
Dün umumi mecliste hesabı 
kat'i raporu görüşüldü. Buse
ne içinde şehirde 148889 mey
ve ağacı dikildi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uııu MAHMUT -
F1AT1 5 KURUŞTUR 

Milli nizam, 
Mali intizam 

ANKARA, {Batmuharririmiz
den) - Harpsonu dünyasının eski 
hayat ve dünyaya göre esasen ba
riz bir hususiyeti vardı. Bu hususi
Yet, iktısadi buhran senelerinde da· 
ha şumullü bir mahiyet almıştır 
Harp bitti; fakat milletlerin biri bi
rine karşı savaşları; açık ve ka
palı bütün tiddetile devam ediyor. 
Bu savaş devrinde hariçten ve da
hilden ge!ecek tehlikelere karJı 
koymanın bell:bqlı iki vasıtası, 
iki silahı vardır: 

1 - Milli nizam, 
2 - Mali intizam. 
Ankara; siyasi ve iktısadi, bütün 

nıücadelelerinde bu iki tesirli vası
tayı gözönünde tutu)ll>r, milli ni
zam ve mali intizam yolunda lü· 
zum gördüğü tedbirleri almaktan 
geri kalmıyor. 

"' "' "' Burada milli nizama verilen ma-
na şudur: Büyük hareket ve müca
delelerde memlekette mevcut olan 
bütün milli kudretlerden, milli ka
biliyetlerden istifade etmek liizım
~ır. Kuvvet ve hesap muvazenele
rınde maddi ve manevi hiç bir ka
biliyet ihmal edilmez. Memleketin 
b~sıni ve hususi bütün tetkilatı tam 
ır ahenk içinde yürütülür. Um\\mi 

hayatın tanzim ve idaresinde biri
birine aykın karar ve teşebbüslere 
nı~~dan verilmez. Şüphe yok ki, bu 
netıceler ,kendiliklerinden hasıl ol
nı8 az. Elde nazım bir kudret ister. 

u kudret, ancak devlet olur. Dev
letin nazımlık vazifesini görebil
tııe5j için de otoritesi olması la-
2rtndır. Yalnız fU var ki hükiimet 
()toritesinden bahsederken, hudut-
1112, ölçüsüz, murakabesiz bir otori
tbe anlamamalıdır. Her otorite gibi 

llnun da murakabesi esaslı bir 
f~~~ır. Hürriyetin ifratı anarşiye 
!tttiırdüğü gibi, devlet otoritesinin 
1 .ratı da istibdada götürür. En na-
2!k if, otoritenin tatbikatında işle
rı, vicdanları, milli heyecan ve ha
reketleri, kanunlara dayanan i 
teşebbüsleri, cemiyetleri hasılı u
tııuıni hayatı tazyik edecek menfi 
tesir ve müdahalelere meydan bı
rakmamaktır. Yersiz ve lüzumsuz 
~üdahaleler yüzünden en güzel 
1'lerin yarıda kaldığı çok oldu. 
lı .. ~illi nizam, herşeyden evvel, 
ııtun vatandşaları milli ülkünün 

etrafına toplamayı emreder. 

"' "' "' Mali intizamdan nasıl bir mana 
lbılanıalıyız? 

Bütçe muvazenesi; mali intiza
lnın ilk şartıdıt. Hiç bir kuvvetli 
&ehep yok ki, bir devletin muva
zenesiz bir bütçe ile Yatamasmı 
~azur göstersin. Buna da esasen 
'?1kan yoktur. Bütçenin muvazene
~~; bir çok sebeplerle bozulabilir. 
Varidat kaynakları; verim kabili
)lıetlerini daima ayni seviyede mu-

afaza edemezler. Burada da en 
lla.zik i,, vergilerdeki verim kab' li
)etlerinin alınan fuzuli ve yanlış 
tedbirlerle düşmesine meydan ver
tııenıektir. 
tıı Y aş&yış seviyesinin zaman za-
1 ~n düşmesi, mali intizamın yok
! llguna delalet etmez. Bütün mese
~; devletin gerek kendi memurla
b nın ve gerek dahile ve harice olan 
,i:).çlarının muntazaman ödenme· 
1ıu:1' ~evlet borçlarının ve taah
•i) e~ı.ni? tam vaktinde ödenmesi, 
ile 11.ıı ıstıkrarın da kuvvetlenmesi
)()} •ebep olur. Mali intizamı temin 
le/'11da muvaffak olmut teşebbüs
lir 

1~ b.?'şında paranın istikrarı ge
lta.d a.g}~ bir para, mali intizam 
ıa -tr nı lli nizamın da çabuk ve 

g a.nı kurulmasına yarar. 

~ "' "' tna~}r. nı~mlekette milli nizam ve tnak. ıntızamın teessüsüne çalış
da.f • herşeyden evvel bir milli mü
dok~ borcudur. Milli müdafaaya 
()} Unan tedbirleri almakta biran 
ı.;1~n te~eddüde düşmek olmaz. Bu 
do} e n_ıılli nizam, mali intizam ve 
ıiıı·ar•ıle milli müdafaa tedbirle
lıuı1 ayati bir zaruret olarak ka
ler' etınek liizımgeliyor. Bu tedbir
da 111 tatbikatı vatandaşlar tarafın
'l>'e n Ve hükumet tarafından maddi 
ilırnıanevi bir çok fedakarlıkların 
lıkı Yarını icap ettirir. Bu fedakar
lerj:rın .. büyüklüğünü; geçen sene
tek ~ukel!efiyetlerile kıyas ede
Eınn ~gır bulmak doğru değildir. 
b. l ıyet politikası ve müdafaa ted
ç 
1\erinin istediği fedakarlıkları öl. 
,.. ·A..,, not'nıal senelerin miktarile 
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~istihlak Vergisi Kanunu~ 
~ layihasının esasları 1 - -- -- -§ Yeni lagilıa Meclise verildi § - -i Kahvenin kilosundan 25, çaydan 501 a kuruş vergi alınması teklif ediliyor § - -- -§ Tütün ve içkiden nekadar vergi alınacak? ~ 
5 ANKARA, 22 (Telefonla) - Hükfımet yeni vergi layiha- 5 
5 !arını Meclise peyderpey sevketmektedir. Layihaların tetkikine 5: 
5 encümenlerde hep birden batlanacaktır. Bu maksatla layihalar := 
5 matbaada basılarak encümen azalarına tevzi edilmek üzere tek- = 
E sir olunmuştur. Layihaların Hazirandan evvel kanuniyet kesbet- E 
E mesine gayret edilecektir. Bugün hükUınet tarafından Meclise E 
:5 verilen ve muhtelif maddelerden iııtihliik vergisi alınması hak- := 
§ krndaki kanun layihasının esasları şunlardır: 5 
:5 Madde 1 - Aşağıda yazılı maddelerin memlekete ithalle- § = (Devamı 6 mcı sahifede) = 
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Bulgaristandaki yeni va-
ziyete itimat edilmiyor! 

Yeni bir darbei lıükiımet mi? 
Zahiren tabii görünen vaziyete rağmen 

yeni bir aksülamelden korkuluyor 
LONDRA, 22 (A.A.) - Yeni 

Bulgar kabinesi derhal iktısadi 
tedbirlere tıevessül ederek bu hu • 
susta bazı kararlar almıtbr. Bu 
cümleden olarak nazır maaşları 
üçte bir derecesine indirilmiş, de
vair rüesasına mahsus otomobil ve 
hususi vagonlar lağvolunmuttur. 
ôrli idare halilletümiş ve gece ya
sağı kaldınlmıf olmakla beraber, 
vaziyet zahiren biraz tabii ,ekle 
girmif gibi görünüyorsa da orta -
lıkta sinir gerginliği ve aksülamel 
hazırlığı endişeleri mahsustur. 
Kral Boris'in kabineye karp vazi
yeti mütereddittir. Tarafeyn ara • 
ı;ında müzakerat cereyan etmekte 
olduğu söyleniyor. 

Alman efkarı umumiyesi, bu 
'darbei hükUıneti alkışlamakta ve 
bunu Avrupai hükfımetlerin buza
manda demirden bir yumruğa her 
halde muhtaç bulwıduklarına de -
lil addetmektedir. 

Fransa ise, bu harekette Balkan 
Bulgar Kral' ;:.,, ., .n. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Marsilya Ticaret Heyeti 
şen şatır avdet etti 

Bazı ihraç mallarımızın Fransaya sevki 
için Pariste teşebbüste bulunacak 

Heyet bugün Marsilya'ya dönüyor 

Marsilya Ticaret heyeti Ankara istasyonunda •• 

Fırka grupunun \ 
Dünkü kararları 

Son senelerde açılmış 
olan lise ve orta mek
tepler kapatılmıyacak 
ANKARA, 22. A.A. - C. H. 

Fırkası meclis grupu idare heyeti 
riymetinden : 

C. H. Fırkan meclis grupa öğ
leden sonra reis vekili Cemil Be
y.'n reisliğinde toplandı. 

1.- Hudutlarda gümrük ka
çaJrçılığının men'i için ittihaz olu
nan teclbirlerden ve muhafız te,. 
kilatı ile ihtisas mahkemelerinden 
fimdiye kadar elde eclilen ve edil
mekte olan net:celer hakkında 
gümrük ve inhiaarlar ookilinden 
filahi izahat talebine dair Cebeli 
Bereket meb'uııu Hasan Basri Be· 
yİn takriri üzerine Vek:l Beyin i
zahatı dinlendi. 

2.- Son senelerde açılmıf olan 
bazı ı'ise ve orta mekteplerin vazi
yetleri hakkında cereyan eden 
müzakere neticesinde bunlann ka· 
patı/maman için hükiimetle mu
tabık kalındı. 

Fransız 
Belediye heyeti 
Bugün dönecek heyete 
Belediye ziyafet verecek 

Evvelki gün tehrimize gelmit ve 
Ankaraya git'11if olan Paris Bele • 

diye Reisi M. Fi
quet ile Meclis a
zasından mürek -
kep heyet bugün 
tehrinıize döne • 
ceklerdir. latan • 
bul Belediyesi, mi 
safirlerini gezdir 
mek için bir prog 
ram hazırlamış -
br. Misafirler, bu 
ıabah mutla Bey-

M. Fiquet lerbeyi Sarayına 
gideceklerdir. O

radan :Adaya kadar bir tenezzüh 
yapılacak ve öğle yemeği Büyük • 
adada yenecektir. Akşam Perapa • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

T abkik Heyetinin mesa
isi yakında bitecek 

Başmüfettiş Tevfik Talat Bey • 

Esnaf Bankası meselef.İ tahkika 
b adli cepheden olduğu gibi Mül
kiye Bqmüfettifi Tevfik Talat, Ma 
liye Müfettişi Rana, İkbsat Veka
leti tube müdürlerinden Cemal Zi
ya Beylerden mürekkep bir komis 
yon tarafından da tahkik edilmek-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ankaraya gitmiş olan Mösyö 
F elix Prax'ın riyaseti altında 
bulunan Manilya ticaret odası a
zasından altı kişilik heyet dün sa
bah şehrimize dönmüşler ve Pen
dik istasyonunda heyetin lstan • 
bulda kalmış olan diğer azası ta • 
rafından karşılanmışlardır. 

Marsilyalı heyet, Pendilcte tren 
den inmişler ve hazır bulunan va
pura binerek Yalovaya gitmişler -
dir. Heyet İstanbul Ticaret Oda • 

1 

sının misafiri olarak dünü Yalova
da geçirmişlerdir. 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 
3 üncü oahifede 

Yıanurtanın akıbeti! ..• 
Felek 

Muvaffakıyetin sırrı 
Mümtaz Faik 

4 üncü oabilede 

değil, felaket ve mağlubiyet anla
rında memleketin ve vatandaşların 
çekeceği ıstırapları, mahrumiyetle
ri dütünmek lazımdır. Yannın bü
yük musibetlerine uğramamak için 

Ticaret Odası şereflerine bir öğ 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

bugünün küçük sıkıntılarına kat
lanmak daha akıllı bir hareket ol-
maz mı? 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Fikirler ve insanlar 
Nurullah ATA 

HiKAYE 
5 inci sahifede 

RADYO 

• Amer:kada işçiler ayaklındı, 
bazı yerlerde karışıklıklar ol
du. Çin kendi tayyarelerini 
kendisi yapacak. 

Tel: { Müdiir: !'318, Yuı itleri müclürU • 2..:;19, 
ldanı .,.. MatLaa ı 243&0. 

Resimlerimiz Kayıreride kurduğumuz; sanayi abidesinin vaz'ı esas res· 
mine ait kıyme.~·i intibalardır. Fotoğraflarda Başvekil ismet Pafantn nu 
tuh söyleyişi, lkhsat ve Nafıa vekilleri Celal ve Ali Beylerle birlikte 

temel atma resmini ifa edişleri görülmektedir .• 

Mühim bir hadise 
Sovyetlerle .Fransa gizli 

bir ittifak mı yaptı? 
Sovyetlerin Milletler Cemiyetine 
girmesi için Fransızlar hazırla~ıyor 
PARIS, 22. A.A. -

Havas ajansı bildiri
yor: 

Büyük bir Amerika 
gazetesine göre, yol
daş Litvinoff ile M. 
Barthou Cenevre ' de 
yaptıkları son görüş
mede, tedafüi ve taar
ruzi olarak bir yeni 
Fransız - Rus ittifakı 
hakkında müzakerat
ta bulunmutlardır. 

Fransız gazeteleri 
bu havadisin heyecan
lı olduğu kadar fanta
zi bir havadis olduğu 
nu kaydetmektedirler. 

Gazeteler, buna ka
naat getirilmesi için, 
milletler cemiyeti . . . .,,. 
muahedesinin hususi • M. Lıtvın oll ve M. Barlhou Cen evr.ı.Je 
ve gizli ittifakları reddettiğini, ve bilecek birşey - değildir. 
milletler cemiyeti tarafından kay- B~. basit düşünce böyle bir ha-
dedilmek ve ahkamına uymak vadıs·n mahiyeti hakkında kat'i 
flll'tiyle mıntakavi misaklara mü- bir fikir ve~"'.bilir. Buna rağmen, 
saade ettiğini hahrlamanın kafi Fra;"~ harıcıY_e n~ırı ile Sovyet 
olduğunu göstermektedirler. harıcıye komıserınin Cenevrede 

Halbuki Sovyet Rusya henüz siyasi meseleleri beraberce tetkik 
milletler cemiye'ti azası değildir. etmeleri, Fransız ve Sovyet mü
Ve Cenevre namzetliğinin kartıla- nasebatı ile milletler cemiyetinin 
şacağı mütküller, muhakkak suret- inkişafı için çok faideli olmaktan 
te milletler cemiyeti çerçevesinde hali kalmış değildir. 
olmak laznnge\en bir Fransız
Sovyet ittifakının neticelenmesine 
daha ziyade tearuz teşkil eder. 

Nihayet taarruzi ve tedafüi bir 
ittifak, askerlerin, mütahassrsla
rm, hukukfinaalarm yardımı ol
madan öyle birkaç saatte yapıla-

l _______.. ·---'----

Sovyetlerin Cemiyeti Akvam azalığı 
CENEVRE, 2 .A.A. - Sovyetle

rin Akvam cemiyeti azalığına 
namzetliği Fransa tarafından ile
ri sürülmektedir. intihap için rey
lerin sülüsan ekaeriyeti lazımdır. 

25 Mayısa hazırlanınız! 
Yarış Komitesi tarafından tebliğ edilmiştir: 

Yans için kaydolunan otomobil, motosik~>et ve bisikletlerin 
muayenderi 23 Mayıs 1934 Çarşamba sabahı (bugün) saat 9 • 
12 arasında muayeno; ve tasnif komitesi tarafından sınıflara ay
rılacağından mezkur saatlerde arabalaı la koşucuların Taksim
de Ford acentalrğında hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

------------------------------------------------·" 
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• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA COR.E) 

O günün zihniyeti 
Daha hürriyete kavuşmadan idare ~e hürriyet 

için ne!cr düşünüyorlardı? 
Bu itilaf atideki maddelere isti- j lunduğundan saltanata ııeniyenin 

nat edebilir: bekasına muteriz olmıyan, yani 
lstipdattan kurtulmak için bu ka serdettiği müddeiyatı devletin be

dar fedakirlrklar yapmakta olan kasile meırut bulunan her fert ve 
millet tali ve istikbalini bir defa da· fırka ittifakı hazıra dahil olabile. 
ha yeni bir hükümdarın keyfine 
talik etmek istemiyeceğinden yeni cektir . ., 
padi,ahın hukuku ahaliyi ahdü ka- Genç Türklerin ittihat için uzat
sem ile tasdik etmesi ve 1293 sene- hkları eli ermeniler tutmak istemi
sinde ne,redi'en kanunu esasinin yorlardı. Beyennamede her ne ka
'ıikmeti metrutiyetin mantıki muk- dar ermenilerle ittihat husule gel
teziyatı dairesinde tadilile ahaliye diğinden bah.:ıolunuyorsa da, bu 
vasi haklar bahıtedeceı.. surette ye- ittıhat lafzından ibaret kalıyordu. 
ni bir Kanunu Esasi tanzimine mu- Abdülhamit hükümeti, genç Türk
vafakatini bir hattı hümayun ile !erin ermenilerle birle,melerini 
ilan eylemesi lazımdır. genç Türkler aleyhinde propagan-

y eni kanunu esasi bir taraftan u- da yapmak için bir si.ah olarak 
mum Osmanlı unsurları arasmda kullanıyor ve onların din ve millet 
ve diğer taraftan Osmanlılarla hü- dütmanlarımızla, vatandan ayrıla
kümdarları arasında bir mukavele rak kendi baıtlarma bir devlet tet-
name t~kil edeceğinden, !İmdiki kil etmek isteyenlerle ittihat ettik
istipdada nihayet verilmesini mü-
teakip bu bapta b:r layiha tanzimi lerini ileri sürüyordu. Fakat genç 
Babııili tarafından ve umum Os- Tü~k:ük aleyhinde ortaya çıkarılaıı 
manlı unsurlarının cemaat meclis- bu f&Yİalar o kadar hakikatten u
leri idaresinden tayin olunacak ve- zak değildi. Çünkü ermeni ihtilal
killerden mürekkep bir encümene cileri, istipdat idaresi yıkılsa da yı
ihale olunacak Ye bu suretle vücu- kılmasa da Türkiyeden ayrılacak 
da getirilen layiha 1293 ııeneıinde g>bi hareket ediyorlardı. 
ne,rolunan kanunu eaaainin 65 nci 
maddesinde yazılı olduğu gibi be
her eli i hin kiti için bir m-ebus inti
habı suretile teşkil edilecek umu· 
mi mecliste tetkik ve tasdik olun
duktan ve padi,ah tarafından ka
bul edildikten aonra mer'iyet kes
bevliyecektil'.,, 

ittihat ve Terakkinin ta bidayeti 
teşekkü "ünden umumi harp nihaye
tine kadar <!e-~am eden İcraatına 
taalluk eden evrak tetkik olunduğu 
zaman, o te,ekküle dahil olan ze
vatın mutlaka dar düşünceli ve bir 
cok hususlarda muhafazakar kim
;elerden mürekkep olduğunu kabul 
etmek lazım gelecektir. Bakınız, 
meşrutiyetten daha hiç bir eser ol
madığı ve mefnıtiyetin ne suretle 
istihsal edileceği de bilinmediği za
manlarda memleketin Osmanlı pa
dişahlarının zulümlerinden neler 
çekmiıt olduğu ve o esnada Osman
lı cley\etinin tahtanı iıtsal eden 80ll 

-dı,..h Al>clülhamitten de neler 
çektiği düfÜnülmiyor ve bu fena
lık membamın kökünden temizlen
m~si lıizını olduğu hatırlarına gel
mıyordu. Genç Türklere bakılacak 
olursa, bu devletin devam ve be
kası mefrutiyetle idare olunmakla 
beraber, aaltanat ve hilafetin de 
ibkasile mümkündü! 

Müstakil Osmanb idaraei hakkın 
daki d•ncelerinde genç Türkler 
diyorhı"Tdı ki: 

.. :yeni kanunu esasinin ahalinin 
•ahsi ve. içtimai haklarına ve salta
natı senıye namına bugüne kadar 
vukubulan taahhüdatı resmiye ah
kamına ~uvafık bulunması tabii 
olup, ezcumle 1293 hattı hümayu
nun~~ ta~h~üt _edilegelmiş olduğu 
'eçhı .e Hılafetı küberayı İslamiye 
ve Saltanatı Osmaniyenin hukuku 
ve Osmanlıların hürriyet ve muıa
vatı ve vükela ve memurinin mes
uliyet ve salahiyeti ve meclisi umu
minin hakkı vukufu ve mahkeme!e 
rin iıtikli.li ki.mili ve müvazenei l 
maliyenin sıhhati ve idarei vilayet ,. 
çe hukuk merkeziyeti muhafaza et
mekle beraber tevsii mezuniyet u- ı 
su'. ünün ittihazı ciddi ve esaslı bir 
surette temin kılınacaktır. 

Ermenileri bu hata!ı yollarından 
çevirmek ist-eyen ermeniler az de
ğildi. Bunlar gerek Avrupa matbua 
tında, gerekse Kafkasyada çıkar
drkları gazetelerinde ve mecmuala 
rında diyorlardı iri: 
• "Ermeni ihtilalcileri Türkiyede 
nUfus kaydı muamelesinin fıkda
nından istifade ederek ermenilerin 
hakiki ni.ıfusu hakkında gerek 
kendi mi.let~larını, gerekse Av
rupa efkarı umumiyeaini küstaha
ne bir cesaretle aldatmağa muvaf
fak oluyorlar. Ermeni ihtilalcile
rin kavline göre ermenilerle met
kwı olan Türk a razisinde nüfusun 
ekseriyeti ermenilerdedir. Onun i
çin herkes o havalide ayni zaman
da böyle bir ihtilafın muvaffakıyet 
le neticeleneceği itikadı hususle ge
liyor. 

Fakat iatatiatiıkler meydandadır. 
Hem de ermeni muhibbi oldukla
rına fÜphe edi!miyen seyyahların 
neticei tetkikatı olan istatistikler! 
Bu seyyahlar Abdülhamit tarafın
dan ermeni!ere kar'ı irtikap edilen 
cinayetleri takbihte na11l müttehit 
;aeler, Türkiyedeki ermeni adedi
nin ehemmiyetini pek mübali.ga.lı 
bir aurette arttırmak isteyen erme
ni ihtilalcilerinin bu hareketini a
yıplamakta da o derecede hemfikir 
dirler. 

Zaten hu husustaki itirazlar ve 
tenkitler bugünün meselesi değil
dir Daha 1878 senesinde toplanan 
Berlin kongresinde lngiltere hü
kümeti, Osmanlı memleketindeki 
konsoloslarının raporlarına istinat 
ederek İstanbuldaki ermeni patrik
liği tarafından ermeni nüfusuna 
dair tertip edilen yanlı~ tebligatı 
protesto etmi,ti. 

lngilizlerin bu proteatoau üzeri
ne o zaman patriklik makamını iı
gal etmekte olan Patrik Nerses ~
fend~. nüfus meselesinde aldatılmı, 
oldugunu anlıyarak meselenin ha
kikatini anlamağa karar vermis ve 
ermenilerle meskun olan Türk' vi
layetlerinde derinden derine tetki
kat yapmak üzere Metroı:><>'.it Sir
vancıyan efendinin riyaseti altm
da bir komisyon tetkil ettirmisti ' . 

- Bitmedi-

Amerikada 
l~çi)er ayaklandı 

Müsademeler oluyor, 
bombalar pat-

lıyor. yangınlar oluyor 
NEVYORK, 22 (A.A.) -Röy

ter ajansı bildiriyor: 
İıçi sendikaları patronlar ta

rafından tanınmaları için birleıik 
Amerikanın bütün devletlerinde 
mesailerine faaliyetle devam et
mektedirler. 

İşçiler, maksatlarını elde et
mek için şiddetle harekete karar 
vermi1 görünmektedir. 

Minneapoliste c-n bin kadar 
kamyon şoförlerine, inşaat İşçile
rinden 35,000 kişi iltihak etmiıtir. 
Burada işçilerin çıkardığı karışık
lıklarda 20 si grevci olmak üzere 
38 kişi yaralanmıstır. 

Yeni Orlean' da bir cok ,;· ~h 
atılmış ve rıhtım işçileri ile polis 
arasında olan bir boğuşma netice
&incl birçok işçi tevkif edilmiştir. 

Bahrimuhit sahili rrhtım işçileri 
grevine 12,000 kişi iıtirak etmiı
tir. Grevcilerin miktarı artmakta
dır. 

San F ransiskoda yangınlar ol
muştur. Gemilerin yüklerini bosal
tan 50 Japon bahriyelisi grevciler 
tarafınd•n kovalanmıştır. 
.. ~un.u";lla beraber, iş nazır mua

vını ihtılifı halletmek ümidini bes
lemektedir. Sandiego hariç, bahri 
münakalat hemen ki.milen durmus 
gibidir. · 

Demir, çelik , kalay sanayii iş
çileri federasyonu patronların, fe
derasyonu tanımahrını İstemek
tedir. F eder as yon 100,000 işçiyi 
temsil etmektedir. 

Alabamada, kömür madenlerin
de bombalar patlamaktadır. 

