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Komünism ve 
Almanya 

-o--
Berlin'de bu yıl, 1 mayısa ayn bir 

ehenımiyet verildi. Hükfuneti idare 
eden Milli Soeyaliat fırkası, birdenbire, 
bir amele fırt.ası olduğunu hatırladı ve a 
dını gazetelerde, sadece milli sosyalist 
olarak değil, fakat (Milli Sosyalist 
Alnıan Amele fırkası) olarak yazdırdı. 
Bu_ •urette, 1 mayısm, her am.ele fır~ 
k~aoun olduğu gibi, kendisinin de ~
nu olduğunu tebarüz ettirmek istedı. 

-
Tayyare resmi hakkında 
ki layiha Meclise verildi 
Yeni layihalar garın görüşülecek 
Tiyatro, sinema ve barlardan yüzde 

15 Tayyare resmi alınacaktır Bu fırka iddia ediyor ki, kendisi, 
diğer amele fırkaları gibi ameleyi 
•oyınaz, istismar etmez, fakat ameleye ANKARA 24 (Milliyet) - Muh Menkul servetler vergisi hakkın 
fayda verir Ne surette fayda verdiği- teli! encümen bugün de öğleden ev daki layihanın ihtiva ettiği eaasla-
ni 1 mayıst~ Berlin'de yapılan milyon-
1 k h · ı· 'k" vel ve sonra toplanarak yeni vergi ra göre esham ve tahvilat, aksiyon u tezahürlerde en e emınıyet ı ı ı 
lider ifade etmişlerdir. layihaları Üzerinde tetkiklerine de- ve obliguyonların tenıettü hissele-

Bu liderlerden biri Başvekildir. Ber- vam etmiştir. I..ayihalar•n mahiye- rile mevduat sahipleri.ne mali mü-
liıı'tn cenubunda Tempelhof meyda- tine göre bazı ve~ilerin müzakere eıNıeaelerce verilen faizler Üzerin-
llında toplanan ekaerisi amele iki mil- sinde Ad.liye encümeni azalan da: den yÜzde nisbetinde bir vergi tar-
Yon Alman karşısında, krn:nızı beyaz muhtelit encümenin toplantısına i§ hedilecektir. Bin lir'!ya kadar olan 
fırka renklerine boyanmış yüksek hi-

_._ _ nd • tir ak etmişlerdir. küçük mevduatla kumbara heaap-
t~oet kürsüsü !'n, Hıtler şöyle söyle-
dı: Fırkamız, bır yılda 6 m ilyon işsi2i Menkul servet ler vergisi hak • lanndan alınan faizlerin vergi ni.s-
3 milyona indirmiştir. Rakiplerimiz kındaki kanun layihası ile Devlet beti yüzde b"§ olacaktır. Ticaret si-
b_iz i tenkit ediyorlar. Fakat onlar İş· ı Şurasınca ahancak har~lar hakkın- cilinde mukayyet tacirlerin mali 
•ız rakamını on yıl çalışarak bu ka- daki kanun layihası bu cümleden- müesseselerdeki cari hesapları ise 
dar yükseltmit lerdi. Bize vakit bırakıl- ! dir. Muhtelit encümen Devlet Şura vergiye tabi olmıyacaktır. 
~ın. Onümüzdek i yıl işsizlik kalmıya- • 
caı.tır. J sında açılacak idari davalardan har Hükı'.imet ihdası mukarrer tayya-

Fi!bakika Almanyada işsizlik azalı-
1 

cın dörtte birinin P"§İn alınması hak re resmi hakkında hazırladığı !il.-
Yor. Resmi istatistiklere bakılırsa, her ı kındaki hükumet teklifini kabul et yihayı da. bugün Meclise vermİ§ ve 
ay ınuntazaman yüz binlerce i~iz iş : memiştir. 6 ıncı sahifede 

buluyor. Bulunan işin (Ücret) naktası- İİmm••••••=-•••••••••••• ••••••••••ıii 
na ve (daimi) olup olmadığına bakıl- -

nıa~sa, faşmamağa imkan yoktur. Ni- Nafıa ı·şJerı·nı·n yenı·den t~l<ıın tekmil dünya şaşıyor. 1 Mayıs 
l!1bi amele bayramında, ameleye hi-
tap eden Başliderin bu ehemmiyetli e k 
noktayı tebarüz ettirmeden geçmiye- tanzım ve . tı• rarı jeği tabii idi, Çekiç darbesi gibi söy- IS 
1~nen bu nutuk, birkaç düzüne bopar
orle geniş meydana dalga dalga ya
Yıldıkça, halktan tasvip sesleri geliyor
du. 

Bu tezahürden birkaç saat sonra 
ayni halk saray meydanında bir daha 
t?P.landı, burada da Almanyanın ikin
c~. lıderi, Meclis Reisi Göring bir nutuk 
j;>Yledi. Bu nutukta Milli Sasyalist fır-
aaının ameleye temin ettiği diğer b ir 

faydatlan bahsolundu. Alman amelesi, 
~u nutukta, bir ehemmiyetli hadisenin 
•>:ahını Göring'ten §Öylece işittiler: 
Alman Proletaryası, geçen yıla kadar, 
beynelmilel istikamette gidiyordu. Bir 
lakıın Yahudiler ve bir takım vatansız 
.\lnıanlar Proletaryayı q istikamete 
Sekmişler ve onu beynelmilel istisma
~ilıa .terketmitlerdi. Fakat 1933 Alman 

tilaJi ve Milli Sosyalist fırkası, Al
illan amelesini beynelmilel yoldan zor
la çevirmiş ve onu milli hudutların içi
""d almııtrr. Lider, mazi ve bal hakkm· 

aki bu hükmünden aonra ilave edi
ror: htikbalde Alman amelesi Alman

ılı; için çalışacaktır. ister el, istel"Se ha§ 
"nıelesi olsun, Almanya için kıymetli 
(""le, ( iş )i Almanlık için yaratıcı 
"'1-ıöpferisch) olan amele olacaktır. 

