: edildikten aonra 
ıirketla aeyriiaeferi durdurmuı İcap 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bu rqirnlude dün ıehrimize gelen Bul gar ıimenJilerciJ•ri ile Alman artittin 
Osküdarda filme çektiii bir Mhne görlllüyor ... 

(Y azm İç sahifede) 

Atina mülakah 
Jkbsat vekili gelecek 

hafta gidıyor 
ANKARA, 15 ( Telefoııla) -

lktısat vekili Mahmut Celal Bey a
yın yirmi betin
de lstanbul'dan 
hareket edecek 
vapurla Atinaya 
gidecektir. Celal 
Bey Atinada Yu
nan lktısat nazı
rına misafir ola
caktır. lktıaat ve
kilimizin Atina'
da on gün kadar 
kalacağı tahmin 
ediliyor. Vekil 
Beye refakat ede 
cek zevat arasın-

NUM AN BEY da Hariciye müı
tetarı Numan Rifat Bey ile ı, Ban
kası bqmüfettiti Sami Bey vardır. 
Celal Bey ayın yirmisinden sonra 
lıtanbula gidecek, hareketine ka
da rorada birkaç gün kalacakbr. 

, 
f •• 

r 

Sahıp ve Batmuharrırı 

Siirt' Meb'u!u MAHMUf 

Umumt Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

• • • 
ır 1 

' 

or 
Kaçakçılar tevkif edildi 

Beyaz katilin kaçakçılığını yapan_ 
lar mahkemeye verildiler 

Tevkifleri bay
ramdan beri latan· 
bulda, Muırda ve 
ali.kadar bir çok 
memleketlerde u· 

zun akialer hıra· 

kan Eroin kaçakçı 
ları dünden ber. 
Adliyedeler. Bun· 
lar Bemard Ju. 
Blümental, müheı. · 

dİI Kadri, tüccao 
Dim.itri Dimitriya. 
dia, Yunan tebea · 
smdan Y orııi Ca. 
madan.i, kardeıi Nı 
ko Camadani, Yu· 
nan tebeumdan 
bakkla Koati latel· 

lsticvapta ne diyorla1'? 

Su mütehassısı yo, onun oilu on 
b"f yaşmda latelyo 

Viyanadaıı belediyenin celbetti- Koati, eınaftan Ni-
ği sular mütebuıııı M. Fehner kola Andon, Hari· 

dün belediyeye aüa ve makiniat 
ııelerek vali ve Mircan bey ve efen 
belediye reisi Mu · dilerdir. Maznun· 
hittin B.le görüt lar Adliyeye gelir Eroinciler Adli,,.ye 11ötürülii;yor v. yii:ıı:lmni 
müttür. M. F eh- gelmez Sulta nah- lotofralçılardan .. ıı.ıı,,.,rlar 
ner burada latan ~et birinci aulh ceza hakimi Reıit Be-1 teabit ettikten aoara gene teker teker 
bul sulan hak- yın huzuruna çıkanlmıılardır. Haklın iaticvaplarmı yapmqbr. Bunlardan 
kmda tetkikat ya maznunların teker teker hüviyetlerini (Devamı 5 inci sahifede) 

pacak ve T erkoa 
la diğer tehir ıu 
!arının tevhidi ve 
ıslahı hakkında 
bir rapor bazırh
yt>caktır. M. Feh 

ner bugünlerde tetklkııtına batlı
yaco.ktır. 

M.Antonoo 

Türk - Bulgar 
Dostluğu 

Yeni Bulgar •effrl 
ltimatnamesinl verdi 

ANKARA, 18 (A. A.) - Yeni Bnl
ıar sefiri M. Antonov Çankaya kötkün
d. Reiaicilmlıur Hazretleri taraEmdan 
kabul edil.....ı. itimatne-.ini takdim 

(Dennu 5 inci sahifede) , 
32 inci liste 'ı 

ANKARA, 15 (A.A.) - T. 
D. T. Cemiyetinden: Kartılılda
rı aranacak arapça ve farsça ke
limelerin 32 numaralı listesi fU· 
dur: 

1 - NA(;ME 7 - NiMET 
2 - NAIŞ ·Ntlf· 8 - NiSAP 
3 - NASIP 9 - NiSPET 
4- NEFASET 10- NiZAM 
5- NEFER 11 - NÜSHA 
6- NiFAK 12- NUTUK 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manalan birden fazla olanların 
her mana11 için ayn kartılıklar 
ileri süriilec:ektir. Kartıldı: ııön
deren zatların gönderdikleri kar 
tılıklardan duyulmUf ve itidil
mit olmayanları hangi kaynak
lardan aldıklarını göatermeleri 
rica olunur. 

(Luteler. 11•'- ltarplılılar 

iç aalıilede) 

Fedai Efendi Katil! 
Cani, Süzanı nasıl öldürdüğünü 

dün itiraf etti 
Köprü üıtü cinayetini orten earar per

deai dün yablmıı, bu iıin tahkikini ole 
alnut olan müddeiumumi muavini Sa 
dun Bey Köprü üzerinde Anadolu A
janaı dakıilolanndan Mel Suzaru öldü
ren katili te.bite muvaffak olmuıtur. 
Elyevm adaletin pençeai altında bulu • 
nan katil ciirmünii itiraf etmiı ve cina
yeti nasıl itlediiini anlalmlfbr. 

Hi.dite karilerimi.zin malümudur: 
Çar,amba alı,amı 

Çartaml>a aktamı Anadolu ajanam
dalri itini bitirip evine ııitmek iizcnı 
yola çıkan daktilo Mel. Suzan köprü ü
zerinde'!I seçerken meçhul bir adamın 
atbiı bir kurpmla batından ırurulmut 
ve ölmiiftiir. 

Hadisenin tahkikab- vazıyet eden ' 
poliı bir taraftan vak'adan nöbetçi miid 
deiumumiyi haberdar eclerkoa diier 
taraftan ela bu iti kimin yapabileceğini 
diitiimııiit ve on sendik karıamı terke
ılip M.l. Suzuıla uzan müddet bir a
rada Y&fl)'&n, fakat bilihare Mel. Su • 
undan allkaaım kesip gene edı:i kan11 
ile e..ı..._ Fedai Efendiyi yakalaııuf
br. 

Fedat Efendi pollate cinayeti kül
(Devamı 5 inci sahifede) Feıltd El. 

·Darülfünun talebesi milli marıı ·bir 
ağızdan söylemeyi •renigor 

"' 
Darülfünun ve yiikMk mektepler talebesi .......... Alaylı'e' ! I ... 

lanarak konservatuvar muallimlerinden Muhittin S.4• 8e7in ıbuıll ...... 
da lıtiklal marıı provalarına bqlamıtl ardır. Diler pro-lar j.um w 1Mir 
gün deYam edecektir. 23 Nisan Hakim iyeli Milliye ba,...- katlar lıltiin 
talebe latikli.1 inarıını öğrenmit olacak, o ıün yapılacak _.aaimde .. W.
den fazla Darülfünun talebesi hep bir ağızdan lstilolil ....,..... .. aöylly9celr0 

lerdir. Y annki prova Alaykötkünde ya pılncakbr. Remıimiz dünlril p..-a:rı 
göıteriyor. 

UN İKR MİYELERI VE 5 Faizi ile sağlam bir gelir olan istikraza lttlrak içla ~ 
istical ediniz, T AFSILAT fLAN SAHiFESiNDE. -



Tarihi te1rikaı 147 

93felaketleri velgnatief 
İguatief, Avrupada Türk toprağı 

bırakmamak hevesindeydi 
Diyerek, iti geçittinnek iatedi. Fa• 

kat lnııiliz Sefiri. ba,vekilde ümit bı
rakmak iııtemedi: 

- Babıi.linin ıu karanıu ıimdi dev
letime yazanın. Fakat donanma im· 
mandanma kat'i emir verilmİf oldu· 
ğunu Londra bildinnifti. Şu hale göre 
hükumetimin bu karardan rucuu 
mümkün olama:ı zannederim. 

Diye ceYap verdi. 
Lord Derby de Loııdrada MUlol'Oa 

Pataya bir nota ıröad-U, bu ted· 
birin mücerret İngiliz tebaaamı vika· 
ye makaadile ve abYali lı.i.zrranm il
caaile ittihaz edildiitini bildirdi. 

lgnatief, bu lıilden iıtifade ederek 
lıtanbula doğru yiiriimek, hatta lıı&i
liz filoau limana girince Rua orduıu 
da tehre rirmek için Petenburgu ve 
başkumandanı kaıoclrrmaia çal11b. 
Grandük Nikola batmunhh•un 111'1l· 

rı ve Çarm emrile gönderdiji bir no· 
t:ı.da, eğer İngiliz ııemileri lıtanbul li
manına gelirlerse kendiıinin de ona 
kartı ihtiyati bir tedbir alac:ağmı bil
dirdi. 

Altr zırhlı ve bir ahtap aefineden 
mürekkep olan lngiliz filoaunun hiç 
bir mukavemete uğramadan Çanak. 
kaleden geçmeai, Çan hiddetlendirdi. 
lgnatief, bu hiddetten vaktinde iatifa
de ederek, Türkleri iki alet aruma 
almağa kalkıttL Çar ikinci Alekaandr 
A.bdülhamide ıu telgrafı gönderdi. 

"Londradan reaırurn olman telgraf 
haberleri, lngilterenin Amdi tebean
nı ve hırutiyanların hul.ıdı oe mena· 
liini himaye bahanmu donanmaıın
dan bir kr.ımına latanbala laanlıct em
rini uermİf olduğunu 6i/4inneAtedir. 
Rıu ordııaımun da a,.U maluatla ı .. 
tanbula gİnneai hıuaaunda Türk ma
rahhaalarile bir itilôl akti mednıriye
tindeya. Rua Aaııueılninin lıtanbala 
aulhan gİnneai malliibıımusdflJ', Fa· 
kat Tarlı murahhıuları bıma mullGla· 
kal etmedikleri takdirde ordumwı: 
lıuııııei cebriye iatimalile lıtanbulu İf-
11ale mecbur olacaktrr . ., 

ALEKSANDR il. 

Bu telgraf, lıtanbulda pek büyük 
bir teli§ uyandırdı. Ruı orduıunun 
sulhan, yahut cebren lstanbula girifi, 
artık İmparatorluiun deYrilmeai de
mek olacağmı herk.,. anlıyordu. 

Teli.tın dereceai o kadar büyiiktü 
ki her ağızdan batka bir aea çıkıyor
du. Bir aralık Dahiliye Nazm da o
lan eıki Bıt.tki.tip Küçük Sait Paşa, 
bütün Rumeliyi kaybetmektenae Mı
aırı Framaya, Suriye ile Kıbnsı lngil
tereye vererek onlarla ittifak etmek, 
paditahı a.lıp Celibo\uya götürmek ve 
lngiliz filosunun himayeli alımda aon 
nefeae kadar dövü,mek fikirlerini ile
riye ıürüyordu. ihtiyar Namık Pa§a, 
padifabla hükiimetin Anadoluya geç· 
nıeıini, Bursada müdafaa tedbirleri a• 
lmmaımı münuip görüyordu. Cevdet 
Pata İae Mıaır ve Suriye Hicazın anah
tarlan olduğunu, oralan elden çıkar
a& halifeliğin de elden gideceğini söy
liyor, Ayaaofyayı dinamitle berhava 
edip, bütün Rumeli Ye lıtanbul Müa
lümanlan malmı, çocufunu önüne ka· 
tarak bir daha dönmemecesine Ana· 
dol'!ya ıreçmeden paditahın ve hüldl· 
metin Jıtanbulu terkedemiyeceklerini 
iddia ediyordu. 

Abdülhamit, tel&f içindeydi. lıtan· 
bul altüat oluyordu. Bir taraftan ln
ıriltere Kraliçaama telgrafla Ruaya
nm tehdit~e.ri bildirilerek filonun geri 
alınm.aaı ıçın yal•anhyort öte taraf· 
tan Rusya Çarma telıırafl.a bu müra. 
caatıan maliimat verilerek lngi}tere
nin cevabını beklemeai rica ediliyor· 
du. 

Çar ikinci Alekaandr ırene bir aı;. 
cenaplık hamleai yapb, Abdülhami· 
de telgrafla verdiği c:eYapta insaniye
te kartı bir muaibet tetkil edecek va
kalann önünü almağa her zaman aına 
de olduğunu zikrederek, padifahm 
kralıçaya olan miiracaatmm cevabmı 
bekliyeceğini bildirdi. lıın.ıı.tief, ken
diainin bıt.tlı dileti olan lıtanbul üze. 
rine yÜrÜ}'Üt itinin yenid- ııeri kal
dığını gönlü, üzüldii. Ona ıröre lngi. 
tiz filosu Çanakkaleyi geçmekle Pa. 
riı ye Londra mu&hedelerinUı Boğaz. 
tara ait hükümlerini boznnııtu. Bu 
bozulu- artık bs feJ' bonılm"f ol
mak li.znndı. lpatief mütarekeyi 
feıhettirmek, orduyu Gelibolu ve la
tanbal ib:erine yürütmek, Avrupada 
Türlı: toprafı bırakm•mak hevesinde 
idi. 

Grandük Nikola bu aiır mea'uliyeti 
Gz....- alamıyonlu Çardan emir bek· 
liyordu. Çar da Abdülhamitle Kralıça 
Viktoryanm -•h•b-elerinin netice
•İne muntamrdı. 

Cenera1 lpatW ıarar ederek hiç ol· 
mam ............... fempmlenmuını, 
ordunun ilk emirde ileri yürüyebile· 
cek hale konulmaımı iatedi. Grandük 
N ikola bu tedbirleri almak mecburi· 
yetinde kaide. Bununla beraber Rua 
Bqlrumandanı Türklerin Kü~iik Cek
meceden TerkoM kadar latanbut" yo
lunu ı......etle tahkim etınit, büyük 
toplar yerlettlrerek yolu kapamı9 ol
duklarma kanldi. Grandük, kendiai· 
ni Türklerin yerine koyarak bu dar 
.,.Jıada kuvvetli bir mukavemet yapa
bileceklerine hükmediyor, kendi top
çu kuvvetini bu ite yetmez buluyor· 
du. Gelibolu yanm daaı üzerine yü
rüyen Ceneral Corko'nun raporları 
Bolayırda Süleyman Paıa ordusunun 
kuvvetli ıureıte yerle~iğini gÖ•teri
yordu. Grandük, Bolayır böyle olun· 
ca Bosnada ve Aayada o kadar ma-

baret göıtenniı olan Ahmet Muhtar 
PafaDID Çatalca iıtihki.ınlan üzerin· 
de daha fazla kökletmit olac:aima 
hükmetmekte haksız değildi. 

Grandük Nikola, bundan bqka 
Marmara sahillerinde ordunun iateıi 
miifkül olacağını, bütün Rumeliden 
dökülüp gelen yürekleri yanık muha
cirlerin lıtanbulda toplanmq olduğu. 
1111, bunların Ruı orduıuna kartı bir 
kuvvet t"!kil edeceğini, fazla olarak 
maflÜp ourlaraa lıtanbul Hıristiyan
laruu kılıçtan geçireceklerini, belki 
de aaraya hücum edilerek padİfalım 
öldürüleceğini de ileri ıürüyor, ayak 
aürüyerek latanbula hücumdan geri 
durmaia çalıııyordu. Bütün orduda 
bir bıkkınlık vardı. Ceneral lgnatief 
ten baıka kinue tekrar döYÜpnek ia
tmniyordu. 

lnciliz filoau Bolayıra uğnyarak a· 
dalar öıaüne gel.mit. padifahın telgraf· 
lan, ricalan üzerine tekrar kalkarak 
Mudanya ve Gemlik aahillerine çekil
mit, oradan bir daha Adalar önüne 
yol almıtb. lngilizlerin bu kantık ha· 
reketlerl, bidayette lngiliz filoaunun 
eelitinden ürken Türk devlet adamla.
rmm lngiliz Sefiri tarafmdan çevrilen 
entrikalara aaplaııarak gittikçe bu iti 
hotgörmeğe ahtmaları nihayet oÇarm 
Ye Grandükün de ıabırlarmı tüketti. 
Çar, lngiliz filoaunun bu oyıınlanna 
kartı ordunun lstanbul kapılarına yii. 
riimeııi emrini Yerdi. Grandük te ordu 
nllll Çatalca önünde tahauüdünii, ken 
di kararg&hmm da Ayutafanoııa nak
lini kararlatbrclı. 

lngilizler aleyhindelı:i aözleri yü
zünden lnıri!terede nefretle görülen 
Sener PllflUUD Hariciye Nezuetinden 
çelôlmeai, Saffet P&f&nm hariciyeye 
ıetirilmeai Layard'm bir muzafferi
yeti idi. Jgnatief buna kat"fı bir darbe 
vurmaktan geri duramazdı. Saffet Pa• 
ta Edirnedeydi. Hariciye amunınu 
yeni Adliye Nazın Aınn Paf& vekale
ten idare ediyordu. Fakat dümen uıl 
Bafvekil Ahmet Vefik Paf&Dlll elin· 
deydi. Onu bafvekilin iki yiizlü bir 
ıiyaaet yapmağa çalıthfını bildiriyor
du. 

lgnatief, bunun üzerine, hareketi
ne daha fazla reun.iyet Yermek için 
ikinci murahhas olan Nelidoru da ya
nma alarak Saffet Pa~yı ziyaret et
ti (1). 

( Devamı oar ) 
------~ (1) M. de NeliJol, daha euvel 111-

natief' İn Selirliği zamanında sefaret 
mıüte~arı idi. Muharebede umumi 
karargôh siytuıi mü~viri olmıııtu. Bi· 
la/ıare lstanbul Sefiri olmllf, uzun 
müddet Rıuyayı latanlnılda temail et
rniftir. 

Gelen karşılıklar 
27 inci Liste 

Fark: Başkalık. Ferz..Farzetmek: De
yclim ki. Faaile: Soy. Febame: Anlayış
lılık. Feza: Boşluk. Fazla: Çok. Felaket 
Kötülük. Feragat: Vazgeçme. Fert: 
Tek lı:i§i. Feaat: Bozukluk. Fesili-Fesh: 
Bozma. Feaahat: Açıklık. 

B11tiktaş 19 cu mektep m11allimleri: 
• • • 

27 inci Liste 
Şabıı: Kişi. Şahit: Gören. Şahaiyet: 

Gözükü§. Şaibe: Leke. Şair: Ölçülü söz 
söyliyen. Şiir: Ölçülü aöz. Şataret: Se
vinç. Şevk: İstek. Şart: Bağ. Şayia: 
Sözyayımı. Şer: Kötülük. Şeref : Ün. 
Şeriat: Doğru yol. 

Beyoğlu mıntakası ilktedrisat 
müfetti~ 

• • * 
26 mcı Liste 

Efaane: Uydurma söz. Ehemmiyet: 
Değerlilik. Ehil: Becerikli. Elbet: İster 
istemez. Elim: Çok acıklı. Emanet: İı>
marlamak, bırakınb. EllW'e: İz. Emel. 
İstek.Emin: Kork:ualla'. Emniyet: Gü· 
vemne, korku§uzluk. 

23 iincli ilk mektep muallimleri 
* • 

26 mcı Liste 
Ehane: Uydurma, mua1. Ehemmi

yet: Değerlilik, Eı.ilı BaşancL Elim: 
Acı. Emanetı Eğreti. Emare: tz. E
mel: İstek. Emin: Korlruaua. Emniyet: 
Taaaınzlık. 

Dumlupınar yab -ırtebi 
* * • 

26 mcı Liste 
Ef~e: Uydurma, maııal, -nl. 

Ehemmiyet: Dei!;er, değeri var, gerek. 
Ehil: Beceriklik. becerikli, kan kocalıfa 
yaraıır. Elbet: Evet, Belki, ıon 10nu, i,a. 

ter lateme:ı. Elim: Çok •in veren, yıe.. 
ğindert. Emanetı Gücenerek bıralı:ılan 
fCY· şehir emaneti. E~ı İz, nişan. 
Emel: Dilek, ummak. Emin: Glivenı. 
len, doğru, İnanılan, fehlr veya Darül
fünün emini. Emniyet: Kurkusuzluk, 
güveni klik, 

34 üncü ilk mektep ınııalliınleri 
* • * 

26 mcı liste 
Efsane: Masal, boş lakırdı. Ehenımi

yet: Değerlilik, benimsemek. Ehil: Ba· 
§8rm&. becerme. Elbet: Hay bay, doğ
ru, şüphesiz. Elim: Acıklı. Emanet: I
narup Lırakma. Emare: İz, belirmek. 
Emel: İstek, dilek, umma. Emin: İruı
nılan, korkusuz doğrucu. Emruyet, Gü
venme. korku•uzluk. 

Beyoğlu IS inci mektep 
muallimleri 

MiLLiYET PAZAR 16 NiSAN 

HARİCİ HABERLER I .. ·-"~.~. 
68 kaçakçı 

Bir hadise 
Hitlerciler Fransız top
ratında nümayit yaptı 

METZ, 15. A. A. - Oniformalı 
bir Hitlerci grupu bu sabah Nazi 
bayrağı olan bir otomobil ile El. 
berfeld'den buraya gelmit ve is
tasyonun önünde durmuttur. Halk 
bunları yuhalarla kartılamıfbr. 
Polis memurları müdahale ederek 
Hitlercileri karakola götürmüş ve 
kendilerin Almanyaya dönmeğe 
davet etmi,tir. Mahalli hiikiimet 
hadiseden haberdar edilmi•tir. 

Protesto 
Almanya lngiliz hükii

metinl protesto etti 
BERLIN, tS. A. A. - Volff A

janamdan: 
Alman kabinesi, Almanyamn 

Londra Sefirini Almanyanın da
hili itleri hakkında Avam Kaına. 
rasında yapıhnı' olan bazı beya
nata ka11ı protestoda bulunmağa 
memur etmittir. 

-

Japonlar Rus demlryo '. 
farına ~öz koydular 
MOSKOVA, 15. A. A. - Taa 

Ajansı bildiriyor : 
lzvestiya guetesi Çita muhabi

rinden aldığı bir telgrafı netret
mektedir. Bu telgrafa göre Japon 
makamab Sovyet Rusyaya ait o
lan Çin Şark demiryolarına vazi
yet için hazırlıklara batlamıtlar
dır. Bunun için bir takım ihtilaf 
mevzulan araşbrılnıaktadır. Mez.. 
kiir hat üzerinde bulunan lokomo
tif ve vagonların Sovyet Rusyaya 
götürülerek orada alıkonulduğu 
hikayesi bu cümledendir. Sovyet 
Rusydaa alıkonulan lokomitif va. 
gonlar esasen mezkOr hatta ait ol
mayip o hat üzerinde transit ola. 
rak ifleyen makim ve vagonlar. 
dır. 