Çin tayyare 
Yapacak 
Bir heyet Londrada tet

kikatta bulunuyor 
LONDRA, 22 (A.A.) - Çin 

hava nezaretine mensup beş müte
hassıs Londraya gelmi,tir. Bu mü
tehassıslar vazifelerini gizli tut
makla beraber, zannedildiğine gö
re, heyet, tayyare sipariıinde bu
lunmaktan ziyade Çinde, İngiliz 
tipinde tayyaı eler inşası için pa
tenteler almağa gelmiştir. 

Bu çeşit bir mukavele, geçen
lerde N ankin hükumeti ile bir A
merikan şirketi arasında yapılmıı
tır. 

"Daily Herald'a göre Çin, ge
ç~nl~rde havacılığının inkişafına i
kı mılyon İngiliz lirası tahsis eden 
Japonyaya bu suretle cevap ver
mek istemektedir. 

Meksikada kiliseler kapan 
dı papazlar kovu:du 
NOGALES - ARİZONA, 22 

(A.A.) - Meksikada Sc>nora hü
kih1eti valisi bütün kiliselerin ka
panmasını emretmİ• ve p ıpaslara 
h_ükiimet hudutlarıı:ı lerketmek i
<; •n 12 saat mühlet ve,·mıslır. 

Vali, papasları, mekteplerde 
laik tedcisat yapılmaMıı'.t kaı-şı 
tahrikat yapmaktan n•çlu tutmak
ta• lır. 

İki tren çarpıştı 
BARSELON, 22 (A.A.) 

Barselondan 1 O km. ilerde iki tı·en 
çarpıımıştır. Şimdiye kad'\ · 11 ce
set bulunmuştur. Yirmi kadar ya
ralı vardır. 

Japon 
Filosuna karşı 

Amerika ile İngiltere ara
sında bahri bir 

anlaşmadan bahsediliyor 
VAŞİNGTON, 22 (A.A.) 

Japonya harbiye nazırının, Japon
ya donanma:;ının herhangi bir 
devletten aşağı olmaması lüzumu 
hakkındaki beyanatını mütalea e
den "Vaşington Tribune,. gaze
tesi diyor ki: 

"- Bugünkü şerait altında 
böyle bir iddia varit olamaz. Bu 
iddia, Japonya saltanatını Çin, 
Filipin ve Hindistan i1e Avust.u
ralyaya teşmil etmek istediği tak
dirde doğru olabilir. 

Ne Amerika, ne de İngiltere 
garbi Bahrimuhite muvaffakiyet
li bir şekilde hareket edebilecek 
vaziyette değildirler. Bt.:na verile
cek yegane cevap, Birleşik Ameri
ka ile İngiltere arasında bir hah-
• 1 1 b'I' rı an aşma o.a: ı ır .,, 

Mançuri 
Silahlanıyor - -Japonya bu suretle Londra 

muahedesini bozuyor mu? 
VAŞİNGTON, 22 (A.A.) 

Mançuko hükumetinin ta.rpito muh 
ribi ve diğer harp gemileri İnşa et
mek şayialarından Amerikanın en
dişe ettiği söyleniyor. 

Amerika hükümeti Japonyanın 
bu sur,.tle , Londra muahedesi 
maddelerini tevil etmesinden kork
maktadır. 

Japon ve Mançuri hükümetleri 
Mançukonun yalnız Amur nehri 
için gemiler yaptırdığını teyit et
mişlerdir. 

Firdevsi'nin 
Bininci yılı 

- o-

Şehname şairi için (Jzbe
kistanda merasim yapıldı 
TAŞKEN O, 22 (A.A.) - Bü

yük İran şairi Firdewinin bininci 
yıldönümü münasebetile bütün Oz
beki-stan cemiyetlerinde konferans
lar tertip olunmuştur. 

1lim komitesi bu münasebetle 
şehname şairinin hayatı ve eser
leri hakkında büyük bir kitap neş
redecek ve bu kitabı şairin münte
hap şiirlerinden başka bu hususta 
Iran edebiyatı mütehassıslarının 
tefsirleri ve şehname kahramanla
rının en eski minyatürleri de bu
lunacaktır . 

Özbekistan halk kütüphanesi 
şairin el yazılarından müteşekkil 
'bir sergi ihzar etmektedir. Maarif 
komiserliği, ilim komitesi ve diğer 
bütün edebi teşekküllerin murah
haslarından mütesekkil bir ihtifal 
heyeti teşekkül etiuiş ve yapılacak 
tezahürat programını hazırlama
ğa başlamıştır. 

Çinliler on bir Japonu 
öldürdüler 

HS1NK1NG - MANÇUKO, 22 
(A.A.) - Ningkuto'd,. bir gezin
tide dün on bir Japon talebesinin 
haydutlar tarafından iildürüldüğü 
bildirilmektedir. 
Admiranın bir galibiyeti 

NİCE, 22 (A.A.) - Admira 
takımı methur İngiliz profesyonel 
Manchestes City takımını 3 gole 

Tramvay şirketi bir buçuk milyon 
liranın iadesini kabul etti 

ANKARA, 22 (Telelonla) - latanbul Tramvay Şirketi mümasil
lerüe bir miıiddetten beri devam etmekte olan müzakereler müsait bir 
safhaya girm~, ancak Şirket mümeassillerinden M. Veylin Pariıe acele 
avdeti üzerine muvakkaten durmuftur. 

Şirket Nafıa Vekaletine son cıertiiği teklifnamede yeni hatlar tuisi 
için evvelce ihdas edilmiş munzam ücretlerden bir buçuk milyon liranın 
iadesini kabul etmiş ve Tramvay şebekesini lstanbul, Beyoğlu ve aahil 
mıntakala rtna ayırmağı, 16 yaşına kadar olan talebe üe yüksek tahs'l 
talebesinin zabit ve asker için ehemmiyetli tenzilat icrasını ve bir bu
çuk milyon ifrayı da birkaç taksiti e iadeyi teklif etm4t'r. Vekalet Şirke 
tin tekliflerinden bazılanna itiraz etmis cıe bahusus Sirketin kendi de/
terleri üzerinde yapılan tetkikat ne icesinde bir milyon 700 bin lira o
la 'ak tesbit olunan iade edilecek para mikdarının bu mikdar üzerin -
den iadesi lazımgeleceğini mukabil bir teklifname ile mümessillere bil
dirmiftir. M. Veyi avdetine kadar cevabın tehirini Vekciletten rica et
miştir. hmir - Kasaba hattı müzakeratının da yakında müsait bir suret
•'e neticeleneceği ümit olunmaktadır. 

Şiıragi Devlet harçları hakkında 
ANKARA, 22 (Telelonla) - Şurı:ıyi Devlet harçları hakkında 

Meclise verilen kanun layihasına göre idari davalar için Şiirayi Devl~ 
te doğrudan doğruya veya bilvll$ıt a verilecek arzuhal, layiha, itirazna
me ve vekaletr:ameler ile alelümum tevdi ve ibraz edilecek varakaların 
asıl ve suretlerinden 30 kuruş harç alınacaktır. 

Muayyen meblağı havi olmayan davalarda Şiirayi Devletçe verile
cek i~iimlar yüz liraya kadar yarım, fazlası için her yüz lira ve küsurun
dan yarım lira, meblağı muayyeni muhtevi olmayan dava iliimlarile 
kefil, muayene, tehir icraya dair o lan karar maktuan on lira harca tabi 
tutulacak or. Şiirayi Devlet idari dairelerinden efradın menfaatine ait 
olarak talepleri üzer: ·ıe verilecek mazbatalardan bef lira, maadin imti 
yazına ve Nafıa işlerine ait mazbatala ~dan 25 lira harç alınacaklır. 
Harca tabi karw ve ilam suretlerinden 2 lira maktu harç alınacaktır. 

Karar harcı dört e biri peşin olmak üzere davacıdan alınacaktır. 
Harcın tamamı tediye edilmedikçe i~am tebliğ ve inlaz edilmiyecektir. 
Kayıt ve karar harçları harç pulu yapıştırılmak suretile istila olunacak-
tıı·. 

Münhal meb'usluklara namzetler 
ANKARA, 22 (Tele/onla) - Önümüzdeki cuma günü münhal me

bu-luklar için 3 Vilayette intihabat yapılması kararla,mıştır. Halk Fır
kası yarın namzetlerini ilan edecek tiı. 

Ankaraya Seraktar zade Ras" m Beyin, Aydına Bursa valisi Zey
nelabidin Beyin lsta:;fıula da mütekait miralay Mehmet Ali Beyin nam 
zet gösterilmele ·i takarrür etmiştir. 

Nafıa Vekaleti Teşkilatı 
ANKARA, 22 (Tele/onla) - Bütçe Encümeni Nafıa Vekaleti Tes

kiliıt Kanun Layihasını ulak bazı tadille kabul etmiştir.Layiha ruzn~
meye alınmıştır. 

Rüşvet tahkikatı bitiyor 
ANKARA, 22 (Tele/onla) - Rü'}vet teklif etmekle zan altında bu 

lunarak tevkil edilen Me ·r Saiem M. Faracinin Müddeiumumilikçe ya 
pılan hazırlık tahkikatı bitmek iize redir. Bugünlerde dava açılıp açıl -
mama:;ı hususunda karar verilecek tir. Müddeiumumilik ihtilattan mem 
nu bulunan M. Fa:.acinin refikasil e görüşmesine müsaade etmiş, M. 
F aracinin re/ikası zevcile gÖrÜfmÜ ştür. 

Matbuat umum müdürlüğü teşkilatı 
ANKARA, 22 (Telelo.nla) - Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkilat 

Layihası Meclis ruznamesine alınmıştır. Bu layihaya göre Umum Mü -
dür ayda 500, Başmüşavir 400, birinci sınıf müşavirler 300, ikinci aınıl 
müşavirler 250 şer, raportörler 200 er,, Şefler 150 şer lira ücret alacak
lardır. 

Süngerden alınan resim 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Maliye vekaletince aüngerden alı
nan resmin kaldırılması takarrüı· 
etmiştir. 

Küçük sanatlar 
ANKARA, 22 (Telefoııia ) 

Türk vatandaşlarına hasredilen 
küçük sanatlar kanununun tatbik 
tarzını gösteren talimatnan:eyi ic
ra vekilleri heyeti kabul ~tmiş
tir. 

Pulluk kanunu 
ANKARA, 22 (Telefonla) 

Pulluk kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkındaki liyıha mec
lise verilmiştir. Bu layihaya göre 
çiftçiye on sene ve on müsavi tak
sitte ödenmek şartile ikraz ediJ,.n 
paraların tahsil müddeti on beş se 
neye çıkartılmakta, pulluk İmal 
eden müesse3elere verilen primler 

kaldırılmaktadır. 

- -
Vergiden 
Kaçanlara karşı 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
Tahsili Emval Kanununa zeylen 
hazırlanan bir layihayi hükümet 
mecliae vermiştir. Kazanç, mua
mele ve dahili istihlak vergi1eri 
gibi diğer bazı vergiler de vergi
nin henüz tarh safhasında bulun
duğu ve yahut tahsıli emval kanu
nu mucibince haciz kararı alınabil
mek için ihbar cetvellerinin ası
larak 10 gün beklemek İcap etti
ği bir sırada mükelleflerden biri
sinin vergiden kaçmak rnaksadile 
menkul ve gayr:menkul mallarını 
kaçırmak veya ecnebi memleket
lere gitmek p ıretile hazineyi izrar 
tesebbüsünde bulundukları görül
düğünde ihtiyati tedbir vaz'ına 
zaruret görülmüştür. 

1293 sE:nesinde neşrolunan Kanu 
nu Esaside diğer bir çok hususlar
la beraber vilayetlerde tevsii mezu
niyet maddesi müphem bırakılarak 
fartlarınm tayini nizamnamei mah
susuna talik edilmi• ve bu hal bir 
cok tereddütlere ve sui tefsirlere 
sebep te,kil ederek pek ziyade ma
zarratı görülmüttü. Yeni Kanunu 
Esasinin böyle müphem maddeleri 
l.-:. vi olmasına bilhasaa itina edile
cek ve vilayetlerin tevsi mezuni
yeti maddesinde 1293 tarihli Ka -
nunu Esaside birinci maddeyi te'
kil eden "umum Memaliki Osma
niyenin yekvücut bulunması,. esas ı 
muhafaza edilmekle beraber, vila
yet' erde içtimai hayatın teyit ve 
tevsi ine çalıtılacaktır. Fakat bu tev 
siat umumi surette olacak ve infi
rada vesile tepki) edemiyecek bir 

kar~ı 5 sayı ile yenmi1tir. 

(:ı:-_E~C~E_B_i_, _ _.:..,:B~U.:A:..T.:...=I ::.=:..:A=-..:0;..;;;K:.:,__U=D=U===L=A==R=l=M=~l=Z~) 
Meaaagero'dan : sai için la;z;ımgelen esasların ha:ıı;ırlan radaki mülakatlarında vaziyeti, . te - iunu görerek tekrar mairur cıe müte-

Bu layihanın esaslarına naza
ran alacaklı kanunlarına göre bu
)unmut matrahlar üzerine vergi
nin tarhından evvel veya sonra ata
ğıdaki hallerde tahsilat komisyon
ları mükelleflerin kanunen haciz 
malları ve alacakları üzerinden bir 
tedbiri ihtiyati olarak muvakkat 
haciz koyabilecektir. 

zeminde İcra edilecektir.,, 

Bilahare İttihat ve Terakkinin 
başına b;n türlü belalar getiren ve 
türlü türlü muhalif fırkalar halin
de meydana çıkan hürriyeti efkar 
hakkındaki bir kararında denili
yordu ki: 

"ldarei müstakheleye ait mevat 
hakkında her fert ve fırkanın beya 
nı efkara ve aherleri kendi fikirle
rini kabule ikna icin meşru va•ıta
larla calışmak hakkı dergar hu-

u-k Şarlııaki vaziyet .,. büyiilt 
A.~~ '!euletlerinin Asya politika _ 
ları u:urındeki akialeri tıalyan mat _ 
~=· m~flfUI ediyor. Mesuagero 

ya 1.le Japonya ar'1Uında bir an 
l"f"la ae;z;ıyor "" diyor iti: 

"/tal"'! U;z;ak Şarkta Rua, Ameri -
itan ve Çın menaliini müdalaa etmek 
m~cburiyetinde olduiunu •aklamıyor. 
Bınaenaleyh ltalya ile Almanya U -
zak Şarkta karşı karşıya vaziyet al -
mıflardır demeltti.-. Almanyanın Ce -
miyeti Akvamdan çekilirken Japon}·a 
ile anlalmış olduğu f<Jyialarr da ııar -
dır. Filııaki o :ıı;amandan itibaren Al
man - Japon münasebatı daha ziyade 
'uııcıetlenmiştir. Halen Akdeniz.de dtr 
l"!fl!'akta olan Japon mektep gemile
nnın kumandanı VisAmiral Mat:ruhita 
nın Bcrlindeki beyanalı da buna de -
lildir. Amiral bu bevanatında iki mil
letin yalnız; his ve fikir birliği ile kal
madıklarını, beynelmilel politika sa -
lıasında da vaziyetlerinin yekdiğerine 
benzediğini söylemi~ti.,, 

Messagero Almanya ile Japonya 
ar-ınıla mustakbel •i)lfUİ t•frİki me-

--' · "ld · " · · caui~ bir ta vur talıınmaia batl.amıf • 
mış olduğu mütaleasındadır. Bu mü - ferrüatına kadar gö-en geçın ıgrnı l it l "lt' 
t l ·ı- d" k' so""yl•mı'tfl'r. Bu mu··ta"katlarda Tu""rk - tardır. Ecnebi mem e et ere ı ıca e -a easına ı aueten ıyor ı: • d"l k dil · 

G · Alın A Yunan t·ın'kı' me·-i•inin kuııııetlen • den birçolt Yahu 1 er en e~ıne ye-- erçı anya vrapanın orta • - l 
1 

. 1 ni cıazifel<!r ııe ka:zcınçlar temrn ettık 
sında ve Japonya A•yanın öbür ucun dirilmesi ue Balkan mil •t"" an ~ - b l · ·ı 
d b l I k d b ·ı· k masanın --ferı· 1·-_.ı·n n• -pmak {a"-ırn· t-n ve yeni münaae et er te11.s etlıH· a u unuyor, a at ene ı ır i ara- - · • ~- • - h 
l d b . k h""k" d sa yapılması lu··-umu bı'r daha anla•ıl t•n sonra, gerek içtimai ayatla "" arın a ır te u umet ııar ır: Rus- • • • 
ya. Şark tarafından Soııyet Rusyayı mıştır. Yunanistanın dahili müıkülatı g.-relt ticaret sahasında bu millete 
d · l d J d G Balkan anln•masının -al·nn· - mcini o. h~ olan ve cihan efk&rı umumiye.si arma meıgu e en aponya ır. arp -, * • • 
cihetinden ~imdiye kadar Lehistan t'ar lamaz. Büyük bir d<!ııletle (/talya) önünde ıukutlarına sebep tefkil eden 
Jı, lii.kin fimdi Almanya var. bir muhasame ihtimalinden endi§e i - mahut tavır ve vaziyetlerini tekrar ik 
Proiyc.>.'dan : çin ciddi hiç bir sebep yo~tur. B~ rn- tisap etmiılerdir. 

M. Condylis'in Ankara seyahatin
den bahseden Proiya ga:ute•İ Türk -
Yunan dostluğunun sağlamlığını cıe 
her iki millet araoındaki anlaımanın 
kat'iliğini tc_vit ettikten sonra, istik .. 
balde de iki milletin tepiki mesaiye 
karar vermiş oldt.ıklarını yazıyor .• 
M. Condylis'in seyahati Bulgarislanı 
Balkan misakına almak icin M. Yev -
tich'in Solyaya yaptığı seyahatle de a
lakadardır. Bulırari•tan misaka gir -
,,..,,k istemiyor. Faltat fÜphe yoktur ki 
Balkanlardaki bütün b•ı kaynafmalar 
bütün Bulkan milletlerini anlaşma '. 
ifa sevkedecektir. M. Condyli.s resmi 
V rad ini ııa:zetesi muharririne Anka -

cli§elı!r Balkanlarda sulhun takıııyc - Bu sözlerimizle Yahudi kitallerini 
sine matuf olarak Balkan milletleri - leşçi ediyoruz; zannedilmesin. Yahudi 
nİn sar/ettikleri meaaİyİ felce uğra • lere İfkence edilsin demiyoruz: Mak· 

sad'ITUZ ııikaye edilmi• ııe himaye gör 
tamaz.,, ::ı: 
Le Temps'dan: müş Yahudilerin n" tarula hareket 

Goebbels'in eskiden idare etmiı bu 
lunduiu ( Angrill) gazetesi Yahudi -
ler hakkında atideki fiddetli neşr!yat 
ta bulunmaktadır: "Bircok musevılc -
rin birkaç aydan beri takındıkları mü 
tecasirane vaziyeti herlı.es müşahede 
etmekteclir. Geçen ••ne Yahudiler kor 
ku yüzünden içlimai hayattan çekil
miş gibi idiler. Fakat buRÜn kendile
rine bir zarar yaptlmadriınr ve Al ... 
man milletinin nwni.s bir millet oldu 

ettiğini İfaret etmektir. Binaenaleyh, 
şu ıon aylar veya haftalar :zarfında 
müşahe<! ., olunmuf muuvi tatkınlık
larını ve münasebetsUliklerini - gaze 
temi~de neıredilmek üzere - bize bfl· 
dirmeğe lıarilerimizi daıHt eclerız. 
Kimse yahudilere dokunmamalıdır. 
Fakat bu in....,lar aokakta olsun, kalı
ııede olşun, itlerinde ve •eyahatte ol· 
sun sıkı bir tarcu•uda tabi tutulmalı -
dır. Bilha•sa toplu olarak gözüktük -
len yerlerde bu adamlara dikkat edil 
ıneliJir.,, 

1 - Mükellefin Türkiyede mu· 
ayyen ikametgahı yoksa, 2 - Mü· 
kellefin borcunu vermemek maksa
dile mallarını gizlemeğe, kaçır
mağa veya kendisi kaçmağa hazır· 
!anır veya kaçırır ise yukarıda ya
zıldığı üzere konulacak muvakkat 
hacizler ali.kah kanunlarına göre 
borçlu, müecceliyet iktiıap edip 
tahaili emval kanununun 9 uncu 
maddesi mucibince icrai hacze ;n. 
kiyat edinceye kadar devam ede· 
cektir. 

Yapılan tarhiyatm kanun yolla· 
rile terkini katiyet kesbederse rn'll 
vakkat haciz derhal kaldırılacak
tır. Bu yüzden hazine zarar ve zi
yan tediyesine mahklım olursa mü
sebbiplerine tazmin ettirilcc(;k
tir. 



IFELEl3\I 
Yumurtanın akıbeti! •• 

O, bu ha~e gelecek miydi? Sene
lerce; ı!eğil a11rlarca, devir/erce 
en kıymetli gıda, en aranan nimet 
idi. Bu yüzden hattô. aslını ve men 
seini bile unutturmus·u. Nelere kc 
npnadı idi?. Terbiy~en tutun tl.a 
Kristof Kolomp ile şöhret rekabe. 
tine kadar girişmişti.. Paskalyat?a 
lsayı unutturmak için rengini de • 
ğişir, fikrinden döndürmemek için 
insanların. sırhna asılır, tazesi ey. 
ni kuvvet, çürüğü hakaret ifade e
derdi .. 

Senelerce, asırlarca, devir/erce 
böyle yaşadı. Yumurtaya kulp fvık
mak bir hüner olmuştu. Zamanın 
şu kuvvetine bakın! Bugün ne ha
le geldi. Kırk paraya veı·İyorlar da 
alıcı yok! 

Haniya! Terbiyeye, nhhat2, 
kuvvete, dine, ahlaka karlfQn yı:ı -

d .. ? 
murta cenapları? Nere esınız .. 
Sizi göremiyoruz ... Acaba şu üçii · 
nii kuruşa vermek istedikleri ıiz 
mi~iniz? Her şeyde olduğu gibi [ı
dalarda da ıualet iddiofarına, im -
tiyaz iddialarına tahammül edi! -
miyor. Haline bakıyorum da acı • 
yerum: iyi ki yumurta değilim. 

Sabah karanlığının nağmeleri 
Eğer bizim oturduğumuz yerde 

yani Beyoğlunun civcivli bir ma -
hallesinde de~ilseniz (sabah ko · ' 
ranlıj;ı nağme:eri) nedir? bilemez
siniz ..• 

Elendim! Bu sabah karanlığı 
nağmeleri her yerde kuşlar, güver· 
cinler, ho 'Ozlar ve belki - nadir o
larak - eseklerdir. Bizde bakınız 
ne vardı;: 

Sabah, saat beş buçuk, alh. Olan· 
ca kuvve~ile bir herif bağırır: 

- Sandalyaci ... 
A:iahım sen ne büyüksün. Bfr 

insanın saat altıda sandalya tamir 
ettirebileceğine inanan mahluk • 
laı yaratıyorsun .. 

Arkadan: 
- Bas sise, eski lô!tik alıyo -

"um... ' ' ' 
Daha nrkadan: 
- Kalayci ... 
Ve bu kalaycıya ben de rekabet 

1 
ederim .. 

Bizde satıcıları sade sıısturmc '< 1 
deKil, bir de hangi saatlerde geçe
ceklerini öğrenmek, ho:~ın, onla -
rın ve memleketin rahatı ve kô.rı ) 
namına çok lüzumludur. 

FELE~ 

Anneler Birliğinin 
tenezzühü 

Anneler birliği 15 haziran cu -
ına günü için Gazi Hazretlerinin 
\ıüyiil< bir hissi şefkatle müsaa<l-e 
hu .... rdukları Y alovadaki çiftlik -
!erinde bir kır eğlencesi tertip et· 
ıniştir. 

Bu gezintinin muvaffak olma
•ı için çalışılmaktadır. Köprüden 
hareket sabah saat 8,30 dadır. Köp 
tüye avdet ise, gezintiye gelecek 
çocukların vaziyetleri nazarı iti -
bara alınarak akşam saat 8 ola -
tak tesbit edilmiştir. Gerek gidit 
\re gerekse dönüşte vapurda briç, 
Caz bulunacağı gibi arzu edenler 
dans ta edebi:eceklerdir. Çocuk -
lııt için vapuı • a hususi bir salon 
tefrik edilmiştir. 

-o-

Müsamere 
Ameli Hayat Ticaret Lisesi lale 

hesi tarafından 25 Mayıs 934 Cu -
illa günü saat 15 (le Amavutköyün 
de F eyziati Lisesi salonlarında 
hir veda müsameret<İ verilecektir. 

[ BORSA 1 
<tı Bankaeından alınan cetveldir) 

22 Mayıs 934 
~KŞAM FiYATLARI 
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

Fransız heyeti 
Ankaradan geldi ---Dün Yal ovada şereflerine 

bir ziyafet verildi 
Misafirlerimiz Fransız Ticaret 

Heyeti terefine dün Ticaret Oda -
mız tarafından Y alovada büyük 
bir ziyafet verilmi,tir. Oda Reisi, 
oda Katibi Umumisi, Fransız Txa
ret Odası erkanı ziyafette hazır 
bulunmuflardır. Fransız Ticaret 
Heyeti dün akfBDl Y alovadan ~h
rimize avdet etmiştir. 