l '.'-lnıanyada (it) etrafındaki mesele
°:'.:'" tekmili bu yaratıcı olmak fikri 
e...-afında toplanıyor. Modern Alman
)": ~İYor ki, iş beynelmilel değildir, 
~•llıdir. iş milli hudut içinde kalma-

, ıtıillete 'feyiz getirmelidir. 
l lki nutku da yakından dinlemiş bu· 
ııllnuyoruz. Dinledikten sonra, Alman
ll.~nırı ve Alman milletinin geçireceği 
t 111adi tekamülün ne kadar çetin bir 
)ek~ül olacağını bir daha anlay .. bili
:.. OlıJz. Her iki nutkun da ağırlık mer
..,~~in.i komüniıı.m aleyhtarlığı te~kil e
dil-ordu. iki nutuk ta en hararetli nti
'larını ona tevcih ediyor ve h3:vada 

J"llıy gibi göründüğü bir keakın kı-
l or .. . . t 
Cı llıütemadiyen komunı&mm sır ına 

)erfeştirmek istiyordu. 
kari Mark, komünisme en müsait 

lııemıeket, sanayide en ileri ve Prole
t~ası en kesif olan memlekettir de· 
~itti. Bu hesapça Almanya düne ka
i ~ komünizmin kucağında idi. Bu iş 
ıS•n o kadar olgun olan Almanya, yo
dlından çevrildi ise, bunun, beşeri ~ra
lt~ haricinde hangi b ir irade ile mum
lı urı olabilmit olduğu düşünülebilir. 
.,.te ..\!manyadaki yeni rejim, kendisi-
ırı h" 1 h I" Jd gu" İcld· oy e bir iradenin ma su u o u 

iiıı,~"••ndadır. Denilebilir ki, bu re· 
ku e komünisme muarız nekadar 
~ .. ;;;.•t Varsa toplanmıştır. Fakat buna: 
ll<it.iij~·" hala Almanyadan komünism 
bllh up atılamamıttır. Hatta Göring 
lııilıı':"ttiği nutukta (birinci yılda ko
lt11t ;k~i taınamile söküp a.taınadık, fa
l>ıitt· •nci yılda bu muhakkaktır) de-

•~. 

tıı .ı\Jnı":nyannı yakın istikbali bir bo
lılı; '1,". ••tikbalidir. Bir tarafta 85 yılde.-' tıyar bir beynelmilel iktısat aki
'tll'(ı, diğer tarafta esasları henüz ha
lat "~akta olan genç bir milli iktı
l:erı ":kidesi ...... Bu boğuşma, ihtiyarla 
di~ cın boğu§masından başka bir şey-

Bugün 
3 üncü sahifede 

lrısüll'ii kurtardık mı dersiniz? 
Felek 

4 üncü sahifede 

Haftalık Siyasi icmal 
Ahmet Şükril 

5 inci sahifede 

SiNEMA 

Nafıa Vekili Ali B. in yeni teşkilatı, 
şirketler ve inşaat hakkında beyanatı 

ma istinat ederek ifa eclilmesi esası 

Nafıa Vekili Ali Bey 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Nafıa 
veıkili Ali Bey, vekô.leti alakadar eden 
muhtelif işler hakkında gazetemize ıu 
maliimab vermiştir: 

- Mecli·ste gö~iiıülecek yeni teş• 
kiliilt kanun Jiyihasrnın ruhu ve esası 
nafıa işlerin.in yeniden tanzimi ve j,5 • 
tikrarıdır. 

kabul edilmektedir. 
Mesela memleketıte mevcut ıoseler 

kÖprüler ve su işleri bu cümledendir. 
Binalar 

Bundan başka bir milletin harsi 
bakımından en mülıHıı esaslarından biri 
olan binalarmın oslllp ve mimari bit' .. 
liğini gözebnek Üzere bir intaat müdür
lüğü ihdas edilmi~tir. Memlekette yapı· 
lacak olan devlet binaları belediye ve 
•air müesseselerin immeye ait inşaat 
itleri ve saire vekaletin buna memur 
encümeninde tetkik ve fenni noktai 
nazarlar tesbit edilerek yapılmak cihe
tine gidilecel<tir. 

Telefon telgraf 
Bunlardan batka posta ve telgraf 

telefon miidiirJ.üğüne ait işleri yakm• 
dan mürakebe ve tensik ve tanzime 
müteallik esaslan murakabe ve tan• 
2.im etmek üzere bir muhabere ve mü
rasele müdürlüğü ve bir de şirketlerin 
idaresinde olan demiryollarile demir
yolları idaresinin tarifelerini ve sair 
muamelelerini mümkün olduğu kadar 
memlekette ilrtısadi ve ticari esaslara 
muvafık olarak tedvir edilebilmek üze
re vekalet nezdinde bir tarife müş~
virliği tesis edilmiştir. 