Eski Alman vellahb 
ltalyada 

ROMA, ıs. A. A. - Gazetele
rin verdikleri haberlere göre eski 
Alman Veliahti otomobil e Napo
liye gelmi• ve hiç dtmna<fan Sor
rente' e gitmittir. 

Musaolini'nin bir 
makalesi 

ROMA, IS. A. A. - Gazeteler, 
M, Muıısolini'nin küçük itilaf hak
kında yazdığı makale için ecnebi 
gazetelerinde yürütülen mütalea
lan olduğu gibi sütüıılanna geçir
mektedir. 

Bu makale Alman efkan uınu
miyesinde çok müsait bir tesir yap 
mıştır. Alman efki.rı umumiyesi 
Milletler Cemiyetinin ı919 tari~ 
muahedelerin muhafızı olmak Se
voyesine inmemesi, fakat Millet
ler arasında hakiki bir sulhun mü 
dafaa vasrtuı olmaıtı lazım gel
diği fikrindedir. 

Temps gazetesi de bn yuıya 
fevkalade bir ehemmiyet vermek
te, bu makalenin ltalyan hükUmet 
reisinin hareket tarzını tanzim e
den fikirleri kuvvetli bir avrette 
aydınlattığım yazmaktadır. 

Selanikte inflJak 
ATINA, 14 - Seli.nik civarın

da Topçulardaki mühimmat de • 
posunda ,iddetli bir infilak vaki 
olmuttur. Mühimmat deposu ki • 
milen harap ve depo içinde bulu
nan umumt harpte itillf kuvvetle
ri tarafından terkedilmit olan eski 
mühimmat tamamen berhaYa ol
mUfbır. 

iki kiti parça parça olduğu gibi 
diğer iki kiti de ağırca yaralan
llllf, halk infilakın tiddetinden 
fevkalade korkmuttur. infilakın 
bir suikast olduğu tahmin edil • 
mekte ve ehemmiyetle tahkikat ya 
pılmaktadır. 

Bulgar maliyesi 
SOFYA, ı5. A. A. - Bulgar hü

kiimetinin talebi ü:ı:erine harpten 
evvelki istikrazlar tahvilleri hamil 
leri ile yapılmakta olan müzakere
ler dolayisile memleketin İnali va 
ziyeti hakkında tetkikat yapmak 
için Bulgaristan'a gelmit olan Mil 
Jetler Cemiyeti murahhasları, itle
rini bitirmitler ve dün alqıun Bul
garistan' dan ayrılmışlardır. 

Murahhaslar, raporlarını ay ni 
hayetinde Milletler Cemiyeti ma
li komitesine tevdi edeceklerdir. 

Murahhaslar, tahkikat eınasm
da mali kalkmmağa eit teknik me 
selenin halli gayri kabil olmadı
ilını 2örmü•lerdir. 

Karar salıya verilecek 
Moskovadaki muhakemeyi bütün 

dünya radyo ile dinliyor 
MOSKV A, ıs. A. A. - fstiç- ı 

vapların ve okunacak iddiana
menin yann bibnesi muhtemel
dir. Fakat bazı maznunların mu
hakemesi ve hakimler arasındaki 
müzakereler devam edecektir. 

Hükmün ancak salı günü veril
mesi muhtemeldir. 

Şahitler ne diyor? 

MOSKOV A, ıs. A. A. - Tas A
janıı bildiriyor: Yüksek mahkeme 
dün de ıuikıut ve c:ıuuıluk maz
nunlarmın muhakemeıine devam 
etmittir. 

lvanov elektrik merkezinin mü 
dürü Lobanof, suikast tetkilatına 
dahil bulunduğunu makinalarda 
bir çok tahribat yapbğmı ve harp 
esnasında merkezi itleten su ben
dini yıkmak için Nordvald ile bir- . 
tikte bir plan hazırlamıt oldukla· 
rını itiraf etmittir, M. Lobanof bu 
işler için Nordvald'dan 5000 rub 
le almış ve bunun 2400 rublesini 
arkada,lanna dağıtmıthr· Maz
nunlardan Lebedef de Lobanofu 
ile beraber çahtım• olduğunu ve 
harp dairesinin iıtihbaratr 
hakkındaki malfunatr Balkim 
Metro Vickers mühendislerinden 
elliota verdiğini söylemittir. Maz
nun fngiliz Nordvald Sovyet Rus
yaya yapbğı hizmetleri ileri sür
rek namusu dairesinde çalı,mıt 
olduğunu iddia etmiftİr. Fakat Al. 
lınık Nordvaldin bu sözleri hila
fına olarak makinalardaki bozuk
luklan kendisine haber verdiği 
halde mümaileyhin bunları düzelt 
mediğini ve bu yilzden infilaklar 
ve mühim hasarat vukua geldiğini 
söylemiştir. 

lvanov merkezinin ustabqısı 
maznun Sievert, Thomthon ile mü 
naaebette bulunduğunu ve onun 
talimab ile tahribat yaptığını ve 
gizli malfunat topladığını bu i•le
rinde para aldığını beyan etmiş
tir. Thornthon bu ifadeyi reddet
mi' ve Sieverte para verdiğini ve 

·kendisine firmanm ba.zı işlerini 
gördüğünü söylemiştir. Moskova 
elektrik merkezinin işletme mü
dürü Sotlrunı~kein, ı927 den 1932 
e kadar bir çok tahribat yapmış ol 
duğunu. bunu Thornthon 'dan al
dığını itiraf etmittir. 

•• 
Uç nokta 

Vashington miilakatı- ' 
a1n '1ayesi nedir? 

NEVYORK, 15. A. A. - M. 
Valter Lippmann, Nevyork Herald 
T ribun gazetesinde Vashington 
mükalemelerinin başlıca 3 gayesi 
olduğunu yazmaktadır: 

1 - ltıizliği ortadan kaldır· 
mak, zira dünya tekrar ~ başla
malıdır, yoksa harbe doğru gidil
mit olur. 

2 - M. Roosevelt'in yeni idare
sinin iktisadi nasyonalizme niha· 
yet vermif olduğunu iıpat etmek. 
3 - Londra konferansının akame 

te uğramasmnı, fiyatların dü~me
sinin ve nakit sahasında kargata
lıklar vukuunun önüne geçmek .... 
Çünkü miiaibetin kökleri bunları. 
dır. 

Thornthon bu ifadeleri reddet
mi,tir. 

Mahkeme heyeti bundan sonra 
f&hitlerden hiç bir fırkaya men
sup olmayan Rus mütahasarsı 
Dolbgofu dinlemittir. 

Mümaileyb ithalat ve ihracat 
Tnıstu kontrol dairesi müdürdür. 
Mümaileybin ifa.desine göre Thorn 
thon kendisini odasına çağırarak 
Metro Vickersin gönderdiği maki 
nala.rdaki bozukluk ve sakatlıkla. 
n meydana çıkarmamasını ve bu 
nun için üç bin ruble tekif ettiği
ni, bu teklifi kabul ederek parayı 
aldığım ve dolruc:a alakadar ma.· 
lramata müracaat ederek keyfiye
ti bildirdiğini ve bu parayı da te&
lim ettiğini söylemittir. 

Zuvoc merkezinde turbin kıs
mı tefi olan maznun K.otliareoıki 
Mac Donald'tan ıooo ruble aldığı 
nı ve birçok tahribat yaptığını iti
raf etmittir. Mac Donald bu itiraf
ları teyit eylemiştir. 

Muhakemeyi bütün dünya 
dinliyor 

MOSKOV A, 15. A. A. - Reu
ter ajansından : 

Moskovada yapılmakta olan 
muhakemede bu sabahki celsede 
Morkhouse, susturulmasına imkan 
hasıl olamadan birdenbire ayağa 
kalkmıt, kendisinin ıs saat sorgu 
ya çekilmit olduğunu söyliyerek i
tirazda bulunmut ve aonra haykı· 
rarak demittir ki : 

" Bu davaya hile karıştırılmıt-
tır. '" 

Monkhouae, bu sözleri söyledik
ten sonra ifadesine devamla tun· 
!arı söylemittir : 

" Dün ittiham fahid Sukuruç
kin'in sözlerini dinledikten ıonra 
bu muhakemenin korkutulmut 
Rus mühendislerinn fadelerine da 
yandığını temin" etmek istemi.-
t
. .. 
ım. 

Hakim, daha aonra bu yolda be
yanatta bulunabileceğini Monk
house' a söylemittir. Monkhouse 
yerine oturmadan evvel mikrofon 
önüne giderek demiştir ki : 

" Ben kendim kullanılan usul· 
!eri biliyorum. Çünki 18 saat sor
guya çekilmiş bulunuyorum. " 

Monkhouse, protestoda bulu
nurken lngiliz dilini kullanmışbr. 

Mac Donald yolda! 
M. Mussotlnl Amerllıaya 
gldemigeceğini bildirdi 

LONDRA, 15. A. A. - M. Mac 
Donald kın ve lngiliz heyeti aza
sı saat 11,30 da Amerikaya müte
veccihen Berengaria vapuruna 
binmişlerdir. 

VASHINGTON, 15. A. A. 
ltalyan elçisi dün hariciye nazırı 
M. Hull'ü ziyaret etmiş, Vashing. 
ton konferansına iştirak için M 
Roosevelt tarafından yapılan da: 
v~~~ İtalyan hükume reisinin ver
dı.gı. cevabı M. Hull' e tevdi et
mıştir. 

M. Hull, Roma'da yapılmakta 
olan ehemmiyetli göriifmelerden 
dolayı M. Muııtolini'nin Amerika. 
ya gelememesinden dolayi Ameri 
kan hükOmetinin esef duyduğunu 
elçiye bildirmekle beraber M. 
Young'un ltalya'yı- temsile me
mur edilmesinden memnun oldu
ğunu da aöylemi~tir. 

M. Lippmann, bilhassa bir F ran 
sız • İngiliz • Amerikan itilafı vü. 
cude getirileceğini ümit emeke ve 
M. Herrio'nun Fransız mümessili 
olarak inihap edilmit olmasından Mu~r tahvilleri 
dolayi memnuniye izhar eylemek-
tedir. KAHiRE, ıs. A. A. - Yüzde 3 

Eski bir Avusturya nazın ne diyor? faiz ve ikramiyeli Mısır Kredi 

On bet gün içinde ce
nupta yakalananlar 
ANKARA, 15 ( A.A.) - Niıan 

ayının birinci ve ikinci haftası i
çinde gümrük muhalCIZ4 lııt'aları 
tarafından cenup hududumuzda 
müıademeli müsademeıiz 47 lıa· 
ç~kçılılı vahası olmuş ve birili ya- ı 
ralı olmalı üzere 68 kaçakçı yaka· 
lanmıştır. Bu vahalardan 3749 del 
ter sigara kağıdı 576 adet cinsle
ri muhtelif hayvan, 1400 küsur ki
lo feker, 282 kilo gaz., 35 kilo ipek· 
li, lll2 kilo pamuklu kamaş, 75 
lıüo esrar, iki mavzer tülengi, 3 
tabanca, 10000 kiloya yakın cins
leri ayrı gümriilı eşyası elde edil
miftir. 

Mecliate kabul edilen 
kanunlar 

ANKARA, 16 (A.A.) - B. M. 
Meclui bugün Reia vekili Hasan 
Beyin riyasetinde toplanmıptır. 27 
NiMında hükumete intikal edecek 
olan Adana • F evzipC1fa hattının if 
letme 111Q11ralları ve açıkta bulu
nan memur ve müstahdemlere ve
rüecek tazminat karşılığı olarak 
devlet demir yollan işletme umum 
müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi 
ne 65 bin lira fevkalade tahsisat 
konıılmaaı halılıuulalıi kanun mü 
zalıere cıe kabul olunmuştur. Ka· 
nuni mezuniyetlere müsteniden ha 
zinenin kelalet. ile akclolunan istik 
raz.lardan vadelerinin hululünde 
ödenmesi lcizım ııelirlıen ödenme
mesi ıebebiyle hazinece yapılan 
tediye karplığı olarak 1932 senesi 
düyunu umumiye bütçesine 800 kii 
ıur bin lira fevkalade tahnııat ko
nulması ve evlıal umum müdürlü· 
ğü bütçesinde 6800 Hudut ve sahil 
ler sıhhat umam müdürlüğü bütçe 
linde 500 liralık ve lıtanbul Darül 
fünunu bütçaincle 15 bin liralılı 
münakale yapılmcuı hakkındaki 
kanun layihalan müzakere oe ka
bul edilmiştir. Diler bir kanun lô
yihasıyla da Tütün inlıiMm idare
sinin 932 ıenesi biitçesinin memur 
lar ücreti maddesinden kırlı bin il 
ranın tenzil edilerek ecnebi muta
has11ıılar ücreti ve harcirahlan ftn 
lına nakli kabul olunmuıtur. Mec
lis pazartesi günü toplanacaktır. 

Ankara da 
Ekmek narhı 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
Ankara belediyesi ekmek fiyatla· 
rında eski bir umlü yarından iti· 
baren terketmelıtedir. Şehrimiz.de 
ekmek narlıı 8 kuruş on paradır. 
Halbuki bir müddetten beri lınn
lar rekabet maksaclile 6 kunlfa lıa 
dar ekmek satmaktadırlar. Bu va· 
ziyet karfısında narhın devamına 
lüzum görmeyen belediye encüm" 
ni azami fiyat teabit ederel. .....-hı 
kaldırnıajja karar vermiştir, T esbit 
eJUecelı fiyattan aşağıya ekmeği 
mal eden fırınlar ucuz ekmek sa· 
tarak ıatı,larını çoğaltabilecek/er 
dir, Belediye bu karannı verirken 
rekabet yüzü.nelen hiç bir lırınuı 
gerek kalite, gerekse tarh itibarile 
bir hile yapmamasını temin için 
devamlı kontrol tetbirl eri almııtır. 

Çankırıda aoğuklar 
ÇANKlRl, 15 ( A.A.) - Kar 

bugün durmuştur. Y ülıaeklerde iki 
kar(ftan faz.la kar vardır. 

Çorumda muhakemeleı 
ÇORUM, 15 (A.A.) - Köyler

de cami, çepme yaphı-acağcm diye 
dolaşırken Karaeli köy mııhlannaı 
"- Ezan türlıçe okunacak, bu na
sıl iş? - diyen Yozgatlı Halilin 
bugün muhakemesi yapıldı. Maz.. 
nun köylere cerre çıktığını ıöyle
miş ve ezan me•elesine dair bir feY 
•öylemediğini iddia etmiıtir. Mu
hakeme bcıflıa güne bıralıılmıptır. 

ViYANA, IS. A. A. __ Eski A· Fomiye tahvillerinin bugünki çe-
tury l çilitinde : = 

~ a nazır arından M. Mataja, 1886 aeneıi tahvillerinden 204. latanbul için rapor 
Reıchspoıt.raz, etesinde yazıyor: 000 ı903 

M. fJerrıot onu memuriyeti e- 249 numero ıoo, ' senesi Geçenlerde lıtanbula gelen bey· 
henımıyeti bütün cihana .. mil' si- tahvillerinden 487·~ hnumero nelmilel tehir mimarlanndan Al· 
yaıt bir hadisedir. """ ıoo.000, 1911 ıeneıı ta villerin- manyalı Ergüç bugün memleketi· 

Bu gazete ili.ve ediyor: den 7s.4r numero S0,000 frank ne dönecektir. Ergüç belediye ile 
~manyanın diplomasi llemin- kazamnıtlardır.d temas etmit ve lstanbul hakkında 

~ekı vaziyetinde inhitat vardır, ve AT manya a 1 maya• tetkikat yapmıttır. Vücude getire-
ılk defa ola~ak ltalyan siyaseti, BERLIN, ıs. A. A. _ Milli it ceği raporu Berlinden lstanbul be 
muahedelerın yeniden tetkiki pa- bayramı olmut olan ı Mayıs, hu- lediyesine gönderecektir. 
rolasını açıkça telaffüz ediyor,bu susi bir parlaklık arzedecektir. 
da tiddetli bir aksülamel tevlit et Her tarafta fenlikler yapılacaktır. 
mittir ki neticelerini hesap etmek T emplhof tayyare sahasında bü 
mü.kildir. )'ilk bir nümayit yapılacaktır. 

Vaahingtonda Amerika, logil·C _,.,......,....,._,,...,.....,..,.. ..... ,.... .......... __,. 
tere ve Fransa arasında sıkı bir karşı yapılan boykota~ Londra'da 
temas hasıl olması ve Almanya ile ve V ashingtonda ve hatta Nev
ltalyanın ikinci plana düşmeleri Y ork'ta böyle bir grup vücude ge. 
mümkündür. tirilmesi lehinde efkarı unıumiye-

Esasen Almanyada Yahudilere yi hazırlıumtbr. 

lspanyol cümharlye
tlnln yıl dönümü 

MADRlT, ıs. A. A. - Cüınhıı· 
riyetin ilanının ikinci yıldöoünıi.i 
kutlulanmıştır. Bir çok ,ehirlet 
donatılmıştır. Sokaklarda hadise· 
ler olmamış ve tezahürat sükünet· 
le yapdmJlflu-. 



Ekonomi 

Halıcılar toplandılar 
•• Ucret indirilmezse başka bir 

depo ittihaz edilecek 
Transit halı ihracatçıları dün Ti dolayı dün duhuliye kartlan dağıtılma-

caıet odasında bir toplantı yapmış sına aralık verilmit!'r· .. .. _ 

1 H 1 
• . . .. .. Satış muamelelerıne bugun ogleden 

ardır. a ı antreposu ı'mın goru· sonra tekrar başlanmıştır. Yapılan mua 
şüldüğü bu içtimada Ticaret borsa meleler panayırı tertip edenlerin ve eşya 
sı komiseri Akif Bey, Oda umumi teşhir eyliyenlerin ümitlerini çok ll§llllf-

katihi Vehbi Bey de hazır bulun- tır. 
muştuı. Uzun bir müddet devam 
eden toplantıda lktısat vekaleti ta 
rafından açılacak bir halı antrepo 
sunun nerede ve nasıl olması la
zım geldiği etrafında görüşülmüt 
tür. Halı transitçileri halı ticareti
mizin tselameti namına bir an ev
vel Rıhtım kumpanyasından kurtu 
lunması lazım geldiğinde ittifak 
etmektedirler. Maamafi Rıhtım tir 
keti şayet antrepo ücretinde tenzi
lat yapmağı kabul ederse timdiki 
antrepoda halıların muhafazasın
da mahzur görülmemektedir. Ye
niden bir antrepo inşa edilemezse 
halı antreposu yapılmak üzere ba-
zı binalar gösterilmittir. Toplantı
da yeni antrepoda lüzumlu g3rü
len tesisatın şekli teshil edilmittir. 

Sünger nizamnamesi 

Sünger ihracabnın mürakabe
ııi hakkında bir nizamname hazır
lamak üzere İhracat ofisi .müdü
rü Cemal, Liman tirketi müdürü 
Hamdi, Balıkçılık enstitüsü mü -
fetti~i Şevket Beylerden mürek
kep olan komisyon dün Ofiste 
son içtimaını yapmı~tır. Komis
yon ofisçe hazırlanan projeyi tet 
kik ederek nihai kararlarını ver
mittir. 

Fransız tüccar da gelecek 
Paristeki Türk - Fransız tica

ret odaıı Türkiyeye bir tetkik se
yahati tertip etmİftİr. Bu seyahat 
bilhassa Türkiyenin ıanayi, tica -
ret ve ziraatini tetkik etmek isti
yenlere bu fırsatı verecektir. Se
yahat bir ay kadar sürecek ve ya
za tesadüf edecektir. Bu seyaha
tin en az on bet günü Türkiyede 
geçecektir. Seyahat programile 
ticaret odası, Ofis ve Turing klüp 
mümessillerinden mürekkep bir 
heyet metgul olmaktadır. 

Milano sergisinde Türk 
pavyonu 

Mll&no beynelmilel panayırı cu 
ma ırtınU açdmıtbr. ihracat ofi
sine gelen bir telgrafa göre, ser
gideki Türk pavİyonu bilhassa 
muvaffakıyet kazanmıttır. llk 
günU .-gide ziyaretçilere nıil1i 
mahsulltmuzdan hediyeler ve
rilmit ve iyi bir tesir bırakmıttrr. 

Serginin açıht merasiminde 
bulunan Duc de Bergama ve na
zırlardan M. Yung bilhassa Türk 
paviyonunda uzun müddet kal
mışlardır. 

MILANO. 15. A. A. - Milano'da a
cılan panayire gelenlerin çokluğundan 

1 BORSA 1 
(iş Banka11ndan alınan cetveldir) 

15 NiSAN 1933 
Akşam Fiatları 

1.tikrazla• Tahvilat 
l stkra:u dahili 97 -
Şark d. yolları 305 Elektrik 
D. Muvahhide SS,25 Traınw•Y 

Tünel Güınrükler 5,75 
Saydi mahi 7.- Rıhbm 18,25 

Baidat 11.75 A.,adolu 1 JC\1· 
..S,10 T. askeriye 7~75 ponauz 

1-zmir Belediye f ,. 
latikraı:ı 99 •mt"sa;n 

•il 43,50 
57,65 

ESHAM 
1, Ba.nlıaıı Nama f Bomonti 
K upoa•uz_ _ 9,40 T erkos 
,. •t Hamıhne Mu· 
ponaua 9,4.Q Cinıento Ar, 

., ,, Mües•İ.• lr:u· ittihat dey 
P.On•u:a 1A2 Şrlt. d . 
./\u.-.d.,)u Hisse *Y· 
1. Semeli 25,55 Bal)a 
'lr .. ruv•y 51 - Şark m. ıtçza 
Rej; 3,80 
Şir, !.arlye 15.- Telefon 

ÇEK FIATLARl 

f':".1'İJ. 12,03 i Prai 
Lonttra 720 Vi,-ana 
Nüyork 47,35 J Madr;ı 
Mitano 925 Berlin 
Briilcs4!'1 3,40,40 Varfova 
Atina 82,83,251 P•••• 
Cf'lneıvre 24,55 Bülrre" 
Sofia 67,52 Bolı-rat 
A-tr.5tıcrdam J,17,655 f Mosko"a 

NUKUT (Satıı) 

~ı 
~ f. Fran,ı& nı.- ı Şilin, AT. 
l laterlin 723 1 Pneta 
~ Dobır 210.- 1 Ma.rk 

Liret 218 1 Zeloti 
~ f. Belç;k0 115 1 Penp 
~ ~rahmi .?5.50 20 Ley 

2~ 1• la•itre ıızcı •• 20 Dinar 
Le•• 26~ ı Certt0'1'6C 

... ~ Flot-İn 85.- 1 Albn 

.. ICur. Çek 120 l A1ecidiye 

• Banknot 

24.-
29,90 

12,10 

25 
2.-

2.50 

2,85 

19.-

15,94 
4,59,50 

5,58 

l,99.SO 
4,24,60 
3.82,75 

79,63 
35,22 
10,89 

Kurut 

26.-
ı1.-
50.-
24.-
33.-
23.-
55.-

9.26 
34.-
Z.-

Mısır lirası 

İstanbul borsasında Mısır lirası 
muamele görmez. Halbuki bir çok 
hususata, bilhassa gümrüklerde 
Mısır lirasının kıymetinin bulun
ması lazım gelmektedir. Bunun 
iÇin resmi dairelere bir tamim 
gönderilmittir. Buna nazaran Mı
sır liraıının kıymeti bir İngiliz li
rasının 97.5 la 'taksimi ve çıkan 
harici kısmetin önüne iki sıfır ko
nularak bulunacaktır. 