Bir Yunan muessesesinin 
mUracaati 

Y unanisr.anda bulunan hukuki 
bir müessese, Ticaret Odasına bir 
müracaatta bulunmuftur. Yapılan 
müracaata göre bu hukuki mües -
sese, Yunani~tanda fllDj tahdida · 
b ve Milli lktısat sahalarının da -
ralması sebehile birçok alacakla -
rın tahsilini müşkülleştirmi' oldu
ğunu nazan dikkate alarak ecne · 
bi memleket1erde parası kalan kir.J 
selerle anlatmak suretile, alacak • 
!arını muayyen bir yüzde mukabi -
!inde tahsil edeceğini bildirmek -
tedir. Müesaeae, petinen hiç bir 
para talep etmemektedir. Muame
lenin intacında yüzde yedi ala • 
caktır. Ticaret Odası hu müracaatı 
tetkik etmektedir. 

lzmir panayırı 
Bu sene lzmirde açılacak büyük 

beynelmilel panayir, 26 Ağustos 
sabahından 15 Eyli'ıle kadar devam 
edecektir. Panayir sahası 50 bin 
metre murabaıdır. Projeleri hazır
lanmı•llr. Panayirde büyük ~hir -
ler namına birer mümessil bulun · 
durulacaktır. lzmir panayirinde, 
lstanbulu Ticaret Odası Tetkikat 
Şubesi MÜdürü Hakkı Nezihi ~c -
yin temsil etmesi takarrür etmış • 
tir. 

Süngerciler işbaşında 
MUCLA, 22 (A.A.) - Mar -

maris ve Bozburundaki süngerci -
)erin bir kısmı hazırlıklarını biti · 
rerek sünger ınıntakalarına çık • 
mışlardır. Diğer bir kısmı da ha
zırlıklarla meşguldürler. 

lneboludan ihracat 
INEBOLU, 22 (A.A.) - Mart 

iptidasından 20 mayısa ka<lar bu -
radan ecnebi memleketlere sev -
kedilen e-tYa için yapılan istatis -
tiğe göre Mısır ve Yunanistana 
4200 liralık 150 ton el.ma, Belçi
ka ve Fransaya 9000 liralık kırk 
beş ton kendir, lngiltereye ve is
panyaya ve Almanyaya 78 bin li
ralık 11700 sandık yumurta ihraç 
oh.ınmuştur . 

Ayvacık panayırı 
A YV AClK, (Milliyet) - H1.. · se 

ne mayısın yirmi altısında açılıp 
bet gün devam eden Ayvacık pana 
yırı bu sene de ayni tarihte açıla
caktır. Bu sene havaların iyi git
mesi dolayısile hayvanat iyi yetif
miştir. lktısadi cepheden çok kıy
meti olan ve emsali görülmiyecek 
derecede kalabalık olan bu pana
yırda yirmi bin liradan fazl~ hayva 
nat alış verişi yapılır. Beledıye pa
nayır hazırlıklarına b ... lamıttır. 

Un çuvalı 7 4 kilo 
SAMSUN, (Milliyet) - Tic8:ret 

Odası idare Heyeti unların fabnka 
!ardan yelmit dörder kilo çıkarıl
masına karar venniftir. Badema 
fabrika ve tüccarlar yedinde bu 
mikdara uygun olmıyan çuvallara 
tesadüf edilirse sahipleri Ticaret O 
daları nizamatı dairesinde cezaJan
dırılacaklardır. 

Sıvastan ihracat 
SiVAS, (Milliyet) - Sivas nİ· 

san ayı içeriainde ihracatı tunlar
dan tbarettir. 104 aığır, 2790 ko
yun, 450 keçi kılı, 710 sığır derisi, 
1900 koyun deriai, 800 kilo pastır
ma, 600 kilo yapağıdır. o_;_ _____ _ 

Metr Salem'in damadı 
da geldi 

Telefon firketine ait rüşvet 
meselesinden dolayı Ankarada tev 
kif edilmit olan Metr Salem bak: 
kında Ankara adliyesince tahki -
kata devam edilmektedir. 

Metr Salemin dün de dama -
dı Mösyö Sair şehrimize gelmiş 
ve Ankaraya gitmiştir. 

Mi:>6yö Sair Pariste Amar ban
kası müdürlerindendir. Oğlu Mös
yö Raphael Salem de Gene Paris
te Holanda bankası müdürlerin -
dendir. 

OsküJar - Kadılıöy ve tonJidi htzttı Altıyolağzı denilen yere kadar iler 
ledi. Resmimiz Altıyolağzında ray fer~yatını göısteriyor .• 

COMROKLERDE 

Kaçakçılık 
Nasıl yapılır? 

Bir kadın yolcu kaçak 
eşyasile tevkif edildi 
ltalya bandıralı Helvan vapu -

ru yolcularından Bursalı Avram 
oğlu Hayim ve zevcesi Hayim kızı 
Kağoldan muhafaza memurları 

•üphelenerek Üzerlerinde arama 
yapılmış, kucağındaki çocukla kol 
tuğunun arasına sıkı,tırılınış 780 
gram ipekli kumaş ve ayrıca da 
mantosunun yakasında 360 grar::; 
da sadakor, aynca belinde de e · 
teklik teklinde 650 gntm ve efya -
!arı arasında 350 gram İpekli ku -
maş meydana çıkarılmı~tır. Taki
bata devam edilmetkedir. 

9 b1n kaçak çakmaktaşı 
Halep ile lstanbul arasınd<. 

kaçakçılık yaptığı anlaşılan ve u -
zun zamandan beri takip edilmek 
te olan Hamit ismindeki tahıs E -
minönünde polis ve muhafaza te~ 
kilatı memurları tarafından yaka
lanarak üzerinde 9 bin çakmak ta. 
fi meydana çıkarılını•tır. Suçlu hal. 
kında takibata devam ediliyor. 

Liman Şirketi Müdürü 
Atinada 

Süngercilik hakkında tetkikat • 
ta bulunmak üzere lzmirden Atina 
ya giden Liman Şirketi Müdürü 
Hamdi Bey, elyevm Atinada bu • 
lunmaktadır. Hamdi Bey, bir haf
taya kadar tebrimize gelecektir. 

Gümüş paralar 
Yakında basılacak 

8 Milyon liralık gümüş 
para şimdiden basılacak 

Darphane müdürü Fuat Bey 

Gümüt 25, 50 ve 100 kurutluk
lann basılması için hazırlıklara 
bqlanılınıt(ır. Darphanede timdi· 
ye kadar ancak 39 ton gümüt top
lamnıttıır. Bu mikdarla 16 milyon 
liralık gümüt para basılamıyaca -
ğı için timdilik ba mikdarla 8 mil 
yon liralık gümÜf para basılması, 
ileride de mütebaki 8 milyonun ba 
sılması kararlaşbrılınıttır. 

Gümüt paralar için evveli bjr 
reııim müsabakası açılacak, bu mü 
sabakada kazanan resim model ii 
tit:ıaz edilecektir. Müsabaka tartla
rı teıbit edilmiqir. Her nevi para
nın resmi için 2 - 6 aylık bir müh
let verilecektir. Kabul edilen re -
simlere göre kalıplar yapıldıktan 
sonra paraların basılması bir gün 
meselesi olacaktır. 

Darphane Müdürü Fuat Bey An 
karada bu işlerle de meşgul_ol!"a~ 
tadır. Dünkü nüshada da bıldı~dı
ğimiz gibi gümüş paraların halıta
sı, yani ayar derecesi ve _ebadı, 
sikleti tayin edilmittir. Mal~~~ ~u
belerinde devletin tayin ettıgı fı -
yat üzerinden gümüş mübavaau -
na devam edilmektedir. 

ViLAYETTE 

Komisyonlardaki 
Mütekaitler 

Komisyonlarda ücret 
alanlara ne yapılacak? 

Mütekaitler<len resmi dairele -
re ücretle alınanların, kanun mu
cibince, ücretleri ve tekaüt ma -
aşları nısıf verilir. Fakat bundan 
başka gene mütekaitlerden reami 
komisyonlara ve mümasil devlet iş 
lerine memur edilip yevmiye a -
!anlar da vardır. 

Bunlardan komisyonlara de -
vam edenlerin vazifeleri işine gö -
re bir, iki sene devam eden de 
bulunmaktadır. 

Bu şekil, adı yevmiye olmak -
la beraber, teakup ettiğinden ade
ten aylık bir ücret halini almak -
tadır. 

İstanbul maliyesi bunların bu 
şekildeki vaziyetleri ile alakadar 
olmağa başlamıştır. Bir kanaate 
göre bu suretle alınan yevmiye -
!erin ücretten farkı yoktur. Bu 
takdirde tekaüt maaşlarının nısıf 
olarak verilmesi İcap ediyor. Me -
sele Maliye vekaletinden sorul -
muştur. 

Bir ziyaret 
Vali muavini Ali Rıza Bey, 

dün yeni Romanya konsolosuna ı
adei ziyarette bulunmuştur. 

Hizmetten ayrılan Nafıa 
memurları 

Hizmetten ayrılan nafıa me -
mur ve müstahdemlerinin yapa -
mıyacakları işler hakkında kamın 
dün vilayete tebliğ edilmiştir. 

Kat'i hesap 
Raporu görüşüldü 
Umumi Meclis Perşembe 
günü tekrar toplanacak 

lstanbul Umumi Meclisi dün öğ 
leden !onra toplandı. 1931 senesi 
kat'i hesap raporunun müzakere -
sine devam etti. Rapor madde mad 
de okunarak kabul edildi. 

Raporun okunması dün bitme -
di. Meclis pertembe günü tekrar 
toplanacakbr. 

--o-

Aksu vapuru 
Vapurculuk şirketi tarafından 

lngiltereden mübayaa edilen Do -
minika vapurunu teslim almak ü
Zf!re kaptan ve taifeden mürekkep 
bir heyet, <lün Kardife hareket et
miştir. 

Heyet, va;>uru tıeslim alarak 15 
Hazirana doğru tehrimize getire • 
cektir. 

Dominika vapuruna Aksu adı 
konmuttur. Ad konma merasimi, 
Tapurun tehrimize muvasalatını 
müteakıp yapılacaktır. 

Müdafaa pulları ne 
basılacak? 

zaman 

Milli müdafaa vasıtalarımızı 
kuvvetlendirmek maksadile bazı 
yeni varidat membaları arandığı 
ve bu hususta bazı mali kanun • 
lar hazırlan<lığı yazılmıştı. 

Bu meyanda müdafaa pulları da 
ihdas edilmiştir. Resmi evraka il
sak edilecek elan bu damga pulla
rının yakında damga matbaasında 
tab'ına başlanacaktır. 

Damga matbaası müdürü Fu -
at Bey bu hususta mütalea"aı alın
mak üzere Ankaraya çagrılmış 
ve evvelki akşam gitmiştir. Fuat 
Beyin bugün Ankaradan dönme • 
si ve gelir gelmez müdafaa pulla
rının tab'ına baılanması muhte -
meldir. 

MAHll'EMELERDE 

Dilencilerle 
Mücadele 
Çingene kadınlarının ku

cakları çocukla do!u 
Zabıta dilencilerle devamlı bir 

mücadele yapmaktadır. Ancak bü
tün mücadeleye rağmen bunların 
adedi azalmakta, her gün Müddei 
umumiliğe yeni bir kafile gelmek -
tedir. Dün de Sati, Hüseyin, Nadi
re İ!minde 3 Çingene katı ı geti -
rilmiftİı-. Bunların her birinin ku
cağında iki,er l;ane de çocuk var -
dır. Bunların bu çocukları dilen -
cilik için vasıta ittilınz et:4kleri an 
ı ... ılmıtbr. Çocukların kendileri -
nin öz çocukları olup olmadığı da 
tahkik edilmektedir. Kendile·1 ~im 
dilik zabıta nezareti albnda bulun 
durulmaktadırlar. 

OlçU!er Kanununa muhalefet 
edenler 

Ölçüler kanununa muhalif ha -
reket edenler hakkında tiddet1e 
ııak.ibat yapılmaktadır. Bunlardan 
ele geçenler hakkında derhal za -
bıt varakası tutulmakta ve kendi -
!eri mahkemeye tevdi edilmekte -
dirler. Asliye mahkemelerinde bun 
lann cürümleri sahil olanlar hak • 
kında on liraya ka<lar para cezası 
verilmektedir. Dün de asliye 2 inci 
ceza mahkemesinde altı tane ölçü 
!er kanununa muhalif dava rüyet e 
dilmiftir. 

Saraçhanebaşındaki facia 
Sara.çhanebl4mda vukua gelen 

ve bir ka<lının ölümü, dört erke -
ğin de yaralanması ile neticelenen 
o·pmohil kazası hakkındaki lstin -
tak tahkikatına devam edilmekte · 
dir. Yaralılar hakkındaki muayene 
raporu istenmiştir. Vaziyet bu ra· 
porların tetkikinde!1. sonra tavaz -
zuh edecektir. 

Eir kadın tevkif edildi 
Fuhtiın men'i hakkındaki ni -

zamnamenin tatbikatına •'-ldellf. 
devam edilmektedir. Dün le :,en -
dilerini tescil ettirmeyerek gizli 
randevu evi işletmekte olan iki ka 
dm Mliddeiumumiliğe tevdi edil · 
mislerdir. Bunlardan biri Çerkes 
Ni,;.et Hanımdır. Çeıkea Nimet Ha 
mm üçüncü istintak dairet.i tara -
fından tevkif edilmi,tir. -===-=----... ~--
POUSTE 

Katil, deli değil 
Altı ay kira ile oturduğu odadan 

kendisini çıkarma•mdan muğber 

Halil A(a 

olarak kahveci 
Halil Ağayı öldü 
ren Cemil Efendi 
hakkında Birinci 
htintak Hakimi 
Ramazan Bey ta 
rafından tevkif 
kararı verilmiştir. 
Cemilin muhtel 
li~uur olduğu da 
söylenmi~, fakat 
kendisinde böyle 
bir tezahür gö -
rülmemiştir. 

Kalp sektesinden 
Dün Kumkapıda Azapçı soka

ğında 7 No .. lı e_vde o~ basma
cı Avadis ıamınde bınsı -hah -
leyin saat 9 aulannda evden çıka -
rak Salıpazarına giderken Voy
voda caddesinde birdenbire fena -
!aşmış, olduğu yere yıkılmı~tır. Et
raftan toplanan halk zabıta me -
murları derhal belediye doktorunu 
haberdar etmitlerse de muayene 
neticeainde Avadiı Efendinin sek 
tei kalpten öldüğü anla.tılmıf'.ır. 

Yankesici 
Dün Ş;,lide izzet P&Lf& M>kağın

de. oturan Bey namında bir zabn 
içerisinde 80 lira bulunan cüzdanı
nı çalan sabıkalı yaakesicilerden 
Zeki yakalarunı~tır. 

Hamalı yıralıyan yakalandı 
Dün Galatada oturan hamına! 

Mu~tafa bir eşya meseleainden do
layı bıçakla yaralayan _Güzel Ban
duma oteli katibi Şevkı yakalan
mı,tır. 

Bükreş filarmonika 
orkestrası geldi 

Şehrimizde iki konser verecek 
olan Bükre' filarmonik orkestrası 
heyeti dün sabah trenle şehrimize 
gelmiştir. Romanya hükumeti musi 
kitinaslar için lüks bir vagon tahsis 
etlmil idi. Orkestra heyeti 75 ki,i
den mürekkeptir. Oskestra tefi ta 
nımnıf bir musikitinas nlan M. 
Georgea Geoıııesco'dur. 

2""üıll;;:;: 
Muvaffakıyetin sırrı 

Hayatta muvaffak olmanın sır· 
rr nedir? Bir çok gençler, hayata 
atılmak İstedikleri zaman kendi 
kendilerine bu suali tormuş!arc!ır •• 
Heıhangi sahada çalışırsanız ça
lışın, burada muvaffak olmak "çin 
eı;;as ·, sartlar mevcut olduğu sür; he· 
sizdir: Bir çok meslek erbabı var
dır k: mesleklerinde ara:lıklaunı 
bulamazlar. Ve elleri ko'.ları bo
ğürlerinde otururlar; size kaç tane 
hastasız doktor, dava'.ız avckat, 
müsterisiz etınaf ve karisiz mııhar• 
rir ~ikredeb:lir m. Fakat bun1arm 
yanında, muhitlerinde bir sarnim:
yet yaratmı• etraflarına kendi:eri
ni besliyeceh ve sevecek insan 1arı 
toplamıs nice nice istidatlar var-
dır. · 

Bunun sebebi nedir? Bunlarda 
hlsım mı var ki böyle muvalluk 
oluyorlar?. 1 

Hayır ••• Bunlarda yalnız muh:ı
lerine karsı bir aliılta, ve me.lekle
rine sadakat, ve bunda i~ var· 
dır. 

Meııhar bir Fransız lilrir adamı 
geçenİerde Sorbonne'da verdiği bir 
konferamta bir muharririn muval· 
lak olması ııartlarını izah eder· 
iten diyord.;, k:: 

- Bir muharririn kendi kendi
si için sam· mi bulunması kafidir. 
Bu, o muharririn halka harp göste
receği hürmetin en büyük b:r ni
f(Ulesidir. Ve bunu o .zaman mah
sus ta yapmaz ki daha iyid.."r. 

Bir muhirririn kendi kendisine 
karsı samimi olması ne demektir? 
Bir 'dela, muelô tetlrik etmediği 
mevzular, etrafındaki müna~a· 
ra girmemesi, kendisinin emin ol
madığı şeyler hakkında emniyet et· 
mis gib: b:r manzara göstermeme
si 'kendisinin bilmediği yollar üz.e· 
ri~de başkalarının arkasından yÜ· 
rümemesidir. 
F rcr;osız lilrir aJamı da1'!' bu va
d"d bir çolı nokta. nazar
ı:U e sert/etmiştir. Fakat biz:m 
fikrimize kalırsa bir muharrir hak
kında vttrit olabilecek bu mütale
at diğer bütün meslek erbabı hak
kında da serdedilebil:r ..• 

Çünkü nihayet bunların hepsini 
"iht sas" kelimesinde hu/O- eJe
mez miyiz? 

Dünyadaki bir çok karga~a!ıkla· 

nn, kart!tkların sebebi hep ihtisas 
buhranından ileri gelmiyor mu? 

Bir çok k:mseler vardır ki her 
vey<c burunlcrnnı solıarlar ve hazan 
Ja sokmal. ımecburiyrtintle katlır
lar. Ve i'te hayatta ımuvaflalı ola

mıyanlar bunlardır. Çünkü yap
tıkları iste samimi değildirler. Sa
mimi ol~alanna imkiin yoktur. Ni
hayet buraya kend:lerini canla baf• 
la vermemislerdir. Sırf muayyen 
b"r para ka'ummak için, ve kendi
lerini geçindirebilmek için alaka
ları o!mıyan, ihtisasları dahilinde 
bulunmıyan bir mesleğe atılmı lat• 
dır. Bunun aksi tesirlerini onlar 
h.ssetmetıeler bile ergeç cemiyet 
duyacaktır. Vakıa bugün her iş sa
hasında metıle/Jerini Jeği,tirip 
baska sahaya atılan ve belki mu
vaİlak zaıf1edilen kimseler vardır. 
Bun?arı a.nıslayanlar da mevcut· 
tur. Fakat i~anmamalı. Çünkü bu 
takdiri yapanlar de. samimi değil
dirler. Herhangi bir karabet, bir 
menfaat dolayıs 'le bunu böyle ya· 
parlar ... ilerde vaziyet değiştiği za. 
man ilk tenkit edecekler bunlardır. 
Ve o zaman da başka "ihti-ıız., 
/arın pe,inJe ko,acafllardır. 

insanlar cemiyet içinde bir ıat
ronç taşı g:bidir. Hayat oyununıın 
iyi oynanması için bütün bu taşrar 
yerli yerinde kendi sahası, ve yü
rüyüşü dahilinde hareket etme!i
dir. Yoksa ergeç mat mukadder· 
ı!ir. 

Mümtaz FAlK 

Tevkifhane Müdürlüğü 
Tevkifhanede bazı gardiyanla • 

rın usulsüz hareket ettikleri hak
kındaki ihbar üzerine Müddeiumu 
milikçe yapılan i<lari tahkikata de 
vam edilmektedir. Bafkatip Aziz 
Beyin vekilet etmekte ~ld~gu t~v
kifhane müdürlüiiü vekaletı hapıs
hane müdürü Baha Beyin uhdui -
ne t.evdi edilmittir. Baha Bey hem 
tevkifhane müdür vekilliği yap • 
makta, hem de hapishane müdür -
lüğünü idare etmektedir. Tevkif • 
hane sergardiyanlığıoa henüz kim 
se tayin edilmemİflİr. _,,__ 

Bonolar iki milyonu geçti 
Gayrimübadiller Takdiri Kı". • 

met komi..yonu tarafmdan Gayrı • 
mübadillere istihkaklarına mahsu
ben tevzi edilen bonoların mikda
rı 2 milyon lirayı geçmi,ıir. Tevzi
at devam etmektedir. Elde tevzi e
dilecek ,ekiz milyon liralık bono 
kalmıftır. 



• • 

( Fikirler ve insanlar 

Heyecana dair 
' 1 
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HiKAY 
Bl~günkü program 
1 S TAN BUL' 

Geçen gün Fikri Süreyya beye mektu
bumda her güzel şeklin ancak hakiki bir 
heyecan mahsulü olabileceğini söyledik
ten sonra bu mevzua tekrar döneceğimi 

ili.ve etmiştim. Çünkü o cümleyi yazar
ken içime, onun manasl olup o1madığı 
hakkında bir şüphe düştü. 

SON GÜLLER 
18 30: Fra.nsızc• ders . 19: Muammer be y la· 

rafı~dan monoloğ, 19,30: Alaturka musiki neı · 
riyalı.. Ekrem bey ve aı-bdatlan. 21,15: Ajana 
ve borsa haberleri. 21,25: Necip Yakup bey 
orkestrası tarafından muhtelif eserler. Viyolon 
ael solo Mesut Cemil Bey. 

Her güzel şekil bir heyecanın mahsu
lüdür; fakat her yazı yazan veya herhan
gi bir sanat eseri vücude getiren adam 
bir heyecan duymuyor mu? Sırf menfa
at için çalışan sanatkarda bile bir heye
can mevcuttur; hiç olmazsa işine yeni 
başlarken o mesleği intihap etmiş olma
sı, o meslekteki eserlerin kendisinde bir 
heyecan hasıl etmiş olmasının neticesi 
değil midir? 

Fikri Süreyya beyin sevdiği muharri
ri beğenmediğimi oıı;un bir lafzperest ol
ması ile İzaha çalışmıştım. Fakat kelime -
terin ahengine hayran olmak, onları yan 

y&na getirmekten bir haz duymak ta yi
ne bir heyecan değil midir? Vakıa büyük 
sanatkirlar, Remy de Gourmont'un kay
dettiği gibi, herhangi bir kelimeyi du -
yunca onun medliilünü gözleri önünde 
canlandınrlar; o Fransız münekkidi, ha· 

tırımda do<>ru kaldıysa "Okyanus" keli
mes;ni alır 

0

ve bu kelime talaffuz edilince 
büyük sanatkarın hayalinde hemen deni
zi canlandıracağını, iyi olmıyan sanatkir· 
ların ise denize, en asabi anlarında bile 
baktıkları zaman ancak "deniz,, veya 
''okyanus,, kelimeleri teşkil eden harfleri 
göreceklerini söyler. Demek ki i.yi olmı· 
yan sanatkar ancak kitaplarda okuduğu 
ile düıünen, onlardan öğrendi.ği hislerle 
hareket eden adamdır. Bittabi burada 
kelime, harf ve kitap ancak birer remz
dir. Çünkü deniz diyince hayalinde an· 
cak başkalarının tasvir ettikleri m.anza .. 
raları canlandıran veya denizin karırsrn .. 
da başkalarının anlattığı rusleri hatırlı -
yanlar da yine sadece bir tecrit hareketi 
yapını' olurlar. Fakat bunlarınki de bir 
l1eyecan değil midir? Onlar da kelimenin 
yazılışından veya söylenişinden hak.ika .. 
l .::n bir haz duymuyor mu? 

Şüphesiz ki onlarınki de heyecandır; 
y~lnız onlar hakiki birer santkar olma
{;' muvaffak olamıyor. Niçin h~ ''.!kin
ci e lden,, heyecan bir sanat eserı vucude 

getirmeğe kafi gelmiyor? Halbuki insan
ların çoğu bütün ömürlerinde ancak b~ 
neviden heyecan duymakta ve herhangı 
bir hadise karşmnda ancak başkaların -
dan öğrendik1eri tarzda müteessir olmak
tadırlaT. Hemen hemen daima asıl origi
nal sanatkarların değil, esasen mevcut 
bir sana t tarzını taklit edenlerin rağbet 
görmesi de i şte bunun içindir. 

Heyecan, bilhassa hakiki heyecan de
diğimiz zaman asd kasdettiğirn ;z şey, o 
ke~irncnin alelekaer i.Eade ettiği şeyden z.i .. 
yade origina\\iktir, 'ah&iyettir; has1l1 gÖ· 
renekle, öğrenmekle vücut bulmuş hisler 
değil, sanatkarın sanki yoktan varettiği 
bir yeni görüştür. 

Bahsetmek istediğim şey samimiyet 
değil dir; çünkü samimiyetin sanat eseri 
vücudc getirmek hususunda büyük bir 
kıymeti yoktur. Aşktan bahseden her 
genç o hissi bizzat tecrübe etmiştir; bizi 
alakadar eden ci.het onun hakikaten se .. 
vip sevmemesi değil, sevgisinin - sahte 
de olsa - cinsidir. Bunu da onun ıtah· 
&iyeli. yani öğrenmekle, görenekle değil, 
kendiliğinden icat edebileceği hisler ta .. 
yin eder. 