Yeni teşkilat münasebetile vekalet 
k&drosuna memur almmasına lii!zum ha· 
111 almıyacakhr. Bilakis teşkilatın ba· 
zı ka<lroları şimdilik mevkuf olarak ka· 
lacaktır. 

Tramvay 
lstanbul tramvay pri<eti ile müza· 

Şimdiye kadar nafıa memurlarının kere çok ilerlemiştir. 1926 mukavelesi-
ıbir kısmı barem kanununa ti.bi ve di- .fe tarjfesine zammederek: halktan i-
ğer bir kısnu ücretle müstahdem bulu- vazın: olduğu halde aldığı paralar bir 
nuyordu. Teşkilat kanunu ile bütün ~çulc _milyon lira olarak ~etçe ve-
memurlarımız bareme ithal edilmekte- rilmek ıstenildiği gibi, yeni bir tarife 
dir. Bundan başka nafıarun esas şube- ile istediğimiz esasları kabul elrnek-
lerinin vazifeleri te•bit ve tedvir ede- tedir. 
cekleri işlerden icap edenlerinin progra- (Devamı 4 üncü sahifede) 
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;; :B'-1lgaris"ta.ricla. 
§ - = 
; Makedonya komitesi ~ 
~ reisleri hapse~ildiler ~ 
= = := Komitenin hükumet aleyhinde bir darbe = 
:z: hazırladığı haber alınmış ve hükfunet daha -

~vvel bunlar hakkında tedbir ittihaz etmiştir 
= = = SOFYA, (Milliyet) -19 Ma- Fırkalara karşı S 
_ yısta yapılan hükUmet Jarbesi SOFY A, 24 (A.A.) - İhtiyat i§ 
=: etrafında su mevsuk malUmatı zabitleri birliği divanı bugün top- S 

aldım: Yugoslavya ile Bulgaris- )anarak Bulgaristanda hadis olan § 
=: tan arasındaki mukarenet siya- son vaziyeti tetkik etmiş ve aşağı- ;; = 'Mk . ah -=: setı a edonya komitesi tara- daki karar suretin• k ul etmitşir: =: 
§ fından hoş görülmediğinden bu Bulgaristan, milletin ruhunu ze - ;; = Cemiyet bir darbe yapmayı ka- birleyen fırka kavgalanna nihayet -= rarlaştırmıştı. Ha'tô. darbe için verecek, fırka harici salahiyettar, =: 
_ 23 Mayıs tesbit edi:mişti. Bunu kuvvetli ve otorite sa.bibi bir hükı'.i· ~ = haber alan Zveno Grupu daha mele mühtaçtı. Birlik bundan do- = 
§ evvel davranarak 19 Mayıs dar- layı son tebeddülü tamamile ta•· =: 
§ besini yapmıştır. Birkaç gün için vip eder. !§ 
::::::1 de bütün Makedonya komitesi Hükumetin beyanatı ~ 
~ reisleri yakalanarak hapsedilmiş Sofya 24 (A.A.) - Ba§vekil M. 
3 lerJir, Yalnız M ihailof henüz e- Yorgief, hükUmet merkezindeki ga = = le geçirilememiştir. (Devamı 6 ncı sayfada) = 
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30 Milyon liralık 
Dahili istikraz 

ANKARA, 24. (Telefonla)-
Sıvas - Erzurum hattının in - 1 

şasına sarfedilmek üzere 30 
milyon liralık Dahili istik
raz akdine dair olan kanun la
yihasını Hükfunet bugiin 
Meclise tevdi etmiştir. 

Adliye cihazımızı 
Takviye için 

Yedi kanun layihası 
hazırlandı, ya

kında Medise verilecek 
Adliye Baremi 

:ANKARA, 24 (Telefonla) - Adli
ye vekaleti tarafından hazırlanmaıkta O• 

Adliye. Vekili Saraçoğlu Şükrü B~ 

lan yedi kanun lay>lıası bugünlerde ic
ra vekilleı·i heyetine tevdi olunacaktır. 

Haziranın başmöa meclise sevki kuv· 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

---·---~o 

Fevzi Paşa Hz. 
Zekai Beyle birlikte 
Atinaya mı gidecek? 

ATINA, 24. (Milliyet) - Enakaar· 
titos gazetesinin iıtihbaratma göre 
M. Kondilisjn Ankara ziyaretini iade 
etmek üzere Türkiye Milli Müdafaa 
Vekili Zekai Bey, Umum Erkanı Harp 
Reisi Fevzi Paşa ve Tüııkiye Hariciye 
Nezareti Protokol Müdürü haziran 
&Onlarında Atinaya geleceklerdir. 

MiLLiYET - Memleketimizdeki 
ali.kadar mahafilden Yunan gazetesi 
nin verdiği bu haberi teyit eden bir 
malumat alınamamıştır. 

Meb'usluk 
İntihabı 

Münhal mebusluk intihabı bugün 
yapılacaktır. intihabat hazırlıkların
da bulunmak üzere heyeti tettişıye 
dün bebdiyede toplanmıştır. Hazırla
nan rey sandığı bu aabah Üniversite 
konferans salonuna nakledilecektir. 
lntihap mera.iminde Şehir Band""u 
çalacakhr. Konferans salonu bayrak· 
!arla donatılmıştır. 