Tütün konferansından neler 
neler istedik? 

Cenevredeki tütün konferan
sında prk tütünü yetittiren üç 
memleket, Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan müttereken konfe
ransa bazı taleplerde bulunmu~ -
lardı. Bu meyanda bilhassa tun
lar vardı: 

1 - Ecnebi tütün inhisarları ta 
rafından daha fazla 'ark tütünü 
•lınması. 

2 - Dahili istihlake mahsuı 
olarak tark tütünü ithal eden 
meıiıleketlerde gerek gümrük ta
rifelerinde ve gerek sair hususlar 
da tark tütünlerine ka11ı daha 
müsait bulunulması. 

Müıtehlik memleketlerde bu ta
leplerin akisleri görülmektedir. 
ithalatçılar tark tütünlerinin va -
ziyetini takdir etmekle beraber, 
daha fazla tütün almağı imkan 
dahilinde görmemektedirler. Re
simlerde tenzilat yapdmasmı da 
ayni tekilde mümkün bulama -
maktadırlar. 

İthalatçıların kanaa&İne göre, 
buhran dolayısile halk ucuz tütün 
aramakta ve bu yüzden şark tü
tüııleri rağbetten dütmektedir. 

Litreler de memleket 
içinde yapılacak 

Yeni ölçülerin tatbikı münase
betile dün de litre imal edenler ti
caret odaıında bir toplantı yaptı
lar. 

Bu toplantıda alüminyom litre 
imal edenlerle beraber bakırcılar 
da bulunuyorlardı. Bakırcılar en 
iyi litrelerin bakırdan yapdabile -
cefi kanaatinde idiler. içtimada 
bütün memlekette ne kadar litre
ye ihtiyaç olduğu tetkik edilmiş -

tir. Bu ihtiyacın tamamen dahili 
imalatla kartdanabileceği ümit 
edilmektedir. 

Komisyoncular kongresi 
Komisyoncular birliği senelik kongr..

si bugün Gümrük başmüdürlüğü bina
sında toplanacaktır. 

Giresunda fındık 
GİRESUN, (Milliyet) - Fın

dık borsasında fındık İçi 42,5 ka
buklu tombul fındık 20, kabuklu 
sivri fındık 17 - 18 kuıuştur. 

9 33 istikrazı 
Tahvil almak için ban
kalara müracaat çok 
. Ergani demiryolu tahvilleri gün geç

tikçe halkın daha fazla alaka ve rağbeti
ni celbctmektedir. 

Muhtelif. bankalra tahvil olmak için 
bir çok muracaatlar vak'i olmaktadır 
Bankalardaki küçük hesaplaruu tahviİ 
olmak için yatıranlara da ekseriyetle te
sadüf edilmektedir. iş Bankasının halka 
taksitle tahvil almak imkanını vermesi 
çok faideli olmuştur. 

Posta tayyareleri 
lstanbul-Ank2r hava seferlerinin dün 

den itibaren resmen başladığı ve bu mü
na~eb~tle A.n~r<•da .. esmi küıat yapıla
cagı bn· refikımiz tarafından yazdmrşıa 
da, hava seferleri eıasen bir n.İ$1lndlınbe
ri açılmış bulunmaktadır. Dün ıehrimiz
den giden tayyare akşam üstü avdet et
miştir. 

-o-

Fransız •efirl 1 9 
nl•anda gelecek 

Mezunen Paris'te bulunan Franaız Se 
firi Conte de Chambrun'un diin tehrimi
ze geleceğini yaznuıtık, fakat dün Con
te de Chambrun'den sefarete gelen bir 
telgrafta hareketini bir kaç gün için t..
hir ettiği ne 19 nisan ela lstanbul'da bu
runaca~ı bi1diri1miştir 

MiLLiYET PAZAR 16 NiSAN 1933 

Maarifte 

Edebi sahne 
Ml•aflr l•viçreliler bir 

tem•il verecekler 
Şehrimize geldiğini yazdığımız 

İsviçre Darülfünunu talebesi sah 
veya çartamha günü Darülfünun 
veya Galatasaray lisesinde klasik 
bir piyes temsil edeceklerdir. ls
viçrede yüz senelik bir müessese 
olan ve "Edebi sahne arkadaşları,, 
cemiyetine mensup olan gençler, 
Türk Darülfünun gençliği ile sıkı 
bir temas tesisi arzusundadırlar. 

Gençlere refakat etmekte o
lan Prof. Bauer Darülfünunda bir 
de konferans verecektir. İsviçre 
gençleri per9embe ~amı Ünion 
Française'de bir temsil verecek
lerdir. 

Darülfünun divanı 

Darülfünunda divan çarfB.mha 
günü içtima ederek fakültelerde 
yapılan son müderris tayinlerini 
tasdik edecektir. 

Yeni taclilat yapılıyor 

Hukuk Fakültesi talebe harç
lar talimatnamesinde bu sene ye
ni bazı tadilat yapdm19tır. Tale
be harç borçlarını nisan sonuna 
kadar vermedikleri takdirde im
tihana girmek hakkını kaybede
ceklerdir. 

Pr. Malche 
Darülfünun ulahab ile metgul ol&

cak olan Prof. M.alcbe'ln 2 mayısta ıelı
rimize geleceği haber alınmıftır. 

Gireson Maarif müdürlüğü 

GlRESUl, (Milliyet) - Vila
yetimiz maarif müdürlüAüne ta
yin edilen Rauf Vecdet Bey ~hri
mize gelerek vazifeıine başladı. 

Çocuk bayramı 
Geçen •enekl program 

tatbik edilecek 
23 Nisan çocuk bayrammda tatbik 

edilecek programın tesbiti için Halke
vinde bir toplanb yapılmı§ ve geçen 
seneki programın aynen tatbikı karar 
laıtınlmıştır. 

Meclisin açılış günü olan 23 nisan 
ayni zamanda çocuk bayramı olduğu 
için reami devair, buauai emakin, tİ· 
carethaneler ve hi!Um.uın §ehir nakli
ye vesaiti misilh1 Himayeietfal mües
seseleri de milli bayraklarla beraber 
Himayeietfal bayraklarile donatıla
caktır. 

Dün 23 nisanda mektepler tarafın
dan kulJamlacak vecizeler ıubelere 
gönderilmittir. Cemiyet 23 nisanda 
rozet tevzi edecektir. 

Himayeietfal cemiyeti İstanbul mer 
kezi heyeti merkeziyesi bugün saat 
14 te cemiyetin binasmda toplanacak 
ve pazartesi günü yapılacak senelik 
kongre ile çocuk bayraınını görüşe
cektir. 

23 Nisan günü mekteplerde ~oçuk 
mevzuu etrafında muallimleri tarafın
dan konferanslar verilecek ve himayei 
Etfal cemiyetinin iştirakile muhtelif 
eğlentiler tertip olunacaktır. 

Himayei etfal cemiyeti tarafından şeh 
rin muhtelif mahallerine ve himayei et
fal merkezlerine çocuklar hakkında kıy
metli sözleri havi lavhalar agılacaktır. 

O gün Tayyare ile tehrin muhtelif 
yerlerine Himayei etfaJin yaptıracağı ço 
cuklara ait vecizeler attırılacaktır. 

Hirnayeietfal bayraldarile süslenmiş 
otomobillere küçük çocuklara önde mu
zika olduğu halde bir resmigeçit yaplı
rılacaktır. Çocuk alayı Fatihte parkta iç 
tima ederek, sıra ile Emanet, Fırka, Hi
mayei etfal, Türkocağı, Vilayet, Kolor
du ziyaret edilecek ve Taksimde Cümhu 
riyet abidesine çelenk konup Fatihe av
det ederek dağılacaktır. 

Alay köprüden geçerken vapurlar ta
rafından düdüklerle selimlanacaktır. 

Öğleden sonra saat on üçte Edimeka 
pı, Topkapı, Y edikule, Kurtuluş, Şişli, 
Maçka, Bebekten bayraklarla donanmış 
biı· veya iki~er tramvay arabasile küçük 
çocuklar azimet ve avdet seyahati ya
pacakbr. Himayei etfal C•miyetince 
23 ve 25 Nisan günleri öğleden sonra 
Gülhanc parkında Himayei etfal şubele
ri tarafından ve 28 Nisan günü öğleden 
sonra Taksim veya Tepebaşı bahçesin
d.e hanımlar tarafından çocuk eğlencele
rı tertip edilecektir. 
. V:i~e bu hafta içinde güzel san'atlar 

~ır~ıgı tarnfJndan birliğin meıkezi olan 
~~gu~çeş~cdeki alay köşkünde çocuklar 
ıçın hır musamere tertip edilecektir. 

---0 

Polis kaçakçılık bürosu 
tevıi edildi 

Emniyet müclürlilğü 2 İnci ıubeşine 
merbut olarak bir kaç ay evvel teşkil o
lunan kaçakçıLk bürosu tevsi edilerek 
tefliğine polis müfettişliği uhtesinde ha 
ki kalmak üzere 2 inci şube müdürlü
ğüne vekalet eden Ziya B. tayin olun
muştur. 2 inci ıube müdür vekilliğine de 
müfettiş l om.ail Hakkı B. memur edil
miştir. 

Vilayette 

Maliye te~kilab 
MGsteıar 'teu~ikatına 

devam ediyor 
lstanbul maliye teşkilatında 

yeni yapılacak tadilat hakkında 
Maliye müste9an Ali Rıza Bey 
tetkikatına devam ebnektedir. A
li Rıza Bey dün de defterdarlığa 
gelmiş ve çah9mı9tır. 

Aldığımız maliimata göre, ye
ni teşkilat ihtisas işleri için mer
kezde bazı müdürlüklerin ihdası 
muhtemel görülmektedir. 

Tahkikat daha bir müddet sü
recektir. 

Hilmi Bey 
Birinci umumi müfettit Hilmi 

Bey bugünlerde Ankaradan teh -
riınize ıelerek Diyarbekire gide-
cektir. · 

Mahsul iyi 

Ziraat müdüriyetine mülha
kattan gelen raporlara göre, fay
dalı yağmurlar yağdığından mah
sulün iyi olaca~ anlaplmalrtadır. 

Mahkemelerde 

Ecza lhtikirı 
Ecza ihtikarı yapmakla ıuçlu 

Alber Niyego, Sahak Panosyan, 
Dacat Dırdıryan Efendilerin mu
bakeme&ine dün Sultanahm.et bi
rinci sulh ceza mahkemesinde de
vam edilmittir. 

Laboratuvar sahiplerinden p
bit olarak dinlenilen Nizamettin 
Talip Bey Alber Niyego Efendiye 
Adoksolin satmadığını, Etem P~r
tev eczanesi mes'ul müdürü Afif 
Galip Bey 30 gramlık fitye likit 
ti~sini Alber Niyego Efendiden 
225 kuru,a aldıklarını, evvelce 
bunun 110 kuruşa alınmakta ol -
duğunu söylemltlerdi. Diğer fil• 
bitler de buna yakın ifadede bu
lunmuşlardı. 

Bundan sonra farmakologlar 
birliğinin mahkemeye verdiği ce
vap okunmuştu. Birlik ecza fiat -
larında yüzde on bes karın ma
kul olduğunu bildir~iştir. Tica -
ret odaaı mahkemenin süaline lıe 
nüzcevap vermemittir. Suçluların 
vekilleri 12 müdafaa tahidinin 
celbini istemitlerdir. 

Hakim bu fahitlerden betinin 
celbine, gelmiyen iki tahidin ih
zarma, odaya yazılan aual tezke
resinin tekidine, muhakemenin 
7 mayıs pazar gününe bırakılma
sına karar vermi.ftir. 

Nefsini mi müdafaa etti? 

Şeker bayramının 3 üncü günü 
Unkapanında Mehmedi öldüren 
Abbasla bu cinayete yardım eden 
Musanın ve cinayete sebep olan 
kavgayı çıkaran Halilin muhake
melerine dün batlanmıtlır. Abbas 
cinayeti nefsini müdafaa için yap
tığını söylemi,, diğer suçlular cü
rümlerini inkar etmitlerdir. Muha 
keme ~bit celbi için hatka güne 
bırakılmı,tır. 

Tokat ve hakaret davası 

Takdiri kıymet komisyonu re
isi Faik Nüzhet B. le Müçteba B., 
arasındaki döğü,me hadisesinden 
dolayı 6 mcı müstantiklikçe Eaat 
Paşa ile Suphi ve Salahattin Bey
lerin fahit sıfatile ifadeleri alın -
mıştır. 

Beraet kararı 

1931 senesi kanunuevvelinde 
bir kömür tesellümü meselesinden 
mahkemeye sevkedilen Seyrisefa
in levazım tubesi kömür kısmı a
miri Hamza Beyle arkada'1arı 
hakkındaki muhakeme 3 nisan 
1933 de neticelenmif ve ikinci ce
za mahkemesinde müddeiumu • 
minin talebi üzerine cümlesinin 
beraetlerine karar ver mittir. 

• Taksitle ev 
Liman şirketi kooperatifi, mu

amelatını tevsi etmektedir. Robert 
Kollej idaresi , talebenin yemek ib 
tiyacını kooperatiften temin için 
kooperatif heyetile temasa gel
mittir. 

Kooperatif, Liman şirketime
murlarına 8 - 1 O senede ödenmek 
üzere küçük evler yaptırmayı da 
düşünmekte ve bu hususta bazı 
müteşebbislerle temaslarda bulun
TJaktadır. 

Poliste 

Rakipler 
Biri diğerini ağır 
surette yaraladı • 

Şehremininde oturan ve mezbahada 
çalışan 21 yaşında 1 smail. Beyoğlnnda 
bir kadını sevmektedir. Bundan başka 
Feriköyünde oturan arabacı Ahmet ismin 
de biri de lamailin sevdiği ayni kadım 
sevmektedir.. • 

Bu suretle fıımıill ile Ahmet arasın
da uzun zamandanberi bir rekabet mev 
cuttur. iki rakip gece yan11 gene Ziba
da karşılaşmqlar ve birbirlerine bu ka
dından vazgeçmelerini teklif etmişlerdir. 
Bu teklifi ne 1 smail, ne de Ahmet ka
bul etmemiştir. 

Kartılıklı ısrarlar nihayet iti küfüre 
götünnüt ve bundan sonra da kavga bat 
lanufbr. 

Kavgada lamail kamasını çekmiş ve 
Ahmedin üzerine yiiriimüıtür sağ o
m112una batırmııtır. 

Abmeclln yara11 çok ağırdır. Kencllal 
B"{.oğlu hıutaneaine kaldırılmıttır. 

sınai! yakalanmıt; hııkkmda takiba
ta başlamnı§br. 

Eroin çekenler 

Balatta Rept ve Mithat is
minde eroin kullandıkları anlatı
lan iki kişinin üzerinde iki paket 
eroin bulunmUftur. Bunlar, hu e
roinleri Ayvansarayda Mustafa
dan aldıklarmı •öylemitlerdir. 

Bir baraka yandı 

Şi9li tramvay depoları arkasın
da Arnavut Musaya ait bahçede 
oturan bahçevan Katifin 2 odalı 
ahpp baraka11 yanınıttır. 

Camide hırsızlar 

Fenerde Feshane caddeainede 
harap ve kapalı bulunan Şithane 
camiine, kapıları kırmak suretile 
giren ve tahtaları çalmakta olan 
Ahmet ve arkadatlarından Nazif 
ve Osman iıimlerinde iki çocuk 
derdest edilmittir. 

Halk evinde 

Romen misafirler 
Romanyadan şehrimize nıiaafir 

gelen Köstence hars teşkilatı aza
sından 45 zat dün akşam Halke -
vinde bir konser vemıitlerdir. 

Konsere istiklal martı ile bat
lanmıtllr. Bundan sonra heyet re
iıi M.Zahaça birkaç ıöz söyliyerek 
Türk meslektaşlarına tefekkür et
miştir. Halkevi reisi bu nutka mu 
kabele etmittir. 

Bundan sonra konser batlamıf, 
Romen san'atkarlar Romen muıi· 
kisinden güzel parçalar çalarak al 
kıtlanmıtlardır. Müteakiben Fer
hat Bey isminde bir genç romen
ce bir şiir okumuş, Othellodan bir 
sahne göstermittir. 

Konserden sonra Halkevi mi
safirleri ~refine bir çay ziyafeti 
vermİftİr. 

Boğaziçi filmi 
Boğaziçi farkııı filminin hari

ci manzaralarını filme almakta o
lan sfoema artisti Gustav Frölich, 
dün sabah yanında diğer artistler 
bulunduğu halde Oaküdara geçe
rek bir çok manzaraları filme al
mı9tır. 

Bu genç kim? 
Şehrimize gelen sinema artisti 

Güstav Frölich'in rejisörü tarafın
dan, lstanbulda çevirmekte ol
duklan filmde bir rol deruhte et
mesi teklif edilen iş Bankası me
murlarından birinin bu teklife 
mesleki hasebile cevabı ret veril
diğini bir refikimiz yazmıttır. it 
Bankası memurları böyle bir me
murdan haberdar olmadıklarını 
ve kim olduğunu merak ettikleri
ni söylemektedirler . 

Diğer taraftan dün aktam Güs 
tav Frölihin rejisörü ile görüttük. 
Mumaileyh, kimseye böyle bir 
teklifte bulunmu' olmadığını söy-
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l-lı.rpa.ri~ 
Çiçek atkı! 

Aukara'dan yeni gelen bir dos
tum hük:Umet merkezimizde yeni 
bir havesin canlandığını söyledi. 

Bahçe ve çiçek merakı ! 
Hemen her aile, her ev sahibi 

bugünün zevkine göre bahçe yap
mak ve tabiatın en güzel mahluk
ları olan nadide çiçeklerden yetiş
tirmek için adeta rekabete düs-
mü,Ier. · 

Bu merak olgun cemiyetlerin 
bedii ihtiyaçlarından biridir. 

"L'lllustration,, gazetesinin bir 
muharriri bir kaç haftadanberi 
Fransanın cenup mıntakasındaki 
villa ve •ato sahiplarini ziyaret e
dip bahçeler ve çiçekler hakkında 
fikir topluyor ve en zengin bah
çelerin, parkların, serlerin resim
lerini alıyor. , 

lnaan elinin, ve zevk ehlinin en 
bedii ölçülerle çizip me1dana ge
tirdikleri bu bahçeleri, tarhları, 
havuzları, yeni usuldeki kareli ve 
kademeli bahçe tezyinatını görüp. 
le zevk duymamak kahil değil ! 
bahçe ve çiçek merakı bizde pek 
yeni değildir. 

Eski varlık devrinde Gül, Lale 
ve Sümbül yetİftirmek için yıllar
ca emek veren zengin· zevk sahibi 
ve tabiat lifıkları pek çoktu. 

Boğaziçi'nin iki taraflı yalı ve 
köşklerinde o kadar itinalı bahçe
ler vardıki insan tertipdeki zev . 
ke, tarhlardaki intizama, çiçek 
reklerinin imtizacma, ağaç biçim
lerinin ahengine hayran kalırdı. 

Bebekte Hüseyin Beyin Gül bah. 
çeleri, Sanıi Beyin, Mısıri Halim 
papnm prenses Fatma Hanımın 
çiçek tarhları, Leylak ormanları 
pek mqhurdu. Erenköy ve yetil
köy taraflannda da çok hof ve za
rif bahçelere tesadüf edilirdi. 

Büyük harpte Erenköy bahçele
rinden çoğunun lahana, bakla ve 
nuhut tarlası haline çevrildiğine 
şahit oldum. Boğaziçinln meş
hur gülistanları ve leylak orman
ları de bugün ıiarabe halindedir. 

Ustadım Ahmet Rasim merhu
mun büyük bir zevkle bahsettiği 
Ortaköyde ve Eyüp taraflarındaki 
fulya bahçelerinin de bugün eski 
neşesi •e bereketi kalmamı,br. 

Ankara'da bahçe ve çiçek mera. 
kının yeni bir heycanla başlaması 
bu sevimli Te tenıiz metgalenin 
memleketin başka kö~lerine de 
sirayet etmeıine vesile olur zan. 
nederim. 

Bahçe ve çiçek merakı cemiye
tin manevt varlığında büyük bir 
kuvvetti.r. 

Ümit ederim ki günlerini sine
maların kirli karanlığında geceler• 
ni poker masalarının sigara duma
nile çevrilmit havasında israf e
den lstanbul Hanımları da Anka
ralı heDifireleri gibi biraz da bah
çe ve çiçek hayatına merak sarar 
ve böylelikle tabiatın temiz ve 
berrak koynunda bir kat daha gÜ· 
zelle,irler. 

Burhan CAHIT 
-. ..................................................... , 

Gizli emlak 
Arama heyetleri teşkili 

kabul edildi 
GayrimübadiUer cemiyeti reioi lamail 

Müttak B. Ankara'dan avdet etmiıtir. 
l•maİI Müttak B. gayrimübaıdillere ikin 
ci tertip bonolar tevzii ne Anadolu' da ki 
gizli enüakin meydana çıkanlmasını te
minen heyetler tetkili için Maliye Vekiı 
letj nezdinde tetebbüslerde bulunmuş
tur. Heyetlerin teıkili eoaa itibarile mu
vafık görülmüı, yeni bono tevzii için 
.,Jdeki bonoların sarfını bekleneceği Ve
kiıJ.,tce teyit edilmiıtir. 

lzmiTJe gizli emlak 
lzmir' de bulunan Gayrimübacliller ce

miyeti murahhası Rauf B. den gelen bir 
raporda, lzmir'de yeniden 40 küsur bin 
lira kıymetinde gizli emlak meydana çı 
karılchiı bildirilmittir. 

ledi. Serkoml•e rler ara•ında 
Mösyö Güstav Frölih, dün 

Çamlıca tepesinde tehriınizde al 
makta old'ukJarı filmin bir kısmı
nı çevirmitir. ----Devalrde yaz •aatl 

Dünden itibaren hilumum devairde 
yaz mesai eaatlan tatbiki- batlannut
hr. 