He.- büyük sanatkar, hakiki sanatkar 
d.• ~adur, bir ihtilalcidir; yani yeni his 
" 1 . d nu~n~~" arı ıc~t ~ .er. Sanatte gÜzel 
şeklı vucude getırdığıni söylediğimiz ha-
1<.iki he~ecan işte budur. Cenap Şahabet
tın beyın yazılarında - Fikri Süreyya 
beyle ihtilafımız o muharrir hakkında -
dır - işte bu yoktu; zekası tamamile 
"livresque", yani ancak müktesebat ile 
ber.lenmi~ti. Onun yazılarında hayranla
rının niçin beğendiklerini izah edemi.ye~ 
cekleri hiç bir şey yoktur; halbuki haki
ki güzellik izah olunamıyan, bir kaideye, 
bir mütearifeye göre d~ğil, hazan bütün 
kaidelere, bütün alışık olduğumuz şeyle
re rağmen, herhalde onlardan müstakil 
olarak vücude gelir. 

Nurullah ATA 

ölümün ani olarak gelmesi 
Mesudeyi leyli mek::ebe gönderdi 
(çünkü bu merhumun SO'II. arzusu 
idi). Annesi de kışı geçirmek için 
lstanbula dönmeyi münasip gör -
dü. İstanbulu terci!hinde, nihayet 
birçok seneler sonra gene e:ki ah
baplarını toplıyarak eski hayatını 
yaşamak arzusu hakim olmuştu. 
O , rahatça hiç tanınmadan, yalnız 
kendi arzu ve düşüncesile, hiç kim 
seye hesap vermeye mecbur olma
dan serbestçe dola,mak istiyordu. 
On beş sene evvel sessiz, fakat mu 
azzam bir konağa getirilen bu ha
fif meşrep, kayıtsız kadın kocası
nın gölgesi altında yaşamağa baş
ladı. Geçen u:ı:un seneler zarfında 
o, bir tebec•sÜm bile görmeden ya
şadı. Kızı Mesude bir az büyüdük
~en sonra yatı mektebine verilerek 
onun analık şeFkati de kocasının 
arzusile öldürülmü,tü. işte otuzbef 
yaşında birden bire kendini yalnız 
ve hür bulması onun için, şarap iç 
mekten İçtinap eden bir kimsenin 
bir kadeh şampanya ile sarhoşluğu 
na benzedi. Her zamankinden fark 
h nazarlarla aynada kendini tet -
kik etti. Kendini simsiyah gözleri
le, ince kırmızı dudaklarile henüz 
itiraf edemediği bir şey bekliyen 
bir mah\Uk olarak gördü. Güzelli
ğinden emin, etrafına daha dik -
katla bakmmağa başladı. Fakat her 
kes böyle güzel bir kadını yalnız 
görünce teshir edilmis nazarlarla 
onu r~akipten başka bi; şey yapmı
yorlardı. Nihayet bir gün, bir pas
tahanenin kapısı önünde bir tesa -
düf kalbine yeni arzular, ümitler 
uyandırdı. Erkeğin nazarlarında 
hayret, kadınınkilerde ürkeklik var 
dı. Sonra ... Onunla tekrar karşılaş 
manın verdiği nete, erkeğin uzun 
bakı~larımn manasının verdiği hi • 
capla kadının yanaklarında şid -
detli bir kırmızılık. Daha sonra ha 
kısmalarm, tebessümlerin tevalisi. 
G~çen her gün kadının aşkını alev 
lendiriyordu. Kış geçti. İlkbahar 
bütün güzelliğile her şeye yeni bir 
hayat verirken tatili geçirmek için 
annesnin yanma dönen Mesudenin 
her tavrı genç kadını hakika'e sü 
rüklüyor, rüyalarını unutturuyor -
du. . "" . 

. Mes ude o g'ün beyaz elbisesini 
giymiş hayatında ilk defa gideceğ i 
balonun verdiği neşeyle gelerek 
annesinin yanına oturdu. Kadın 
kızına dikkatle uzun uzun bak -
tı. Mes'udenin birdenbire lazla
laşan güzelliği onu ~aşırttı. "An
neciğim neden bana öyle bakı 
yorsun?,, Hiç yavrucuğum. Se • 
nin birdenbire böyle kadın!aşa -
cağını z.ınnetmiyorcium da "Me· 
ı;ude güldü,, işte hayata hazırım an 
neceğim .. Amma senin nen var?,, 
"Benim mi? Hiç. Haydi gidelim., 
ve sevgilisinin gönderdiğı kırmı • 
zı gül demetinden iki tane ko • 
pardı , siyah elbisesinin kuşağına 
iliştirdi. 

Erkek aşağıda onu bekliyor • 
du. Kadını yalnız göremeyince 
hayret etti. Siyahlar içind., olan 
sevgilisinin yanındaki baş tan a • 
şağı beyazlar giyinmiş, ufak te -
fek fakat çok güzel olan m?.hlu • 
ka bakmaktan kendini alamadı. 
Kadın erkeğin Mesudeye 
çevrilen nazarlarını görünce tit
redi. Bir dakika süren şaşkınlık 
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KANLI SIR 
hainin _bütün iyili~l~ri gibi, b~ da ı 
neticesız kaldı. Sızı kaybedıyo -
rum. 

Vapurun iskelesi alınmak üze: 
re idi son defa kucaklaştık, ellerı
mizi ;.ıktık ve rıhtıma indik. 

Germaine, vapurun güvertcsin • 
de, parmaklığa abanmış, küçük ~~ 
yaz mendilini sallıyor. Bu mendılı 
vakit vakit gözlerine götürü,ün • 
den anlıyorum ki hii.la ağlıyor. 

Vapur, ağır ağır manevra yapa
rak rıhtımdan açıldı ve Saraybur
nunu dönerken F ransovazla Fer • 
hunde, mendillerile gözlerini sili -
yorlardı. 

- Artık dönelim, çocuklar de • 
dim. 

Fakat Ferhunde ile Fransova:z, 
hınçkınnaktan kendilerini alamı -

Yorlardı. 
- Bu kadarı ayıp oluyor. Yü

rüyelim. Evde ağlarsınız. 
Ferhunde, ıslak gö:ı:lerini dargın 

dargın süzdü: 
- Ben, Germaine'den ayrıldığı-

Yazan: Ma.'unut YESARl 
ma ağlamıyorum. 

Donmu,, kalmıtşım: 
- Peki, neye ağlıyoaun, yav • 

rum? 
. Ferhunde, tutuk l\ıtuk içini çek • 

tı: 

- Germaine'e vadettiniz, Pari
se gideceksiniz. Bizi terkedeceğini 
zi düşünüyorum, ona ağlıyorum. 

insanın vücudünün bir and., buz 
gibi soğuyuvermesi, hem alev alev 

Bu son teşebbüsüm her halde i
yi bir netice verecek. Sırrı N ev -
res, hayli yüklü paraya cımuz sil
kemez. Sırf inat için kafa tutar -
sa, bilmem. Fakat niçin ayak di • 
reyecek? Bu manasız ısrardan ne 
ka:ı:anacak? 

Sırrı N evresi, Seminenin apar
tımanında aradım. Semine ha • 
mmla karşılaşmamız biraz garip 
oldu. 

Genç kadın, gözlerine inana • 
mıyorınuş gibi bana bakıyıordu: 

- Bizi, büsbütün unuttunuz, 
,sanıyorum, Beyefendi! 

tan deı'hal kendini topladı. Şim • 
diye kadar kendine meçhul kalan 
hakikat bütün açıklıği'le ka:blini 
e:zdi. Derin bir yeis, ani bir yor· 

gunluk olanca kuvvetile kadının 
omuzlarına yükleniverdi. 

Onları, sakin nazarlarla bol 
elektrik ziyasını şiddetle akset • 
tiren aynalarla dolu sal.onda tet • 
kik ederken bir an etrafındaki bü
tün ışıklar söndü, derin loşluk i
çinde yalnız kızile, sevgilisini gör
dü. Sonra kendini düşündü o geç 
yetişen bu aşkın verdiği ıatırap -
l": '.imdiden sönmüş ·bir ışıktı. Ha
kı~ı ~şkı onun yüzüne ilk çizgi -
lerı çızmiş, gözlerinin siyahları • 
nı daha koyulaştırmış ve gözle • 
rini daha derinleştirmişti. Kadın 
sevgilisini yanına çağırdı: "Mesu
deyi, bir genç kız olan çocuğumu 
bu ilk balosunda sana emanet e -
diyorum,, dedi. Sonra sonra ku • 
şağındaki kırmızı gülleri çıkardı. 
Kızının beyaz elbisesine takar • 
ken: 

Kızım senin elbisenin be • 
yazlığı üstüne benim güllerim be-

• • 
nım son güllerim yakışır, dedi. 

Bira:ı: sonra sevgilisi olan er
kek, kızının neşe içindeki dans • 
!arını gözünden bir damla yaş 
akmadan seyretti. 

Firdevs İSMAİL 

224 Khz VARŞOVA, 13~5 m. 
16,20: Piyano konseri. - Muıahabe. 19,10: 

Oda muaikiıi konseri. 19,50: Musahabe. 21,05 : 
Operadan naklen "MANON,, operaıı (Maıse• 
netnin eseri.) 24,15: Pliik. 

823, Khz. BUKREŞ. 364 m. 
13: Pli.k. 14: Haberler. 14,15: Pl&k. 18: Rad· 

yo orkestrası. 19: aHberler. 19,15: Radyo ot'
kea tT"ası . 20: Univera ite de,.ai. 20~20: Plak. -
konferana. 21: Piyano •konferana. 21 ,30: Kon
fe r a n a. - T a a-a nni, 22,15: 1-larpa konserj. 22,45 
Haberler. 23: Kahvehane musiki.si . 

546 Khz B udapef te 550 m. 
18: Virany orkestrası . - Muu.habe, 19,50: 

Tagannili konse r . 20,35: T iyatro temsili. 21,30: 
Pla k. - Haberler. 22,50: Frakas aigan takımı. 
'.?3,45: Opera orkeatrası . 

686, Khz. BELGRAT0 473 m. 
20: Radyo orke!l.trası. 20,50: Rekli.mlar. 

21: Jübiyan<1.dan nakil. 23: Haberler. - " Jad
ran.ska atrazadan nakil . 

17• Khz. MOSKOVA. 1724 m. 
17,30: Mütenevvi netriyat. 
683 Kbz. PRAG, 470 m. 

18,.35: P1~k. - Muaa ha be. 20,25: Hafif mu
:1iki , 21,10: Muıdkili radyo skeç i. - Mu•ah~be. 

713 Kh%. ROMA, 420 m. 
18,10: Orkestra. - Muaahabe. - Pl i.k . 21 ,45 

Karıt ık konser. Müt eakiben neıeli mus iki. 24: 
Haberler. 

ŞIMALI ITALYAN GRUPU, 
18,10: Oda mu&ikisi. - Muaahabe. - Ptik. 

- Musahabe. 21 ,45: Komedi. 22,35: Orkeslra 
konse ri. 

191 Khz. Deutachl;ı.ndaender 1571 m. 
21,30: Martl;ı.rdan mürekkep konser. 23: 

Teknik. 24: Beetbo•eni:n eserlerinden gece 
konseri. 

239 Khz. VlY ANA 507 m. 
2-0,45 Radyo orkestrası, 22 05 Yu ııo s lavya 

geceıi (Sırp musikiaiJ 23,05 Haberler, 23.20 
E•perantoça., 23,40 Akşam Konseri. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
20 Bando muı::ika, müıahabe, 21,30 Dans 

musikizi, müsabnbe, 23,45 F. Lubrich'in bes
telt"rinden 24,25 Dans muaikisi. 

f .__ _İş;.....v_e _iş_çi _I 
Milliyet bu sütunda İf ve işçi isti
)14!nlere tavıusut ediyor. it ve işçi 
istiyenler bir mektupla iş büro -
muza müracaat etmelidirler. 

lş aranıyor 
iyi familyaya mensup bir Madam bir 

aile veya bakılmaya muhtaç bir bekar 
yanında müdire veya refaket madamı o
larak iş anyor. H. M. S. rumuzile La 
Turquie gazetesine. 

'fo 'fo 'fo 

Askerlik yapton. Tahsilim vardır, be
karım her hangi bir işt:e haftada üç lira 
ya çalışırım, katiplik veya amele: Ba
yazıt: Bayazıt kiraathanesi vasıtasile 
Cemalettin mektupla. 

'fo 'fo 'fo 

15 lira ayhkla aile ne,,ı!ıinde or!ıa hn-
meti çam~ı:r. ütü işlerum fevkalade ya-Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wassemı.an ve Kahn 
teamülleri) kan k'.ireyvatı ıayılması . 
Tifo ve ısıtma hastalıkları teşhisi. 
idrar, balgam, cerahat. kazurat ve ıu 
tahlilatı, Ültra mikroskopi, hususi a-

l 
parmı. To.katliyan arkasında No. 29 
Dr. Nohalaıtyan nezdinde Şemsi H. 

( '1illiy~t"' 
l tılar istihzan. Kanda üre ıeker. 

Klorür. Kollesterin miktarlarının ta .. 
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

16279 

Bugün saat 18 de 
Fransız Tiyatrosunda 

ATTIK KABARET heyetinin 
halk matinesi . Akşam saat 21 
LOUISA POSELLl'nin terefine 
yük gala müsameresi .. 

son 
de 
bü-

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç İçin 

L. K. L. K . 
3 ayLğr. • • . • • . • 4 - 8 -
s ,, .. • •.•.. 1 so 14 -

12 " ••....•• 14 - 28 -

Ge1en e•rak ıeri verilmez.- Müddeti 
weçen nüshalar 10 kuruştur.- Cı:ız.ete ve 
matbaaya ait iıler için mücliriyett" müra
caat edilir. Gazetemiz. ilanların mea'uliye· 
tini kabul etme"t:. 

ve 
--- ---

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
0 N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 2470 

Tavrındaki nezakete rağmen, 
sesinde küllenmiş bir ate, gibi 
gizli 'Ve yakıcı bir kin vardı. He '. 
yaz inci diztsi dişlerini göstere • 
rek gülüyordu: 

- Hürmette de kusur etme
miştik amma .. 

Beni, geniş bir koltuğa oturt-
tu, çapkınca göz kırparak sordu: 

- Bir kadeh likör? 
- Mersi .• İstemem .. 
Parmağının ucile işaret edi • 

yor, dudaklarını da büzüyordu: 
- Bir damlacık .. 
Ağzıma girecekmiş gibi yüzü • 

nü yüzüme yaklaştırmıştı: 
- Bir damlacık .. 

. Başmıı geriye iterek reddet 
tım: 

- Çok teşekkür ederim. Zah • 
met etmeyiniz. 

Semine, dargın bir çocuk gi -
bi yüzünü buruşturdu: 

- Bana darıldınız mı yoksa? 
Sizi sitemle karşılayışıma alın • 
dmrz mı? 

Elimle, onun düzgün par -
maklı beyaz ellerini tuttum: 

- Neler söylüyorsunuz? Siz, 
hiç unutulur musunuz? Size da • 
rılmak elden gelir mi? Hayata dar 
ğın insanlar, sizi g-Orünce hayatla 
barııırlar. 

Seminenin gö:ı:lerinde bir za • 

fer kıvılcımı parlayıvermişti. Bel • 
ki o dakikada bana, öyle geldi. 
Lakin halinde, muvaffak olmuş in 
sanların gururu vardı: 

- Ne kibar, ne naziksiniz .. 
Beni şımartıyorsunuz ! 

Sıçrayarak geri çekildi ve bir
den hatırlamış gibi ellerile göğ • 
sünü kapadı: 

- Ah, kılğımdan utanıyorum. 
Birdenbire sizi görünce şaşırdım. 
Affedersiniz. 

- Kılığınızın nesi var? Böyle, 
o kadar güzelsini:ı: ki .• 

Semine, ba-şıru hırçın hırçın İ· 
ki yana sallıyordu: 

- Hayır .. Hiç te değil. Alay 
ediyorsunuz .• 

Biraz evvel likör ikram etmek 
istediği zaman yaptığı gibi parma
ğının uciyle işaret ediyor, dudak
larını da 'büzüyordu: 

- Bir dakikacık. Sizi çok bek
letmiyeceğim .. Bir dakikacık! 

Ve tekrar ağzmıa girecekmiş 
gibi yüzünü yü'2li.ime yaklaştır -
dı: 

- Bir dakıl<acık.. 
Ceylan gibi geriye sıçramasİ· 

le, odadan çıkması bir oldu. 
Genç k~dı~m mak>sadı pek aşi -

kardı. Benı, btr hamlede teshir et
meği kurmuştu. Kendtsini ihmal 
etmiş olmamın hrncını bu suret _ 

J_ Askeri tebliğler ~ 
ihtiyat zabit ve memurların ı 
Beyoğlu askerlik şubesinden : Her se 

ne olduğu gibi 1 Haziran 934 tarihinde 
Ih. Z. ve memurların yoklamalarına 
başlanacaktır. Yoklama müddeti 1 Ha
ziran 934 iptidasından başlayarak 30 ha· 
ziran nihayetinecektir. Yoklamaya mü~ 
racaat lh. Z. nının mektupla veya şifa
hen şubeye müracaatları liızund .r. Mek
tupla müracaat edeceklerin: Hangi şube. 
den olduğu, şubemizde kayıt numarası, 
sındı veya nasp tarihi, Rütbesi, adı ve 
babasının adı, doğum ve doğum tarihi, 
hangi nufusda mukayyet olduğu, ikamet
gah, memuriyet ve i~<İ, istiklal ve büyük 
harpde bulunup bulunmadığı ve vazife- j 
]eri, sağlL'< raporu, d ereceli d~recesiz, 
malUl, hekim ve baytar ise ihsisas vesi· 
kası ' 'ar mıdır? Avrupada tahsilde bu · 

1 

!unmuş mudur? En son kıtası neresi idi? 
30 Hazıran 934 tarihinden sonra mü

racaat (:decek1erin dermeyan edecekleri 
mazeretleri makbul olmadığından (1071i) 
sayıiı lh. Z. leri kanun:ınun (10 cu 
maddesi) tatbik edilir. 

* * * Fırka askerlik dairesi riyasetinden: 
ihtiyat zabitan ve askeri memurları

nın yoklamaları; kanunu mahsusu muci
bince 1 Haziran 934 den itibaren baş
lanacağından al3.kadaranın, askeri vesi
kalan, nüfus hüviyet cüzdanı, hekim ve 
baytarların ihtisas ves!k•ları ile bir:ikte 
mukim ve mukayyet bulundukları As
kerlik şubelerine müracaat etmeleri ve 
bu müracaatı zamanında yapmayanlar 
haklarında kanunun 10 cu maddesi ah· 
kamı tatbik olunacağı ilan olunur. 

l{o 'fo 'fo 

Usküdar askerlik şuben riyasetinden: 
1 - Her sene yapılması mutat olan 

ihtiyat Erk8.nı Ümer.a ve zabitan ve me-
1nurini askeriyenin yoklamalarına bu se
ne de 1 Hazirandan i~baren başlanacak 
ve mezkıir ayın nihayet:nde b:tmiş ola
c:ı.kbr. Binaenaleyh şube mıntıkasmda 
bulunan bilumum ihtiyat zabitanırun 
mezkUr ay zarfında ıubeye müracaat!a 
yoklamalarını yaptırmaları mecburidir. 

VAl1URCULUK 
TURK ANONİM ŞİRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925. 

İzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERSEMBE günü saat 

14 te Galata rıhtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 15 te lzmirden 
kalkıp doğru lstanbula gelecektir. 

İmroz Yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga-

lata. rıhtnnından saat 18 de bir va
pur kalkar. Gidiş ve dönÜ§te mutat is
kelelere uğrar. 
..... li:ililli:Zlilllml ....... 

Karagöz için müsamere 
Karagöz gazetesi ~arafmdan lctan-

bulun eski eğlencelerini bir arada ve 
toplu bir halde göstermek üzere tertip 
edilen büyük müsamere 25 mayıs cuma 
günü saat on beşte Tepebafı tiyatrosun
da verilecektir4 

Bu müsamerede konservatuvar icra 
heyetini teşkil eden ıana'tkarlar tarahn
dan şark musikisinin eski ve yüksek e
serlerinden mürekkep gilzel ve tarihi 
kıymeti haiz bir konser verilecektir. 
Bundan sonra hayali Şefik Bey tarafın· 
dan bir perdelik orijinal karagöz oyunu 
oynatılacaktır. 

Proiramının üçüncü kıım1nı sanatkir 
Ali Bey ve arkadaşları heyetinin oynt• 
yacaklan büyük orta oyunu t~şkil e<>":"
yor. Orta oyununda eski idet ve an'ane
lerimizi de canlandırmakta o!an bir 
piyes temsil edilecektir. 

2 - işbu yoklama mektup yazmak 
suretiyle de yapılabilir. Mektup'a yok
lamasını yaptıracak zevat mektubuna SI

nıfını, rütbesini, sicil veya kayt nwn'!.r.o
sunu ve ahvali sıhiyesiyle ikametgihın. 
da tebeddülat va.-a derç etmelidirler. 

1orE!!2~~~~!!~1 
- yanında• (16513/• 2693 

3 - Haziran 934 ayı zarfında bala
daki tadat dairesinde yoklamalarını 
yaptırmıyanlar hakkında 1076 numerc>
lu kanunun mevadı mahsusasına tevfi
kan ceza tatbik edileceği ilin olunur. 

İstanbul Milli Emlak 

ZA YI - 2746 sicil numaralı arabacı eh
liyetimi zayi ettim. Yeni alacağundan 

eokisinin hükmü yoktur. Arabacı Kazım 

Müdül'lüğünden: 

Tophanede Mumhane cad~esinde Galata Nahiye Müdü
riyeti binası altındaki 111 No. lu mağaza senevi 180 ve ayni 

bina altında yeni şehirli sokağında 1 No. lu dükkanda senevi 
120 lira bedel ve birer sene müddetle açık arttırma usulile ki

ralanacaktır. isteklilerin 6-6· 934 çarşamba günü ~aat 12 bu 
çukta pey akçe!eriyle müracaatları. (R.) (2554) 

Gayı;'İm übadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

Karar numaraları 361 den 382 ye kadar olan Gayrimü
badillerin yüzde 25 hesabiyle bonolarını almak üzere 23 Ma· 
yıs 934 Çarşamba günü komisyona müracaat etmeleri. 

(2699) 

Bursa Kaplıcaları -
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN: 
Çekirge' deki kaplıca ve Otel binasına isale olunacak 

suların boru ve techizat, izolasyon termik ve imalat ve inşaatı 
toptan veya parça parça fenni ve ınali garanti verecek talipleri
ne şartnameleri veçhİle 30 Mayıs 1934 çarşamba günü saat 10 da 
pazarlık surefle ihale olunacağı ilan olunur. (16950) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
İstanbul Merkez Maliye dairesinde mevcut bir 

köhne eşya her hafta pazar ve çarşamba günleri açık 
ma suretiyle satılacaktır. isteklilerin o günlerde saat 
müracaatları. (M) (2583) 

takını 
arttır-

14 de 

le alacaktı. 
Kulak kabartıyordum. Evin i

çinde çıt yoktu. Acaba Semine, 
bana kapıyı açan hizmetçi kadı • 
m da mı savmıştı? Semine odadan 
çıktıktan sıonra kırık, kesik ses -
fer duyuyordum. Bir garderop ka
pağı açıldı, kapantı; bunu, gıcır • 
tısmdan anlad•m. Bir çekme çe • 
kildi. Mermer üstüne konan şi • 
şe şakırtıları. Semine, hazrrlanı -
yordu. 

Kadınların, bir dakiıkacık ! la -
rınm kaç dakika ve hatta bazen 
kaç saat sürdüğünü bilmiyor de - · 
ğildim. Fakat Seminenin elleri • 
nin bütün maharet ve tecrübesi -
le tuvaletini iki üç dakikada bi -
tirecekti. Onun, bu inceliği gös
tereceğinden emindim. 

Sofada bir ayak sesi oldu. Se
minenin bu kadar çabuk hazırla
qacağmı tahmin etmemi1tim. Ka -
pı açıldı, içeri hizmetçi kadın gir
mitti. Doğru sobaya doğru yü -
rüdü ve odunluktan odun aldı ve 
sobaya attı. 

Bu kadın, balık gibiydi, hiç 
sesi çıkmıyordu; hatta yüzüme de 
bakmamıştı. Girdiği sessizce oda
dan çıktı. 

Küçük bir cigara iskemlesi ü -
zerinde açık duran bir paketten 
bir ci~a;a aldım. Seminenin ha • 

zırlamşı, beni eğlendiı iyordu. Za • 
vallıya, için için de acryordum. 
Bu h~~lanı9, bu telaş, pek bo • 
şuna ıdı. Fakat onu söyletmek, 
Sırrı Nevresi görüp konuşabil • 
mek için, vaziyeti hoş görür bir 
hal almalıyım. Zaten Semine, ken· 
di yapacağı tesire o kadar emin 
ki benim, küçük bir gülümıeyı • 
timi, iyi manalara tevil edecek. 