Esnaf bankası 
Tahkikatı 

Heyet çok şümullü ve mu
bim bir nokta üzerinde 

tctkikahm ilerletiyor 

Tevfik Talat ve Cemal Ziya Beyler 
Hükfunetçe Esnaf Bankası m~.a

melatını tetkike memur olan ve Mul
kiye Başmüfettişi Tevfik T'.':la.~ v_e lk
trsat Vekaleti Şirketler Muduru Ce
mal Ziya beylerden mürekkep ~lan he
yet mesaisine devam etmektedır .. Ban 
kanın umumi muamelatını tetkık ı;· 
den bu heyette Tevfik T alil.t B~y hır 
yandan İdari muamelah tetkik ";!-· 
mekte, Cemal Ziya Bey de mauınela
tm hukuki ve banka tekniği cephe• 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İmam Yahyaİbnissuudun sulh 
tekliflerini kabul etmediğin
den Hicaz kra'ı muhasama~ a 
başlanması emrini vermiştir. 

Tel: { Müdür : 24318, Yazı itleri müdürü : 24319. 
Jdare '9e Matbaa : 24310. 

Otomobil - Motosiklet 
Ve Bisiklet 

YARIŞLARIMIZ BU SABAH 
SAAT 9 DA BAŞLIYOR 

Günün Rekortmeni Kim Olacak? 
Türkiye Turing ve O

tomobil Klöbü ile gaze-
temizin her aene mÜ§te- .., 
reken- tertip etmekte ol-
duktan Oto, Moto yan§· ft 
lan bu sene V elo yarıt- f __: 
larile de daha ıümullü 
bir sahaya intikal ettiril
di. Günlerden beri latin
ye Köprii&ü ile Ha.cı Os
man bayınnda yapılan 
yarış talimleri ve bu ta
limleri aeyrelmdı: üzere 
oraya kadar giden me
raJdılar kafilesi memle
ketimize delaletimizle 
airen bu yeni a.porun ne 
kadar alakayı calip oldu 
funu bir defa daha gös
tenniş oldu. Cemiyet fa. 
aliyetlerinin hiç bir saha 
amda öncülerle boy öl
çÜ§mekten aakmmıyan 
gençliğimiz aporpn bu 
çetin sahasında da kud
retli bir mevcudiyet gös
termek için dev hamlele
rile ilerileyor. Yapılan 
rekorlar bunu göstermek 
tedir. 9150 metrelik yo
kuşlu ve sert dönemeçli Ekrem B. ve otomobili, Ziya Efendi, Samiye Biir-
ve oldukça da il.rızalı bir han Cahit H. M. A §ot . . . 

da katetmiş olmak cidden iftihar ede- mektır. Bu sür at i"" beynelmi lel ·-
yolu 6 dakikadan daha az bir zaman- ı 100 ~lometredcn fazla bir sürat de-

bileceğimiz bir muvaffakıyettir. 6 da- metten çok aşağı bulunmamaktadır. 
kikadan az bir zaman demek va.ati ' (Devamı 4 üncü sahifede) 

YARIŞ SAHASI: İSTlNYE KÖPRÜSÜ İLE 
ZiNCiRLi - KUYU ARASIDIR 

J 9150 Metre J 

Şehir Meclisi azası Meclisin son günü celse aran sohbeti yapıyorlar .• 

Umumi Meclis dağıldı! 
1931 den ertesi seneye devredilen beş 

yüz bin liranın mahiyeti nedir? 
Borç mu, açık mı? 

J ıtanbul umumi meclisi dün, fevka
lide içmnaınm sonuncusunu yaptı. Rİ· 
ya.set meııkiinde ikinci ren vekili Ne
cip Bey vardı. 

Şelıiryah mektepleri talebesine 
harçlık verilmek üzere bütçeden 3 bin 
lira tahsisat ayrılmasına dfUr meclisin 
verdiği karara dair bütçe encümeni 
ma:zhatası okundu. Mazbataya naza• 
ran, bu üç lbin lira, mekteplerin gıda 
maddeleri alınırken yapılan miinakasa· 
!ardan tasarruf suretile temin oluna• 

. caktır. Son o:amanlaNla g<da maddele-
rinin fiatları dü~mü~tür. 

Bundan sonra 1931 senesi kat'i. h~ 
sap raporunun müzakeres.ine geçiJ.?i· 
Madde madde okunarak kabul edildı. 

Bu rapoııda evvelce mevzuu bahso
Lm 578 bin lira münaziünfilı bir hesap 
meselesi va-Mı. Müzakere sırası bura· 
ya gelince, bütçe encümeni reisi Galip 
Sah ti yar bey dedi ki: 

- 1931 senesinden 1932 senesi-
ne devredilen beş yüz küsur bin lira
nın mahiyeti hakkında münakaşa ya· 
pılmasmı teklif ediyorum. 

Muhıısebeci muavini Nail Bey ce· 
vaben: 

- Bu mesele fevkalade içtimaın 
mevzıuu haricindedir, dedi-

Galip Bahtiyar Bey celse aı·ası ko
ridorda maksadını izah ediyor. 