Temyiz Baım6ddei
umumlıl geldi 

Temyiz Mahkemesi Ba§IDüddeiumu
misi Nihat B. ıehrinme relmiıtir. 

-o-

Sadullah Bey 
• Seyrioefain umum müdürü Sadullah 

B. dün akşam Yalova'dan avdet etmİflir. 

Alemdar serkomiseri Mustafa B. Üs
küdar serkomiserliğine, Üsküdar serko· 
miseri lbrabim B. Fener serkomiserliği
ne, Beykoz serkomiııeri Nazmi B. A
lemdar serkomiserliğine, Beyoğlu serko
miseri Y "§ar B. de Beykoz oerkomiser. 
liğİne nakil ve tayin edilmiJlerdir. 

Paıkalya yortuları ve 
komıu m e mleketler 
Paskalya münaaelıeti ile bugün ecnebi 

müeooeseler tatildir. Paskalya geçinnek 
ibre bilhassa kolllfu memleketlerden bir 
çok seyyahlar gelmektedir. 

Dün de Bulgaristan'dan şimendifer 
memur ve müıtahtemlerinden 58 v~ ev• 
velki gün 24 kiti gelmiştir . 
Bunların bir km111 Ankaraya da ride -

cektir. Bugün de Romanya ıimrndJferci
lerinin gelmHi beklenmektedir. 
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Gelen eYTak aeri •erilmez.- Mllddeti 
aeçen nüah.a.lar 10 inanıttur.- C.zata •• 
matbu1a ait itler i~ müc:liri7ate mi· 
racaat .Oilir. Gazetemi& ilinlahll m .. 'u
liyetini kabul atmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tilköy Aık..-1 Raaat Merkezinden. ..., 

rilen malUmata Pr-. buaün Jı..ya bulut
lu •• ıimali iıtilcametJerd..,, rib::s&rlıı .,. 
larak devam edecektir. Y •İm ur yaimaa 
ıhtimali azdır. 

15-4-933 tarihinde haya ta.yiM 7.r mi· 
timetre, ııcakldı: en çolr: 10 en .u: C dere-
ce idi. ' 

ltELE~~ 
Adalet makinası 
Huzurunda itiraflar 

Eskiden bir söz vardı: 
- Kiti ikrarile ilzam olunur ... 
Bu söz idi h aklarda belki cari 

bir kaideyi gösterebilir amma ce
za işlerinde, hele cinayet meseİele
ri.nd~ itirafların ehemmiyetini, i
kıncı hatta üçüncü derecelere at
mak zarureti Yardır. 

Geçende birisi anlatb. Devri is
tibdatta Betiktatta bir hırıızlık 
ol.?1uf. Evi soyulan adam galiba 
nufuzluca birisi imit. Poliı rug&
le bir masumu yakalamıt .. Adam
cağız. tabii hırıızlığı reddetmif. 
verm~şler sopayı, vermitler sopa· 
yı. Nıhayet herif: 

- Evet ben çaldım .. demif .. 
- Arkada,lannı ıöyle 1 demit-

ler .. 

- Yok ... demif.. 
Gene dayak atmıtlar ... ye herif: 
. - Vardı ... Balatta Miton!. de-

mıf .. 

• Bir Mitonu yakalamıtlar. O da 
ı~kar etmif .. Vernıitler sopayı ay
nı ~ekilde itiraf etmit .. 

- Arkadaşını ıöyle ! demitler •• 
- Yok!. diyince gene dövmüt-

ler. O da: 

-Tahtakalede Abbaı!. demif .. 
Abbaıı yak~amı:tlar, ayni uıul 
tahtında yedı sekiz kitiyi (Betik
tafı •.oyan çete) diyerek Adliyeye 
vermıtler .. Ve Adliyede bu adam· 
lar beraet elmifler... Bana bunu 
anlattıklarından bir gün sonra bir 
frenk gazetesinde gözüme ilişen 
ufak bir makaleden fU malfimab 
aldım .. 

"Masumların itirafı" ismindeki 
bu makalede: ~uharrir söze M. 
Denıy Amıel ın bir piyeılnden 
bahsederek batlıyor. Bu piyeıte 
bir ana, kızını kurtarmak • • . • • k ıçın 
?l_lun cınayetın~ endiıi yaptığını 
ıtıraf etmektedır. 

Fakat tarihte böyle cani olmad • 
ğı halde itiraflar yapmıt olanl~r 
çoktur. Daha bir ıene evvel Ma. 
dam Gına Pagliali isminde bir ka. 
dm dostunun öldürdüğü bir ada. 
mı kendisi öldürdüğünü itiraf et. 
mittir. Maktul ölmeden evvel ha.a
ta.hanede kendini bir erkeğin öl
dürdüğünü söylemi.tir. Fakat bun. 
!arın içinde en methurlan tunlar. 

dır: 

Tansiyon 
Tanıiyon :ııllıinleri 90k metgul et· 

mekte, çok kim.seteri meraka dütür
mektedir. Bunun için tanaİyonun ta
bii derecelerini ve mara:ııt tahavvül· 
!erini kıaaca wzetmeğl faydadan ba
ti görmedik. 

Tanaiyon IÖZÜ damarlardaki kan 
taayikmı ifade etmekte olup, bu ta&• 
yik ehemmiyetli, ehemmiyetsiz bir 
çok veıilelerde değite bilir. 

Fakat, evvell ba tabiri düzeltelim : 
çünkü kanda bir değil, iki tazyik, bi· 
naenaleyb tazyikler vardır. 

Malfundur ki, kalp bir emme buma 
tulumba gibi İcrayı vazife etmekte o
lup, kanı bir taraftan alır ve bir ta• 
raftan ıevkeder. itte kalbin içeriaine 
kan dolacağı zaman kalbin açılma· 
11na tevafuk etmek Üzere damarlar· 
da hafif bir tanaiyon ve sonra kalbin 
aldıfr kanı sevk etmek için • takallils 
ettiii lna tevafuk etmek üzere de da· 
marlarda kuvvetli bir taııaiyon husu· 
le gelir. Şu b.i.lde, dediğimiz gibi da· 
marlarda tanıiyon değil, tansiyonlar 
vardır. Bunlann evvelkine "tanaiyon 
minima,, ve ıornakine (tansiyon m.ak .. 
ıima) denir. Her ikiai de hemen mü
aavi derecede haizi ehemmiyettir. 

Hali tabitde makıima tazyik, tah0 

aa göre, 14 ile 16 araımdadır. Nadi
ren 13 ve ya 1 7 olur. Demek ki yük
aek bir tazyik berkea İçin aynı dere· 
cede bir ehemmiyet ifade edemez. 

Faraza, tabii tansiyon makıima 
derecesi 13 olan bir inaan için bu 
tansiyonun 19 a çıkması fevkalade 
bir haldir. Lakin bu 19 derece tabii 
maksima tanıiyonu 1 7 olan bir kimse 
hakkında ancak ... tedil bir tezayÜt 
demek olur. 

Tanaiyonlann ortaama (lpertan
ıiyon) dlyOl'Uz. Maksima tazyilan art-

yavaş yapılan gürültülere nazaran 
kızın efendisi Delalande tarafın
dan öldürüldüğü tüpheıi hasıl o
lur ve çiftçiyi ayni zamanda ona 
yardım ettiği zannedilen amcası 
Gillea ile birlikte tevkif ederler. 
Amcası eıki bir ayyaşbr. İstintak 
eınaıında çıldırır. Tımarhaneye 
gider. Delolande yapılan tazyikler 
kar9ıımda cinayeti itiraf eder ve 
sebep olarak kızı sevdiğini ve o-

' nun yanından çıkmak istediğini 
gösterir .. Cesedi de ayağına bir tat 
bağlayıp dereye attıklarmı ilave e 
der. Cesedi derede arar bulamaz· 
lar.. Amma bu, cinayeti itiraf e
den bir cani lehine teıir edecek 
delil değildir. Hatta hakimler bu 
noktada caninin yalan ıöylediğini 
ve cesedi yakmıt oldufwıu kuvvet 
le zannederler. Tam dava cinayet 
mahkemeıine ıevkedileceği sırada 
öldü zannedilen kız sapsağlam çı· 
kagelir ve efendiıile ufak bir mil· 
nakapda kendiıini tokatlamıt ol· 
duğu için kaçmıt lduğunu ve bu 
sefer efyaımı almağa geldiğini 
söyler. Eğer kız bir müddet daha 
ortaya çıkmasaydı çiftçinin boy
nu çoktan uçmut olacaktı. 

1844 senesinde, Delalande is
minde bir zengin çiftçinin yanın
da çalıtan Mabille isminde bir 
genç kız kaybolur. Kızın ne bir 
macerası, ne kaçmasını mucip ola
cak bir sebep var. Bütün etyası, 
elbiseleri de evde duruyor. Yavaş 

Buna benzer bir tane daha: Em
niyet müdürlüğü birgün imzasız 
bir mektup alır. Bu mektupta Ma
ri Pierron isminde amele Bernard 
ile birlikte Y&f&Yan bir kadının 
birden bire çalıfbğı atelyeden kay 
bolduğu haber verilmektedir. İki 
gün sonra gelen diğer bir mektup
la bu kadına ait kanlı elbiseler 
ketfedilir, tabii Emniyet müdürü 
amele Bernard'ın evine gider, onu 
istintak eder. Amele cinayeti tid
detle, fakat acemicesine inkar e
der. Eder amma bütün deliller a
leyhinedir. Bu da cinayet mahke
meıine ıevkedilirken, Marie Pier
~on meydana çıkıyor. Hüviyetini 
ıabat ediyor, gaybubeti sebebini 
anlatıyor ve Bernard kurtuluyor. 

İtin garip tarafı ,udur: Bu kadı-
nın gaybub etini haber veren mek
tupları yazan a dam bu amele Ber· 
nard,'~ır. Kadının öldürülmediğini 
de bılıyor · Maksadı polisi bir dna· 
yete İnandırıp ıevdiği bu kadının 
yerini o vasıta ile buldurmak imiş .. 

!.: illiı,Et 'in ıtieti ıımsnı: 'i6 

MAK EDON YA 
Afk, Kin, Politika ve Kan.. 

Müellifi: Nizamettio Na zif ........... ,,,,,,,,,,,,,,,, ... 
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- Arkadatlarl - dedi _ Rume
lide bulunan kıtaata emniyet ediyor
sunuz da ned~n . . lzmirden gelecek 
Türk askerlerı aızı korkutuyor? Bil· 
mit olsanız bana inarunakta zerre ka ... 
dar tereddüt etmezdiniz. Bu Mehmet· 
çikler de Havran'lan, Doyran'lan do
latmıtlardır. Bunlar da beş senede 
ancak iki ay evlerinde kalabilen bed
bahtlardandırlar. Henüz rahat bir uy
ku uyumağa alıtmadan ikinci bir İa· 
yan çıkıyor. Haydi Mehmetçik silah 
baırna 1 • Derhal bir yeni seferberlik 
Aydınlı, Odemi,li veya Nazillili nefe· 
ri evinden, barkından alıp yadellere 
fırlatıyor. Bu vaziyet artık efradın 
can •n a tak etmiıtir. Bu gidip gelme· 
)erden herkes bizar olmuıtur. Hatta 
divebilirim ki Yıldıza karı• kindar· 

dırlar da.. . 
Kullandığı dil ve seai~dekı _ahenk 

dinliyenlerde tasvipkar bır alak~ ~
yandırdığı için zabit cesaretlenmı!tı. 

- Bilhaua. . - diye devam ettı -
Hemen her kı.mıi seferberlikte bu as· 
kerlerin tayııJan verilmiyor, tabsiaah 
tedabülde kalıyor. Askere gittiği yer· 
!erde kendi kesesinden kamını doyur
mağa mecbur olacağını hatırlatmarru:ıı 
bile onu kendi aafmuza almak için 
kafi bir propaganda! .. 

Uzun boylu, tıknaz kara gözlü 
gen~ Talat Beyden başk~sı değildi. 
Bu ıza~atı o k&fi gönnüttü. Memnun, 
n:.u~~ın, gülümsiyerek arkadaşının 
sozunu keati: 

- ~enim .a~lım yattı. Arkadaşla!' .. 
Envcrın teıhııı doirudur. 

meselesi 
ma dereceıini üçe ayırabiliriz: 

18 den 20 ye kadar hafif ipertan· 
ıiyondur., Demevilerde, tiflllanlarda, 
teker hastalığı musaplarmda ve sinir 
lilerde ekseriya böyledir. 

21 den 25 kadar vasati ipertansi· 
yon: 

Du da yine tiımanlarda, asabiler
de ve damar sertliğinde olur. 

26 dan 32 ye kadar damar sertli
ğinde ve bazı böbrek iltibaplannda 
görülür. 

Şu tasnife nazaran her tazyik faz
lalığını, umumiyetle zannedildiği gi. 
bi, hemen damar aertliğine atfetmek 
büyük bir hatadır. Bunun sebebini 
diğer hastalıklarda ve bünye
nin hususiyetinde aramak lazım gel
diği gibi, hazan bir insanda alelade 
sebeplerde de, meaela haznn, idman 
ıribi faaliyetler dolayısile de tansi
yon maksima az çok değitebilir. Ne. 
tekim nabız ve derecei hararetimiz 
de bu gibi ufak tabavvülatı daima 
göstermektedir. 

Bundan iki pratik netice çıkıyor: 
1) bir §&ham tansiyonunu daima gü
nün ayni aaatinde, yemeklerden mu
ayyen bir zaman aonra almak. 2) ha
kiki bir tanıiyon fazlalığına karar 
vermek için, tansiyonu bir kaç giin 
fasıla ile biç olmazaa iki defa mua
yene etmek. 

Tansiyon minimaya gelince, bunun 
tansiyonu daha nadirdir, hemen he
men sabit bir seviyesi vardır. Sıhhat· 
li, normal bir inaanda 8 ile 10 araım 
dadır. Bunu da bilha•sa böbrek ve 
kalp hastalıklarında ölçmek lazım. 
cfır. Maksima tazyiki yüksek olanlar
da da aranması lilzondır. 

DOKTOR 
Muhip NURETTiN 

Daha yakın bir vak'a: 
Ameleden Henri Rocbe bir gün 

müstantiğe gidip Manilyada öl
dürülen ve katili bulunamıyan 
Marie Louiae Bonfiglion isminde. 
ki kızın katili kendisi olduğunu iti 
raf ediyor. Verdiği tafsilat ve ha
rici tartlarda bu adauun katil ol
duğu kanaatini teyit ediyor. Tam 
ittiham mazbatası imzalanacağı ıı 
rada adam sözünden dönüyor: 

- Kat'iyen ben katil değilimi. 
diyor ve itin garibi cinayet gün 
ve saatinde batka bir yerde bulun • 
duğunu gayet kat'i surette isbat e
diyor • 

O halde bu adam neden önce j. 
tiraf, sonra da bu itirafın esassız 
olduğunu gösteriyor? .. 

Kürekten çıkan ~ı mahkum· 
lar kürek yerlerinin pek bot ve eğ
lenceli olduğunu ıöylemitler ve 
bu sözler Henri Roche' de küreğe 
gitmek için tiddetli bir arzu huıu· 
lüne sebep olmuftur. Halbuki mev 
kuf iken görüttUğü avukatı bu ha
disede idamdan kurtulması güç o· 
laca~ını söyleyince Henri Roche 
iti oraya kadar götürmek istemi· 
yerek itirafını geri almıttır ... 

FELEK 

Aleni teşekkür 
Darülfünun muallimlerinden mer· 

bum Hüaeyin Nad Beyin biraderi Ço· 
purkadı zade Fatin Tevfik Beyin ce· 
nazeainde bulunarak ona kartı son 
batlrei kadirıinaalığı ifa eden dostla· 
rma ve arkada§larma karıı merhu· 
mun on yatındaki yavrusu Ekremle 
hemıiresi Refika Hanım matemli kalp 
!erile ıükranlarını alenen beyan et· 
mektedirler. 

Bu akşam 
aaat 9 1/2 da TÜRK ( Sabık SiNEMASI Biiyiik ve sevjmli 

Majik ) : ainema ylldızı 
G U S T A V F R O E H L 1 C H' i 

Şehrimize muTaaalih münaaebetile göıterilen 1amiml bUınii kabul ve nişane! takdire teşekkür 
emelile muhterem halka ve bilhassa perestişk!rlarına takdim edecek ve aynı zamanda 

YABANCI BİR BAYRAK ALTINDA 
gösterilecektir . Gişelerin önllnde izdihama mahal vermemek iizere biletlerin evelden tedarik 

75 kuruştur. Yerle r in fiet! ar ı: Hususi 200, ko'kk 150 · Birinci t ro ve 

Hi 
Bir kızın 

irfan vapurdan çıkınca, Modadaki 
evine gibnek için otobüse atladı. lçer
de çok tık giyiıımit, düşünceli bir genç 
kız oturuyordu. irfan gelip yanı
na oturunca genç kız eteğini düzelt
ti. Biraz daha pencereden tarafa çe· 
kildi, ayaklannı kanapenin altına al· 
dı. 

Biletçi geldi. irfan biletin parasını 
verdikten sonra, göz ucuyla yanında
ki kızı tetkike koyuldu. 

Güzeldi. Santmdı. Müstesna ola
rak ta iri ve aiyah gözleri vardı. ince, 
zarif parmııklannda kıymetli olduk
tan parlayıılarından anlatılan yüzük
ler vardı. 

irfan bir müddet kızla göz göze gel 
meğe uğraıtı. Fakat kız batını irfan· 
dan tarafa biç çevirmiyordu. Niha
yet çevirdi. Bir fener ııığı gibi parh
yaıı gözler •. 

irfanın gözleri kamaıtı. Siyah göz
lerinin ıtııfından genç kızın ateıli ve 
eırarengiz bir ruh tatıdığı anlatılıyor
du. Bu çifte •tık yüzünün taravetini 
arttırıyordu. Sonra kirpikleri indi ve 
batı gene sola, pencereden tarafa çev
rildi. irfan dütündü. Ne yapsa da ıu 
kızla hafif tertip konuımağa bir yol 
açabilse .. 

Fazla düıünmesine mahal kalmadı. 
Genç kız ayağa kalktı: 

- Affedersiniz efendim. 
Yol vermek için dizini geri çeken 

irfan son bir bakııla baktı ve o sıra· 
da duran otobüıten bir kut hafifliği 
ile a§Ağıya atladı. 

Vay canmal irfan yalnız kalmıttı. 
imin mi, inmesin mi? Vakıa genç kı· 
zm eırarengiz halinden bir teY. anlı
yamamı§h ama, otobüste oturan o ka· 
dar yabancının arasında gülünç ol· 
mak ta heaabma gelmiyordu. OtobÜ• 
sarsıldı ve yoluna devam etti. Tam o 
aırada irfan ayağmm ucunda bir kü· 
çük defter buldu. Demin genç kızın 
çantası ile beraber kucağında duran 
bir küçük defter •. 

Derhal iğilip aldı ve kiınae gördü 
mü diye sağa ıola bakındı. Hayır! 
Herkes kendi llemi ile meuul l 

Eve gittikten sonra defteri açtı ve 
okumağa baıladı: 

20 Nisan. - lstanbula indim. Be· 
yoflu 869 a telefon. . Otobüste san· 
tın bir delikanlı ile göz göze geldik. 
Sevimli bir çocuk .. 

21 Nban. - latanbulda ditçiye İn· 
dim. Dönüıte otobüate ayni gence raa
geldim. 

24 Ni•an.- Şiıliye teyzeme ııittim. 
Döniifte gene •arıtın genci cördüm. 
Beni bekliyor gibiydi. Gülüttük. 

26 Nisan. - Santın delikanlıyı Mo
dada gördüm. Yanıma geldi. Konuı· 
tuk. lmıi Raci •• 

27 Niııan .- Raci ile bir otomobil 
gezintisi yaptık. 

28 Nisan. - Kuvaföre gittim. Ma· 
nikür de yaptm1. N edaya tel el on • . . 
Öğle yemeğini Raci ile Haydarpata 
garında yedik. Pendiğe gidip geldik. 

29 Niaan. - Raci ile l.tanbula İn· 

Kaza 

Telefon 40690 ( 2062 1 

•---Bugün herkes --1111!111'11 

defteri 
dik. Kendi•İne bet lira verdim. 

30 Nisan .- Hafif başım ağrıyor. 
Yann 1 mayıs. Raci ile randevum var. 

1 Mayıs. - Raci ile epey gezdik. 
Kendisine on beş lira verdim. 

2 Mayıs. - Güzel bir şapka aldım. 

[2:1 .. 
biiyiik film birden görmek üzre 

OPERA 
s'nemauna ko•aca\ctır . 

Vahşiler Kralı 
Mümessili: 

BORİS KARLOFF 

VP 

3 May11. - Raci on ""' lira daha Hüriyete can t-d 
verdim. Bakalım ne olacak? "' 

6 Mayıs. - Bu adamd .. n aynlmalı. I RENE CLAİR'in en büyü:C 
Umduğum gibi çıkmadı. inkisarı ha· fransızca sözlll filmi 
yale uğradım. Raciyi görmemek ve 
otuz bet lirayı unutmak istiyorum. 'l. buyük film bıraen 

İrfan daha bir kaç sayıfa okudu. o p E 
Genç kız buralarda hassas ruhunun 11- ı· R A ' da 
tıraplanndan bahsediyordu. 

irfan §Öyle dütündü: .. ______ • (2058) 411_ .. 
- Zavallı kız. . • Dolandırıcının bi- l p••••••••••••••• .. 

rine çatm•t· Kim bilir, timdi de bü-
tün erkekleri Raci gibi zannediyor. 
Ne yapsam da bu yanlış zannı düzle!· 
sem. 

irfan defterin ilk sayıfasmı açtı. 
Sevincinden hopladı. ilk aayıfada 
defter sahibinin ismi ve adresi yazıl
mıth. 

Cemile, Modada Zarifi Bey soka· 
ğında, numara 18. 

Derhal bu adrese giderek, defteri 
iade etmek aklına geldi. Fakat bunu 
münasip ve makul bulmadı. 

Ertesi gün Kadıköyüne erken dön
dü. Otobüslerin yanında bekliyordu. 
Çok geçmeden Cemile göründü. Oto· 
büse bindi. irfan da arka .. ndan ..• 

Kızın yanma oturdu. Bir aralık lr. 
fan defteri çıkardı ve kızın botuna 
gidecek tarzda bir kaç cümle ile def· 
teri iade etti. 