Acaı.a bu "teshı"r "H""su··ıı .u, ,,, u 
ve füsun,, tuzağı, nasıl olacak? 
Semme, beni çok bekletmedi. Ben, 
dalgın düşünürken kapı, yavaş • 
ça açılmıştı; genç kadın, toz ma· 
vi bir dekolte giymişti. Uzun e • 
teklerini sürüyerek ahenkli bir e
da ile yürüyordu: 

- Çok beklettim mi? 
Yü:ı:ü, san'atkarane işlenmiş 

bir tablo gibi idi. Salına salma yii· 
rürken de gülüyordu. Bu, gülüş • 
le: 

- Şimdi nasılım? Gö:ı:lerini \<il 
maştırdım ya .• 

Diyen mağrurane bir iddia var 
dı. 

Hakikaten genç kadının sanat 
ve maharetine parmak ısırmış • 
tım: 

- Hiç bekletmediniz, diye • 
bilirim, 

Bitmedi-



Hoşlarına 
Gitmiyormuş 

Avrupa radyolarının en başta ge 1 
leni lngiliz radyolarıdır. Çünkü bu 
ınemlekette radyo idaresi gerek hü
kumet ve gerek halk tarafından 
azami derecede himaye ve muave
net gör,"Tiüştür. Bundan sonra Al
hanya gelir ki b · rincisine nispetle 
. er hususta daha geridir. İngiltere-

btn nüfusu Almanyaya nazaran takri 
en nısfı kada,· olduğu ha'lde radyo a 
bone miktarı altı milyona yakındır. 
Halbuki Almanya aboneleri bun
dan bir milyon daha noksandır. 
Nefaset hususunda İngiliz radyo 
Programları Amerikan radyolar:le 
hemayar bulunuyor. Hiç bir Avru
pa radyosu İngiliz radyoları neşri
Yatile rekabet etmek cefaretini 
gösteremezler. Bununla beraber İn
giliz dinleyicileri kendi radyoları
nı heğenmeJde pek müşkülpesent. 
tirler. Her fırsatta neşriyatın kafi 
derecede iyi olmadığından ve daha 
başka yapılacak çok şeyler bulun· 
duğundan bahsederler. Radyo sir
keti de elinden geldiği kadar abo
n.,,lerin arzularına uygun bir prog
ram tanzim etmeğe çalısır prog· 
ramda tadilat ve ilav~le; yapar, 
hatıra ge!miyecek t~portajlar bu
lur, en tanınmı' sanatkarları pek 
f'.'zla fedakarl.klar yaparak getir
tır, gene şikayetlerin ardı alınmaz. 
Son gelen habtırlerden yeni bir şey 
daha öğrend.k; Londra radyosu
nun 140 kişiden mürekkep radyo 
senfonik orkestrası son zamanlar
~a dinleyicilerin canlarını sıkmağa 
.:>-~!adığından radyo idaresi bir de
'l".t~ık[ik olmak için ilaveten 75 ki
şılık daha bir takım ile mukavele 
akdetınistir. Her iki takımın Lond
ra radyosunda verdikleri konser 
h?~tada 15 saat• geçmemek ~artile 
bırıncisine senelik ücret o!arak tam 
800000 İngiliz (504000 Türk) ve 
kü\iiğiine de 50000 İngiliz (315000 
Türk) lirası verilmektedir. İngiliz 
radyolarında caz musikisinin de 
en nefisi bulundurulur. Mal'üm
dur ki dansedilmediği takdirde 
Cazbant fevkalade olmaz ise can. 
sıkıcı bir musikidir. 
. Londrayı kısa tulümevçli radyofar 
ıle cl 'nliyenler bilirler ki günde bir 
8 aatten fazla ~üren bu en meşhur 
Caz takımı olan Hanry Hali cazı 
?tlünhasıran radyoya bağlıdır. Bu 
t~k.ım Londranın tanınmış "Pallo
dıum,, varyetesinde önümüzdeki 
lenımuz ayında bir hafta için ve be 
~er konseri yarım sat devam etmek 
Uzere angaje edilmistir. Radyo ida
resinin müsaadesile 

0

verilecek bu kı 
sa konserlere mukab'l varyete idar . 
T~~· takıma 1200 sterlin ( 6572 
"f~rk lirası) verecektir. Saati 2000 
b·~·~ lirasına yakın ola~ bu t:'~ım:ı
d Utun ecnebi Avrupa dınleyıcılerı 

e hayrandırlar. Fakat bir müddet 
konra lngiliz dinley:cilerinin bu ta
•ındar. da bıkmıyacaklarına kim 

Komşu millete radyo He serAm 
Kattovitz radyosu Çekoslovakya 

hududuna pek yakın olduğu için 
neşriyatı Çekoslovakyadan pek mü 
kemmel işitilir. Çekoslovakyadaki 
radyo istasyonları tüccarlar ile bü
yük müesseselere ait reklamları 
neşretmediklerinden Çek müesse
satı reklamlarını Kattovtz merke
zinde Çek lisanile neşretınektedir
ler. 

Radyoda söylenen reklam bede
li olarak beher kelime basına tak
riben b.ir buçuk Türk lirası gibi 
yüksek bir tarife tatbik edildiğin
den Kattovtz radyosunun hu yüz
den kazancı az değildir. Reklamlar 
Çek lisan"le söylenmektedir. 

Varşova: 

Yeni tulimevci 
Yüksek dalgalarda en iyi işitilen 

merkezlerden biri olan Varsova 
radyosu Lüsernde kabul edilen 
1304 metre'.ik dalgayı kabul et
memişti. Çünkü bu civarındaki is
tasyonlarıq taciz etınelerinden çe
kiniyordu. Bunu nazarı itibare alan 
Varşova hemen, hemen eski dal
gasını değiştirmemiştir. Fakat Var 
şova bu kere 1442 metrelik kuv
vetli istasyonu tarafından taciz edi. 
liyordu. Bütün Avrupa bu güzel is
tasyonu dinliyemediklerinden şika. 
yetçi idiler. Varşova son günlerde 
tulümevcini müsait bulduğu 1345 
metreye indirmiş ve şimdi tamami
le tacizattan kurtulmuştur. Va.şo
va gene eskisi gibi iyi işitilmekte
dir. 
ltalya'da: 

Roma merkezine bir orQ 
konuluyor 

Roma radyosuna bugünlerde bü· 
yük bir org vazedilmiştir. Papa, / 
bu org ile ağır havalardan maada . 
en neşeli ve batta caza refahat e- 1 

derek dans havalarının bile çalın- / 
masına müsaade etmiştir. 

Bulgaristan' da: J 

Yeni bir radyo planı mı? 
Sofyada şimdiki halde yarı>;n 

kilovatlık bir mürsile mevcuttur. 
Fazla zayıf olduğundan bu istas
yon hariçten işitilmekdiği gibi Bul
garistanın her tarafından işitilme
ğe de kudreti kifayet etmemekte
dir. 50 k'lovatlık bir kuvvetli mer
kezin inşasına karar veren Bulgar 
hükumeti 40 milyon levalık bir kre 
di açarak bu işi deruhte için bir 
idare heyeti intihap edılmek üzere 
imiş. 

hükmedebilir? 
Turgut MITHAT 

MILLIYE"f CAı-u .... 

Tiyatro sahipleri ve radyolar 
Amer:kada radyo idareleri tiyat

ro temsillerini halkın bila ücret 
seyretmelerine müsaade etmekte
dir. 

Nefaset hususunda ücretli tiyat
rolardan farklı olmıyan bu tem
sillerin diğerlerine tesiri dokunma
dığı anlaşıldığından tiyatroların 
bundan dolayı haftada 8500 dolar 
kadar bir zararları olduğunu iddi
a ederek radyoların temsilleri hal
ka bedava göstermemeleri için te
şebbüsatta bulunmuşlardır. 

Dünyanın en uzun anteni 
Her şeyin fevkaladesi Amerikada 

bulunduğu gibi Heufundland'ta 
Clarenville'deki Mister Hymesin 
radyo anteni de son zaman!ara 
kadar 340 metre ve dünyanın en 
uzun anteni idi. Mister Hymes son 
zamanlarda civardaki bir amatö
rün reaksiyo~lu aletinin uğultuları 
ile rahatsız edildiğinden anteni 620 
metre yapmıtır. Bunu hir dağın te
pesinde imal ettiği 20 metrelik bir 
kuleciğin üzerine tutturmutur. 
Aldığı neticeden Mr. Hymes pek 
memnunmuş. 

o~~~~~~~~ 

1933 senesine ait 
Bir istatistik 

Dünya radyo birFği bütün Avru
pa radyolarının dahil olduğu b:r 
istatistik neticesinde muhtelif rad
yolarında dinlenen musiki ve mu
sahabelerin nispetleri mukayese e
dilm" ştir. Pek uzun olan bu istatis· 
tiğin şayanı dikkat kısımlarını kay
dediyoruz: Büyük avrupa istasyon
larının program!arında vasati 7025 
nispetindedir. Bunların en çoğu 
yüzde 35 nispetinde Amesterdam 
radyosunda, en azı da yüz de l 1 
nisP.etinde Zürih merkezinded:r. 
Opera ve operet musikisi son sene
zarf ında maalesef azalmaktadır. 
ölmez e~erler sayılan bu nevi mu
siki en çok T orino radyosunda ça
lınmaktadır. Programın yüz de 15 
şini teşkil eder. En azı yüzde 5 nis
pctidek"t Viyana radyosundadır. 
Hafif musiki vasati yüz de 25 tir. 
Çoğu Budapeştede yüz de 33, azı 
da Zürihte yüzde 9 nispetindedir. 
Gayet enteresan bir neşriyatı Fas 
radyosunun istatistikleri tetkil edi
yor. Bu istasyonun programı şöy
ledir: Yüz de 85 hafif musiki ve 
yüzde 2 edebi neşriyat diğer kısım
ları da temsil ve haberlere münha
sırdır. Buna muka~il Londra prog
ramının yüzde 52 sini haflf musiki 
yüzde 10 nu konferans, yüzde 3 
nü edebiyat, yüzde 13 nü haberler 
teşkil ediyor. 

m 1 
RADYO PROGRAMI 

1 1 
27 Mavıs Pazar 
ISTANBUL : 

• 18.Jo ptak netriyall. 19,20 Ajans haberle· 
~· 19,30 Alaturka musiki netriyatr. (Ret~t 
il. ~eaut 8. V ccihe H. Muzaffer B. Vedıa 
~;ı:11. li.). 21,15 Ajans ve b~rs~ h~berleri. 
tı:'l ,25 Bedriye Rasim hanımın ışbrakıle dana 

lı.aiki"i. 
~3 Khz. VARŞOVA. 1345 m. .. 

S5. 040: Taganni (piyano ile.) 20: Sozler. 2~, 
l'ı • ~afif musiki. 21.$0: Haberler. - Neıelı 
l,)~~~~at. 23,25: Danı musikisi, - Sözler. -

~23 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
14 ~: R.ııdy0 orkestrası. 13: Plfiık. - Haberler. 
lt,~O; 1>18.k. 17: Muıahabe. 18: J. Marco orkes· 
......._ \j :-- Haberler. 19,15: Orkestranın devamı, 
Ot\c;"11'"-'eraite. 20,20: Plak. 21: Taganni. 21,20: 
li,b."la.t'a. 22: Konferans. 22,15: Orlceştra. -

~ .. l'ler ...,5 . 
1? ' Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

t'ıq lt.lo: Musahabe. 23,30: Olen kahramanla-
59~ .. t!!"•lannı tesir:,. için konser. 
2o. "h2. VI YANA, 507 m. 

~~. 2o C.ettçler saati (konser.) 20~: Musaha
let le. •45: Koro konsel'İ. 21,20: Vıyana kuar• 
'-•lt.k 1~1""'· 22.SO: Futbol dünya tampİy(lnluğu 
koll.ıe ~· İzaha.t. _ Haberler. 23~15: Akı•<'} 

638"'· 
~O 2 ICbz. PRAG, 470 "'· 

~•kt' O: l'email. 20 55: Hilveraun radyoaunda.rı 
"lı en· O ' 1 d .,_. · ""2: ~ · rkeatra. 21,SS Ho an a muaı .. ıaı. 
2:3

1
30: ğhtelif aözler. 23: Plik. - Haberler. 
191 k. alon muaikiai . 
20,.lQ h'Z, Deutachla.ndaender 1971 .m. 

l)Pet- : Wagnerin "TRISTAN ve ISOLDE,, 
Jel', ;:~· 2~; ~avyera ne,riyatı. 23:. ~o.n haber• 

sa
6

· l<onıgaberıten: dana nıuaıkıaı. 
ıs. IChz. BELGRAT, 437 m. 

ı .... f~r~alk farkıları. 20: Pl&k. 20,20: Yugoa• 
~e.la'" ıları. - Musahabe. 21: Cenubi Sırp ha· 
t::~h~ı ~3: Haberler. _ Dana musikisi. 23.SO: 

e <1.ne konseri 
20 N.904 Khz. HAMBURG 332 n>., 

Opera azır Cöbbela'ın konferansı. 20,30 Drest 
oı:ıer ••ndan: R. Vagner'in Triatan ve laolde 
l>:t 11:aı, 22 Aıam konseri, haberler, 23,30 

~~ Kbz. BRESLAU, 316 m., 
V,.1 n JSonferana, Müteakiben: Drest'ten: 
"-k,.._ er •n Triıtan ve lsolde operaıı1 22,10: 
teıe nı .k~nıeri, 23 Kuralara ait izah ... t, 23,50 

rnu11kiai. 

28 Mayıs Pazartesi 
ıs;ıo ISTANBUL , 

tara.(
1 

d F'r•naızca der•. 19 Refik Ahmet Be,
n a..11 konferana. Ajana haberleri. 19,30 

Alaturka musiki netriyatı. (Ekrem B. Rüıen 
B. Cevdet 8. Yahya B. Şeref B. Vecibe H. 
Belma H.) 21,15 Ajans ve borsa haberleri. 
21,25 Orkestra tarafından muhtelif eserler. 
(Keman solo) Neci Yakup B. 

223 Khz. V ARŞOV A m. 
17,35: Keman muıikisi. - Sözler. 19,10: 

Hafif muaiki. - Muhtelif. 21,05: Senfon:k kon 
ser. - Musahabe. 22,20: Hafif mu5iki. 23: 
Pli.k. 23,30: Danı musikisi. - SQz.ler. - Dans 
muaikiai. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Heraünkü program. 18: Radyo Orkeı· 

traıı. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkestrası. 
20: Univer•ite. - Plak. - Konfer.,,ns. 21: 
Oda musikisi. - Konferans. 21,45: Teganni 
(opera parçaları.) 22,15: Çift jiyano konaeri. 
22,45· Haberler. 23: Kahvehane musikiai. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Opera orkeatrası. - Ders. 19~30: Klari· 

net konseri. _....Konferans. 20.,30: Plak. 21: 
Musa.ha be. 21 ,30: Lis:z.tin eserle-rinden konser • 
23,50: Kahvehane konseri. 24130: Heinemanu 
caz:t. 

59l Kh•. ViYANA, 507 m. 
2C,15: Offenbach ı:amanına ait besteler. 23: 

Haberler. 23,25: Beetbaven konseri. (Es • dur• 
opus 20.) 24,05: Plik. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
18,45: Viyolonsel konseri. 19,20: Almanca 

ru,triya,, 20,10: Musahabe. 21,15: Dvorekin e· 
serleriuden konser. 22: Çek dansları. ve ıarkı· 
lan, 22125: Kuaı ten konseri. 23,15: Almanca 
H&Lf'rler. 23,30: Pli.le. 

191 Ot:ntscblııındsender, 1571 m. 
19,20: F«-nla.ndya halk ıarkılarr. 2Q: Musaba 

he. 21,10: Dans muaiL:•,i 23: Daniz:iır ne.triyatc. 
23.20: f-!uberler. 24: Hamburgtan Glaaôunow• 
un eıerJerinden konser. 24,45: Neıeli musiki. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Populer havalar ( Pli..k.J - Muıahhe. 

20,30.:. ~ua.a.h_abe. 21: Zagrepte verilecek opera 
temsılını nakıl. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
21.'1~ Vittekind iaimli akeç., 22,15 Neı'eli 

musıkı, 23 Haberler, 23,.20 Mu.ııikili neıriyat. 
24 ?r~eatra_ ~efakatile keman kcıaeri, 24,25: 
Ne-t elı musıkı. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m.: 
I?,~ Taganni, Müsahabe, 20 İlk bahar po 

purısı, kısa haberler, 21,10 Derfflinger isim
li temsil, 22.15 Muaihabe, 23,55 Danı mu•i· 
kisi. 

29 Mayıs Salı 
ISTANBUL ' 

18,30 Plik netriyatr. 19 Mesut Ceınil 8. 
tarafından çocuklara masal, Alaturka musiki 

neıriyatr. ( Ertalya Sadi H. Sadi B. Refik B.) 

21 Ajana ve borsa haberleri, Kart~·!,; neııriyat. 
2_ı,25 Oda l'J\\ı.ıı;ikia kon.a('ırİ (C"m~I ıt'Ş 0 t Ne· 
cıp Ya.kup M t C 'I B , ' 

223 K ' eau emı ey.er} tarafından 
hz. VARŞOVA 1345 . 

19,25: Senfonik pl.ıikl~r. - M~s.habe 21 05· 
Leo Failin "FLORIDA GOL(J,, oper~ti 24:. 
Musahabe. 24,05: Danı musikisi. 

823 Khz, BOKREŞ, 364 m. 
13: Hergünkü neşriyat. 18: F. Luka takımı. 

ı9: Muaahabe. 20: Üniversite. 20,20: Plak. 20: 
4
1

5: Konferans. 21: Senfonik konser. Haber· 
er. 

545 Khz. BuDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Keman konseri. - Ders. 19,30: Wag• 

nerin eaerlerinden "SIEGFRIED., operası. 
( Peıte operasından). 24,20: Siglln muaikisi. 

592, Kbz, VIY ANA 507 "'· · 
18,55: aKdınlar koro konseri. 20: Musahabe. 

20,15: Ders. 20,40: Kadın notları. 21: 110era 
Widerıpenıtiıen Zachrttung,, İsimli H. Goetzin 
oper•ıı. - Haberler. 23,55: Plak. 

638 Khz. PRAG, 470 m. 
17: Askeri konser. 17,SO: PJi.k. 18: Çocuk 

netriyatı, Zlinden na.kil. 19,20: Musahabe. -
Almanca musikili netriyat. 20,10: Karııık 
pr~gram. 21,05: Hafif ÇeL: muıi&dıi. 21.20: 
Zlınde radyo, - Musahabe. 23.JO: Plilc. 

19lt Kbx. Deut•chlandsender 1571 m 
20: Atk, v~ çi~ek. 21,1~: . .Neı~li kl& .. ik par· 

çalar. 22: Dıe Dıckers., ısunli skeç. _ Muaa· 
hah~. ~,20: Haberler. 24: Müt"nbersten gec;:e 
musıkısL 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Radyo orlı:eatrasr. 20,50: Rekli.m. 21: 

Sır;ı b~atekirlarınrn eserlerinden parçalar. 21, 
45: Plak. 21,SO: Radyo temsili. 22,40: Tasan. 
ni (SerenatJat' ). 23,10: Haberler. - Dans. 

904 Khz. HAMBURG 332 m.: 
20 Racuberhauptnıan.n Nickel List isimli 

tenııil, 21 Haberler, 21,15 Ne,'eli kl~aik mu
siki, 22 Ka,.ışık konıer, 23 Musikili nefrİyat, 
2 i Orkes.l:ra. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m.: 
19,30 Memleket tarkıları Oanta. ile). 20 

Miza.hl netriyat, mü.sahabe, 21t15 Nefeli kla· 
sik musiki, 22 k&rıfık konser, 23,45 Hafif 
musiki ve dans. 

30 Mayıs Çarşamba 
ISTANBUL' 

18,30 19 Fransı%ca. ders. 19 Mua.mmer Bey 
tarafından monoloğ, Aja.ns haberleri. 19,30 
Alaturka musiki ne,riyatı, (Ekrem 8. Ruten 
B. Cevdet B. Şeref B. Yahya B. Ce...-det B. 
Vecihe H. Semiha H. Nedime H.J 21,15 A· 
jans ve borsa haberleri. 21,25 Viyolonsel So· 
lo Mesut Cemil ve orkestra 

223 Kh:z.. VARŞOVA, 1345 01. 

19,10: Eski. muaiki. parçaları. - Sözler. 

- - - -
lstanbul radyosu ~ni stüdyosunun konser salonlarından biri.ti •• 

iflkd9Jl 
Bir karimize cevap: 

Cezair radyosunun tulümevci 
319 metre, anten enerjisi 12 kilo
vattır. Cezair her aksam saat 21 
de neşriyata başlar. F :UCat ,ark mu
sikisi ş · mdiki halde yalnız perten
be akşamları vardır. Yarın akşam
ki şark musiki neşriyatı saat •tam 
23,10 da başlayacaktır. İstasyon 
fransızca olarak "İsi radyo Alje., 
diye ilan edilir. Breslau istasyonu
nun tam üst yanındaki merkezdir. 

Nahit Beye: 
-------

Aletinizdeki gürültüler havanın 
ısınmasından ileri gelen parazit -
!erden başka bir şey &eğildir. Tabi 
dir ki yaz mevsiminin yaklaşma
sile kı~ın erken saatlerde dinledi
ğiniz istasyonlar gittikçe daha geç 
vakitlerde bulunabilecekt' r. Gürül
tülerin aletini:ııle vukua gelen bir 
bozukluktan olduğunu zennediyor
sanız muayenesi güç değildir. 

,-

Kısa dalgalı lngiliz istasyonlarında muntazaman konserlerini işittiğimiz meş • 
hur Henry Hali (Heynri Hool) caz takımı bütün Avrupa dinleyicileri tara • 

fmdan en sevilen takımlardan biridir. 

Bu gürültülerin başladığı urada an 
ten ile toprak fişler:ni radyo aleti
nizden uzaklaştırınız. Şu halde ho
parlördeki hışırtı ve gürültü~er de
vam ettiği takdirde sakatlığın alet
te olduğuna hükmetmek lazımdır. 
Anten ve topraksız iken hoparlör 
de ses tamamile kesilirse işitilen gü 
rültüler haricen gelen gürültü ve 
parazitlerdİr. Buna nispeten mani 
olmak için muhtelif çareler vardır. 
Ancak bulunulan semt ile antenin 

20,SS: Piyano son•tları. 21,25: Popüler. Pi~. 
muaikisi. - Musahabe .. 21,40: Rom adan nakıl 
Pucccininin "TURANDOT., operası. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 tn. 
13: Hergün.kü neşriyat. 18: Radyo orkestra

sı. 19: Haberler. 19,15: Ra.dyo orkestrası. -
Üni-,.eraite, 20,20: Caselli - Orkestraıı. -
Konferans. 21: Koro konseri. (Ermeni ve Ro· 
m4"-n talebe.) 21,30: Konferans. 21,45: Piyano· 
Keman konseri. 22,15: Taganni. - Haberler. 
23: Kahvehane konseri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE,· 550 m. 
18: S!ıa.n musikiai. - Ders. 19,30: Amele 

taganni korosu. 20,20: Tiyatro. 21,10: Opera 
orkesb'ası. 22,30: Operet parçaları. 23~: Si· 
aan muı!lciai. 24,15: Keman. • Piyano konseri. 

592 Kh:ı:. ViYANA S07 m. 
2C,25: Askeri musiki. 21,45: Alctüal!te. 23: 

llabereh·. 23,15: Esperanto scrviai. 23,25: Danı 
musikisi. 

638 Kbz. PRAG 470 m. 
17,50: Çocuk ne,riyab. - Musahtthe. ~20,10: 

Smet<ıt'lıanın eserlerinden kona er. 21: Plak. -
Haberler. 23,.35: Esperanto dili . 

191 K.h1. Deutachlandsender 1571 m. 
21,30: Orkeatra konseri. 23,20: Ha.b:=rler. 

Müteakiben sece muı.i.kisi (Şa.rmmel ve dan• 
orkestraıı.) 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Populer h••ala"T (pli.k) - Musahabe .. 

21: Jübli,.anadan n .. kli.. 23: Haberler. - Si· 
san muaikİ•İ. 

904 Khz. HAMBURG 332 m., 
20 Steıfi:naer Kreu111z:U1' isimli temail. 21 Ha· 

herler, 21,30 Dan• musikisi, 23 Haberler, 
23,20 Dans muaikisii. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m.: 
19 Şarkılar, müaal:.abe, 20 Dans 

21 Kı•a haberler, 21,30 Mu5ikili 
(Çiftçi için}, 22,SO Eaki lapa.nyol 
haberler, 23,45 Danı musikisi. 

musikisi, 
neıriyat 

musikisi, 

31 Mayıs Perşembe 
ISTANBUL : 

18,30 Plak netri.yalr. 19,20 Ajana haberleri. 
19,30 Alaturka musiki neşriya.tr. (Kemal Ni 
ya:ti B. Hayriye H. Mahi.r B. Müzeyyen H.J 
21 Selim Sırrı B""J' tarafındatı konferans, ve 
Ajans haberleri. 21,25 Orkestra tarafından 
dans musikisi. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: PGpuler Leh ınuaikisi.. 19: Muhtelif 

sözler. 19,40: Koro ıarkdan. 20: Sözler. 20,30 
Plak. 2{.ı,55: Hafif orkestra musikisi (tagannİ• 
li) - Haberler. 22,17: Senfonik or~e~~a. 
23: Haberler. - Plik. 23,30: Dans muukısı.
Muaahabe. ~ Dana • 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m. . . 

şeklini, tramvaya ne vaziyette bu-ı 
lunduğunu iyice anlatarak fikrimi
zi sorabil:rsiniz. Memnunen sütun
lanmızda cevabını veririz. 