Galip Bahtiyar Bey sorüy~r 
Galip Bahtiyar Bey tekrar soz al

dı: 
- Makamın bu fikrine iıtiraz ede

rim. "Bu hususta he}'anatta bulun:ı .... 
mazsınız,, demek do~'l'U bir şey değil .. 
mr. Nail Beyin meselcıyi k:.poatımak İ· 

(Devamı 4 üncü sahifed-.) 
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H.ARiCi HABERLER 
Sarrebruk'ta bir hadise 

Fransız talebe Hitlerciler 
tarafından tahkir edildi 
Hitlerciler "Bu Fransız domuzları burada ne 

arıyor, yaşasın Bitler!,, diye bağırdılar 
PARIS, 24 (A.A.) - Havas ajan. Hüküınet komisyonu bir tahlükat 

11 bildiriyor : açnııfbr. 
Pelit Pariaien l'azetesioe, s .... .ı...... SARREBRUK, 24 (A.A.) - Hana 

lan badirili1oı-. flr.i kamyonda lrir ıe· ajansı bildiriyor: 
zinti yapan Nanai üniYerioteai talebele-
rinden 40 genç, etraftan toplanan Hit· Sarrebruk hi.di9eleri neticesinde "Je. 
!erciler tarafından fena tezahürlerle oeral Auzeİl'W., guetesi, hiıkümet ko-
luırşılanınıtlardır. Hitl....ciler, ı.ir lo- miıyonunda, hu ıayri do.tane bmtta 
kantada yeme!< yiyen taı..ı.efenı "y-- düpnanca tezahürün nasıl olup ta kü-
•ın Hitler, bu Franuz domuzları bunı· Ptııriindüz cereyan ettiğini ve 4'1Uıl elup 
<la ne anyorlar?., diye 'bağımuşlarchr. ta bu hadiseye ııeyirc.i kalım jandarma 

Sonra müxika " Sarre Almandu'' ve Ye belediye polialeri tarafmdan aıüda-
"Ey Fransız, Sarre'i alamryaealuın" dııılıale edilmediiini ~aktadrr. 
şarkılannı çalmıtbr· Bu gazete, "Alman eephui,, nde ve-

Lolı:antadan çıkmea, 1,200 tezahÜr· ya Hitler frrkuınıla, 'birkaç dakika i· 
cü talebenin otomobillerine tiiküm>üıler çinde reislerinin söyliyeceği her ıeyi yap 
dir. T,.~;ıbeler, maden müdüriyetini zi. mağa hazır 1,000 tezahüreii çıkarabi
yerete gider4<en, otomobillerUü hiaikle~- lecek bir t"!i<iliıt mevout olduif'lma 
!erle takip e<leo hitlerciler tarafından bundan daha iyi bir d~lil olup oll\m<-
talıkir edilmitlerdir. yacağını da aonnalrtadır. 

Arabistan da 

Yeniden 
Muhasamat başladı 
İbnissuut oğullarına ta

arruz emrini verdi 
KAHiRE, 24 (A.A.) - Hic:n kıt..· 

ıı Yemenlilerin . mütareke abkimına 
r'.ayel ebnediklerini ileri sürdülderin
den, Arabistanda mubasmıurt yeniden 
baş! mıftn-, 

KAHiRE, 24 (A.A.) 
ajansı muhabirinden: 

Reuter 

Hi<:&zla Yemen aramıdMı:i m~ 
ke, 2 1 mayısta bitmfttir. Zannedildigi
ne göre, 22 mayısta bir ımuahede İmza· 
lanmıttır. 

Fakat fbniuuırt, luıaıın Yaıhyarun 
ualb şartlannı ifa etmesinden ıüpbe e· 
derek oğUllarma, 24 maynta muhaaa· 
mata tekrar batlama!~ emretmit ve 
ancak, 1 marn, tartları ifaya bl!lllar baş· 
lamu, mvhaaamatı durdıınmolannı bil
dinniştir. 

Bir Yemen heyeti ve mWıtüman mu· 
t;ıvassıtlar, t....... Y abyaya sulh ıart· 
lanru ıttian ifa etmeıini rica etmiftir. 

Muhafazakarlar 
Rusyanın akvamcemiyetine 
1irmesini hoş görmiyorlar 

LONDRA, 24 (A.A.) - Muhafaza
karların umumiyet itibarile, Sovyet it
tihadınm devletlere yaklapnak için yap
tığı gıryretleri mütezayit bir itimat· 
srzhkla kartdamakta oldt*lan görül
mktedir. 

Müreaddit gazeteler, SoYyet propa· 
ganda11nın bH- ,...,.,,ı.., MiUetler Ce
miyetini ihata ettiği ihtiliıçlan müıteh
z.t bir eda ile~. 

Muhafaukirlann en~inin ilıi e
... ı. sebebe iıti-t etmekte olduğv an
latılıy~r: •Evveli. JlllPOn ittifaluna dön
me4< tstıyen eUlli,et ırrupu bittmi 
Londra ile M ·nlcova ara-•- 'b. ._ hı.:o- ...._ ır mu • 
11arenet te 0&esi gÖlteren b , __ 

di 
_ er ıeye ,..,.. 

tı en ıe gostennelcte<iir. 

Müze ve rasathane 
tcşkilatt 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Ml.Ue 
ve raıathane teşlüli.b h.a.ldnn.da ha'Ztr 
ianan layiha Mec1iae verilnı.iıti.r. 

Maaş tahsisi 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Milia 

yüd>atı Rıza Efendinin :zevcine ve oğ 
!una mao.t tahsisi hakkında Meclise 
bir layiha verilmiıtir. 

Posta kanununda 
değiıiklik 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Hükıi 
ruet poata kanununun 21 inci madde
ıinjn üçüncü fıkrasının deiiftirilmeıi 
hakkın<la Meclise bir kanun layihası 
vennittir. Li.yihaya göre kıymetli pos 
la paketlerinin beher bin kuruı ve 
kecirlerinden on kuruı teminiye iiere
ti alrnaeaktır. 

lhbarnam .. lerin tebliğleri ve pMta· 
reatan olar- geline kıymetli ve kıy· 
metsiz paketlerden YÜrutları tarihin
den itibaren her gün icin on kuruı 
ardiye r-i •lınacaktır. Bu üeretler 
kıymetli paketlerde 1200, adi paket 
!erde 400 kuru,u, l'e<;emiyeeektir. 