Cemile gülümsedi. Defteri alırken 
tetekkür etti. O kadar •. 

irfan gene ıatırdı. Muhavereyi 
devam ettiremezse, mükemel bir fır
satı kaçırmıt olacaktı. Biliyordu ki, 
bu kızı Raci isminde herifin biri al
datmı§tı. Emniyetini suiiıtimal etmit
ti. Kızın bütün erkekler hakkındaki 
yanlış zehabını tashih edecek tarzda 
muhavereye giritti. Çok nazik ve cen
tilmen davranmağa çahfb. ilk istas
yonda beraber indiler. 

Bir kaç gün sonra irfan arkadatla-
nndan Kadriye rast geldi. 

- İrfan yahu, nerelerdesin T 
- V allabi gene burada. •. 
- Kaybolduğuna bakılırsa, galiba, 

birine tutuldun. Görünmez oldun? 
- Nerden anladın? 
- Bakaana yüzün, gözün parlıyor. 

Sonra bu ne ııkhk böyle? Bari esmer 
mi, aanpn mı? 

- Sarqm. 
- Güzel mi? Gözleri naaıl? 
- Çok gÜzel, sözleri aiyab. 
- V ay, aan saçlı:, aiyah cözlUler-

den korkmalı. 
- Neden? 
- Çünkü tanıdıklardan Raci iunin· 

de bir arkada9nn var. Bir gün otobüs· 
te kızın biri önünde bir defter dütilr· 
müt. Raci alıp okumut. Kıza acımı§. 
Bu defter sebep olmuf, tanı§lnıtlar. 
Ondan sonra Raciyi görme. • Oflan 
kıza rutuldu, sonra kıza para yetifti
receğim diye gırtlağına kadar borca 
girdi. 

- Deme yahu! Kızın ismini biliyor 
musun? 

1 

ŞIK SİNEMADA 
g österilmekte olan 

Karım Beni 
Aldatırsa 

filmi büyük muvaffakıyetler 
kazanıyor. [2065] 

-Bütün kuvvetinizle, 
bütün arzunuzla 

candan gileceğinlz 
bir ıaheaer 

BİR KIZA 
İKİ BABA 

Pek ,.akında 

MELEK 
•inemasında [2054] 

RADYO 
Bu günkü program 
lSTANBUL, 1200 m. 

18 • 18,45: Nihal Hanım. 
18,45 • 20 : Ork-tra. 

1 

20 - 21,30: Bedayii muııikiye heyeti. 
21,30 · ~2,30: Gramofon, Ajana ve bot'• 
aa haberi, ııaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 : Ankarapalastan. 
18. : Alaturka saz. 
18.45 : Graomfon. 
19.20 : Alaturka saz. 
20.10 : Ajans haberleri ve bava raporu. 

Königıvuıterbauzen 1635 m. 

Sigortalarınııı Galntada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafaııla icrayı ır.uamele etmekte olan 

- Raci söylemiıti. Neydi, dur ba· 
kayım l Hah, hatırladım: Cemile •• 

18,35: Plik. 19,30: Konuıımlar. 20. 
05: Hamburg'tan naklen: Alman Pas· 
kalya neşriyatı. 21,05: Hafif musiki 
konıeri. 22,05: Milino Operaamdan 
naklen: Verdinin "AlDA~ operası. 

ViYANA 517 m. 
21,05: "Tobias Wunderlicb" iıimli 

Orter'in eserlerinden tem.U. 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmıyınız. 

Telefon: Beyoğlu 4886. 1489 

- Yalnız teıhia değil, verdiiim ha· 
herler de doğrudur. Size Umumi Mü· 
fettitlik erkanibarbiyeainin tahkika· 
tını bülU.. olarak anlatbm. 

- Ali. . Şimdi yapılacak teYİ tea· 
pit edelim. Cemal Bey arkadqıma: 
Yıldızdan Üçüncü ordu Mütürlüğiine 
gelen telgrafı Merkezi Umumiye za· 
manında bildirdiği için epey vaktimiz 
var demektir. Her halde lzmirdeki 
taburlar buraya iki aydan evvel gele· 
mezler. 

- Gene h~_t& ediyorsunuz. • Bu 
taburlar Abdulhamidi mril t brik 
d ·ı ki .. . ne e a 

e ı ece erı ı~ın azami on gün sonra 
buraya gelmıı bulunacaklardır 

- Güzel. · J?emek oluyor ki ÖDÜ· 
müzde ancak. hır ba~t~ık bir vakit 
var. işte benım teklıfım: Bu bir haf. 
ta içinde lzmirdeki taburlann zabit. 
lerile çavuşları kazarulmıt bulunma. 
lıdır. Bunun için de bir arkadaıın der
hal lzmire gönderilmesi lazımdır. 

Salondak:ler sustular. 
- Ne derainiz? Hem ben bu ada· 

mı bulmuf gibiyim de .• 
- Kim? 
Bu suali "33" rakamr nak§edilmiı 

olan künilnün önündeki bamailli a· 
dam aormuttu. Talat Bey; 

- Üstat. • - dedi - Bizim Y akup 
Afa .. 

- Hah. . tamam. . O hakikaten 
bu iti yapacak adamdır. Fakat tali
matı kim götürecek? 

- Ora11 kolay .• 
Talatın "Yakup Ağa., 11 doktor Na

zondı. Seliniğe geldikten bir kaç gün 
sonra birdenbire ortadan kayboluve· 
ren doktor iki teşkilat yapmak vazı. 
fealle lzmire gönderilmlt bulunuyor· 
du. Bu teıkilltlardan biri mali\m •• 
ittihat ve Terakki Cemiyetinin lzmir· 
de bir ıubealnl açmağa çallfAcakb. 
ikinci tetldllta gellnceı bu, zamanın 
en gizli bir be,._Jmllel f<Obekesinin 
tevdi ettijtl vazife idlı 

Doktor Nazmı "Makedonya Rizor
ta,. Mason locaımm İnnirde bulunan 
bazı mensuplarını yan yana •etirip 
lzmirde toplu bir Masonluk hareketi 
yaratmajta memurdu. Ve ud vazlfeei 
de bu idi. 

Enver, birdenbire -izl91iveren U• 

zun aaçh rencıe yaklapnıftı: 

Yeni ne,rlyat 

Türk Çocuğu 
Çocuklarda dil itçiliğine kartı bir a. 

laka uyandırmak ve bilgilerini çoğalt
mak üzre çıkan bu çocuk gazeteıini ikin 
ci aaym dün çılımııtır. Güzel, terbiyevi 
yazılar ve reaimlerle dolu olarak çıkan 
bu sayıamı da tavsiye ederiz. 

- Eh. . - dedi - Artık Kemalin 
ainirleri yalıttı. . gidebiliriz. 

Talit'in üatat diye hitap ettiği a
dam; 

- Daha erken değil mi? - diye
cek oldu -

- Ne erken, ne geç. • tam zaman· 
dır. 

_ Biraz daha kalın cannn. Ayak· 
ta birer konyak içeriz. 

Enver güldü: 
- Ben burada, ayakta içilen bir 

konyafın kaç aaat gevezeliğe malol
dutunu iyi bilirim. Hayır doıtum Ka· 
raau. . Biz gitmeliyiz. Sellnikte daha 
otwı altı aaat kalacağon. Bundan isti
fade ederek yarm gece biraz eğlen
mek istiyorum. Bu gece deliksiz bir 
uyku ?kmeliyim ki .. 

- Evet. • anlıyorum. Rahat bir uy· 
ku almalıım ki yarın gece istediğin 
gibi qık ataaın .. 

- Tun allylediğin ııibl .•• 
Ve.. elini uzattı.: 
- Allabaamarladık Venerable Haz 

retleri. • ( 1 ) 
- Güle güle binbaıı bey.. Fakat 

MILANO . TORlNO - FLORANSA 
20,10: Plak. 22,05: "AIDA" operası 

('Mllino opera&ından naklen). 
PRAG, 487 m. 
18,45: Pi~. 19,05: Muıiki ve ıarkıb 

almanca ııetrıyat. 20: Haberler vesaire. 
20: "lalav düğünü" iıimli temsil 21,os: 
Karıtık musiki neşriyatı. 22,05: Muh• 
telif haberler. 23,25: Caz fantazileri. 

içinizden biri olsun burada kalsaydı· 
Faraza Talat Bey .. Siz pekala bir i· 
ki saatinizi bana basredebiliraini• 
zannederim.. 

- Hay hay .. O kalam.. Ben za• 
ten Kemalin evine gideceğim. Siz bol 
bol konutursunu z. 

- Orevuar .• 
-Orevuar .• 
Karaıu, Talat Beye zaten gizli bi' 

işaret çakrvermitti. Diğerleri çıkın<" 
onlarda salonu terkettiler; ayni k,.t· 
ta son derece kibar bir zevkle döt"' 
tilmif bir yazı oda11na girdiler. Kar• 
su boynundaki bamaili çıkarıp bir cl0 

!aba soktu. Sonra bu dolaptan aldıi' 
kriıtal bir titeden iki küçük kadehe 
konyak doldurarak; 1 

- Al dostum .. • dedi • Sıbhatİ"e 
- Sıhhatine! 

(Devamı vu) 
.. ,. 

(1) "Faziletlu,, ~eyahut ıayanı "",. 
met auretinde te~cüme edilebı/ece •• bir kelime. Bir Mason Locasının §er 

fine verilen ünvan. 



MiLLiYET PAZ 

Birinci Sahifeden Geçen ' 

1 
azı ar 

l{açakçılar 
l' evkif edildi 

(Başı ı inci sahifede) 
JUı Blümentalin oğlu Bernard: 

- Ben bir iftiranın kurbanıyım, be 
ıti bir gün &atın alacağım otomobilin 
ı.crübesinden avdet ederken Tepeba· 
ltnda polisler yakaladılar, ikinci şu· 
Oeye gönderdiler, orada Niko Cama· 
d•niyi gördüm. Bana: . 

- Eğer dayak ve kamçı yemek ıs 
t.rnezsen her ıeye evet de ve dört bin 
~rayı ver, dedi. 

Korktum, her fCYe evet dedim ve 
dayak yememek için gidip babamdan 
dört bin lira aldım, ikinci tubeye teı· 
lir, ettim demiştir. 

Kadri Bey ne diyor?. 
Mühendis Kadri Bey: 
- Ankaradaydım. Gazetelerde bir 

•roin kaçakçılığı tebekesi yakala~dı~ı 
Ilı okudum ve tebeke meyanında ıunı
llıj gördüm. Alelacele lstanbula gele
""k polise müracaat ettim. Bana kar· 
deşimin evinde bana ait olduğu anlatı 
lan ve eroin imaline yarayan bir mo
tör bulunduğunu söylediler.. Bu bir 
ltlotopomptur. Eroin imalinde kul!a· 
llılmadığı gibi bu ıehrin cereyanı ı~e 
de itlemez. Şuradaki adamlardan hıç 
birisini de tanımam, deınittir. . . 
Hakiın kendisine Yeniköydeki evın· 

de de bir kilo eroin bulunduğunu söy 
leı:nit Kadri Bey o zaman da: 

- 'Aala ••• Beniın evimde hiç bir ıey 
hulunmadı. Ben Y eniköydeki evi ya
~ın kiralamııtım .. Sonra bıraktım. Fil 
lıakika konturat beniın üzerimdedir 
~ ev metn'.ik değildir, bulunan 
ttoinin bana aidiyeti yoktur demittir. 

Y orgİ 4000 lirayı almıf 
Yorgi Camadani: 
Aleko iaminde bir doıtum vardı. Bu 

:ı:a.t bana eroin için zengin bir müıteri 
olduğunu söyledi. Bana evvelce de Ber 
llard elinde birkaç kilo eroin bulundu 
iunu ve bunları satmak istediğini aöy 
leıniıti. Alekoya benim eroin itleri~.• 
•lakam yok, maamafih Bemardle ııo· 
liit dediın. Tava11ut ettim, Bernerdla 
:\lekoyu görüıtü~üm. ~ da. beni _ero· 
'" almak istiyen Sıngler ıunındekı Av 
~Palı ile görüıtürdü. Sin~lerde~ dört 
hın lira alıp Bernarda te~I"? ettun, bu 
ltadannı biliyorum. demıştır. 

Niko Camadani: . 
- Babam ölmeden e~el ~an:..:;ır 

tlı.otopomp yaptın:namı sıparıt e f· 
ti. Bu motopompu Kadri Beye ıwı:r· 
le.dun. Yüz lira da verdiın. Babam u
llu niçin kullanacaktı bilmiyorum. Fa
lt,t pompa yapılırken bab~ öldü, 
lı.,n de mütebaki yÜz lirayı venp Kad· 
ti Beyden pompayı alamadım. Bu m_e
~\e ile baıkaca alakam yoktur damıt· 
tır. 

imha edilenler neydi?. 
Makin:at Mircan Efendi: 
- Ben Summer Palasta çalışıyor· 

dum. Oraya birgiin M. Bernard gel
iniş, birkaç çuval aafaltla bet damaca 
ita bir de fıçı bn·akıp ııitmişti. 5 • 10 
tün evvel bana telefon etti ve: 

- Ku:zum Mire.an o damacanalar
la fıçılardaki ilaçlan dök, imha et de
di. Ben de döktüm iınha ettim. Şimdi 
anlıyorum ki hata etmiıim, bu itte 
hundan baıka zerre kadar alakam 
:Yoktur demiştir. 

Koati: 
- Memurlar evimde arama yapb· 

lar, bir ıey bulamadılar. Bu işle 15 
hşındaki oslum alakadarmıt. onu da 
tonradan polisten Öğrendim ye eve ge 
lip oğlumu aıkııtırınca hakikati anla 
dun demi~tir. 
Oğlu latelyo: 
_ Ben Niko Camadaninin yanında 

Çalıııyordwn. Dirgün ~ana M. _Bernar 
dı gö&terdi. Bu efcndı sana b~r vali:" 
~erecek 0 valizi al bana getır dedı. 
ilen Be,'.,,arddan valizi aldım. Fakat 
llornard : . 

S 1. · akla ben ııehr alırun - en va ızı ı . 
dedi. Ben de valizi aakla?'?'• ert~ı 
tiitı M. Bernard geldi. Valızı aldı go
liirdü. Bütün bunlardan bab~mın ve 
'"nemin haberi yoktu demiştır. 

Diınitri Diınitriyadis Efendi: 
- Bernard Blümcnlal, Niko Cama 

dani efendiler bir gün bana geldiler, 
hir kaç paket eıya bıraktılar, gelip 
'onra alınz dediler. Fakat iki gün aon 
r., gelip paketleri polioler aldılar de· 
llıiştir. 

Yeniköydeki ev .• 
Harilaös efendi: 
- Kadri Beyden eskiden tanışır

dıın. Birgün bana Y eniköyde bir ev 
~tacağını konturata kefil aıfatile İm 
~ .. koymaıı'ıı istedi. Bu eski do~tu~u 
ltırınadım, konturatını kefil aıfatıle ım 
~atadım. Bu işle baıka alakam yok· 
10r. demiştir. 

Nikola Andon Efendi: 
- Birgün b.,ni Yorgi Camadani ya· 

: 111a aldı, Tokatliyan>. Singler ismin· 
d~ bir Avrupalının ziyaretine götür-
"· Fak at Singerle o konuştu, ben ko 

11tı~tnadım demiştir. 
I Bundan aonra hakiın 'osti ile Hari 
t"ôıü.n. serbeat blraKıimalarına V\? di
ı.:r maznunların tahkikatın ikmaline 

. dar tevkif edilmelerine karar ver
~· kaı·arı kcı?dilerine tefhim etmiı
ır. 

Fotoğraf çekilmişti 

t-. ~a:z.nunlar isticvAplan esnaslnda 
r,0ete fotoğrafçıaı tarafından fotoğ
r, arının alındığını görmüşler ve ka
~11\ te.fhiminden sonra resim alınma 
~i j0 • ıatemişlerdir. Hakim talep va-

o trıa.dan evvel rc:sim almmı~!a bir 

Maden 
Resimleri indi 

(Başı 1 inci sahifede) 
C - 932 aeneai zarfmda ecnebi 

memleketlere aatıp harice çıkardıkları 
mikdann birbuçuk mialini 933 seneai 
zarfında ecnebi memleketlere aabp 
ihraç eden muhtelif maden müe11eae
leri için harice yükledikleri borasit, 
krom ve zımparadan yüzde 1, dahil 
ve harice yÜkledikleri maden kömürü 
mecmuundan yÜzde 3. 

D - 932 aeneıi zarfında ecnebi 
memleketlere aabp harice çıkardıkla· 
rı mikdarm 1,25 mislini 933 aeneıi zar 
fında ecnebi memleketlere aattp ih
raç eden muhtelif maden müeoseseleri 
için harice yilkledikleri borasitten 
yüzde 4, krom ve zamparadan yüzde 
2,5, dahil ve harice yükledi~leri ma
den kömürü mecmuundan yuzde 4, 

E - 932 senesi zarfında ecnebi 
memleketlere satıp harice çıkardıkla· 
rı mikdann aynini veya daha azını 
933 aeneai zarfında harice satıp ih
raç eden kömür madeni müesseseleri 
için dahil ve harice yükledikleri ma· 
den kömürü mecmuundan yÜzde bet. 

F - 932 senesi zarfında ecnebi 
memleketlere aatıp harice ç.ıkardıkla 
rı mikdann aynini 933 aenesi zarfın· 
da harice satıp ihraç eden muhtelif 
maden müesseseleri için harice yükle 
d ·; feri bor asitten yÜzde 8, krom ve 
zımparadan yüzde 5 .. 

l - 932 senesi zarfında ecnebi 
memleketlere satıp harice çıkardıkla 
n mikdann 1, 75 mislini 933 aenesi 
zarfmdan harice satıp ihraç eden muh 
telif maden müe.saeseleri için harice 
yilkledikleri boraaitten yÜzde 12, 
krom va ztnlparadan yÜzde 7,5; 

H - 932 seneai zarfında ecnebi 
memleketlere aatıp harice çıkardıkla 
n mikdarm yansını 933 senesi zarfın 
da harice satıp ihraç eden muhtelif 
maden müesseseleri için harice yük. 
Iedikleri borasitten yÜzde 16, krom 
ve zimparadan yÜzde 10. 

2 - Birinci maddede yazılı 1933 
senesine ait ihraç mikdarları 2,00; 
1,75, 1,50, 1,25, 1,00, 0,75, 0,50 em
sallerinden hangiaine daha yakın bu
lunursa nisbi resimler de o emsale gö 
re hesap olunur. 

3 - Birinci maddede yazılı nisbi 
reıimler şu ıuretle almır: 

Maden müeueaelerinin dahil ve ha 
rice aatıp yÜkledikleri biltün maden
lerinden bora&İt için yüzde 16, krom 
ve zımpara için yÜzde 10, maden kö· 
mürü için yÜzde 5 tahsil olunup bun· 
lann yÜzde bir niabi reame tekabül e
den mikdarlan irat kayıt ve müteba
kileri ayni mües.aeaeler namına ema .. 

net heaabına alınır. 
1933 aenesi içinde aabbp ecnebi 

memleketere yÜklenen madenlerin 
hsaplan ve veıikalan 1934 snesi 
mart nihayetine kadar lktısat vekale
tine gönderilir. Vekaletçe en çok iki 
ay zarfında yapılacak tetkik neticeain 
de bu madde mucibince emanet heaa· 
hına alınmıf olan mebjiğların birin
ci maddede niabetlere ~re temamı ve 
ya bir kısmı ali.kadarlara iade edilip 

geri kalanı irat kaydolunur. 

4 - Maden kömürü, borasit, krom 
ve zunparadan resimleri maktuan 

tahsil edilmekte olan madenlere ve Iİ· 
nit madenlerine ve çimentolara bu ka. 
rarnam hükmü tatbik olunmaz ve fart 
namelerinden nisbi resimlerin azami -
mikdarları yazılı bulunan madenleı
den bu mikdardan fazla reoim alın· 
maz. 

5 - Borasit, çimento, krom, maden 

kömürü, linit ve zımparadan batka bü 
tün diğer madenlerin niıbi resimleri 

yüzde bire indirilmiıtir. 
6 - 1933 aenesi ikinci kanunun ba 

§ından bu kararnamenin netri tarihi· 
ne kadar alınını§ olan nisbi resimler 
hakkında üçüncü maddenin hükmü 
tatbik olunur. 

Spor 

Akdeniz kupası Teni• 
maçları 

Yunan tenis federaayonu, herse 
ne Atinada mütat olan (Beynel
milel Ak Deniz kupası) turnuva
sına bizim teniscilerimizi de da
vet etmiştir. Bu tekli~ at.letizm fe
derasyonu terus komıtesı tarafın. 
dan esaa itibarile kabul edilmiş ve 
bu müsabakalarda memleketimizi 
temsil edecek teniscilerin itahabı 
takarrür ebniştir. 

Bu maçlara her sene, Ak De· 
niz havzasından bulunan Yuna
nistan, Mısır ve ltalyadan mada, 
f ransız, Alman, Çekoslovak ve ls
viçreli tenisçilerde iştirak etmek
tedirler. Bu sene bu turnuvanın da 
ha kalabalık milletlerin iştirakile 
yapılacağı tahmin olunmaktadır. 

karar veremiyeceğini, fakat talebi l:a 
bul ettiğini ve ıu andan itibaren fo. 
toğraf çekilmesine müsa,.de edilmiye
ceğini bildirmiştir. Fakat gazet~ fo. 
toğrafçısı rcS!Di almış ve talepten ev 
vel salond>.n _sıkmı§ bulunuyordu •• 

Fedai Efendi katit! 
(Başı 1 inci sahifede) 

liyen inkar etmiş, Mel. Suzanla olan 
alakasını itiraf etmekle beraber bir ci • 
nayeti hatırından eçirmediğini, bilhaıaa 
Mel. Suzaru öldürmenin kendisi için 
mümkün olmadığını aöylemiıtir. 

·Mlamafi polis bu inkara rağmen ci
nayet delillerini toplamıya bqlamıt, 
her topladığı delil Fedai Efendinin a • 
teybinde zuhur etmiı, fakat Fedai e • 
fendi her delil karımnda inkara devam
da ıırar etm.iıtir. 

Bütün inkarlara, kuvvetli ve manb
ki müdafaalara rağmen polis topladığı 
delillerle Fedai efendinin katil olduihı -
na kanaat getirmiı ve bu kanaatle de 
cinayeti sureti kat'iyede inkar eden F e
dai efendiyi, 

- Katildir .. diye dün sabah adliye
ye teslim etıniıtir. 