1. Haydar Beye : 

Dört yol ağzında ve iki tramvay 
hattına maruz kalmanız radyo din· 
lemenizi hayli güçleştirir. Berayı 
tecrübe arkada,ınızdan getirttiği
niz aletin markasını bildirdiğiniz 
halde kaç lambalı olduğundan bab 
~edilmemiştir. Böyle tramvaya ya· 
kın olan yerlerde bilhassa yazın 
doğru dürüst uzak radyo merkez
lerini dinlemek pek güçtüT. Çünkü 

22: Viyanadan nakil. 23,4S: Sig•n muıikiıi. 
24,30: Caz musikisi. 

592 Khz. ViYANA 'so7 m. 
20,16: Tagannili radyo popuri.si. 22: Aktü· 

allte. 22,10: Haydandan pı::rçalar. 23,10: Son 
haberlel". 23.25: Futbol dünya ıa.mpiyonluğu 
na dair haberler. 23,35: Dans plikları. 

638 Khz. PRAG 470 m. 
17: Askeri konser. - Muıahabe. 18,45! 

Plak. 18,55: Musikili almanca netriyat. - 20, 
05: caz orke•t.rası. 20,55: ve Haydanın eset"le· 
rinden konser. 21.20: MusahAhe. 22,05: Kosice 
radyo orkestrası. 23,20: Pi.ile.. 23,45: Viola 
(Romantik opera.} 

191 Khz. Deuschl•nds-ender 1571 m. 
20: Plik. 22,15: H.berler. 22,30: Straus•un 

"Arabela» iaimli: lirik koıuı;""ri· 24: Dall• musi
kisi. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. 
20: Pliik. - Mus..,ha,be. 21: Soli•t Mme 01-

ıııanın i~tirakile aenfonik konser. 23: Haberler. 
- Almanca konfer.,,na. 23,45: Danı parçaları. 

904 Kbz. HAMBURG 332 m., 
2'2',10 H.Hofma.nnıthal'in Arabella isimli 

tem•Hi. 23,0S Haberler, 24 Haydn'in eserle· 
rinden k\>nser, 24,40 Neı'eli musiki (pli'k) 
1,05 Gec.e musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m.: 
20 Nt:fc:li L:1>naer, mü .. habe, 22,30 Arabel

la isimli oper..t R. Strau5s'un eseri (Dreat'ten) 
2J,,40 Haberler, 24 Mat'lıdolin, Lauta lc:onsfJrİ, 

1 Haziran Cuma 
223 Khz. VARŞOVA, 1345 m, 

17,35: Soliıt konaeri. - Kon[erans. 19,10: 
Hafif musiki. - Muhtelif bahisler. 21,05: Mu-
siki bahisleri. 21,15: Senfonik! konaer. 23: 
Pli.k. 23,.30: Danı musikisi. - SOzler • -Dan• 
muıikİ•İ. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Hergünk.ü program. 19: Radyo orke•tra-

1111, 20: Haberler. 20t15: Orl.;eıtra - Oniveraite. 
21,20: Pli.k. - Konferans. 22ı Viyolonsel aolo. 
- Musahabe. 22,45: Hafif musiki. ZJ,15: Kan 

ıık konser. - Haberler. 
545 Khz. Budapeıte SSO m. 
19,40: Kl!rntcr tiyatrosunun 'kon.seri. 2~~: 

Aperadan naklen: Konservatuvar talebesınıo 
imtihanları. 23,40: Sigan musikisi. 

592 Kh.z. ViYANA, 507 m. 

20: Kısa bal.erler. 20,15: Sokak musikisi. 
20,35: Haftanın haberleri. 21,0S: Kukla oyun· 
la.rı. ve neteli musiki. 23: Haberler. 23,15: Halk 
opera orkeıtraaı. 

638 Kh.ır:. Prag 470 m. 
21,10: Konser. - Musahahe. 22: Taaanni 

(Yuıoalav tarkıları.J 22105: Populer konseri. 
- Muıahabe. 

13: Hergünkü neıriyat. 18: Ct'. Dınıco or· 
kestraar. - Haberler. 19,15: Orkestranın de· 
vamı. - Univeraite. 20,10: Konferans. 20,30: 
"LE TROUVERE,. iaimli Verdi.nin oper•••· 191 KhE. Deu•chland\ender 1571 na. 
(Pl&k ile). - Haberler 21,10: Gemici musikiaı. 22: Muaahabe. 22,30 

545 Kb!';. BUDAPEŞ"İ'E, 550 m. Gençlik netriyab. 23: Si.yaaete dair •• ~3 .. 10: 
19,30: Keman ko111ıstti, 20: Rad,-o tiyatrosu ~ _._Haberler. 24: Stuttgratta.ı:ı Danı musdusı. 

şehir gürültülerinden ziyade havai 
atmosferlerin husule getirdiği pa
razitler bEr araya gelince tayyare 
bombalarını andıran gürültüler İfİ· 
dilir. Daimi olarak radyo için böy
le yazın müsait yerlerde oturuldu
i!u takdirde daha zayıfça bir alet 
tedarik edilip lstanbu\ ile on, on 
beş kudretli Avrupa istasyonunu 
rahatça dinlemeyi tercih edi\me\i.-

dir. Alet kısa tulümevçli istasyonları 
almağa nıüsait ise pek fazla taciza
ta maruz kalmaz. O zaman fazla 
parazit olan mevsimlerde kısa dal
galı merkezler ile iktifa edilir. 

686 Kh2. BELCRAT, 437 tn. 

20: Pl&k. - Musahabe. 21: Zaıırrepten n•kil. 
23: aHberler. - Danı plikları. 23,35: Kahve· 
hane konseri. 

904 Khz. HAMBURG 3J2 m : 
21,15 Temsil lnka Gold, 22,05 Val:ı: ıaati, 

23 Haberler, 23,20 Musikili oeıriya.t, 24 Ke~ 
man kon~etı (Orkestra refakatile). 

950 Khz. BRESLAU, 316 m., 
18.SO Çi(t piyano konseri, Musahabe, 21,10 

Taganni, 22,10 Eski ve yeni musiki parçaları, 
23,20 Haberler, 23,SO, Neş'eli gece konıeri. 

2 Haziran Cumartesi 
223 Kb:L VARŞOVA. 134S m.. 
17,35: Senfonik mu•iki. - Konferans. Ye-ıa• 

ire. 21: Chopinin eserlerinden konser. 21.30: 
Madritten naklen ıspan,-on musikisi (Filhar
monik takırn tarafı.odan.) 22,30: Muaahabe-. 
22,45: Pli.k. - Muaa.h.a.Le. - Dan•. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Herırünki? neıriyat. 19: H•fif musiki... 20: 

Kadın ... ati. 20115: Konserin devamı. - Oniyer 
aite. 21,20: Pli.le.. - Kon[erads. 22: Taganni 
22,20: Radyo orlr:e•traa1. Zl: Mu•ahabe. 23,20: 
Radyo orkestrası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
19,40: Macar tarlaları. 20,50: Ti:ratro. Z2: 

Madritte:n beynelm.ilel konserin ikinci yansınr 
nakil. 23,20: Dana musikisi. 24: Racz Siıan 
t&kımr. 

592 Kh•. ViYANA, 507 m. 
20,35: Kısa haberler. 20,50: HLe,.l&k filizlen• 

1endiği zaman .. ,, iıimli temsil. 21,0S: Madrit· 
ten naklen Beynelmilel f.ıı;panJ& konseri. 22,55:: 
Haberler. 23, 10: Dan• muıiki•İ· 

638 Kb:ı:. PRAC 470 m. 
19 OS: Almanca t.gan.nili neıriyat. - Haber· 

ler. 2o,25: Populer musiki. 2Z,SO: Pli.k. 23.15: 
Plak. 23,30: Akıam konseri. 

191 Kh;ı:. Deuıcha.ndsender, 1571 m. 
21,10: .. Se.-iımit ~ niıanlanmıı - e•lcın· 

miı., isimli pla.lc. Uıefrİyalr. ve musahabe. 23: 
Budapeıte operasın.a dair mal !mat. 23.2:0: Ha• 
herler. 24,: Laypzisten Dans musikisi. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
20,10: Radyo orkestrası (Glinka) 22: Maıdrit 

ten l:teynelmilel A•rupa konserini. nkil (2 nc:i 
kısmını.) 23: Haberler. - Danı plaklan. 23,.S.O 

Sigan musikisi. 
904 Khz. HAMBURG "32 .n.: 

20,30 temsil Ankerverloren, 21,10 Kan4ık 
ne,riya.t. 23.20 Mu5ikil"" netriyat, 24 Dans •e 

neş'eii musiki. 
9~0 l<hz. BRESLAU, 316 m.: 

19,20 AK,anı konaeri, muhtelif bahisler, 
2l,10 Seyahatlerde •ık iıimli Fre:nxel'in. Üç 

perd~lik ope.-eti, mü•a.llabe1 22,20 Neı'eli mu• 

aiki, 23,SS Dana mutikiıi. 



Marsilya Ticaret 
Hey' eti avdet etti 

(Başı 1 inci sahifede) 
le yemeği vermiştir. . 

Heyet bugün Theophile t.au-
tier vapurile MarsiJyaya av-
det edeceklerdir. 

Ankara Palasta eğlenceli bir 
ziyafet 

ANKARA, 22 (A.A.) - Dün 
ıehrimizi ziyaret eden Marsilya Ti 
caret Oda~ı heyeti şerefine An • 
kara Ticaret Odası tarafından An
l<arapalas otelinde ''~rilen ziyafet 
son derecede neşe ve dostluk ha
vası içinde geçmiştir. Bilhassa 
çalınan müzik ve her ikisi de son 
derece nekregu ve neşeli olan An
kara ve Marsilya Ticaret Odala
rı reisleri arasındaki latifeler bu 
neıe ve samimiyeti bilhassa art • 
tırmıştır. 

Bu meyanda yemeğin bi.ıaye • 
tinde Eskişehir mebusu ve Anka
ra Ticaret Odası reisi Emin Bey, 
yemeğin sonlarına doğru bir pro
testoda bulunmak istediğini, ye • 
mek listuinin, oda tarafından gön 
derildiğl gibi tabettirilmiyerek de
ğiştirilmiş olmasından dolayı o
tel idaresini protesto etmek iste
diğini söylemiş ve odadan gönde
rilen listeyi okumuştur: 

1 - Clearing usulü Çe§İtli 
ordövr. 

2 - Dost şarabiyle balık. 
3 -.. - Marailradan dolu gelip 

boş donen gemı kaptanları ı>irzo
Iası. 

4 - Bloke sebze. 
5 - Lisanslı kuşkonmaz. 
6 - Kontenjante kaygana. 
7 - Gümrüğü taşmış meyvalı 

dondurma. 
Heyet reisi M. Prax bilhassa 

Fransızcaları çok manalı düşen 
bu listeye son derecede mütehas
sis olmuş ve kendisinin latife, ke
lime ve zeka oyunu ile tanınmış 
bir memleketin ticaret odası reisi 
bulunduğunu ve fakat Emin Be
yin sabahtanber i bu kabil neşeli 
sözlerinin kendisini mestetti ğini 
ve hatta ilk defa olarak zevce
sine bu netenin tesiri altında An
karadan mektup yazdığını söyle
miş ve Emin Bey de karşılık ola
rak: 

- Öyle ise ben de bizimkine 
mektup yazmak için Marsilyaya 
kadar geleyim demiştir. 

Ziyafette misafirler kendileri
ne ikram edilen Türk şarapları
nın nefasetini takdir etmişler ve 
Fransız şaraplarından farksız ol
duklarını söylemişlerdir. 
Fran11aya neler ihraç edebileceğ;z 

ANKARA, 22 (A.A.) - Mar
silya Ticaret odası heyetinin An
kara Ticaret Odası azalarile te
masları iki memleket ticari müna· 
sebatının bir kat daha genişleme
sini temin edici bir hava yarat
ını.,tır. 

Bu görüşmeler esnasında 
Fransız heyeti azaları F ransanın 
yumurta, a~~· J?amuk, yiin ve pa
la~ut ve tıftık ıçin müstesna ve 
vası. ~?!aylıklar göstermesi lazım 
geldıgı kanaatine vardıklarını söy
lemişler ve M. Barthou tarafın
dan iş adamlarile temaslarından 
elde edilecek neticelerin tatbik ve 
temini vadedilmiş olduğundan 
Fransa hükfunetinden bu teshila
ll elde etmekte güçlüğe düşmiye
cekleri ümidini izhar eylemişler
dir. 

Gene bu görüşmeler esnasında 
Marsilya Ticaret Odası heyeti tüc
carlarımızı Marsilya panayırına 
davet etmişler ve kendilerinin de 
Türlriyedeki ~ergi ve panayırlara 

Fransız 
Belediye Hey'eti 

(Başı ı inci sahifede) 
lasta Paris Belediye Heyeti şere • 
fıne kırk kişilik bir ziyafet veri
lecektir. 

Evvelki gÜn Fransız sefiri M. 
Kammerer heyet şerefine verdi
ği ziyafette İrat edilen nutuklarda 
memleketimiz hakkında dostane 
ve cemilekarane sözler söylenmiş
tir. Sefir yemeğin sonunda heyete 
hoşgeldiniz demiş ve bu güzel 
memleketin uyanışı ve seri hatve -
!erle terakkisi herkesin hayretini 
celbettiğini ve Paris belediye mec
lisi Heyetinin Türkiyede iki şehir 
göreceklerini, bunlardan birinin 
dünyanın en güzel ve en eski şe • 
birlerinden biri olduğunu, di-
ğerinin enerji sahibi bü-
yük bir adamın İradesi sa-
yesinde modem bir plan üzerine 
inşa edildiğini {tÖylemittir. M. Fi
quet buna cevap vererek lstanbul
da ı?ördüklerinden çok memnun ol 
duğunu ve Türkiyenin merkezini 
de görmek!ıen çok memnun olaca
ğını ve Ankaraya Parisin selirnla
rını götürmekte olduğunu söylemiş 
tir. • 

Heyetin Ankarada ziyaretleri 
ANKARA, 22 (A.A.) - Pa

ris belediye meclisi reisinin riya
setindeki Fransız belediye heyeti, 
bu sabah şehrimize gelmi! ve is
tasyonda belediye reis muavini 
Mustafa Adil ve belediye meclisi 
azasından Makbule harum, Şük
rü ve Halim Beylerle Fransız se
fareti erkanı tarafından karşılan
mıştır. 

Heyet saat 10 da vali Nevzat 
Beyi ziyaret etmiş ve bu ziyaret 
Ankarapalasta iade edilmiştir. Sa
at on üç buçukta vali tarafından 
heyet şerefine Anadolu klühünde 
bir öğle yemeği verilmiştir. 

Heyet yemekten sonra şehri
mizdeki müesseseleri ve bu (J1eyan
da enstitüleri, nümune hastahane
sini, Gazi çiftliğini gezmiş ve ak
şam treniyle İstanbula hareket et
mistir. 

ANKARA, 22 (A.A.) - Bu sa
bah şehrimize gelmiş olan Paris 
Belediye Meclisi Reisi M. Fiquet 
nin riyasetinde ve reis vekili Dr. 
Lobligeois Zadan M. Rozert Rosse 
ve M. Pinot ile kalemi mahsus mü 
dürlerinden mürekkep Parir. bele -
<liye heyeti şerefine vali ve beledi
ye reisi Nevzat Bey tarahndan bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Yemekten sonra misafirler ls
met Pi4a Kız Enstitüsiinü ve Gazi. 
Orman çiftliğini gezmişlerdir. 
Heyet azası saat 15,30da B. M. Mec 
lisindeki dairelerinde B~vekil is
met Paşa Hazretleri tarafından ka 
bul edilmitler, ve Mecliste grup re 
isi Cemil Bey o esnada C. H. Fır
ı :ası içtimama riyaset etmekte ol -
doğundan Türk. Fransız grupu na 
mma Ordu mebusu Ahmet Jh ·an 
Bey ve bazı grup azaları tarafın -
dan karşılanmışlar ve kendilerine 
Meclis gezdirilmiştir. 

Heyet, saat 18 de Hariciye Ve
kaletinde Hariciye Vekaleti vekili 1 
Şükrü Kaya Bey tarafından kabul 
edilmis ve Anadolu ekspresi ile 
lstanb~la hareket eylemiş . ir. 

Misafirler istasyonda vali ve 
belediye reisi Nevzat Beyle reis mu 
ayini ve belediye meclisi azaları, 
Harciye Vekaleti ve belediye na -
mına kendilerine refakat etmekte 
olan zevat tarafından t~yi olun
muşlardır. 

iştirak etmeğe hazır 
!arını bildirmi~lerdir. 

bulunduk-

Milliyet'in 1eırıkası: 17 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDİN 
- Ş:mdi oğlum ,d edi, kar,ıma 

oturunuz da beni dinleyiniz. Hiç 
aüphe yok ki arkanızda bu Alman 
Üniformasile yola çıkamazsınız. Zi
Ta "'yet devriyeler tarafrndan öl
dürülecek olursanız arkanızdaki ü
niforma yüzünden tahkikata giri
firler ve sizin (Roulers)te vazife. 
dar olduğ~ııuz anlaşılınca işler ka
rısır, orada arkadaşları tehlikeye 
atmış olursunuz. Halbuki arkanız 
da sivi 1 bir elbise bulu
nursa hiç bir tahkika lüzum 
görmezler. Şayet sivil elbise ile diri 
olarak ele geçerseniz s:zi firari zan 
nederlec harp zamanında bütün or
dularda firarılere atabik edilen ce
zanın ne olduğunu da tabii bilirsi
niz: idam ...• 

(Verhagen) bir müddet, uzun 
bir müddet sustu. (Alfons) bu u
zun sükuttan ihtiyarın büsbütün -
başka şeyler düşünmeğe baş~.amış 
olduğu manasını çıkarmak uzere 
iken kend:sini ihtiyarın bir suali 

karşısında buldu: 
- Sizi dikenli tele gitmek gibi 

çok tehlikeli bir işe sevkeden ha
kiki sebep nedir evlat? 

(Arfons) muhatıbınm yüzüne 
baktı: Bu ihtiyar çehrede müvazi' 
ve şefkatten b,..ka bir •ey göreme
di binaenaleyh tıpkı büyük babası
na hitap ediyormuş gibi yüreğin
den gelen bir hey, anla cevap ver
di: 

- Benim (Paris)te büyük ba
bam var. Kendisi ahar ömründe bu 
lunuyor. Ben kendisine (güzel 
Fransa) sına elden geldiği kadar 
hizmet ettiğimi söyliyerek hayır 
duasını almak istiyorum. 

(Verhagen), (Alfons)un büyük 
babasının Paristeki adresini tespit 
ett' kten sonra: 

- Allah muvıırf fakıyet versin oğ. 
lum, dedi, şimdi hareketinize bir 
hayli dikkat olunduğundan size ba
zı vesayada bulunmak isterim. Al
manlar devriye efradına daima şu 

MiLLiYET ÇARŞAMBA '.?i MAYIS 1934 

İstihlak Vergisi Kanunu 
layihasının esasları 

(Başı 1 inci sahifcd<) j kıymetli cins mikdo.rı yüzde yir • 
rinde veya memleket dahilinde is- nıit beşten (25 dahil) fazla olma
tihsal veya imallerinde hizaların - dıkça maddei asliyenin mamulü • 
da yazılı mikdarlarda istihlak ver- nü, kıymetli cins mikdarı yüzde 
gisi alınacaktır. yirmi beşten fazla bulunduğu tak-

1 - Kahve, çiy kahve, kavrul- dirde heyeti umumiye"inden kıy -
muf kahve kabuğu, (hazırlanmış metli madde mamulünün vergisi a
kahve dahil) beher kilogramın - lınacaktır. 

dan 25 kuıuş. Madde 3 - Ka bulü muvakkat 
2 - ~ay (taklit çaylar dahil) usulile veya güı::ırük tarife kanu -

beher kılogramından 50 kuruş. nunun beşinci maddesi muvizince 
3 - ~akau (ta~e, öz vey~ ha- gelen eşyadan ve halı ipliğinden 

~ur halınde,.şekerlı ve şekersız da bu vergi alınmıyacaktır. Şu kadar 
hı!) beher kılogramından 50 ku • ki kabulü muvakka'· suretile giden 
ruş. eşya kanuni müddeti zarfınca ih-

4 - Kauçuk (ham) beher kilo- raç edilmiyecek olursa bidayeten 
gramından 200 kunıf. teminata raptolunan vergi irat kay 

5 - Pencere camı (her nevi) dolunacakhr. 
beher kilogramından 4 kuruş. 

6 - Kağıt (sargılık kağıt, mat
baa kağıdı, yazı kağıdı ve her ne
vi mukavva dahil) beher kilogra
mından 3 kuruş 

7 - Çimento beher tonundan 
100 kuruş. 

8 - Yaş deriler hariç olmak ü -
zere kesilmiş ve kesilmemiş her 
nevi deri ve köselelerden: 

A - Köselelerden beher kilo 
gramından 15 kuruş. 

B - Meşin ve sahtiyandan be -
her kilogrammdan 10 kuruş. 

C - Vidala, rugan ve sair deri
lerden beher kilograrnından 30 ku 
ruş. 

9 - Pamuk ipliği ve pamuklu 
mensucat ve mamulatından: 

A - Hariçten ithal olunan veya 
dahildeki fabr"kada imal olunup 
fabrikadan satılan pamuk iplikle • 
rinin beher kilogrammdan 9 ku -
ruş. 

B - Hariçten ithal olunan veya 
dahildeki fabrikalar bu fabrika
ların kendi imal ettikleri iplikler
le dokunan pamuklu mensucattan: 

1 - Beher metro murabaının f~k 
leti 150 grama kadar (150 dahil) 
olanlardan beher kilo gramdan 10 
kuruş. 

2 - Beher metre murabbaının 
sikleti 150 gramdan fazla olan • 
!ardan beher kilogramdan 20 ku
ruş. 

3 - Gümrük ithalat tarife ka • 
nununun 39 ve 40 ıncı fasıllarına 
diğer pamuklu maddelerden beher 
kilogramdan 50 kuruş. 

10 - Yün ipliği ve yünlü men
sucat mamulatından'~ · 

A - Hariçten ithal olunan veya 
dahildeki fabrikalarda imal edilip 
fabrikalardan satılan yün iplikleri
r..in beher kilogrmından 30 ku • 
ruş. 

B - Hariçten ithal olunan ve -
ya dahildeki fabrikalarda bu fab
rikaların kendi imal eU il<leri iplik 
!erle dokunan alelumum yünlü m~n 
sucattan: 

l - Beher metre murabbaının 
sikleti 600 grama kadar (600 da
h · 1) o' anlardan beher kilogram
dan 40 kuruş. 

2 - Beher metre murabbaının 
sikleti 600 gramdan fazla olanlar
dan beher kilogramdan 20 kuruş. 

3 - Gümrük ithalat tarife ka -
nanunun 11, 12, 13 üncü fasılları
na dahil sair yünlü maddelerden 
beher kilogramdan 50 kuruş. 

Sikletin hesabında kilo kesirle -
ri kilo it:" r olunur. 

Yergi} e tabi maddelerin zuru
fu hakkında gümrük resminin su • 
reti hesabında kabul ve ta'bik o • 
lunan usuller aynen cereyan eder. 

Madde 2 - Karışık mamulatta 
- . . -

emri veriyorlar. "Evvela vur on
dan sonra tahkikat yap.!,, Binaen
aleyh herşeyden evvel çok ihtiyatlı 
bulunmak lıizırndır. Bizzat ben de 
müteaddit defalar dikenli tellere 
kadar. sokulmuş bir adam olduğur.ı 
dan sıze tecrübeme istinaden yola 
çıktığınız zaman ağzınızda daima 
bir sakız bulundurmanızı tavsiye 
edeceğim. Çünkü insan ağzında sa
kız çiğnerek ansızın öksürmez, ök
sürüğün geldiğini duyar. Size ve
receğim sivil e!bise siyah renkli o
lacaktır. Ellerinizi ve çehrenizi ka
rartınız. Göndereceğin' z haberleri 
muhtevi paketin içinde icabı mik
tar ağırlığı ben koyacağım zira bu 
paket icabı kadar ağrr olmalı ki bu· 
lunduğunuz mahalden sallıyp s&!
layıp fırlattığınz zaman (35) met
relik bir mesafeyi katedebilsin. Ta
bii paketi bütün kuvvetinizle sa vu
racaksınız. Buradan siz saat dörtte 
yola çrkacaksmız. Herşey yolunda 
gitmek fartile saat altıda dikerli 
tellere varmış olacaksınız. Bu saat
te devriyeler ekseriya, yemek za
manı olması itibarile, karavana ile 
meşguldürler. Dikenli tellere yalda 
şınca parola olarak "Puhu., kuşu 
taklidi yaparak bir kere bağırırsı
nız. Ka,..ı taraftan parolanıza ce
vap beklemeyiniz çünkü "Puhu 
ku,Iarı birib:rlerine cevap verme~-

Memlekete ithal sırasında ver -
gisi verilmiş olan maddelerin mem 
leket dahilinde yeni bir ameliye -
ye tabi tutulmaları halinde başka
ca istihlak vergisi alınmıyacak~ır. 

ithalat maddelerinde gümrük 
resrnile birlikte ayni usul ve me -
rasim dairesinde tahsil edilecektir. 
Dahildeki istihsalat ve imalatta 
verginin tarh, tahakkuk ve tahsil 
muameleleri yeni muamele vergi
si kanunu mucib"nce cereyan ede
cektir. Bu vergilerin tahsiline l 
Haziranda başlanacaktır .. 