Kıymeti mukacldereli mektup ve
ya kıymetli kıymetsiz posta paketle
rini ikamett ahlarında teslim ettirmek 
isteyenlerden kıymeti mukaddereli 
mektup batın• ayr•ea oaloeı. paket 
batında da yinnibq kurut üeret alı
nacaktır. '* V ak1f yerler 

ANKARA, 24 (A.A.) - lera Ve
killeri Heyetince kanunu mahauaa ıö
re "vakıf yerlerin nasıl kiraya Yerile
<:e(ini ve mab.aullerinin ne suretle •a
tılacağın,., göıterir bir nizamname 
kabul edilmitıir. 

Bekçi parası 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Çarı• 

ve mahalle bekçileri hakkında hazır
nan lioyihaya göre bekçiler belediye· 
ler tarafında idare olunaeaktır. Be 
ledire Meclisleri arazi, dükkin ve ev 
sahiplerinden teshil edeeeği mik<larda 
be!,çi paraıt alınmasına karar vere
cektir. 

Mösyö Göring ---
Atinadan Peşte 
T arikile dönecek 

Alman nazırı Sofya se
yahatinden vazgeçti 
ATINA, 24 (A.A.) - M. Coering 

Delpbes~ Olympieyi ve Myeenes' ele bi; 
oeYeli.n yaı>t*tan oonra matbuat mii
measille.-inc beyanatta bulunarak Al
manya ile Yunani..tan araımda dosta
ne ınüna~tJe~ tezahüratını gör
m~ müte~el~ıt memnuniyetini izhar 
etınOf •e demittır Jri: 

"Seyah•bımin kat.iyen siyasi mahi
y~e olınad1jını kaydetmenizi rica ede
nm. Belgrattaki kısa tcvakkufum, tay
yareye benzin almak truıluadile olnıuş. 
tur. Ahnanya, ıulhu Jiddetle arzu eder 
l*at emni~. ve miUi müdafaa itlerin. 
de hukuk muaavatı talebinde bulun· 
maktan aala farif olmıyacal<tır. 

Almanya, katiyen taamn silahlan 
imal etmemeğe karar vemıiıtir. Falurt 
malik olduğumuz ufak ordu ve donan
manın yanında tedal'üi m.ıihiyette ufak 
bir hava filosuna da malik olmamız bir 
:zarurettir. 

Avrupanm vaziyeti h.aldcmdaki mü
taleası sorulan M. Goering töyie de . 
nllytir: 
. . ""Delpbeıten geKyonım, fakat k.ihin 
uti4'~ hakkında bana hiç bir ıey söy
lemedi.,. 

M. Goering, Belgrada uğradığın<lan 
tekr'."" bahııedeTek bu uğramanın ıiyaai 
mabıyette olmadığını ısrar ile beyan et· 
miı ve demittir lr.i: 

"Maamafih Almaoyaıun diğer bü
tün manlelı:etlerle ohluğu gibi Y ugoo
larya ile de iyi münasebetlerde bulun
muı menfaati iktizaamdandır. Esasen 
Almany~ Yugoslavya ile bir ticaret 
muahedesi imza etmİftİr. 

Almanya. Yuıroslavya ile olan ınü -
ruuehabrun zaman ile daha ziyade sa· 
li.lı bulacağını iımit etmektedir.,. 

M. Coering, yann baret.et edeeelı:
tir. 

Mumaileyh, iki gün Budaıpe>!tede 
kalaeal. .,e sonra doğruca BeTline dö
necektir. Mumaile,tı, evvelce mutasav
ver olan Sofya seyahatini yapmıyaca
ğlnı söylomittir. 

o---------
. M. Suriç 

T ~mm uzda Berlinde ifayi 
vazifeye başl1ya.:ak 

.. ~ER1:1N, 24 (~A.) - Almanya 
hukı:..meti, M.. Suntz'in Sovyet Kult a-
nın Berlin sefirliğine tayini hakkında 
ki i timzaea muvafakat cevabı vermit 
tir. Mumaileyh, vazifesine temmuz ,,, . 
talarmda baılayaca.ktır. 
~---~--------

Hindistanda 
Polisle grevciler arasında 

kanlı müsademeler 
BOMBA Y, 24 (A.A.) - Polis 2,000 

grevci mensucat işçisini dağ'rtmak ü
zere hücum etmiı 12 İJçİyi hafifçe ya
ralamlfbr. Grevciler mı.okaıl>il hücuma 
ıeçmiıler ve polisleri dairtınıılardır. 

T al<•-İye edilen polis kuvvetleri 6 
İKİ daha yaraladılctan sonra grevciİeri 
dağıtmaia muv..Efalc olmuılanbr. 

M. Maksimos Cenevreye 
gidiyor 

ATINA, 24 (Milliyet) - Hariciye 
nazın Möıyö MıııkM:ınoı yarın Cenev .. 
reye hareket edeceiinden, Reisicüm.hur 
Mösyö Za.imi&in ne:zdine &'iderelı: kenefi. 
sile uzun müddet cöroiiımüıtür. 

Bu mülilı.at esnasında Cenevrede 
müu*ere edilecek meııelelerle dııhili 
meseleler menuu bai:ıaolmuftur. 