Fedai Elendi Adliyede .. 
Fedai efendi adliyede kapı albna 

teslim edildikten sonra bu iti tahkik e
den müddeiumumi muavini Sadun be .. 
yin huzunına çrkardmtf, orada da İn ... 
karda ısrar etmittir. Muavin Sadun B., 
evrakı okuyup iddia talepnamesini ha
zırlamak üzere Fedai efendiyi kapı al
tına iade etmiştir. 

Tahkikatı baıtan baıa idare etınit 
olan Sadun beyde de katilin Fedai ol • 
duğu kanaati tahassul etmiş bulunmak· 
tadır. Fakat ~özle görülür kadar kuv • 
vetli olan delill~r kart11ında bile kati • 
tin inkarda ısrarı bir tereddüt ve §Üpbe 
uyandırmıı bulunmaktadır. 

Katil Adliyede ... 
Sadun Bey bu vaziyette Fedai efen

diyi bir kere daha iaticvabı faydalı bul
muı, Fedai Efendiyi yalnız kendisinin 
bulundu·ğu b!r odaya celbetmiı ve bu o
dada bir katiple beraber Fedai efendi 
ile baş bata kalarak ona demİftir ki: 

- Bütün deliller aleyhinizedir ve bu 
deliller elle tutulur, gözle ııörülür ka -
dar kuvvetlidir. Bu deliller karşısında 
inkarın faydasız olduğunu takdir eder
ainiz kanaatindeyim. Fakat anlamıyo
rum, niçin inkarda ısrar edyorıunuz? .. 

Fedai efendi susmuf, bir fey aöyle -
memiş ve bu aralık oturduğu yerde ga
rip bir sinir buhranı geçirmiye, elinde
ki şapkanın kurdela11ru yırtıp didikle • 
miye, şapkasının kenarlarını yırtmıy.a 
batlamış ve bir aralık adeta boğulur gı
bi bir sesle V• pek perişan bir halde .. 

- Ben... evet ben.. Size.. her şeyi 
aöyliyeceğim.. Ancak biraz beni .. kendi
me bırakınız .. Biraz ..• havaya ihtiyacım •. 
var demiıtir. 

Bu cümlelerden bir itiraf ıemm-.İ 
hisseden Sadun Bey büyük bir ümitle 
ve büyük bir tehalükle ıormuıtur: 

- itiraf edecek mioiniz • 
- .... 
- Söylesenize itirafa karar verdiniz ., 

mı .• 
Fedai efendi bu aon sual üzerine ye

ni bir sinir buhranı hisıetmiı, oturduğu 
yerde derin bir <Ah) çektikten sonra: 

- Evet demif .. itiraf edeceğim .. Ba
na bir yudum su versinler ..• 

Sadun bey Feda inin itiraf etmiye 
karar verdiğine hükmedince onu biı· az 
hava alması ve au içmesi için dıı~:rı Çl· 

kartmış, Fedai efendi jandarmalarla be
raber kapı altına giderek bir sandalye
ye otunnu,, baş!nı elleri arasına ala 
rak düşünmiye ve kendisine su veril ... 
mesini bcklerniye başlamıştır. 

Jandarmalar büyük bir bardakla 
Fedai efendiye su vermişler, Fedai bu 
suyu con katresine kadar ve çok hara
retli bir iştihayla içmiş, sonra bardağı a
vuçları arasına alarak gene derin ve 
uzun bir, 

- Ahhhh ... çektikten sonra bardağı 
kafasını yumrukJar gibi başına vurmu ş. 
tur. Bardak kırılmış ve cam parçalan 
Fedai efendinin ~akağını keıerck kanat· 
ınıştır. Jandarmalar bunu Fedai Efen
dinin intihara teşebbüs ettiğine hamle
derek telaş göstermişler, fakat Fedai e
fendi: 

- Cenrm bardakla intihar edilir mi? 
Teessürümden başuru yumrukluyor . 
dum, elimde bardak olduğunu unuttum, 
batımı kanattım demiştir. Bu esnada da 
müddeiumumi i Sadun bey kuvvetle ka 
til olduğu kanaatinde bulunduğu Fedai 
efendiyi tekrar celbetmiştir. 

Ml. Suzanı öldüren adam 
Fedai efendi odaya girip Sadun be

yin karııısına oturduğu zaman Sadun 
raf ediyor musunuz .e 

- Mel. Suza,,ı öldürdüğünüzü iti"af 
ediyor musunuz?. Diye sormutlur. Fe
dai hiç heyecan hissetmeden ve biç te -
laş eacri göstermeden büyük bir soğuk 
kanlıl·kla müddeiumuminin yuzune 
bakmış. mütebe .. im bir çehreyle: 

yeteye yaraımadığıru, kadın kıymetini 
bilmediklerini söylemiye başlamıştır. 
Maamafih iki eski sevgili araıındaki 
münaıebatta bu aözler bir latife hudu -
dunu aşmarruı telakki edilmiı, ııene 
dostluk devam etmiştir. 

Cinayet günü .. 
Hadise günü Mel. Suzanla Fedai e

fendi Tünelde buluımak üzere biribirle
rine andevu vermişlerdir. Mel. Suzan 
ajanstan çıktıktan bir müddet sonra 
Fedai efendi de daireden çıkmıt ve Su
zaru bekletmemek için bir tramvaya 
atlamıştır. Tramvayı köprü üzerinden 
geçerken Fedai efendi Mel. Suzanın 
henüz köprü üzerinde yürüdğünü ve 
kendisine elile iııaret ederek çağırdığını 
gönnüı, derhal tramvaydan atlanuş, 
Mel. Suzanın yanına gitmİf ve beraber
ce Karaköye doğru yürümeğe batalamış
lardır. Bu aralık Mel. Suzan: 

- Bu akf8111 poker var .. Arkada§ · 
!arım gelecekler. sen de gelsene demiı?. 

Fedai de: 
- Arkadaıların kim?. Kadın mı di

ye sormuıtur. Mel. Suzan: 
- Yok canım.. erkek. Benim hiç 

kadın arkadatım yok. Ben hep erkek -
lerle konuıur, erkeklerle gezmesini se -
verim demittir. Bu sözler Fedaiyi si · 
nirlendirmiş, fakat ses çıkarmamıı, ma
mafi Suzan bu bahis açılmııken gene 
eski sevda meselesine temas etmeyi 
münasip bulmut olacak ki, Fedaiye: 

- Fedai... Gelsene gene beraber 
oturalım. Biliyorum, aen beni seviyor • 
sun .. Ben de sana bigane değilim. Fa · 
kat şimdi hayat biraz da macldiletti. 
Şu sevgimizi idame ettirelim, bana 
3000 lira ver, aeninle beraber, yaııya -
lun demistir. Fedai de cevap vermiştir: 

- E~n ol param yok Suzan .. 
- Zararı yok, 3000 bin liralık bir 

senet ver .. 
- Ne lüzum var bunlara .. beni pa -

ram için mi seviyorsun?. 
- Ama Jak bana bu parayı verecek, 

sen vermezsen ben Jakı tercih etmekte 
muztar kalacağım .. · 

- Pek ala dilediğini tercihte ser • 
beıtsin. .. 

Bu lakaydi bu ıefer de Mel. Suzaru 
sinirlendirmif, büyük bir asabiyetle e . 
life Fedainin kafaaını muştalıyarak her 
vakitki lafını tekrarlamıı: 

- Siz kadınla yaşamaktan ne anbr
sınız .•• 

Bu muıtalar ve hakaret Fedai efen· 
di Üzerinde bir yıldmm tesiri yapmış, 
hemen elini cebine sokmuf, tabancasını 
çıkarmış ve Suzaıun beynine sıkarak 
onu orada yere devirmittir. 

Cinayetten sonra •• 
Cinayeti itledikten aonra Fedai efen

di bir Iahze durmut, Mel Suzanın ye -
re yıkılmaswı nyretıniş, ıonıa, bir 
kurşun da kendi beynine 11kmayı düşün
müş, fakat bu anda kulaklarındaki ha -
karet cümlesi uğuldamıt ve bununla 
kendisine: 

- Ben y&§&masıru bilirim.. 
Dedirtmiıtir. Fedai bu mülahazayla 

birden yürümeye batlamıt, evine git -
miş, oradan tekrar geri dönmüş ve a .. 
jan&a avdet ebniı, sonra evvelce de ya
zıldığı gi!>i yakalanmıttır. 

Tabanca • e oldu?. 
Fedai tabancayı Mel. Suzanı öldür • 

mek için değil, mahza bir tabanca aa • 
bibi olmuş bulunmak için aldığını, köp
rü üstünde bu muhavere geçerken Ja
kın ismi mevzuu bahsolduğu zaman ta· 
bancayı Mel. Suzana göstererek tehdit 
ettiğini, onun Jak ismi üzerinde ısrarı
nı ve Tüı klüğe hakaretini görünce gö
zünün önünde boş olan tabancaya şar • 
jöı sürdüğnü ve tabancanın hu esnara 
ihtiynr:nda olı1'adan patladığını iliı.ve et 
miştir. 

Tabancayı ne yaptığı sorulduğu za • 
man da: 

- Bilmiyorum. Zaten tabanca pat • 
lar patlamaz kendimden geçmiştim. 
D nize ı altım soksa ra•ı: le bir ye
re mi fırlattım farkında değilim, de • 
miştir. 

Fedai efendinin itirafı teıbit edildik
ten sonra Sadun bey tahkikat fezleke . 
sini ikmal etmiş ,talepnamesini yazmış 
ve evrakı birinci istintak hakiıni Rama
zan h~ye tevdi etmiştir. 

Fedai, dün geç vakit birinci istintak 
hfokimi tarafından da isticvap edilmiş • 
tir. istintak hakiminin Fedai hakkın • 
da tevkif müzekkeresi ısdar ettiğine gö
re cümıünü orada da itiraf ettiği tab • 
min edilmektedir. 

- Mel. Suzanı ben öldürdüm... de
m.istir. Bundan sonra isticvap ve itira -
fat- başlanuş, katil hadiseyi bütün tefer
rüatile anlatmıştır. 

Mel. Suzan ve Fedai .. 

eJediye istikraz 
Yapıyor 

1 (Başı 1 inri sahifede) 
ederae münakalat duraun mu, durma· 
sın mı?. Bu hususta heyeti al iyen.iz 
karar vermiyor musunuz?. Eğer veri
yorsanız derhal durdurayım.. Şimdi
den hakiki vaziyet belli olmaz, bana 
müsaade ediniz tetkikat yapayım. 
Mecliae bilahara arzederim. 

Katilin anlattığına nazaran Mel. Su . 
zan katille uzun müddet seviımiştir. 
Fedai efendi Mel. Suzana karşı o ka • 
dar şiddetli bir aşk bissetmiıtir ki ken
di akrabaaından olan on senelik karmru 
bopyıp onunla yaşamış, uğrunda para • 
lar rfetnıiı, hatta Suzan namına Se
lanik bankasına 500 lira da para yatır
mıştır. Fakat son zamanlarda Mel. Su • 
zan kendisini Üzmiye, kıskandırıcı ha • 
reketlcr yapmıya başlamıştır. Bu vazi • 
yetler kendisini Mel. Suzandan soğut • 
muş, 0 da gene eski karısına dönmiye 
karar vermİ§ ve belediye dairesine mü
racat edip l!Ski karısile tekrar evlen _ 
mi~tir. 

Fakat bu ayrılışa rağmen Mel. Su 
zan peşini bırakmamış, beraber yaşa -
ması için kendisine ı srar etnliye başla. 
mış, red cevabı alınca da: 

- Siz kad!nla ya;ıamasını ne bilir -
si!liz?. 

Şeklinde İotihfaf!ara Türklerin sos • 

Neticede lkbaat encümeni mazbata 
sı mucibince borcun bir aene daha te· 
cilinin doğru olamıyacağına karar ve 
rildi. Vali Beye de istediği salahiyet 
verildi. 

Hal yapılacak .•• 
Bundan aonra kerestecilerde yapıla 

cak muvakkat ,ehir hali için yapıla
cak 200 bin liralık iatikraz meaelesi 
gÔ!"Ü§Üldü. Makam ma)i bir müessese
den kar.Jdığa raptedilmek üzere bu is
tikrazın yapılması için sa biyet iatİ· 
yo•du. Cevdet Kerim Bey, Tevfik Sa· 
tim Paşa istikrazın karıılıklı yapılaca· 
ğı hakkındaki teklife tiddetle itiraz 

Türk _ Bulgar 
Dostluğu 

(Başı 1 inci sahifede) 
etmiştir. 

Sefir cenapları bu münasebetle ıöy • 
!ediği nutukta demittir ki: 

'- Türkiye Cümhuriyeti ile Bulga
riıtan krallığı araamda teyemrnünen 
müesses olan ve yalnız imzalanmıı mu· 
ahedeler ve mukavelenameler değil bil
hasaa iki memleket zimamdarları ara -
aında devamlı bir fikir teatisile de te -
eyyüt eden dostluğun gittikçe daha zi
yade iılenmesine ve inki§&f ettirilmeıi • 
ne matuf ve zevkli olduğu kadar da fay
dalı bir vazife iç.in hükümdarımın in -
tibabına nailiyetiınden dolayı kendimi 
bahtiyar hissediyorum. 

Türk ve Bulgar milletlerini birlqti· 
ren birçok ve asırlık bağlar, iki milletin 
birihirini kartılıklı takdirleri ve haki
ki menfaatlerini anlşmıı olmaları za . 
tı devletlerinin memleketimle onun hü
kümdarı hakkında müteaddit defalar 
izhar byurmuş oldukları muhalaaat hiı
lerile ve bütün Türk siyaaet aleminin 
cesaret verici temayüllerile ifasında tak 
viye edileceğime kanaat getirdiğim va
zifemi kolaylaıtıracaktır. 

Gazi Hz. nin cevapları 
Reisicümhur Hazretleri ıu cevabı 

vermiılcrdir: 
Elçi Hazretleri, 
Haşmetlu Bulgar kralı hazretlerinin 

zatı devletlelerini nezdimde fevkalade 
murahhas ve orta elçi tayin buyurduk
lannı bildiren mektuplarını büyük bir 
memnuniyetle alıyorum.. 

Yüksek vazifeniz için düşünüıünüzü 
gösteren sözlerinizi büyük bir zevkle 
dinledim. Burada çalıımalarmızm bil
hassa iki komıu devlet araımdaki dost
luğu arttırmıya yanyacağına ıüphe 
ebnem. Bu yolda bizim de iıteklerimiz
lc tamamile birleşmiş oluyorsunuz. Ha
kikatte milletlerimizin biribirinin yü -
rekten duygulara en çok yaklaşmaları 
meııfaatlerine en uygun olanıdır. 

iki memleketi birleştiren yüzlerce 
ve yüzlerce aenclik bağların iki mil
letin biribirini değerli tanımalarının ve 
menfaatlerini anlamalarının Türkiye. 
deki işinizi kolayl&§tıracağı tabiidir. 

Bizzat benim haşmetli Bulgar kralı 
ve Bulgar milleti hakkında Bulgaris
tanda bilindiğini sevimli sözleriniz . 
den bir kere daha öğrendiğim dostluk 
hislerimin ve cümhuriyet hükUmetinin 
komşu memleketin dostluğuna verdiği 
kıymetin de size Türkiyede sıcak ve <fe. 
vamls bir müzaheret muhiti yaratmak -
ta esaslı yardımı olacaktır, 

Elçi Hazretleri, 
Türk - Bulgar dostluğu mevzuubah

aolunca bu dostluk için çok emeği e • 
çen mümtaz selefiniz M. Pavlofu ha • 
tırlamamak kabil değildir. 

'M.ımaileyhin hizmetlerinden mem
nuniyetimi bir daha söylemek iıterim. 

Şahaım ve Türk milleti hakkında 
yüksek mebuunuzun ve Bulgar mille
tinin asil bialerine teşekkürlerimi söy -
)erken ha<metli Bulı:ar kralı hazretle • 
rifo tlcst Bulgar milleti hakkında gerek 
'aJ..ıımtn ve gerek mem1cketimin yük . 
sek tekdir duygularının ve hararetli sa
adet "'C rrfah temennilerini ifade et . 
mekle bahtiı•arım. 

ettiler. Cevdet Kerim Bey dedi ki: 
- istikrazı doğrudan doğruya ya

pabiliriz. Belediyenin emniyeti maliye 
si rJardır .. Her hangi bir varidat mem· 
baım•.zı bir mali müesseseye karşılık 

olarak gösteremeyiz. Bu usul eski .za 
mandan kalmadır. Adeta kapitülas
yon devirlerini hatırlatıyor. 

Neticede iatikrazın karıılık göste· 
rilmedcn yapılması için makama sa· 
lalıiyet verildi. 

Ekmek meselesi 
On dakika tatilden sonra ikinci cel

se aktedildi. Ekmek ve francala unla 
rmm hakkındaki 11hhiye encümeni 
mıazLatası okundu ve münakaşa edil .. 
di. Nurettin Münşi Bey tiddetli tenkit· 
!erde bulundu. Dedi ki: 

- Elimizdeki iatatistikler son bir 
sene zarfında sarfedilen unların hep
sinin yÜzde 13 ten fazla rutubetli ol
duğunu gÖ•teriyor. Halbuki talimatna 
me mucibince unlann 13 ten fazla ru· 
tubeti olmaması lazımdır .. Talimatna
menin bu maddesi hiç bir vakit layiki 
le tatbik edilmiyor. Sonra unlarda ha 
mıziyet derecesi çok fazladır. Bu mu
zırdır .. Unlara çavdar katılmasının da 
tiddetle aleyhindeyim. Gıdalı bir ek
mekte çavdar unu bulunmaması la
zımdır. Bu un meaeleai hakkında da
ha bazı hatipler söz aldılar. Neticede 
bu İşin çok tetkik edilmesi lazım ge· 
len uzun bir it olduğu neticesine varıl
dı .. Ve teırinisani içtima devresinde 
yeni zabıtai belediye tallmatnameai 
müzakere edilirken bu iıin de beraber 
halledimesi doğru olacağına karar ve
rildi. 

Bundan aonra yeni yapılan çukula
ta ve piaküvi iınalathaneleri talimat
namesinin müzakeresine geçildi. Ga· 
tip Bahtiyar Bey bu taliınatnamenin 
bu müeaaeseler için tatbikını çok zor 
olduğunu aöyledi. Bazılan tatbikını 
istediler. Neticede talimatnamenin 
tetkik ve kabulünün gelecek içtimaa 
bırakılma" ka!>ul edildi. Bundan son
ra bütçe ve tetkiki hesabat encümen
leri mazbata muharrirlerinin fazla me 
sai ıarfetmelerine mebni kendilerine 
bir mikdar ikramiye verilmesi kabul 
edildi. Saat 18,5 te içtimaa nihayet ve 
rildi. ' 

MEM 
Aydın belediyesinin tahsilatı 

artıyor 
AYDIN, (Milliyet) - Belediyemizin 

vergi tahsilatında son iki ay zarfında 
yüzde 50 nishetinde bir fazlalık görüf. 
müıtür. 

Mali ıene aonundan evvel bakayaların 
mühim bir kısmının alınacağı anlatılı
yor. 

Sivasta konserler 
SIV AS, (Milliyet) - Sıvaa 

Halkevinin musiki tubesi faaliyeti 
gittikçe ilerlemektedir. 

Her hafta bir konser vermeyi 
kararlafbran bu tubenin çaldığı 
kemankovartetler ve düolarda 
seslerin temizliği ve nüanalarm 
çok olgun bir tekilde icrası bu kon 
serlere ayrıca bir cazibe vermek
tedir. Musiki tubesi aynca bir de 
koro heyeti tetkil edecek ve bu 
heyet için armonize edilmit halle 
tarkıları intihap edecektir. 

Borç için cinayet 
GAZiANTEP, 14 - Gümrükte 

ktiplik yapan Abdülkadir Efendi 
borçlu olduğu kebapçı Cemilin 
dükkanına gitmit ve kebap yemek 
istemiftİr. Cemil Efendi bu borçlu 
mütterisine: 

- Evvela borcunu öde, ondan 
sonra yemek ye •• Demiş ve Abdül
kadir Efendinin yakasına yapıp
rak alacağını istemittir. 

Bu muamele pek ağırına giden 
Abdülkadir Efendi de ani bir te
hevvürle silahına sardllllf, ve, ke
bapçıyı kalbinden vurarak öldür
müttür. 

Adanada mevkuf 
komünistler 

ADANA, 14 - Burada yaka
lanan komünistlerin nerede mu
hakeme edilecekleri henüz ma • 
IUın değildir. 

Şehrimizdeki mevkuf komü
nistlerin latanbula gönderilmele
rine dair henüz hiçbir it' ar yok
tur. 

Samsun sporcuları 
SAMSUN, (Milliyet) - Sam 

sun Halkspor futbol takımı bay
ramdan istifade ederek T rabzona 
bir spor gezintisi yapmıştır. ilk 
yapılan maçta Trabzon ve Kara
deniz şampiyonu olan ldmanoca
ğı ile iki ikiye berabere kalan Sam 
sunlular, bayramın dördüncü gü
nü tekrarlanan oyunda gene ayni 
neticeye varmıtlardır. Trabzonlu
lar Samsun sporcularına fevkala
de misafirperverlikte bulunmuf· 
!ar ve bu suretle kendilerine aza
mi nezaket ve arkadaşlığı göster
mişlerdir. 

Galatasaray izcileri 
SAMSUN (Milliyet) - Galata· 

saray izcileri Erzurum vapuru ile 
gelmişlerdir. Bafraya da gidip gel 
mişlerdir. Çartamba günü Samsun 
dan ayrılacaklardır. Kastamonu iz 
cileri de Erzurum vapuru ile gel
mitler ve Samsunda üç bayram gü 
nü kaldıktan sonra Samsun vapu
ru ile ve lnebolu yolu ile Kaııtamo 
nuya dönmütlerdir. Belediye fe
reflerine bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Ankara Çankaya kulübü Sam
suna gelirken Çorumda futbol ma
çı yapmıt ve büyük farkla Çorum
luları yenmişlerdir. Bayramın ikin 
ci günü Samsun ,ampiyonu idman 
yurdu ile yapılan maçta iki ikiye 
berabere kalınmıt, bayramın c1ör
düncü günü yapılan ikinci maç ta 
ayni sayılar ile gene berabere kal
mıtlardır. Dün akşam Çankayalı
lar şerefine Halkevinde bir çay zi 
yafeti verilmif, muhtelif e~lencc
ler tertip edilmiştir. 

Samsunda bir kaza 
SAMSUN, (Milliyet) - Ava gi 

derken şehir içinde bir kamyon bir 
direğe çarpmıf ve Samsunun sayılı 
avcılarından Nemli zade Ragıp B. 
feci surette ölmüştür. Dün cenaze
si büyük bir kalabalık tarafından 
ve bütün Samsun avcılarının ve 
halkın ittirakile kaldınlmıştır. 