Tütün ve içki 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Tütün ve müskiratlan alına""k 
müdafaa vereisi hakkındaki ka
nun laviha.mıı e0re dahilde inhi
sar idarelerince !atılac&k veya ban
durollanacak tütün ve müskirat 
mamulatından aşağıda yazılı mik
tar ve nisbetler üzerinden müda
faa vergisi alınması teklif edilmiş
tir: 

A - Satış fiatı 25 kuruş ve da
ha fazla olan ve içinde 20 adet si
gara veya 20 - 25 kuruş tütünü 
muhtevi bulunan mamulatın (en
fiye ve tanbeki dahil) beher pake
tinden bir kuruş ve bu fiattan a
şağı satılan mamulatın beher pa
ketinden 20 para. Paketlerin muh
teviyatı 20 sigara veya 25 gram 
tütün eksik veya fazla olduğu tak
dirde vergi yukarıdaki esas üze
rine mütenasiben tayin ve kesirle
ri 10 veya 20 paraya iblağ olunur. 

B - Ş · şe hacimleri 25 santi
litre ve daha fazla olan rakı, kon
yak ve likörlerin beher şişesinden 
2 kuruş ve hacimleri 25 santilitre 
den aşağı olan şişelerden de bir 
kuruş, şampanya ve viski şişele
rinden 25 kuruş. 

C - Şarapların beher litresin
den bir kuruş. Biranın frçiy[e sa
tılanların beher litresinden 2 ku
ruş ve şişeden satılanlardan bir kc . 
ruş. 

Paket ve şişelerden alınacak ver
gi paket kağıtlarına tab' edilmek 
veya paket ve şişelerin Üzerlerine 
konulacak etiketler de ayrıca gÖS· 
terilmek suretile, şarap ile fıçı
lardaki biralardan alınacak vergi 
ise inhisar resmi ile birlikte ayni 
usul dairesinde tahsil olunacak
tır. 

İnhisar idare::i şarapları da 
ayni esasa tabidir. Paket ve şişe
lere konulacak etiketler hazırla
nıncaya kadar inıhisar idaresi bu 
vergiyi satış bedellerine ilave ten 
istifa edecektir. 

Bu vergiden hükumet senede 
2 milyon lira varidat temin ede
ceğini tahmin etmiştir. 

!er parolayı verdikten sonra yapa
<"ağınız şey araziden istifade ede
rek adam akıllı gizlenmek ve üze· 
rinizi yapraklarla örterek mümkün 
olduğu kadar araziye karıfmaktır. 
Ondan sonra uzun, üzücü ve ezici 
bir intizar devresi gelir ki vazifeni
zin en müşkül, en sinir yorucu kıs
mı da budur, siz hareketsiz yatar
ken devriyelerin dolaşhğını hisse
dersiniz. Size öyle gelir ki arkanız
dan s'ze bakıyorlar ve ele geçtiniz. 
Halbuki siz küçük bir harekette bi
le bulunmıyacak, başınızı bile kı
mıldatmıyacaksınız. Vakit geçtik
ce bir takım •üpheler zihninizi isti
İa eder. Mesela parolanızın işitil
memiş olduğu zehabına dü~rsiniz 
yahutta fırlatacağmız paketi atamı 
yacak derecede kollarınızda kesik
lik duyarsınız. O ne feci dakikalar
dır yarabbi! .... 

ihtiyar (Verhagen) bir müddet 
susarak yarım açık kalan gözlerini 
gayri muayyen b ir noktaya dikti. 
Dost devletler istihbarat memurla
rına haber ola,tırmak için o ıteamet 
li hudut tellerine kadar yaptığı teh
likeli seyahatlerin bu korkunç da
kikalarını zihnen yaşa.makta oldu
ğuna şüphe yoktu. Alsaslı da bu 
fedakir ihtiyarın sükuti mürakabe
s:ne hürmet ederek dindarane bir 
hu•u ile onun yüzüne bakıyordu. 

· Bulgaristandaki 
Vaziyete itimat 
Edilemiyor! 

(Başı ı inci sahifede) 
devletlerinin ııakarrübüne ve Bul
garistanın Balkan misakına dahil 
olacağına bir i'aret görmektedir. 

Kabine sarayda 
SOFYA, 22 (A.A.) - Kral, bugün 

saat 11 de Harbiye Nazırı Ceneral 
Z latc.ff'in bir raporunu almıttr1·. ~~al 

on sekizde hükümdar. yeni hükumet 
erklınını kabul eUniş ve Baş.veki l ar
k~daşlannı kendisine tal!dim etmİ§tir. 
Kral ile hüküm« erkanının mül5.kat
lan mat 19,15 e kadar devam etmiş
tir. Kra l, ~vekili saat 20 ye kadar 
yanında alakoymuştur. 

Bir komünist toplantısı 
SOFY A, 22 (A.A.) - Bu akşam 

yirmi kadar komünistten mürekkep 
ufak bir grup, bir toplantı yapmıılar 

ve aralarından biri nutuk söyl~meğe 
kalkmı~tır. Polis, kendilerini dağıt -
mı;.trr. Bu esnada nümayiKiler-den bi
ri hafif surette yaralanmıştır. 

Yeni ıJe eski Başvekiller baıbaşa 
SOFY A, 22 ı A.A.) - Bulgar Ajan 

sı bildiriyor: 
Bugün vezaifin devri t~linünden 

sonra Başvekil M. Yorgiyef, Harici • 
ye Nezaretinde e!ki Başvekil M. Mu
şanof ile uzun bir mülakatta bulun -
muttur. 

Mütekabil itimat ve tam bir doot -
luk hava~;ı içinde yapılmış olan bu mü 
lakat esnasında M. Muşanof, yeni baş 
vekile harici siyaaete müteallik me • 
aeleler hakkında maliimat ve izahat 
vermiş.tir. 

Demokratitcheııki Egovor gazeteei, 
Demokrat Fırkası Reisi eski Başvekil 
M. Çıınkofun §U beyanatını neıredi -
yor: 

"'19 Mayı•ta ordunun yardoniyle 
Tilkua gelen tebeddül, hesaba katıl • 
m.uı icap eden mühim bir hadiaedir. 
Bu hadi.ae, artık müsamaha edil~Y": 
cek bir tekil almış olan bir va.~ıy .. t~ 
tasfiye e'.m.ekteodir. Gelecek gunlen 
sabır ve aii:kiın ile beklemek herkese 
dü~n bir vazifedir. Vaziveti ve va.ka
yii, aoğuk kanldıkl_a ve "atanperv-:ra
ne bir b;. ile derpış etmek gerektır.,, 

Gazeteler çıkmaca ba§laclı. 
SOFY A, 22 1 A.A.) - Hükfımet te

beddülden beri ilk defa olarak inti -
şar eden muhtelif fırkalann naııiri ef , 
kirı ak~aın gazeteleri, a.on giinlerin 
vakayiini umumiyetle müaait bir au -
rette tefsir etmetkedirler. 

Demokrat birliğinin Çankof gru • 
punun naşiri efkitn fırkanın bütün a .. 
zasına hitaben netrebniş olduğu be • 
yannamede ezcümle şöyle demekte • 
dir: 

"Yeni hükumet , eski fırkaların ta • 
kip etmiş olduklan usull<rın ır.e!llle

Jcette vücude getinniş olduğu siyasi 
ve iktısadi inhilal zamanında iktidar 
mevkiine gelm.i' bulunuvor. Devletin 
ve milletin tehlikeye maruz kalmış o· 
ı'lll hayati menfaatleri, çoktanbec·i 
lurlarıcı bir hal sureti bulunma ,;pı:z 

; ım.ir idi. 19 Mayısta teşekkül etn:iş 
olan hükiımetin, devletin zaiflamış o
lan otoriteaini yeniden tesis edeceği~ı i 
,.e ittihaz edeceği tedbirlerle vatanın 
i.~tKadi ve siyasi kalkınmasına yol a
cacağını ütmit ediyoruz. Memleketin 
:..üratle ve biç bir iztirap çelaneksizi!i 
"""'eni bir siyasi hayata kavuşacağmı 
:,.e devlet te,kilitının tensiki İçin mil
letin t~kkül halinde bulunan bütür. 
~uvvet1erine müracaat olunacağını da 
-unuyoruz. 

Demckrat birliğinin Moloff - Bou
ımff gnıpu ile sıkı rab•talan bulunan 
Id.ir gazetesi : 

Ordunun İ$e kanşma&ına ve hükıi
metin mes::ı.ı ti halden aynlmak mec
buriyetinde kalmasın!\ tee••üf ettik • 
ten sonra bundan müte ve llit nıesuli _ 
y~),..rln flt'kalıtıra ""!' onla rı~ !'kim mü 
cadelclerine raci olduğunu ılavc ede-
reı!l diyor ki: 

"Tehlikeli vaziyet ka~rsmda ordu
nun i~e kan~.JY\,. ~ı önü ne gecilmiye -
cek o•an bir hadise idi. Hatalarını ve 
me•uliyetlerini idrak etmiş olmaları 
lazım gelen fırkalarrn serfuru ebne • 
leri ve memleketin hayır ve menfaa .. ' 
namına sarfedecej!i mesaide yeni hi•· 
kiimete yardımda bulunmaları icap e 
der .. , 

Bu gazete, bütün Bulı<arlan di -
aipline riayet etmeğe ve milli birliğia 
taha.kkukunu temine çalı~mağa davet 

- -
Bu heyecanlı ve heyecanlı olduğu 
kadar da yurdunu seven bir kimse 
için tatlı olması lii.zrrngelen hülya • 
dan birden bire silkinerek uyanan 
(Verhagen) dudaklarında tatlı bir 
tebessümle sözüne şöyle devam et· 
ti: 

Ankaranı l imarı için 
ANKARA, 22 (Teleficnla) -

Ankara şı;thri imar müdürlüğünün 
Ankara planının tatbiki için iki se 
nede itfa edilmek üzere (350) bin 
liraya kadar istikraz aktine Maliye 
vekilini mezun kılan bir layihayi 
hükumet meclise vermiştir. 

Emniyet i~leri umum 
müdürlüğünde 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Emniyet işleri umum müdürlüğün 
de birinci şubenin 55 lira maaş!ı aY 
rı bir müdürle idare edilmesi hak· 
~ında meclise b:r layiha verilmiş
t ır. 

Merkez Bankası 
ANKARA, 22 (Telefonla) 

Merkez Bankası hakkındaki kanu· 
nun 8 İnci fıkrasına bir fıl<ra ila· 
vesi hakkındaki layiha meclise v.,. 
rilmiştir. 

9 Eylfıl panayırı için 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

9 eylul panayırı hakkında bir ka· 
rarname neşrolunmuştur. Bu karat 
>:ıamede panayırda teş-hir edilecek 
ecnebi e,yasının tabi olacağı muıı· 
nıeleye dair hükümler olduğu gibi 
panayırda satılacak eşyanın da vi· 
2eleri hakkında bazı kayıtlar 
vardır. 

Türk tahvilleri 
ANKARA, 22 (A.A.) - Yüz • 

de yedi buçuk faizli ve 1933 tarih· 
li Tü: k tahv.illerinin ihracı müna · 
sebe'ıiyle ihdas olunan kesir mal<
buzlarının düyunu umumiye mec · 
lisince 1 ılanbulda satın alınması 
sureti hakkında hazırlanan talimat 
name lcra V ekillerr Heyetince ka· 
bul edilmiştir. 

İspartada zelzele 
ISPARTA, 22 (A.A.) - Dün 

gece şehrimizde 9,20 de hafif bir 
zelzele olmuştur. 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
leydi. Öğrendiğimize göre yapıl • 
makta olan tahkikat son safhasın• 
girmiştir. Dün Müddeiumumilik 
Bankanın eski idare Meclisi Reisi 
Hakim Rıza ve Avukat Atıf Bey· 
leri dinleyecekti. Dinlenmeleri bu· 
güne kalmıthr. Komisyonım tah • 
kikatına gelince buna kısmen bit • 
miş nazarile de bakılabilir. Rapor· 
lar ait oldukları makamlara gönde 
rilmek!ıedir. 

Komisyon, tahkikat safahatı 
hakkında büyük bir ketumiyet ııııı 
hafaza etmektedir. 

elmektedir. 
Çankof tarafdan olan Slova ga • 

zetesi, Bulgariııtaıun içinde bulundu· 
ğu siya.si ve manevi inhilBli te$rih 
ettikten sonra bütün iyi Bulgar vatafl 
da.şlannm fırka haricinde bulunan ze 
vattan mürekkep ve nüfuz sahlbi bit 
hükiımetin le-W.ünü öteden beri te 
menni etmekte olduklannı yazmakta· 
dır. 

Fırkalann vaz.İyelleri 
SOFY A, 22 (A.A.) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 

Siyasi fırkalar yeni hükumet 
muvacehesinde vaziyetlerini şirn ' 
diden tasrih etmektedirler. De· 
mokrat T zankof grupu, azasın• 
hitaben neşrettiği bir beyanname' 
de, hükumete müzaheret etmele· 
rini tavsiye eylemektedir. 

Diğer bir çok vatanperver te· 
şekküller de ayni suretle hükfıme• 
te müzaheret etmeğe karar ver· 
mişlerdir. 

bakmakta olduklarını hisseder gilı 
oluyordum. Civarda dol&f&n deV' 
riyelerin ayak sesleri bana bunltı' 
rın üzerime basacak derecede y•· 
kın olduğu kanaatini veriyordu. ~ 
hayet karşıdan da bir gece ku~ır 
nun hüzünlü sadasının iıtittim. J'1'' 
ro!aya cevap gelmişti. Kalbim o lı' 
dar hızlı çarpıyordu ki darahanııı1 ' 
kilometrelerce mesafeden itit'ldr 
ğini zannediyordum. Bütün cesııt 
timi toplıyarak sürünmek sureti11 

tellere biraz daha yaklaf(ım ve lı~ 
şımda tellere kadar sokulmu' old' 
ğunu tahmin ettiğim diğer b:r kİ,,, 
senin fısıldısını i~ittim. O gecen·~ 

ıı 
parolasını gayet alçak sesle teıı 
ettik. Alçak sesle söylenen bu l>İ1 

iki kelimeyi bana öyle geliyordulı'. 
avazım çıktığı kadar bağırar'~ 
söyledim ve bütün mıntaka sesi:j" 
i•itlı. Bir müddet sonra karpır' ~ 
yavat yavaş bir sopa yükselme~: 

h
. ,,. 

başladı. Tıpkı bir tahtelba ır . ., 

-Tellere kadar gitrnit olduğum 
ilk sefer yanımda (Jan) da vardı. 
Etraf o kadar karanlıktı ki bu zifi. 
ri karanlık ortasında hiç bir 'ey 
farkedemiyeceğimi zannediyor
dum. Lakin biraz sonra yıldızların 
hafif ışığı altında etrafımı seçer gi. 
bi oldum. Gözlerimi, kuvvetli bir 
elektrik cereyanının geçmekte 0 ). 

duğu dikenli tellerden ayıramıyor
dum. Bana öyle geliyorcl.ıı ki bu ~e
ametli teller titriyorlar, açılıp ka
panıyorlar ve bana sürünmek için 
benim tarafıma doğru uzanıyorlar. 
Birden bire bir devriye kolu hava
ya bir tenvir fişeği attı. Cephede 
topların gürleyitini, metralyozların 
taktaklarını bir çok defalar itittim 
fakat bu tenvir fişeğinin ta beyni
min içinde patlayan infilakı kadar 
fiddetli bir gürültü işitmiş olduğu 
mu tahattür edemiyo~dum. Anlama 
lı sinirlerim ne kadar gerilmiş! Ben 
sanki toprağı göğsümle delerek i
çine girnıek istiyormuş gibi yassıl
dıkça arkamdaki ormandan b"nler
ce gözün istihzalı bakışla bana 

preskopu gibi tarassut vazifesi go~ 
ren bu boru bir ihtiyat tedbirirıde 
başka bir 'ey değildi. Zira bir I<~ 
defalar bu taraftan havadis bel> i 
yen dostlarımız bu casus haberi~· 

yerine el bombaları ile karşıla~tı•• 
- Bitmedi-
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MEMLEKET 
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Orman yangınlarına karşı ı 
ANKARA, 22 (Telefo!llaJ -

Devlete ait orman ve korukluklar
da yangın meV'Simi olan 15 nisan· 
dan birinciteşrinin sonun:ı kadar 
hayvan avlanmasının menedilme· 
si Maliye vekaletince kararl.ışmı~ 
ve alakadarlara bildirilmi~tir. İ. Tali Bey T ekirdağında 

Hararetle karşılandı, tetkikatta ·bu
lundu, mahalli ihtiyaçları dinledi 

lbTahim Ta~i Bey 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Şeh· 

t'İmizin misafiri bulunan T ra.kya 
umumi müfettisi İbrahim Tali Bey 
tetkiklerine de~am etti. Sırasile 
daireleri gezerek alakadar memur· 
laı dan izahat aldı. Öğleden sonra 
saat 14 de Ticaret odan ve Borsa
YI teşrif ederek memleket istihsa· 
latı ihracat ve ithalat ve umumi 
PiYll$a. ve alelumum iktisadiyatı a
lakadar eder bususat hakkında ve· 
rilen izahatı dinlemişleTdir. Tica
ret odası tarafından netredilen 
llluhtelif senelere ait iki broşür 
takdim olunmuştur. Ticaret oda
sındaki tetkikatı esnasında Milli· 
Yet namına kendisile görü~tüm, de
diler ki: 

- Görüyorsunuz ya, tetkikatım 
henüz bitmiş değildir. Sırasile vi
layetleri kaza, nahiye ve köyleri do 
!aşıyorum. Bu tetkik seyahatım hi
tama erdikten ve Edirneye avdet 
ettikten sonra elbette iyi ve verim
li i~ler gfö ebilmek için kararları
ınızı kat'ileştireceğiz. 

Saat 16 da Halkevimizi teşrif e
derek Halk fırkası ve Halkevi İ· 
dare hey'eti azalarından Fırka ve 
E..-in faaliyet ve mesairi hakkında 
İzahat almışlardır. Muhterem mi
ıafirimiz yapılmakta olan islere 
temas ederek demiştir ki : • 

- Hangi teşekkül olursa olsun 
nıutlak gayesine ulaşabilmesi için 
ltat'i adımlarla, yorulmak bilmez 

ı~aınlelerle yürümesi ve ilerlemesi 1 
azımdır. Birinci derecede ehem-

• 

T ekirdağda karşılanırken 
ıniyet verilecek nokta bu olmalı
dır. Bunun aksi hareketi olursa o 
te,ekkülden bir faida ve bir verim 
beklemek hatalı olur. Büyük Rei
simiz Gazi Hazretleri başladığı 
bir i•i muvaffakiyetle basarır ve 
ikmal eder. ' 

Onun tasarladığı bir iş yoktur 
ki natamam kalsın. Binaenaleyh 
bizde kendilerinden aldığımız bü
yük ilham ile yürütmeğe bafladı
ğımız işi yarıda bırakmamalıyız. 

Mutlak hedefe ulaşmak için çok 
çalışmak el birliğile yürümek la
zımdır. 

Şehrimizde birkaç gün kalacağı 
anlaşılan müfettişimiz vilayeti
miz köylerinde de tetkikatta bulu
nacaklardır. 

l brahinı Tali 8 eyin tetkikatı 
KEŞAN, 22 (A.A.) - ikinci 

Umumi Müfettiş lbrahim Tali Bey 
Hayreboluda açılan Hayvan ser -
gisini gezmi,, sergiyi ziyaret eden 
halk ve köylülerle temas ederek 
iyi hayvan yetiı;tirmeğe teşvik e · 
den sözler söylemiş ve Türk tari -
hinde at yetiştirmen.in haiz olduğu 
ehemmiyetten bahsetmiştir. ibra • 
him Tali Bey Hayreboludan hare
ketle yollard:ı. uğradığı köyler hal
kı ile basbühaller yaparak Keşa • 
na gelmiı;tir. Ve bir müddet istira· 
hatten sonra Mürefteye gitmiştir. 
Müreftede bağcılık, şarapçılık, ko 
:zacıhk ve zeytincilik üzerinde tet· 
kikatta bulunan lbrahim Tali Bey 
tekrar Keşana dönmüştür. Burada 
tetkikatına devam etmektedir. 

Çatalcada bir pazar yeri kuruldu 

Pazarın ilk açılış 
r Geçen hafta Çatalcanın ilk paza· ı 
t \kuruldu. Köy bayraklarla donak lllıştı. Pazara girilecek yerde bir 
l ~Pı Yapılmı, ve kordelalarla dona 
~ tnıştı. Sabahtan itibaren köyler-
~n bir çok kimseler gelmi~ti. Ci

Y'lr köylerden satılınak üzere hay
vanlar getirilmiş-ti. Davetliler araba 
~~lllobil, otobüslerle gelmişlerdi. 
! 0 Ylüler davul zurna calıyorlar, eğ 
eniyorlardı. Küçükçel~mece muhta 
rı Mustafa efendi yapılan tertibata 
~z . l .. il.ret ediyordu. Pazarın resmı 
h~~adında halk fırkası Y eşilköy na 

1 
ıye ocağı reisi Doktor Sait ve aza· 

{;d.~n .. Remz~ ve M,a~~_ut .. ~!ler, 
. -Şı.koy nahıye muduru Sukru Sa-
ıp Nbeyler hazır bulunmuşİardır. 

ahiye Müdürü Sükrü Saip bey 
eazarı_u resmi ltü,admı yaparken 
ısa hır hitabe irat etti. Ve kordela.. 

Yı kesti. 
b· Fırka reisi Doktor Sait Bey de 
ır hitabe irat etti. Bundan sonra 

ha.z:ı.r yerine getirilen muhtelif cins 
.~vvanlar b"rcr birer gezildi ve gÖ· 

•tıTd.;, Civar köy'erden gelen bir 
çok köylüler alıs veris eUiler. 

Bundan &<>nra 'davetlilere fırka o· 

resminde davetliler 
cağında bir yemek verildi. Sonra 
güret yerine gidildi. 14 pehlivan 
vardı. Güzel güreştiler. Güreşleri 
Ambarlı muhtarı ve eski pehlivan
lardan Hüsnü pehlivan gayet güzel 
idare etti. 

Pazar yerinin açılması dolayısi· 
le çok nefeli ve istifadeli bir gün 
geçirildi. 

Ankarada bira fabrikası 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Gazi onnan çiftliğinde inşıuına 
başlanılan bira fabrikası ağu · tos 
ayında bitecektir. 

Yunan liberallerinin 
bir toplantısı 

ATlNA, 22 (Milliyet) - Bugün 
öğleden sonra Liberal Ayan ve Me 
buslar M. V enizelosun evinde top. 
!anarak siyasi vaziyetin son gün • 
!erde aldığı safha etrafında müza 
kerede bulunmuşlar, Mecliste mü
z kere edilecek olan irıtihabat ve 
askeri kadro lii.yihalarına karşı fır 
kanın alacağı vaziyeti görü~müş . 
le:-dir. 

Köylüler köprü va mektep 
yaptırıyorlar 

AYDIN, (Milliyet) - Nazilli
ye bağlı horsuıılu ve yamalak köy
lüleri bu iki köy arasına Menderes 
üzerine bir köprü yaptırmaktadır
lar. Köprünün inşasına 15 gün ev
vel ba,lanmış o'.up bir haftaya ka
dar tamamlanacaktır. 

Nazilli gazasına bağlı pirlibey 
köyünden köylülerimiz tarafından 
beş dershaneli methein temel atma 
merasimine köylüler tarafından 
yapılmı,hr. in,aat hızla yürümekle 
dir. Köyde de bir mektep yapmak 
üzere köy:üler mektep yerini tesvi
ye etmişler ve in~t malzemesini 
toplamağa ba'}laını~lardır. 

Sivas mekteplerinde sergiler 
SiVAS, (Milliyet) - llkmektep 

ler her sene ders yılı sonunda bir 
senelik el mahsullerini bir sergi ha 
!inde halka gösteriyorlar, bu yılda 
açılacak o'an bu sergiler için şim
diden mektep!erde hazırlıklar baş
lamıştır. 

Afyon şehir planı 
AFYON, (Milliyet) -Tanınmış 

mühendisler elile yapılmış Afyo
nun mir.;takbel vaziyetini gösterir 
planlar Ankarada alakadar maka. 
matça muvafık görülerek tasdik e
dilmiştir. Belediye, yakında hu 
plan dahilinde yapı i~lerine müsa
ade edec~ktir. 
Bandırma inhisarlar müdüriUğU 

BANDIRMA, (Milliyet) - İnhi
sarlar Müdürü Halim Beyin ayni 
vazife ile M.Kemalpaşa kazasına 
tayini üzerine münhal kalan memu 
riyetine Çanakkale inhisarlar mu
hasibi mes'ulü Mehmet Riza Bey 
tayin edilmistir. Mehmet Riza Bey 
,ehrimize ge'!erek yeni vazifesine 
ba,labU~tır. 

Lağvedilen nahiyeler 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba

lıkesir vilayeti umumi meclisi iç
timalarına devam etmektedir. Son 
içtimalarda yeniden pamukçu. Ba
kacan ve dereviran nahiyelerinin 
lağvıne karar vermi~tir. Bu suret· 
le ehemmiyetli bir tasarruf imkanı 
elde edilmis ve ihdası mukarrer 
va'i muav~liği tahsisatı elde edil
mi,tir. 