Alınan malıimata •öre Mösyö Zai
miı ilci zümrenin an1aJUUtU IÜ%umun .. 
da ..,..r etınİf ve yeniden intihap yapıl
:;.aını kabul etmiyeceğini aöylemiı-

A vustu ry a hadiseleri 
ViYANA, 24 (A.A.) - 22 Mayıa

t~ Avuıturyarun hiç bir tarafında mü
hım karışıklıklar olmamıştır. Yalnız 
Wels'de polis müdürünün evine bir bo1n 
ba atılmış ve binanın catnl:an kırdmıı ... 
tır. 

MiLLiYET CUMA 25 MAYIS 

.. ~ '' .. c,. ' .. .- ; ' ;, .. ·;., 
•• ' .-;~.' ,.. 1 .. • .~ ~:I ·.r 

MitJi müdafaa 
Bütçesi 

Maliye vekaletindeki 
komisyon 

bugünlerde çalışacak 
. ANKARA, 24 (Telefonla) - Ma
lıye V eki.Jetinde Müateıar Faik Be
yin riya...,tinde Teftit Heyeti Reisi 
Cezmi, Hesabat Umum Mü<lürü Meh
met Ali, Muntazam Borçlar Miidürii 
Emin Beyin de iıtirak ettiii bir ko
miayon bugün geç vakte kadar Mmet 
Meclisine tadilen oevkedilecek Milli 
Müdafaa bütçesinin ihzarile metcul 
olmuıtur. Komisyon yarın cuma olma 
sına rağmen faaliyete devam edeeek· 
tir, 1934 bütçesi yekıinu 195 milyon 
liraya yakl&J&caktır. Varidat bütçe
sinde temin e<lilen bu fazlalık ile 
masraf kıomında ve Milli Müdafaa 
bütçesinde takviye e<lilmiı ohc~'.ıtır. 

Şükrü Kaya Beyin 
ziyafeti 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Ha
riciye Vekaleti vekili Siikrü Kaya B. 
bu alqam kor cliplornatiğe Marmara 
köşkünde bir aüvare vermiıtir. 

Efgan sefareti tercümanı 
vefat etti 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Ef
gan ıefareti tereümanı Abdülmutta
lip Bey bugün hastahanede vefat et
mİftir. 

Ücretli memurlar 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Mali

ye veki.leti ücretli memurlann bir se
viyede bulunması barem .,...., dahilin
de terfi zammı almalan luıı~ındaki ka
nun lilyihaaıru bazrrlamô!adır. 

Vekalet, veı.aıeıı..r ve müdüriyeti u
mumiyelerle üeretli memurların miktar
larını ve aldiklan ücretlerini sortnUf"'" 
tur. 

ispanya ile ticaret:miz 
ANKARA, 24 (A.A.) - lapanva 

ile o!an ticaret mukavelenamesi bu • 
gün Harieiye Vekaletinde imza edil
mittir .• Türkiyeden ispanyaya ihraç 
e<lileeek yumurta mikdarı elli bin ken 
tal olarak teobit olunmuştur. 

Kaçakçı! ırla mücadele 
ANKARA, 24 (A.A.) - Bu ayın 

üçüncü haftaıl içinde cenup hududun 
da 4 müadaemeli 25 kaça.kçı vakaaı 
olmuttur. Bu vakalarda 4 v-aral '• 48 Kı
çakçı ile 1297 kilo gü'mrük kaçağı, 
1060 kilo inhisar kaçağı ile 3014 def
tt'r sigara kağıd~ 3 tüfenk, 20 ka· 
çakçı hayvanı tutulmuştur. 

o------· 

Küçük sanatlar 
Talimatnamesi 

ANKARA, 24 (A.A.) - Türkiye
de Türk vatandaılarına talı.sis edilen 
sanat ve hizmetler hakkındaki kanu
nun bazı ınaddelerini değiıtiren kanu 
nun tatbik suretini göstermek üzere 
lera Vekilleri Heyetince kahul edilen 
talimatnamenin ihtiva ettiği büküm • 
ler şunlardır: 

Bu taliınatnameye göre, 2007 sayı 
lı kanunda yazılı itleri gönnekte olan 
yabaneılann hizmetine 21 Mayıı 934 
tarihinden itibaren ve fU sıra ile ni
hayet verilecektir: 

21 -5 .934 den 21-7-934 tarihine ka 
dar: Şoförlük ve muavinliği, seyyah 
1ara tercümanlık ve rehberlik, ber
berlik~ e'biae, kasket ve kundura ima 
18.tcılığı, borsalarda mühayaacılık, çal 
gıcılık. 

21.7.934 ten 21-9-934 tarihine ka 
dar: 

AlelWrıum amelelik. 
21-9-934 den 21-11-934 tarihine ka 

dar: Her türlü müesseselerde. tie ...... t 
hane. apartıman, otel ve tirketlerde 
bekçilik, kapıeılık, oda batılık, han, 
hamam, kahvehane, gazino, daıuig, 
ve barlarda ka..tm ve erkek hizmetçi 
lik, ayak satıcılığı. 

21 -11-934 den 21-1-935 tarihine ka 
daı<-

F otoğ'rafçılık, mürettiplik, karada 
tahmil ve tahliye iıleri. 