Cankırıda müsamere 
ÇA-NKIRI (MiHiyet) - ilk de

fa olarak Halkevi namına mual
limler bir müsamere vermişlerdir. 
ikizler piyesi temsil edilmiştir. Ril 
hassa bu temsilde Abdülgaffar ro 
!ünü oynayanla "özcan" rolünü a 
!anlar gayet muvaffakıyetle temsi 
le can vermitlerdir. "eski mahalle 
mektebi ile yeni mektep" tabloau
nu çok enteresan yapılmıttır. Has 
saten komedi güzel olmuf ve mü
samereyi canlandırmıştır. 

Koyun yüzünden cinayet 
ÇANAKKALE, 14 - Ezinenin 

Canavar köyünde gayet feci birci 
nayet olmuştur. Köyün muhtarı 
Mustafa Efendinin 12 yaşında 
Mehmet ve 8 ya~ında Eyip iımin· 
deki çocuklarını koyun ı;obanı 16 
yaşında Emin öldürmÜftÜr. Cina
yete koyun otlatmak yüzünden çı· 
kan kavga sebep olmuftur. 
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1 Evkaf mildlrlyetl llAnları 
1..------------------------- Kömürün miktarı 

1 1 rami el. 0/o 5 fai 
i 1933 istikraz c Akron nası lOOO~lstiranca Vakıf ormanlarmmSüpürgealanmevkiinden 

73 kişi ile beraber denize gömü. 
len muazzam balon 

Geçenlerde A ~
merikanın .ı\k. 
ron ismindeki 
büyük balonla 
rından biri deni
ze düımüt ve İ· 
çinde bulunan· 
!ardan pek çoğu 
boğulup gitmi~ 
ti. 

Bu balon 931 
senesi Tetrini
evvelinde ilk se· 
yahatini yap
mı,b. içinde 109 
yolcu vardı ve 
balon milkem· 
mel bir aeyahat 
yapb. 

Balonun ho· 
yu 239 metre, ya 
ni meıhur Al
man · balonu 
Graf Zeppelin
den üç metre faz 
laydı. 

Akron Alman 
balonuna naza. 
ran öyle kurtuıı 
kalemi gibi de. 
fil, daha gövde. 
li idi. 

iskeleti dürale 
miyondan yapı 
lan bu bilyllk ba 
lonun her tarafı 
su geçmez, made 
nil~tirilmit bir 
örtü ile örtülmüf 
tü. Ağırhtı yüz 
tondu ve 4480 
beygir kuvve
tinde sekiz mo
törü vardı. 
10,000 kilomet

Akronun son uçuşlarından birinde alınmış 
resimlerinden 

relik bir aaha dahilinde aaatte va· 
aati 120 kilometre silratle gidebi-
liyordu. · 

Akron helyom denilen yanmaz 
bir gazla doldurulmuttu. Müv .. lli
dülma kadar hafif olan bu nadir 
gaz yalnız Amerikada çıkarılabi
liyor. Amerikalılar da srrf kendi 
balonlarında kullanmak için bu 
gazdan biç bir millete vermiyor
lar. 

Akronun motörleri balonun i
çindeydi. Çünkü Helyom gazi yan 
madığı için kÖrku yoktu. Halbuki 1 
Zeppelin gibi müvellidülma ile 
doldurulmut bir balonda bu tehli
ke olduğu için molörler balonun 
dqına ve uzağına alınmıştı. Bu ha 
!onlarda motörlerin bulunduğu se 
petler ne kadar küçük te olsa, ba
lonun süratine mani te,kil ediyor
lardı. Akron'da ise motörler, süva 
si, mürettebat ve yolcular, hepsi 
balon zarfının içinde bulunyorlar 
dı. Yalnız pervaneler dıtarıdaydı. 
Bu sebepten balonun sevk ve ida
reıi de bayii kolaylaştırılmı,tı. 

Balon askeri balon olmakla be
raber, ticari hususlarda kullanıl
ması ihtimali de göz önünde tutu 
!arak, yolcu salon ve kamaraları 
balonun ön tarafında yapılmı,tı. 

lki,er ki,ilik 25 kamara vardı. 
Her kamara 2,20 metre uzunlu
ğunda ve 1,90 metre geni,liğindey 
di. 6 metre geni,lik ve 14 buçuk 
metre uzunluğunda bir de yatak 
odası vardı. 

Lüks vapurların salonlarındaki 
merdivenlere benziyen bir merdi
ven alt kamarayı üst güverteye 
birle,tiriyordu. Bu merdivenin al
tında da banyo dail'esi, mutfak ve 
aaire bulunyordu. 
Harp halinde bu kamaraların böl
meleri kaldınlarak genit bir han· 
gar meydana getirmek mümkün
dü. Bu hangar bet tayyare alabi
lecekti. Bu hangarın zemini müte 
harrikti ve tayyareleri eğilince ba 
!onun altından salıveriyordu. De
nizde tayyare gemileri neyse, ha
vada Akron balonu da o idi. Yal
nız şıı farkla ki denizdekiler 60 -
70 tayyare aldıkları halde, Akron 
balonu ancak bef layfare intihap 
ediliyordu. 

Bu ayın üçünde saat 19,30 da 
Akron balonu bir antrenman uçu
•u yapmak için havalanmı,tı. Sa
at 12,10 cenuba teveccüh ederek, 
Filadelfiya' dan geçiyordu. 

Saat 20,35 te balonun süvarisi 
uzakta tim,ekler gördü. Telsiz de 
Washington üzeı·inde fırbna hü
küm sürdüğünü bildiriyordu. O 
zaman balon fırtınadan kaçmak i
çin •arka döndü. 500 metre hava-

dan uçuyordu. Fakat sahili döndü 
ğü zaman fırtına yetİfti. 

Saatlerce fırtına ile, sisle müca 
dele ederken zannedildikine gö
re, bir yıldırım balona isabet etti. 
ve yangın batladı. 

Gece yarısından sonra bir bu
ı;ukta da denize düştü. Su o sıra
da ikinci süvari ile mürettebattan 
üç kifinin bulunduğu kumand~n 
kabinesine hücum etti. Sademenın 
,iddeti dört kişi denize fırlattı. 
Bunlar o civardan geçen bir va
pur tarafından kurtarıldılar. Fa
kat fırtınanın şiddetinden ve bu, 
ne de başka vapurlarAkron'un en 
kazına yeti~emediler. Balonda bo
ğulan. 73 ki•i boğuldu, gitti. 

Akron'un imdadına gönderilen 
J . 3 balonu da, yüksek tevettürlü 
bir elektrik teline çarptı. Balon a
te• aldı. Bu balon da altı ki,ilik 
mürettebatı ile denize dü,tü. içle
rinden dördünü kurtarmak müm
kün oldu. 

Franzısların Dixmude, lngiliz
lerin R-101 balonlarının uğradığı 
feci kazalardan sonra, Akronun 
bu akibeti de Amerikada kabili
sevk balonlar aleyhine bir cereyan 
uyandırmı,tır. Diğer taraftan bu 
balonların in,ası da milyonlara 
mal olduğu için, aleyhte bir cere
yan kuvvet bulmaktadır. 

KADIKÖY 
HAVAGAZI ŞİRKETi 

Y ~1·ın'4:i pazartesi günü seat 15 te Ka

dıköy' ünde Süreyya Pata sineması sa

lonunda verilecek olan ameli yem.ek ve 

pasta piıirme deraine bütün 

fendileri davet eder. (2037) 
Hanıme-

" --·-----------
As.9'eri fabrika

lar ilanları 

Bakırköy barut fabrikaları 
arazii haliyesinde biten Yetil 
otlan biçip bir kısmını Fabri
ka ihtiyacına terkederek kıs
mı diğerini bila bedel almak 
üzere bir müteahhide ihale e
dileceğinden bu baptaki şart
nameyi okumak üzere her gün 
ve müzayedeye girmek için 11 
Mayıa 933 perşembe gÜnü öğ 
leden sonra Barut Fabrikala
rına müracat eylemeleri. 
(228) (1646) 

100000 ,, ,, ,, Mertekli ,, 
200000 ,, ,, ,, Kasap çeşmesi ,, 
200000 ,, ,, ,, Büyiik Egrek ,, 
250000 ,, ,, ,, Kaleboyu ,, 

75000 ,, ,, ,, Haydut pınar , 
30000 ,, ,, ,, Haydut pınar ,, 

yanİk 
Balada mevki ve miktarları yazılı kömürlerin bir buçuk se· 

ne zarfına kat ve imali arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 1-5-
933 pazartesi giinü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Ev
kaf müdürlüğünde Varidat müdürlüğüne müracaatları. 

(1533) 1749 

Alemdağında Reşadiye karyesinde vakfa ait 177 dö
nüm Tarlanın üç senelik icarı arttırmaya çıkanlınıthr. İhale 
si 8-5-933 pazartesi günü saat 15 te dir. Talip olanların latan 
bul evkaf müdüriyetinde Varidat müdürlüğüne müracaatla
n. (1644) 

Saynnocağı vakıf arazi sinden Keçesuyu mevkiinde 6 
dönüm Tarlanın üç senelik ican arttırmaya çıkanlmı§hr. 

İhalesi 8-5-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip o
lanların İstanbul evkaf müdüriyetinde varidat müdürlüğüne 
milracaatlan. (1640) 

ÇaVU§bqı Vakıf çiftlik binası önünde 20 dön~ tarla
nın bir senelik icarı arttırmaya çıkarılınıttır. lhalesı8-5-933 
pazartesi günil saat 15 tedir. Taliplerin İstanbul evkaf mil 
dürlüğünde varidat müdüriyetine müracaatları. ( 1641) 

Alemdağm'da Sultan çiftliği önünde çayırdan müfrez 
15 dönllin Tarlanın Üç senelik icarı arttınnaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 8-5-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip o
lanların İstanbul Evkaf müdiriyetinde varidat müdürlüğüne 
müracaatları. (1642) 

T erkosda vaki Mandıracı çayırı otu 
T erkosda vaki Silihtar ağa çayırı otu. 
T erkos gölü sazları 
Çatalca kuasma tabi T erkos nİhayetinde Evkafa ait i

ki kıt'a çayırın 933 senesi otları ve Terkos gölünün bir sene 
lik sazları arttırmaya çıkarılrnııtır. ihalesi 8-5-933 pazarte 
si günü saat 15 tedir. Taliplerin İstanbul Evkaf müdiriyetin 
de Varidat müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1643) 

Çavuşbaşı vakıf çiftlik dahilinde Şimalen küçük göle 
garben küçük göle altında be d ile çıraklık deresini takiben 
Çavuşbaııı deresinde cenuben ~ar~lık dereyi t~~~n kest~
ne deresi şarkan Murat çeşme sile duz kestane buyuk ve kü
çük gölgelik mevkiine kadar olan hudut ile mahdut mer'a ile 
dahilinde bulunan (200) dönüm tarla ve çiftlik karıısmdaki 
sazlı tarla namile maruf 15 dönüm tarlanın üç senelik İcarı 
arttırmaya çıkarılmıştır. lhales~ 8-5-933 pazartesi günü' 
saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul evkaf müdiriyetinde 
varidat müdürlüğüne müracaatları. (1645). 

3 üncü kolordu 
ilan1arı 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın alınacaktı. Verilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihale
si 17 Nisan 933 pazartesi gü 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnamesini ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. komisyonuna mü 
racaatları. (78) (1485) 

1806 

iat. Mr. Kumandanbğı 
Satınalma kom. ilAnları 

-

Ordu ihtiyacı için 30 adet 
çelik tel halat 60 adet gendir 
halat ayrı ayn iki ,şartnamede 
kapalı zarf suretile 17 -4-933 
pazartesi günü saat 14 de sa· 
tın alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya girişecek: 
lerin teklif mektuplarile belli 
vakitten evvel komisyon riya
setine vermeleri (580) (1355) 

1520 

Üsküdar icra Memurluğundan: Oı 
küdar Şehcami arkasındaki sokakta 
32 numaralı hanede mukim iken el· 
yevm ikametgahı rn~hul demirci Yu 
ıuf efendi. 

Celiılettin Beyin bir kıt'a musad· 
clak kontura! bedeli icardan mütera
kim matlup olan 3250 kurutun temi
ni tahıili tarafınıza benyi taıtir teb
liğ edilen ödeme emri ikametııalunı
zın meçhulü hasebile tebliğ edileme
mit ve ili.ola t~b~iğ~~ icraaın~ .karar 
verilmiftir. T anbı ılandan :tibaren 
bir ay zarfında daireye 933-471 nu
mara ile müracaatta bu bapta kanu
ne'n şayanı kabul bir itjrazınız .~arıa 
dermeyan etmeniz veya bu muddet 
zarfJnda icra ve ifli.s kanununun 74 

(lPEKlŞ) 
Bursa Dokumacılık ' 

ve Trikotaj T. A. Şirketinden: 
Heyeti umumiyeyi içtimaa davet 
Şirketimizin 1932 aeneai heoabatının 

tetkiki için 30 Mart 1933 tarihinde top 
lanan heyeti umumiyemizde eaaa muka
vele mucibince arandmuı lazmıgelen ek 
seriye! nİ&abı temin edilemediğinden, 

İçtima 30 Ni&an 1933 tarihine müaadif 
pazar gününe tehir edilmi,tir. 

Ticaret kanununa ve esas mukavele
namemiz ahkamına nazaren ittirak hak
kına malik olan hissedarlarmuzın içtima 
gününden liakal bir hafta ev
vel Şirketin latanbul'da Beyo(ı

lu'nda istiklal caddesinde kain ıubeıine 
müracaatla hiaae senetlerini ıöıtererek 
içtimaa ittirak edebilmek için rey puıu 
laaı almaları ve içtima günü saat onbet 
te içtima mahalli olan lstanbulda Türki 
ye it Bankaar latanbul şubesi binaaını 
teırif buyurmaları rica ve ilin olunur. 

Meclisi idare 
Ruznamei müzakerat: 

1 - 1932 hesap senesine müteallik 
Meclisi idare ve Muralııp raporlarının 
okunması ve tasvibi, 

2 - 1932 ıeneıine müteallik bilanço 
ve kiıruzarar hülasaı hesabiyeoinin tet
kik ve kabulile Meclisi 1 darenin ve Mu
rakıplerin ibrasr, 

3 - Müddet; hitam bulan Mecliıi i
dare azalarının yerine aza intihabı , 

4 - 1933 senesi murakıp)erinin tayi
ni, 

5 - 1933 hesap senesi alelade heyeti 
umumiyeaine kadar müteber olmak üz
re Meclisi idare azalarının baldo huzur 
larile 1933 senesi murakıp ücretlerinin 
tespiti, 
huıualarından ibarettir. (2045) 

Üncü ~addeai mucibince mal beyanın 
da bulunmanız lazım gelip akıi talı
dinle hapis ile tazyik olunacağmız ha 
kikate muhallif beyanatta bulundufu 
nuz takdirde hapis ile cezalandınla
cağımz ve bu müddet zarfında borç 
ödeme veya itiraz etmediğiniz takdir 
de cebri icraya devam edileceği ma-
1ümunuz olmak ve ödeme emri tebliği 
tebJig makamına kaim olmalc Üzere 
ilan olunur. (2026) 

ait ilin: 
Maliye Vekaletinden: 

14-12-932 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hası 
Fevzİpa§a - Diyanbekir demiryolunun Şefkatli istasyon 
dan sonra olan kısmmm inşasına tahsis edilmek üzere yapıla 
cak 12,000,000 liralık istikrazın "A" tertibİnİ teşkil e· 
den 4,000,000 liralık kısmının kayıt muamelesine 1 Nis 
933 te başlanacak ve bu müddet bir ay devam ederek 30 nİ 
san 933 akşamı bitecektir. 

1 -- Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer lir 

2 

3 

4 

5 

lık itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle 
pılacaktır. 
Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıy 
cakhr. 
Bu itibarla tam tahvil altını§ lira itibari kıymetinde 
lup bunun için her tertibe ait yirmi liralık tahvil ta 
tahvilin üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de 
nisbette ittirak hakkını verir. 
Bu defa kayit muamelesine batlanan "A "tertibine ai 
tahvillerin ihraç fiatı yÜ zde doksan be§ olarak tesbit 
dilmittir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet za 
fında on dokuz liraya satılacaktır. 
lstikrazm faizi o/o 5 tir. Bunun için her tahvil bir lir 
laymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrin 
evvel tarihlerinde yapılacak kqidelerde kazanan n 
maralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet 
--

2 
2 
6 

12 
578 

Türk lirası 
beherine 

30,000 
15,000 

3,000 
909 
120 

Y eldbı Türk Lirası 

60,000 
30,000 
18,000 
10,908 
69,360 
----

600 188,268 
Yukarıda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ':' 

tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertı 
lerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. • 

"Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edil 
cek i§bu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap . ve t~bit 
dilmit olduğu ayrıca brotür halinde yapdan neşnyatla ızah 
dilmiştir. Bu broşürlerin kayit muamelesini yapan bankalar 
dan talep edilmesi. 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu istikrazın tamamen itfası 
na kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

8 - Bu İstikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, müna: 
kasa ve mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üz 
rinden başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmı 
ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde d 
başabaş alınır. 

Kayit muamelatı : 
9 - Kayit muamelesi · Tü'"kiye Cümhuriyeti 

Bankası ile Ziraat, lş ve Emli k Bankalannuı merkez 1/ 

şubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu ankala 
dan başka Istanbul'da Osmanlı, Sovyet Sosyalist Cümhur' 
yelleri İttihadı Ticareti Hariciye Bankası, Selaruk, Komme 
çiale, Franko - Asyatik, Ame~ikan Ekispres, Doyçe Ban. 
Doyçe Oryant Bank, Banko dı Roma Felemenk Bahri Sefı 
Bankalarile ayrıca ilan edilece k diğe; bankalar tarafından d 
icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak " A " tertibine ait kayit mua 
melesi için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilind 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerin 
geçmek üzere gene hamiline muharrer yirmi liralık muvak 
kat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbu zlarm aaıllarile ne zaman değiş 
tirileceği ayrıca ilan edilecektir. 

1258 152 

• p· 
1 

BOJük Tayyare ıyangosu 
YENi TERTiP BAŞLAMIŞTIR 

1. ci leside t t Mayıstadır 
l'ek çok ikramiye ve milkAfatları havi olan yeni tertip 

pll11ı111 piyango gitelerlnden lateyiniı. 1832 

Darinafaka Ll•e•I 
MüdürHliünden: 

Mektep yatakhanelerine yap
brılacak 60 adet elbise dolabının 
pazarlıfı kesilmek üzere taliple
rin 20 Nisan 933 perşembe günü 
saat 10.50 de ve ,eraitini öğren

mek ve nümuneyi görmek istiyen
lerin her gün Nuruosmaniyede Ce
miyeti T edrisiye merkezine müra· 
caatları. (1651) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Huk" 
Malıkeuı .. lnden: Galatada Badem ~ 
kafında (4) numaralı hanede .. ııı 
ilıen 10-3-933 tarllılnde Ye.fal ed~ 
Madam Deapinaımı terekeame -"'. 
k- TU1Jet eclhnittir. Jı&n ~ 
den itibaren alacaklı Ye Tereceklil' 
rln ve sair .W.... olanl.m lıir aY; 
miraaçılann üç ay sarfında BeJ ii' 
dördündl aulh hulruk mahkeme• 
müracaatlan lüzuma ilan olunur·

1
,f 

(20 

at1 ZA YI - 28734 numaralı Sans oJ1' 
ıubesincle~ aldıi°?. ?""af cii:od• ~;ı 
:ııayi eyledım. Y en111nı alacaiım·. d• 
mü yoktur. (2023) V.c 
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Fevzi Paşa .. Diyarbekir 
J.rt Demir Yolu lnşaahna 

tahsis edilecek olan 

o 

ihraç F!abı 9 S 

ltf a müddeti: 20 Sene 

• 

o 
ve 

• 
o5Faizli1933 Is ·k az 

2 
2 
6 

Cem'an 188 268 liralık 600 
adet Senevi iKRAMiYE 

Büyük lkramiyeler: 
HER SENE 

adet 

'' 
'' 

30 000 Liralık 
15000 

3000 '' ,, 
• • 

TEMiNATI: 
Düyuna Umumiye bitçenade tah•l•at 

İkramiye ve Senelik 
mürettebat. 

CÜMHURİYET MERKEZ 
BANKASINCA 
ödenecektir. 

.J KA YiT MUAMELESi 30 NiSANA KADAR 
• 

TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞUBELERiNDE 
Kaydı Kolaylaştırmak için 

e 
:P Taksitli veya Avans Şeklinde Sabş Yapdır. (2049] 

1911 

' 

, • • 
• lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
~ Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli o
e lup tamamı 3480 lira kıymeti muhammeneli Süleymaniyede 
· Şemsettin molla gürani mahal lesinde Y oğurtcu oğlu sokağın 

da eski 17, 17 yeni 35, 4 numaralarla murakkam mukadde
ına tahbnda dükkanı müştem il hane elyevm maa bahçe bir 

e hap hanenin tamamı açık artt ınnaya konmuş olup şartname-
, nin 16-4-933 tarihinden itiba ren dairemizde herkes tarafm

daJl görülebileceği gibi 24-S-9 33 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile sa

' tılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
~t 15 ni bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
11 kalmak üzere 8-6-933 tarihine müsadif perşembe günü yine 

saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapdacak olan artbnna
smda gayrımenkul en çok art tırana ihale edileceğinden talip 

e !erin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
e akçesirıi. veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil 
, bulunmaları lazımdır· Mütera kin vergiler ile vakıf icaresi ve 

Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüswnları müşteriye ait
tir. 2004 numaralı lcra ve ifla <;kanununun (126) mcı madde 
sinin dördüncü fıkrasma tevfikan bu gayrımenkul üzerinde 
İpotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sa 
hiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve r:nasarife dair olan 
idclialarmı, ili.n tarihinden iti haren yirmi gün içinde evrala 
miisbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile 
aabit ol~11.c:bkça satış bedelinin paylasma.smdan hariç kala· 
caklan cihetle alakadaramn iş bu maddenın mezkUr fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat alınak isteyenle
rin 932-1978 doaya nunıarasile müracaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

Muhtelif alimantuyon malzemesi takas kaydile ve 
kapalı zarf usulile miinakasay a konulmuştur. 

Münakasa 15-6-933 tarihine müa~dif perşembe giinü 
aaat IS te Nafia Vekaleti satmalına komısyonunda icra edile
cektir. 