M. Venizelos M. Kondilise 
cevap vermek istemiyor 

ATlNA, 22 (Milliyet) - Gaze 
teciler M. Kondiliain M. V eni:zelo
sa karşı dünkü ta:hkirılıniz beya • 
natı hakkında eski B~vekil ile gö
rüşmüşlerdir. M. Venizelos demiş- -
tir ki: 

- M. Kod il ise cevap verecek de 
ğilim. Yalnız meselenin haiz oldc
ğu ehemmiyeti M. Çaldarise bildi
receğim. M. Kondfü, dünkü beya
natı ile açıktan si>yl;,mek is:'emedi
ği diktatörlük maksatlarını mey . 
dana çıkarmaktadır. 

Ati na - Drama hava hattı 
ATINA, 22 (Milliye·;) - Baş . 

vekil M. Çaldar.is Atina . Drama 
hava hattının kü,at resmini yap -
mak için cumartesi günü Dramaya 
gidecektir. Avdetle iki gün Sela . 
nikte kalacak, Halk Fırkası erkanı 
arasındaki bazı ihtilafları yoluna 
koyacatkır. ----YENi NEŞRiYAT 

iş mecmuası 
Ulumu içtimaiyeden bahset · 

mek üzere intişar eden "lş,, mec
muasının il<inci nüshası İntişar et
ti. Bıı nüsha<:la üniversite içtimai . 
yat ve ruhiyc't profesörlerinin mec
mua için } azdıkları kıymetli ma . 
ltaleler vardır. 

Yeni adam 
Yeni Adam1m 21 inci nusha&ı güzel 

bir kapak içi..,de zengin muhteviyatla 
çıkmışbr. Bu nushada lsırail Hakkı 
Beyin Terbiye yalanlan adli makalesi, 
lbnissuud imam Yahya döğüşü iç yüzü, 
hakkında tetkik, tiy,.l:ro ve hayat ankel
lerine verilen cevaplar ve bilhassa Ye~ 
ni Adam'ın açtığı mektepler hakkında.· 
ki malumat şayanı taniyedir. Herkes 
okumalıdır. 

içim izden biri 
Ragıp Şevki Bey "içimizden 

Biri,. isimli yeni bir roman n~re'.
miştir. Roman güzel bir kapak i . 
cinde zarif b ·r cilt teşkil etmekte
dir. Karilerimİ"ze tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivut zengin münderecat ve önü .. 

müzdeki mevsimk gösteı·ilecek film
lere ait resiınl:.r ile büyiıK lcıta~:t bjr 
tabloyu ba.-.i olarak intişar etmiştir. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

lstanbul Sıhhi Müesseselerinin 1934 mali senesi için 
aşağıda yazılı ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya kon 
muştur. Bunlardan Et, Elrmek, Sadeyağı, Tereyağı 29 Ma
yıs 934 Salı günü saat 14 te ve alel'umum erzak ile mekfila
tı hayvaniye 31 Mayıs 934 Perşembe gü
nü saat 14 te ve yaş sebzelerin 2 Haziran 934 Cumartesi gü
nü saat 14 te ve Süt, Yoğurt ve yakacık suyunun 5 Haziran 
934 Salı ünü saat 14 le ve alel'umuın mahrukat ile Gaz, 
Benzin ve vakom yağının da 12 Haziran 934 salı günü saat 
14 te ihaleleri yapılacaktır. Şartnameleri görm~k istey:_n!e: 
rin Cağaloğlunda Sıhhat Müdü~lüğünd~ Komı~yon Katıbı 
Tahsin Beye ve münakasaya gıreceklerın de bellı gün ve 
saatlerde Komisyona müracaatları. (2221) 

Kilo 
171,162 
660,500 

15,200 
56,000 
52,300 
29,600 
42,600 
79,400 
41,000 
12,500 
19,100 
10,000 
2,500 

10,800 
33,500 

6,750 
3,350 

99,500 
34,300 
16,800 
13,800 
17,500 
1,350 

36,950 
1,230 
1,010 

4,460 
15,000 
15,150 

1,000 
1,400 
1,950 
2,000 

Et 
Ekmek 
Frrance!a 
Pirinç 
Makarna 
Sadeyağı 
Kuru soğan 
Süt 
Kase yoğurt 
Silivri yoğurdu 
Sabun 
Toz Sabun 
Piriniç unu 
Şehriye 
Şeker 
Kuru üzüm 
Kuru kayısı 
Patates 
Kuru fasulye 
Barbunya fasulve 
Nohut 
Un 
Nişasta 
Mangal kömürü 
Ton kok kömürü 

•• Kriple maden 
kömürü 
Çeki odun 
Kilo gaz yağı 

,, Benzin 
· Vakumyağı 

" -,, Tereyagı 

,, Salça 
Damacana Yaka
cık suyu; 

225,700 adet Yumurta 
87,030 adet giinliikyumuna 

9,600 kilo Beyaz peynir 
1,000 , Kaşer 

13,100 ,, Soda 
1,450 ,, irmik 

20, 700 ,. Zeytin yağı 
9,650 ., Zeytin 

11,550 ,, Mercimek 
5,000 , Kuskus 

32,200 ,, Arpa 
8,400 ,, Saman 
8,300 ,. Ot 
8,800 ,, Kepek 
3,000 ,, Yulaf 
3,000 ,. Mısır kırmasr 

12,000 adet Enginar 
29,500 kilo Taze Bakla 

3,900 ,, Çalı fasulye 
35,000 ,.. Ayşekadın 

3,200 ,, Barbunya 
1 ,350 ,, Bezelye 

25,500 ,, Ispanak 
13,700 ,, Semizot• 
31,500 ,, Kabak 

9 500 Pırasa 
' " 12,050 ,, Baroya 

43,3.00 ,, Patlıcan 
23,000 ,, Domates 

4,850 ,, Lahana 
2,900 ., Kereviz 
4..,000 ,. Pancar 

2661 

EVKAF MODIR1YETI iLANLARI 1 
1 80 24-5-934 -- Perşembe. 

81 161 26-5-934 - Cumartesi. 
162 lia 27. -5-934 - Pazar. 

Hayrat Hademesinin Nisan 934 vazifeleri 
yazılı tarihlerde hizalarındaki sıra No. larına göre 
ilan olunur. (2674) 

yukarda 
verilece~i 

Kıymeti 
muhammenesl 

Lira K. 
148 40 

584 00 

525 00 

600 00 

1771 00 

1080 54 

500 00 

312 00 

550 00 

550 00 

350 00 

450 00 

210 00 

250 00 

350 00 

1000 00 

1130 00 

300 00 

225 00 

1712 00 

\ 

400 00 

803 88 
' 

945 00 

917 50.~ 

814 00 

00 

156 00 

121 metre terbiinde bulunan Balat'ta Hacı 
Kasım Gönani mahallesinde Meydancık so
kağında 19-7 No. lu arsanın tamamı. (5471) 
84 metre terbiinde bulunan Edirnekapı'sın
da Hacı Muhittin mahallesinde Acıçeşme 
caddesinde eski 45-47 yeni 41 No. lu arsanın 
tamamı. (5321) 
210 metre terbiinde bulunan Langa'da Bos
tancı Başı Abdullah mahallesinde Küçük 
Langa caddesinde 94 No. lu arsanın tamamı. 
(10573) 
Dayehatun mahallesinde Büyük Y eniban 
2 ci katta 38 No. lu oda tamamı. (2928) 
Galata' da Bereket Zade mahallesinde Cami 
sokağında 177 metre terbinde bulunan 29 
No. l~ imam meşrutahane arsası tamamı. 
(312) 
Fatih'te Kirmasti mahallesinde 360 arşın 
nıiktarmda Kirmasti camii arsasının tama
mı. (316) 
Mahmut'paşa'da Süruri mahallesinde Sultan 
odaları sokağında 21-23 No. lu dükkannı ta
n1dır,1. (5046) 
Kocamustafa Paşa' da Canbaziye mahallesin
de Cami sokağında 358 metre terbiindeki 
TY2"ustafa Bey camii imamına meşruta arsası. 

(949) 
Cenberlitas'ta Vezirhanı alt katta 41 No. lu 
~danın ta~amı. (10137) 
Çenberlişta'ta Vezirhanı alt katta 53 No. lu 
odanın tamamı. (10138) 
Çenbl.'rlitaş'ta Vezirharu alt katta 14 No. lu 
odanın tamamı. (5529) 
Yedikule'de Cıra<Yıhasan mahallesinde Cu
kurı:-eşme sok~ğ;da 29-45, 31-47, 33-49, 
35-51 No. lu yekdiğerine maklup (1500) ar
sın miktarındaki arsa. (903) 
Yedikule'de Çırağıhasan mahallesinde Cu
kurçcşme sokağında 39-55 No. lu 700 ar~sın 
miktarındaki arsa. (902) -
Çenberlita.ş'ta Kü_sük Vezirhan 2 ci katta 2 
No. lu odanın tamamı. (1101) 
Çenberlitaş'ta Vezirhan alt katta 64 No. lu 
odanın tan1amı. ( 1139) 
Usküdar'da Gerede mahallesinde 240 arşın 
miktarındaki Gerede camii arsasının tama
nH. (897) 
Y enibahçede Arpaemini mahallesinde Top
kapı yokuşunda 1500 arşın miktarındaki Ar 
paeınini Mustafa Efendi mescidi arsası. 

(829) 
Kadırga' da Bostanı Ali mahallesinde Kadır
ga limanı caddesinde 114 No. \u dükkanın 
tamamı. (5585) 
Balat'ta Kesmekaya'da Hamamı Muhittin 
matıalJcsinde Kesmekaya caddesinde yeni 65 
No. lu 150 arşın miktarmda bir kıt'a aro;anın 
.amamı. (4644) 
Sir!<E'ci'de Karaki Hüseyin Çelebi mahalle
sinl.t' Nöhethane caddesinde 9-11 No. Iu 214 
arşın miktarındaki arsanın tamamı. (136) 
Maiımutpaşa'da Çuhacıhan üst katta 60 No 
lll odanın tamamı. (367) 
Kasımpaşa'da Camiıkebir mahallesinde 
r.ıe:;cit sokağında 401 arşın miktarındaki 
arsanın tamamı. (527) 
Aksaray'da Valde camii karşısında 315 met
re terbiindeki muhterik Yakupağa camii ar· 
sa!<ının tamamı. (538) 
OrtaJ,öy'de lı.kele camii şerif sokağında es· 
ki S No. lu 183 buçuk metre terbiindeki ar
sanın tamamı. (4848) 
To;.1kapı'da Bayazitağa mahallesinde Kilise 
soka~mda 6-10 No. lu 407 arşın miktarın-
ki ar!".anın tamamı. (5487) 
Kasımpaşa'da Süruri mahallesinde 700 met
re ierbiinde bulunan Süruri Mehmet Efendi 
camii arsası. (552) 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bile
zik sokağında 23 N~. lu arsanın tamamı. 
(1786) 

Yukardaıci ertılak satılmak üzere &mi gün. ~ü~detle 
ilana konmuştur. İhalesi Haziranın 2 cı cumartesıAgunu s~t 
15 dedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulat Kalemı-
ne müracaatları. (2422) 

Nafia Vekaletinden: 
F evzipaşa • Diyarbekir hattı Km .. 435,6 ili Km. 455 ar:'sm :. 
da bulunan Yirmi yedinci kısım ınşaatı kapalı za~f ~suli~ mu 
-.ıakasaya konulmuştur. Münakasa 5 - 6 - 934 tarıhıne musa
clif Salı giinü saat 15 de Ank~ra'da !'lafı:' Ve~aleti Müsteşar
lık makamında icra edilecektir. Taliplenn can sene~e m~ • 
sus Ticaret odası vesikası ve teminatı muvakkatelerırle hır -
likte ayru gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 
Talipler bu husustaki şartnameleri Ot?za~ lira mu~abilinde 
Ankara'da Naf,,. v ... kaleti Levazım daıresınden tedarık ede· 
bilirler, {2386) 277$ 



Mtll.IYET ÇARŞAMBA 

.. .. 
24 Mayıs Eerşembe gunu 

PARISLI BiR KiMYAGERiN 
KESFI SA YESl'NDE 

/~ PA ILIY 
DENİZ KIZI EFTAL YA H. ve SADİ B. 

Fazilet H. Nebile H. Mahmure Suad H. 
Ke•ani Cevdet 8. Kemençeci Sotiri Ef., Tamburi 'f'e beıtekıir Salihattia 8. 
Piyanist Şefik 8. Udi ve beıtekar Marko Ef. Kılar 'net Şeref B. 

Hanende Yahya Bey - Solist Muıtafa Bey 
--)ııı- Darüttalim heyetinden Udi Fahri 8. Viyolonsel ile İftirak edecektir. 

Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden: 
GUZEL BiR CiLDE MALiK OLMAK 

iÇiN MUKEMMEL BiR TEDBiR 
Meıhur Parisli mutel::as111 JEAN DE 

P ARYS'nin uzun ve yorucu tetkikatı 
neticesinde, bütün dünyada büyük bir 
muvaffakıyet kazanmış olan yeni bir 
GU7 1 '.LIK KREMiNiN imaline mu· 
v~ffal< olmuftur. Beı milyondan fazla 
kadın tarafından kullanılmakta olan bu 
kremin baıhca hassası 'havalandınlmıı" 
olnınaıdır ki bu sayede ci :t hüceyratın n 
tene.'füsüno müsait kılar. GUNDUZ SIA
MOl SE KREMi tene mat ve tabii gÜ· 
zelliği verir, pudrayı bütün gün sabit 
kalmasına medaı· olur ve yaşlılığın çizgi· 
!erini giderir .Cildi tozlardan ve siyah 
kabarcıklardan temizlemek için y?.zü 
!ayanı hayret bir Gold Cream olan GE· 
CE SIAMOISE KREMi, ile temizle· 
mck kilidir. Muvaffakıyet teminatlıdır. 
Aksi takdirde paranız iade olunur. 

HALICIOGLU iSKELESi 
SNO CİNSi KAYIK NO. iSKELESİ iSMİ SENE 

1639 SANDAL 1571 HALICI Kenan Cemil 941 
1572 OGLU Sergis Kiragoı 
1573 Niyazi Şabaa 
1674 Sait Muatafa 

1639 1578 Affan Musa 
1644 Hllseyin Kerim 
1767 Riza Mehnıet 
1771 Ahmet Mustafa • 

İbrahim 1900 

1646 1852 Mehmet Osman 
1892 Mehmet Yusuf 
2035 Harun Yusuf 
1651 Dursun Mustafa 
2098 Hllseyin Emin 

1641 2107 Tevfik Mahme~ 
2114 Sait Mustafa 
2115 Hamparsom 
2116 Bektaş Mustafa 
2117 Sami Bektaş 

1642 2144 Nuri Oımaa 
2175 Osman Nuri 
2206 Halil Hllseyin 
2214 Mr hmet İbralıim 
2095 Mehmet Memiş 

1643 2096 Halil Yusuf 
806 Mehmet 
1052 Mustafa 

1632 398 Silleymaa 
399 Ahmet Yuıuf 
400 Recep Salim 
401 İbrahim Muıtafa 
402 Ilyas İdriı 

1633 403 Osman Mehmet 
404 Ömer Yusuf 
406 Maksut Harun 
4.08 Hll.aeyin Mustafa 
409 Arif Sadık 

1634 410 Oıman Mustafa 
542 Muıtafa Ha11n 
543 Ahmet İbrahim 
544 Ahmet Osman 
546 Mem!ı Ali 

1635 548 Huan Ahmet 
549 İbrahim Salih 
550 Salim Mehmet 
687 Mehmet Salim 
908 Kahraman 

1636 1093 Fehmi Hatan 
1904 Süleyman Mehmet 
1123 Yakup Halil 
1128 Cemal Oıman 
1129 Hamdi Salim 

1637 1133 İbrahim Mehmet 
1134 İımail Salim 
1236 Şeref Osman 
1228 Mehmet Yusuf 
1300 Hasan Süleyman • 

1638 1411 Knçnk Gasan 

Yukarıda isimleri ve nev'i iftiğali yazılı mnkellefler namını 931 

VERGi YÜZDE iKİ ZAM YEKÜN 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 
~ 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
851) 340 :ıı90 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1)90 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 
850 340 1190 

aenesl için hizalarında gösterilen 

CREME SIAMOISE 
Her yerde aatı:ır. (16226) 

!1111 ................... .. 

ı.Jeniz yollttrı 
İŞLETMESİ 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 23 Ma
yıs CARSAMBA 19 da S.rke. 
ci rıhtımından kalkacaktır. 

(2641) 2939 

TRABZON 
sür'at yolu 

COMHURlYET vapuru 24 
Mayıa PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
G:di:te İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra· 
yacaktır. (2697) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 24 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2700) 

Mersin sür' at yolu 
ÇANAKKALE vapuru 25 
Mayıs CUMA 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
İzmir, Antalya, Mersin'e. Dö. 
nÜfte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (2701) 

Beşiktaı icra düesinden: 

miktarda kazanç yergisi tarh edilmiştir. ikAmetgihiarı meçhul olduğundan hukuku usul muhakemeleri 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi karar
la~brılan bir adet borulu gramofon ve 
10 adet plak ve 4 adet mermerli ve 20 
adet gazino iıkemlesi ve 3 adet kristal 
ayna ve 1 adet dıvar saatı ve bir adet 
iki kişilik karyola ve bir adet aynalı kon• 
ıol ve 3 adet Avrupa halı seccadeıinin 
dclliıliye ve ihale pul resimleri mü~teri
ıine ait olmak üzere 31.5.934 tarihine 
tesadüf eden perıembe gunu 
saat 10 dan 12 ye kadar Fındıklı !ram· 
vay caddeıinde Şafak kirathaneıi önün· 
de satılacağından talip olanların o gün 
ve o ıaatte hazır bulunacak olan memu· 
rine müracaatları ilan olunur. 934412. lı:aaunu mucibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

Nafia Vekaletinden: 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattı Km. 455 ila 487 + 300 ara

sında bulunan Yirmi sekizinci kısım inşaatı kapalı zarf usuli
le münakasaya konulm:uştur. Münakasa 6 - 6 - 934 tarihine 
müsadif Çarşanba günü saat 15 de Ankara' da Nafıa Veka • 
leti Müsteşarlık makamında İcra edilecektir. Taliplerin cari 
seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve teminatı muvakkate
leriyle birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri Otuzar lira mu
kabilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım dairesinden te. 
darik edebilirler. (2387) 2776 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

9414 kilo Kuzu eti ) Aleni münakasası 26 Mayıs 
26599 ,, Koyun eti ) 934 Cumartesi saat 14 de 
5158 ,, Kuzu eti) A1eni münakasası 26 Mayıs 

12121 .• J(oyun eti ) 934 cumartesi saat 15 de. 
19 Mayıs 934 tarihinde Y;\pılan rrıünakasasında verilen 

fiatlar haddi itidalde görlilmediğinden dolayı red edilen yu
karda cins ve miktarı yazılı etlerin müankasası hizalarında 
yazılı gün ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini görmek iste
yenlerin hergün münakasasrııa iştirak edeceklerin de hizala 
rındaki gün ve saatta Kasımp'.lşa 'da kain Komisyona müra
,.~ - " - . (2637) 

{2659] 

Beyoğlu Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Tarh No. Zamile Vergisi Senesi ismi San'atı ihbarname 
511 47 60 930 Bayram Mavnacı 1 
512 47 60 930 Mehmet ,, 1 
513 47 60 930 Veresesi ,, 1 
514 47 60 930 Çil Abdullah ,, 1 
515 23 80 930 Mehmet ,, 1 
363 17 00 930 lsmail Balıkcı 1 
358 13 60 930 Davit Eskici ı 
356 8 50 930 Bohot Hammal 1 
364 13 60 930 Yasef Boyacı 1 
362 12 60 930 Salih Marangoz 1 
361 13 60 930 Yasef Kömürcü ı 
362 13 60 930 Yasef Dondurmacı 1 
359 20 40 930 Ramazan Paçacı 1 
360 ı 7 00 930 Y ako Camcı 1 
,, ,, 13 60 930 Refail Kömürcü 1 

Yukarda isimleri ve nev'i iştigali yazılı mükellefler namı
na 930 senesi için hizalarında gösterilen miktarda kazanç 
vergisi tarh edilmiştir. ikametgahları meçhul olduğundan 
hukuku usul muhakemeleri kanunu mucibince keyfiyet ila· 
nen tebliğ olunur, (2666) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı J,leri Müdürü ETEM IZZE1 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ş. 

Tabii mukavvi gıda 
G. &. A. Baker Ltd 

24330 

Bu heyecanlı tarihi eser çıktı. Maarif Kütüphanesinde forması 5 kuruştur. 

L EMLAK VE E YTAM BANKASI iLANLARI _ı 

~ atılık Emlak 
Esas No. Mevkii ve Nev'i ,Teminı 

Lira 

4,63 { enikpaı Tülbentçi Hüsamettin ma• 100 
hailesi Y enikapı iskelesi eski 7 ve 
Yeni 12 No. lı 336 metre arsayı 
müştemil kahvehane· 

466 Y enikapı Tülbentçi Hüsamettin ma• 25 
hailesi Yenikapı iskelesi yeni 18 - 20 

No. lı 246 metre arsa 
5,32 Edirnekapı Karabaş mahallesi So· 5 

falıçeşme sokak eski 36 - 36 mü-
kerrer yeni 82- 84 No. lı 213 metre 
arsanın 990/ 1920U sehmi 

634 Y enikapı Katip Kasım mahalle· 25 
si Yalı sokağı eski 23 yeni 25 No. lı 
takriben 109 metre ma bahçe hane 

635 Büyük Çarşı Güls ilin Sokak yeni ve 100 
eski 7 - 9 No. lı takriben 8,50 metre 
dükkan 

Yukarda yazılı emlak pe~İn bedelle ve açık artırma ile 
satdacağmdan taliplerin 9-6-934 tarihine müsadif cumarte
si günü saat onda Şubemize müracaatları. (2676) 

Belediye karşısında sekiz Sene. 
vi taksitle satılık arsalar 

Esas No. Mevkii ve Nevi ~eminat 

Lira 

624 Iıtanbul Belediyesi karııaında236 ada 17 Parsel 206 melre 7 40 
625 

" " " " " 18 " 231 " 1160 
626 

" .. " " 
,, 19 " 229 " 824 

627 ,, 
" " 

,, ,, 20 ,, 297 ,, 1307 
628 ,, ,, 

" 
,, 

" 
21 

" 
345 

" 
1725 

630 ,, 
" " " " 

23 
" 308 " 1232 

631 
" 

,, ,, 
" " 24 " 302 " 1329 

632 " " " 
,, 

" 3 " 150 " 600 

633 
" " " " " 2 " 132 " 400 

629 " " " " " 22 " 280 " 2520 

Yukarda yazılı arsalarşeraiti atiye dairesinde satılmak 
üzere açık artırmaya konulmuştur. 

1 - Talipler hizalarında gösterilen depozito ile Şube
mize müracaat edeceklerdir. 

2 - ihale bedeli ilki peşin olmak üzere 8 müsavi taksit
te tesviye edilecektir. 

3 - Müşteri uhtesine ihale edilen bedelin birinci taksiti 
depozitosundan mahsup edilecek mütebaki 7 müsavi taksit 
ferağ tarihini takip eden her s ~nenin ayni gününde ve binaen· 

aleyh yedi senede tesviye edilecektir. 

4 - Bu taksitler bir güna faize tabi değildir. Binaen• 

aleyh saldan arsanın üzerinde borç miktarında Bankamız le
hine birinci derecede tesis edilecek olan İpotek bila faiz ikraz 

adi mahiyetindedir. 

5 - Uhtesine ihale olunan arsa için müşteri tarafın• 
dan verilmiş depozitodan birinci taksit mahsup ve ferağ har 
cı tesviye edildikten sonra bakiye kalan miktar derhal müşte· 
riye iade edilecektir. 

6 - Ferağ harcı ve dellaliye resmi müşteriye aittir. 
7 - ihale birdir ve kat'idir.Ve 31Mayis934 Perşembe 

günü saat onda Şubemizde icra edilecektir. 
8 - Fazla tafsilat için Şubemize müracaat olunması. 

' (2560) 

Nafia Vekaletinden: 
Fevzi paşa - Diyarbekir hattı Km. 487 + 300 ila 506 ara

smda bulunan Yirmi dokuzuncu kısım inşaatı kapalı zar~'!" 
sulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 7 - 6 - 934 tarıhı
ne müsadif Perşenbe günü saat 15 de Ankara' da Nafıa Veka
leti müsteşarlık makamında icra edilecektir. Taliplerin cari 
seneye mahsus ticaret odası vesikası ve teminatı muvakkate
leriyle birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri ellişer lira mu -
kabilinde Ankara' da Nafıa Vekaleti Levazım dairesinden te -

darik edebilirler. (2385) 2774 

DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl lLANLARI ' 

Yapılan münakasada elde edilen fiatlar yüksek bulun
duğundan 10,000 adet Galvanize tirfon pazarlıkla alınacak 
tır. Pazarlık 27 Mayıs 934 Pazar günü saat 15 de Ankara> 
da Malzeme Dairesinde yapılacaktır. Resim ve fenni şeraıt 
Ankara Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşa Mağazasm
da görülebilir. Pazarlığa iştirak için 70 lira teminat vermek 
ıazımdır. (2689) 