Talipler cari seneye ait 
vakkat teminatlarile birlikte 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Ticaret odası vesikasl ve mu
aym gÜn ve saatte komisyona 

Bu husustaki şartnameler lstanbul'da Haydarpaşada 
Liman işleri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafia Vekaleti Le
vazım Müdürlüğünden (On) lira mukabilinde satılmakta

~ _dır. (1576) 
- - -

1-' Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

1 
Sarıyer Malmüdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Dönllm Bedeli icar ııeııevt 
100 lira İıtlnye Balabandere Tarla 60 

Ayazağa çiftliği yanında Bahçe 50 100 " 
Derbent karakolu yanında Tarla 8 40 " 
Baltalimanında Sebze bahçesi 120 308 il 

Yukarda cinıi ve döntlmleri gösterir dört parça tarla ve sebze bahçesi 30-4-933 
dörtte bir ıene müddetle icua verilmek üzere ve bedeli icarı peşinen istifa edilmek 
yedeye nzedildiğinden taliplerin % 7,5 pey akçelerile komisyona mliracaatlan. 

pazar saat on 
fartile müza

[1637) 

ihtira ilanı 
"Atet silahları için sulp nazım

lı kama" hakkında istihsal olunan 
30 mayıs 1931 tarih ve 1191 nu
maralı ihtira berab bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahere dev
rüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galata' da Çinili 
Rıhtım Hanında Robert Ferriye 
müracatları ilan olunur. (1697) 

1729 

lstanbul Tapu Ba9memurluğundan: 
Gedikpa9ada mukaddema Emin Si
nan elyevm Mimar Hayrettin mahal
lesinde Gedikpaf& hamamı sokağın· 
da yeni 38 No. lu Kavaf Ahmet Efen· 
di mahlulüaden evkaf namına mukay 
yet olan bir kıt'a araımm Mbt mua· 
meleai talep edilmekte U. de enelkl 
Mhibi Ahmet efendinin Yordan efen 
diye olan borcundan dolayı haciz def 
terinde ilimatı nizamiye icra memur
luğnnun 4 mart 328 tarihli bir haciz 
mevcut olduiu halde icra dairesin.in 
buna dair c:evabmda oenedat müdür
lüğüne mezkUr tarihte bir tezkere ya 
zddıiı aadıra defterinde l'Örülmekte 
ioe de batka bir muamele ve takip ol
madığı e1U defterinden anl&flldıiı 
dosyasmm bulunmadıtı Te hatta mez 
kur defterde No. Tana da bimleri bi
le yazılmadıfı beJan edilmekte olma 
oına binaen bu baptaki karara tevfi· 
kan bir ay zarfında mezkilr haciz •· 
l&kaaı olan var in latanbul Tapu idare
sine müracaatlan, aksi takdirde haciz 
i9aretinin refolunacafı ilin olunur. 

(2040) 

Kadıköy icra Dairesinden: Bir bor
cun temini için mahcuz olup açık art 
tırma ile aablarak paraya çevrilmesi 
mukarrer bulun~n komodin masa, 
port manto ve saır ev "§yası 24-4-933 
pazartesi günü saat 10 dan 12 ye ka
dar Kadıköy pazar mahallinde satı
lacağından yüzde iki buçuk resmi 
delliJiye mütterisine ait olmak üzere 
taliplerin me zkUr gün ve saatte ma ... 
hallinde hazır bulunacak memura mü 
racaat eylE>meleri ilan olunur. (2015) 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında in 1 

şa edilmekte bulunan talebe pansiyonu, Rektörlük binası, 
Teşrih, T eşrihi Marazi, Zootekni Enstitüleri ve Süthane ve 
Şaraphane binalarının kalorifer tesisatı yirmi bir gün müd
detle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkiir tesiaatm münakasa evrakı elli lira mukabilin
de Vekalette Yüksek Mektep ve Enstitüler Bürosu Müdürlü
ğünden almacaktır. Taliplerin münakasa şartnamesinde ya
zdan vesikalarla ve kendi tekliflerinin yüzde yedi buçuk niı
betinde muvakkat terninatlari le birlikte ihale giinü olan 26-4-
933 tarihine müsadif çarşamba gilnü saat lS te Vekalette mü 
racaatları ilin olunur. (1494) 1659 

Teminat olarak nakit, çek kabul olunmaz. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundana 

- ... 1400 ili 1600 Ton Rekompoze kömürü: 
Kapalı zarfla münakasa sı 17 Nisan 933 pazartesi gi.inii 

saat 14 te, Harp Gemileri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda 
miktarı yazdı Rekompoze kömürü kapaL zarf usulile müna
kasaya konulduğundan şartnamesini görmek iıtiyenlerin her 
gün ve mezkUr kömürü itaya talip olacaklann da münakasa 
gün ve saatinde muvaldlat teminat makbuzlarile birlikte Ka 
snnpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müra
t.aatlan. (1276) 1614 

DAKiK ZIYA Memedeki çocuklara ilk yedirilecek 
çok kıymetli ve aıhbl bir gıdadır. 

1541 

1 
l.tanbal Belediye•I ili.alan 1 ._ ___ _ 

Kadıköy dairesinden : İbrahim ağada mevcut ve 31 
Mayıs 33 akşamına kadar dökülecek takriben 1500 araba Çö
pün açık arttırmasında teklif olunan 4000 kurut bedel az; 

görüldüğünden tekrar açık ar ttınnaya konmu§tur. F azlasiy
le talip olanların 24-4-933 pazartesi gilnU ıaat 15 te Daire en 
cümenine müracaatları ilan olunur. (1647) 

• 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
vapuru 17 Nisan 

PAZARTESi 
s\inü akşamı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Sıımsun, Ordu, 
Gireaun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentalığına müracaat 

Tel: 21515. 

---(1992) 189() -
- ----· 

,\llUA YENEHANE NAKLi 
C'..ülh•- Üroloji Muallimi 

Dr. Fuat Kamil 
Mua,_-......ım Takaim'de abide 

Imrtumcla Şark aparbmaıuna 

._ ... Mldetnıiftir. <1s99> ısso ... 

KiRALIK HANELER 
a.ıurtıiyGnde Kartal Tepede Ak111 

caddeai=de 11 " 13 aumaralr beter o
dalı, chp yağb lıoyalı, ayn ayn bahçeli, 
her tarWıacla elektrik teoiaatnu havi, ıu 
yu bol, ıflneti mebzül gayet ıı&bi n kul 
lanqh iataa,_ pek yalan iki hane ld
ralıkbr. 

Gennelc n pawhk etmek için hat bo 
JUDcla 60 numaralı eve mtiracaaL 

Beyoflu Dördüncll Sulh Hukuk 
m.hkenı.eaiııden: Terekeıine mahke 
m- Yu'lyet edil- mütenffiye Me· 
dlha H- U. K.na1 Be,in yan Y•· 
nya uhdeainde bulunan: 

1) Galatada Alacameacit mahalle
ıinde çapa çdanazı aokafında atik ve 
cedit 3 numaralı ve 1200 lira muham 
men kıymetli hanenin tamamı açık art 
-·suretiyle 18 mayıs 1933 perşem 
be günü saat 14 te aablacaktır. 

Rüeumu delliliye ve ihale pulu 
mliıteriaine aittir. Satıı bedeli peıin
dir, ta1ip olanlann kıymetinin yüzde 
yedi buçuğu niabetinde pey akçeeiyle 
mezkU.. gÜll ve saatte Beyoflu dör
düncü •ulh hukuk mahkemesinde ha 
zır bulunmalan Ye fazla malıimat al
mak ve müzayede prtnameaini gör
mek iateyenleria 932-179 numara ile 
mahkeme kalemine müracaatları lüsu 
nıu illn olunur. (1213) 



-Istanbul hükiimetile temas 
izzet - Salih Paşalar heyeti - Bile. 

cikten sonra Ankarayaeee 
12 KANUNUEVVEL 1920 

Damat Ferit Paflllllll biyaneti, 
düfmanlarla beraber ~ her 
kesin bildiği ve inandığı bir haki
kattir. Onun için latanbulda D• 
mat F eridin riyaıet ettiği bir kabl 
nenin memlekette zaran mahdut 
olur. Hain bilinen bir bük6-
met, Anadolu üzerinde, eaaalı bir 
tesir yapamaz. Halbuki namu.Ju, 
nüfuzlu tanınmı' zatlardan mürek 
kep bir İstanbul hühUıneti; i9leri
mizin cereyanına zarar verebilir. 
Onun içindir ki, Damat Feritten 
ıonra gelen Tevfik Pa,a hüldlme
tinin harekatını daha yakından ta 
kip etmek lazımdır. Herkes, "Da
mat Ferit kabinesi dü9tü, yerine 
Tevfik Pa,a kabineıi geçti. Buka 
binede Salih ve İzzet Pqalar ıl· 
bi rical var!" Diye sevinirken; 
Mustafa Kemal Pata, ba Taziyet 
karşıGmda daha enditell daha 
dikkatli hareket etmek ıhım re
leceğini söyliyor. Onun bu lddiaaı 
nı rnübaliğalı bulanlar oldu. Hal
buki hadiseler, kendisine hak Ter
di. l,te Ankara ile teınaa için, An,. 
karayı ve Büyük Millet Mecliaiııi 
yumu,atmak için hareketler tek. 
lifler ba,ladı. . • ' 

Tevfik Paşa Hükiimetl Ankara 
ile münaseb'!ta girmek lıtiyor. Bu 
meselede en faal rol il; Dahiliye 
Nazı~ı lz~~t P-.a almıftır. Erklnı
harbıye yuzbafıaı Nefet Bey ( fİm
di ?1İralay) izzet Pqanm bazı not. 
lan~e Ankaraya geliyor. Notlann 
hul~sı 'u: Hakimiyeti Oamaniye 
dahılınde İzmirde Yunanlılar ta
rafındı:-n bir idarei huausiye ka. 
~ul. e.dılmek •artile ıulb . yapmak · 
umıdı ••.. 

Notlardan ve alman haberler
den anlaşıldığına göre TeTfik Pa
~ Hükfı~eti; Türkiye Büyük Mil
let Meclısı Hükiimetine onun m.. 
hiye_t ve salahiyetine d~ir hiç bir 
malu ata malik değil. . . Musta
fa Kemal Paşa; onları bu noktada 
tenvir eden mufassal bir muhtıra
yı ayni zabitle latanbula gönder
di. Bundan baıka izzet ve Salih 
Paşaların da dahil olacafı bir he
y:t, Bi~eciğe gelecek, orada Bü
yük Mıllet Mecliıi Reiıi Muıtafa 
Kemal Pafa ile görütebilecek. 
Nihayet geldiler, görüttüler B~ 
tarihi mülakat; ayın be,lnd~ Tiıku 
buldu. 

* • • 

Halbuki Muıtala Kemal Pqanm 
makaadı, latanbulda bir hükiimet 
tanımadıfını anlatmaktı. lstanbul 
HtUd\metini tanımayınca onun na
zırlarını da reımen tanımıyor de
mektir. En nihayet bu cihetler', va
zife ve aalabiyet meselesi bir tara
fa bırakılmı9, öyle ııörüfülmü, ... 
lıtanbul Heyetinin ne tespit edil
mit bir kararı, ne de bir karara 
varmak için aalahiyeti varınıf .• 
Bir kaç aaat görüfüldükten aonra 

AhnMt J,,,..t ı>e Salih POfGlar 
mül&kata nihayet •erilmif. lıtan
bul Pqalan Muıtafa Kemal ile ve
da etmek l1temi9ler. Reiı Pata; 
buna lüzum 70k. • Ankarada yeni
den rörilfOCCIU, demi9. • itin açı
lı onları teTkif etmif, Ankaraya 
getirmlt-. Fakat Ankaraya geliş
lerini; Anadolu HükOmetine ilti
hak teklinde ıöatermekte menfeat 
taaanur etmit- • Hakimiyeti Mil
liyeye de 9öyle bir fıkra yazdır
mı9: 

"Düpnanlarımuuı Türklüğü ve 
Tilrlriyeyi mahvctmelr için ötedenb.ri 
müracaat ettikleri veıuntt.,. biri de 
memleketin münev&Jcr lrumilc &lafa .. 
na alaka ve merbutiyetini ulıar et
,,.q olan zev~ ttuyİk ve emirlerine 
itaat etmiyenleri ilna etmelı olduiu 
malumdur. Otedenbm /ngilizlerin ve 
/ngilU.lere alet olan takibatına, tanu
audatına mana: kalan ve reami vaaıi
yctLeri dolayuile daha ıiddetli talıiba
ta uğnyacalılannı anlıyan latanbul 
kabineai erk8nmdan l~ Paıa, Sa
lih POfG, Ha .. yln Kdııım ·Bey, l.tan
bul münevverlerinden Münür, Cevat 
Fatin Beyclendüer, BilyiJk Mület Mec 
IUi Hükiimetüe temaa etmek vcftlen· 
le l.tanbuldan çılımlflar, memleketin 
hayır ve •el8metine daha müeuir au
rettc ~lf"'alı a,..re Anadoluya ilti
hak etmlflndir.,, 

l9te iki gündür, Ankarayı doldu
ran latanbul Patalan hikayeainin 
lçyüzU budur. 

Bilecik müllkatınm naaıl cere
yan ettiı}ini, bana orada Mustafa 
Kemal Pata ile beraber bulunan 
Saruhan meb'uıu Mahmut Celal 
Bey (9imdiki lktıaat Vekili) bü
tün teferrüatile, inceliklerile an
lattı. Celal Beyin anlattıklanru 
defterimin bqka bir yaprafına 
kaydedecefim. 

MiLLiCi 

İçecek su 
Aakarada ne aaları 

içiliyor? 
ANKARA, 15 (Milliyet) - Anka· 

rada içilecek .,. iti b.th b.9ma bir 
ıneaeledir. Şehir ıre civarmın içtiği yer 
li aular umumiyetle kireçlidir. Kapalı 
titelerle aatılan yerli memba suları bi
le fula mikdarda kireci havidirler. 
Onun için Ankarada iyi lstanbul tu· 

yu içmek bir aıhhl zarurettir. Anka
raya damacanalar içinde lstanbulun 
me§hur aulannın hemen hepainden ge 
lir. Fakat, pahalı sahlır. Bu p~hahh. 
ğ-ın yegine ıebebi tren ücretinın faz .. 
lalığıdır. Demiryollar idaresi yakmda 
nısıf tarife tatbikına ba9ladığı vakit 
Ankaralılar da lstanbul aularmı daha 
mutedil fiyatla içebileceklerdir. 

• • • 
Ankarada en ziyade aarfedilen la-

tanbul suyu Tatdelendir. Bunun alt
mıt dört kiloluk damacanaları piyasa 
da iki yÜz elli kunıta, bet kiloluk bin
likleri otuz bet, üç kiloluklar yirmi, 
bir buçuk bardaklık küçük ti~leri de 
bet kuruta satılmaktadır. Kayıtdatı, 
Yakacık sulan da ııene bu fiyatlarla 
evlere kadar teılim edilmek tartile aa
tılmaktadır. Bunlardan yalnız Kocata 
tm damacanaaı ÜçyÜz kuruftan aJ&ğı 
•erllnıemektedir. Ta9dele11 auyundan 
Ankarada, alhnıt dört kiloluk dama
canalardan ayda altı yüz kadar aarfe 
dilnıektedlr. Kayı9datınm aarfiyatı ay 
da bu damacanalardan yiizelli, Ya
kacık iki yÜz, Kocataf i .. otuz kadar
dır .. Ankaraya latanbul auyu ııetiren 
müeaaeaeleı:. aayılıdır. Buıılann batın
da memurin kooperatifi ııelir ki, bu
raaı yalnız T aıdelen aatar ve gerek 
mahallinde, gerek Ankarada aldığı 

huıuai nakliye tertibatı ile bu iti ba
ıanr ve Ankaradaki Taıdelen ıarfiya 
tının nıafım temin eder. Ayni zaman .. 
da Necati Memduh ve Mehmet mah
dumu Azlz müeaaeaeeri de Tatdelen 
iti ile metııul olurlar. Kayqdağı ıuyu 
nu gene Mehmet mahdumu Aziz Bey, 
Yakacık auyunu Necati Memduh Bey, 
Kocatq ıuyunu de Aktehirli Mustafa 
Bey mileıaeaelerl ııetirirler. 

Ankaranm yerli iyi aulanna gelince 
bunların; belll batlıları AyYalı, Ha
yat, Y alçmkaya memba ıulandır ki alt 
mıt dört kiloluk damacanaları yila 

kırk kuruşa gelmekte, altı kiloluk bbı 
ilkleri on dokuz, ilç kiloluklan da 6g 
kuruta verilmektedir. Diğerlerine na
zaran ucuz olduğu için ortahalli aile 
ye lokantalar bunlan aarfetmekteclir
ler. 

Ankarada Ltanbul auJan aarffyatı 
ııfin seçtikçe artmaktadD". Bu itle al1-
kadar olan, iaimlerinl ırikrettltimlıı 
müe-ler ,,., bllbaua memurin 1ı
pera tifl aularm t-ı. doldurulup dol
durulmadı tını ,,., hile lıarııtınlıp lıa. 
nthnlmadı~ teabit için aık .m ,... 
nl ııelllft partilerden aldıkları ntlm1l• 
neleri belediye lıimya!ıaneolne ve hat. 
t1 Sıhhiye vekaleti 11buratunrlanna 
ııöndcrerelı muaye- ettirmektedir
ler. Vikıa bu aular oldukça •hhf '"' 
fenni ,.kilde doldurulnaakta •e bile 
karıttınlmamaktadır. Ancalr.ı beledi
yede henüz bu ıulann - aıhht muaye 
neıile, ne de fiyatlarile pek yalandan 
al1kadar olmamaktadır. V azlfelerln.e 
candan dütkün olan beledlyemizln 
pek yalanda bu itlerde allı.adar ola
catından limltvanz. 

izzet - Salih Pa,. heyetinde .._ 
firlerden Cevat, (merhuın Vıarto
vn Sefiri) Ziraat Nazırı Hu.eyin 
Kii.zım (Şeyh Muhılni Fant) Hu. 
kuk Mütaviri Münür (Londra S. 
firi), Hoca Fatin Efendi bwunu
yo;du. Heyet, ayın dördünde Bi
ieciğe gelmifti. Muıtala Kemal 
Pa~nın yanında iıe lamet P..., 
Mahmut Celal Bey, Hakkı Behiç 

Bey, Muhiddin Baha Bey bulunu- l•••-----------------------
yorlardı. Bilecik iıtaıyonunun bir Ankara sı· NEMALARI odasında görüfülmü9. . ilk te-
mas, çok entereaan olmUf .•• 
Mustafa Kemal Pqa ilk IÖz olarak 
heyete kendisini takdim ediyorı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei
si Mustafa Kemal!. • Sonra da ki
minle müterref olduğunu acınıyor. 
Salih Pata; muhatabmm bu IOr· 

gusundaki manaya intikal edemi
yor. Kendisinin Bahriye Nazın, 
izzet Pa~nın da Dahiliye Nazırı 
olduğunu anlabnap çahfIYOP. 

• 

Yeni 

Sarışın Venüs 
Marlene Dietrich 
IUiveten dünya havadiale1'1 

Buafla buı ece KulüP. 
GISrillen rağbet herine 

deTam edecek elan 

DOGON GECESi 
Ayrıca Şampiyon 

~~: ı_·. -~ ~ " · •. ' '· 

Türk kızı böyle güzel iş yapar 
ismet Paşa Enstitüsündeki moda sergisi Türk kızının 

yüksek zevkine yeni bir delildir 

Ankarada Jımet pata enstitüsünde 
açılan moda aerııiai tahminin fev
kinde muvaffak olınut addedilir. 
Bu terci Tark lazmm yilkaek kabl· 
liyetlne yeni blY delildir. Bütün Tür
klyede böyle blr aerainin ilk defa 
Ankarada açıldıfını aöylemek haki
katin ifadeıi demektir. Ankaranm 
bütün palde hanımlan, aefireler aer 
ııiye büyük bir al&lı:a göıterdiler. 

Enstitü bu yıl betinci derı yılım 

1 
bitiriyor. Birkaç hafta aonra ilk me
zunlannı verecek. Yüksek Maarif 
Veklleti bu mektepten iyi bir ev ka
dım yetittinneUni iatiyor. Vekilimiz 
bize (daima daha ileri) direktifini 
veriyor. Bu mektep bu teıiaatiyle or
ta derecede meılek kadını detil, yük-

.... .................. .... 
ııek U.tlaaı •hlphri yetiftır-ktİI\ 
Maarif vek11ed .q..rif atelyelerinl llD 

ileri terslJAs '"' t'!lracıhk atel,.eleri 
halin. k..,.lunu buradan yetl..
cek aanatklr lwılanmısm be yurdun 
yanuki ıı.tua• ~de • lleri 
hareketleri ~ etmeelnl lıot-ıaı,tfr. 
Bu aylarda dGnyanm her taralmda 
yeni modalar ortaya ahlır. B&yak -
zlhaneler, her yerde ilkbaharın -

Moda ıergiainin açılıı ırünündc 

Sergide tuvaletler tcıhir edüirken 
yazın yeni modellerini muhıtlerine ta • hanımlar her model geçitini alaka ve 
rubrlar. ileri Türkiyenin Ankaraıı ta takdirle kartıladılar. Ki.mile Hanı
büdir ki bu med .. nty•t harek .. tinde i- mm odasındaki fapkacı talebelerin 
kinci kalmazdı. Enatitüd~ aıpant atol- kıymetli eserleri de ayn bir muvaffa .. 
yeleri.ni yilkaek bilgiai, ihatası ve &ev· kıyettir. Elbiselerin araaında iki tane 

ki ile Muazzez H. idanı ttmektcdir. Paristen gelen model var. Bunlardan 
Muazzez H. geçenlerde Avrupaya git birisi kuma~ından tefrik edildL Diğeri 
mit ve en yeni modeller Üzerinde tel· 
kikat yapmıttı• iki manken hanımın ni kimae mektepte yapılanlardan ayı-
aıra ile takdim ettiği 22 elbize Muaz· ramadı. Sergi bir kere daha tekrar e-
ze:a Hanımın sanatkar terbiyesi altın· dilecektlr ve cumarteıiden itibaren, 
da enstitü luzlannm bir zaferi aayda. dikit §&Pka Ye pasta kısımlan aiparİ§-
Hepsi bu itleri çok iyi anlıyan deiterli leri kabule baılıyacektır. 

~ .. 
ÇARŞAMBA GUNU 
Pek güzel yazılar, resimler, şiirlerle 
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Is tan bul Trakya Şeker 
Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından 

ve Fabrikaları Türk Anonim 
Şirketindem 

Al pullu kristal toz şekeri 
üzere sahlır. her isteyene bin kilodan eksik olmamak 

atideki fiatla 

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

ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet mü,teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adre&': lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: lstanbul Şeker Telefon:24470. 79 
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