21-8-935 den 21-3-935 tarihine ka 
dar: 

Devletin inbiaanna ti.bi maddelerin 
satıcılığı, bar oyunculuğu ve p.rkıcı 
lığı, umumi nakliye vuaiti ile au, ten 
vir, teshin ve muhabere işlerinde dai 
mi ve muvakkat itçilik, baytarlık ve 
kimyagerlik. 

21-3-935 den 21-5-935 tarihine ka 
dar: 

Simaar1ık, İDf&al, demir ve ah""p 
sanayi işçilikleri ve hakkında 2007 
n11mara11 kanunun ikinci maddeai IJ"U 
cibince icra vekilleri heyeti karan mev 
cut olmıyan, tayyare maki..Utliii, pi 
!otluğu, devlet veya vilayetlere m<"r
but müeueaat veva belediyelerle bun 
lara bağlı mahaJlerde t...iaat hizmet
lerini yapmakta olan yabaneılar. 

Yukanda savılan hi:zmet ve anat• 
!erle meıgul yabancılar teıpit eclilen ta
rihlere kadar işlerini terkelnıek. mec· 
buriyetinde kalaeaklardır. 

Bp.nların iflel'İne nihayet verilirken 
riayet edilmesi li.zımırelen huıusat hak 
landa Dahiliye Vekaletince teıpit ve 
tamim edilecek umuıni taharriyat mu 
cibince ifa olunacaktrr. 

Münderecatımızın fazlalığı dola 
yı·ile Ecnebi Matbuatında Gördük 
le ~miz serlevhalı yazıyı bu~ün der 
cedemedik. Beya.r.ı itizar ederiz. 

ELEKTRİK RESMİ 

Mecliste münakaşalar ,Ma 
liye Vekili izahat verdi 

B lZI mebuslar buharla işleyen müesse
selerin de resme tabi olmasını istediler 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Mee
liote elektrik istihlak .-mi layihası 
l'Örüıüldü. L.iyiha.nın birfoei madde&i 
elektrik ve havagaz• teai-.n olan yer 
lerde umumi ıebekeden alarak elek· 
trik aarfedenlerden beher kiJovat aa
ati üzerinden iki ve havacazı sarfe
denlerden beher metre miki.bı Üzerin 
d.ın blr kurıq i•tihlak resmi alınaca
ğı turih edilmetke ve bu maddenin 
C fakraam<la bilıiDwm 11nai müeaaese
leroe huausi, umumi it lerde ( tramvay 
lar da.bil) kuvvei muharrike olar.k 
istihlak edilen elektriğin beher kib
vat saatinden kilovatı olokuz kun11a 
kadar ise bir kuruş fazla ise yirmi pa 
ra ve hava.gazından da beher metro 
mik&bından yirmi para alınaeağı kay
dedilmekte idi. 

Münakafalar 
Bu fıkranın nıüzakeresinde Damar 

B. (Adana) &Öz alarak memlekette 
kuvvei muharrik:; ,\arak elektrik ol
duğu gibi buhar, ., ~:zot ve diğer kuv 
vei tnuharrjke istihsal eden vaııtalnr 
bulunduğunu, yalnız elektrikten ve 
havagazından kuvvei muharrikede re 
sim alm<lığt takdirde biri elektrik ile 
it!ediği için reı.nı.e tabi, diğeri buhar 
veya .aa.ir va.sıla i1e işlediği için res
me ti.bi olmamak suretiyle iki mÜ<'s 
.sese ve fa~rika arasında bir musavat 
srzlrl< hi.aıl olacağmı, binaenaleyh mad 
denin encilincne iadeaiyle bu buau!un 
tetkikini istedi. 

Maliye encümeni namına söz alan 
Hasan Bey (Gümii.ı>ane) Petrol ve 
mazotun ağır resme t "bi bulunduğu
nu, söylenilen mahzurların varit ot . 
madığını bütün dünyanın elektrik kııv 
velini d iğer kuvvetlere tercih ettiğini 
büyük elektrik santralleri olan yel'
lerdeki müesseae ve fabrikalann di
ğer suretlerle kuVYet >otihsali pahalı 
dü~tüğü için bu aantrallardan kuvv<'t 
aldıklarını ve daha ucuz olduğunu bir 
çok müesseselerin eski tesigatıru ter
ketnıekte olduktan hakkında Damar 
Bey tarafından ileri sürülen huauaun 
bir kuvvet vergisi mahiyetinde oldu
ğunu halbuki hükiimetin böyle bir 
vergi teklif etmediğini söyledi. 

Damar Bey (Adana) tekrar söz a · 
!arak elektrikten gayri ıurette iatih· 
sal edilen kuvvetin daha pahalı oldu 
ğ-u varit olmadığını , birinden vergi a 
lmıp diğerinden almmama.aımn müıa 
vatoızlıi(ı iotaç ettii(ini aöyledi. (Sa
dettin Bey (lstanbul) da, Hasan Bey 
tarafından yapılan mü.:kayeseyi anla
madığını ve Damar Beyin mütaleasın'n 
doğru olduğunu söyledi .. 

Ha.san Bey (Gümüthane) bu vergi 
de müvaz.enesizlik olmaJığını "Ye tek-

lif edilen efklin hidulmetin iıtemedi· 
ğ'i bir Yergiyi i.temeık d-ek olduğu. 
nu aöy)edi. 

Rüttü Bey (Bu,....) - Arkadatlar• 
run miitalealanna ittirak ederek v"r
ginio tepn.ilini iıtedi .. 

.. D~ar Bey (Adana) Hasan Beyin 
sozlerıne cevap vererek bu -vergiyi hü 
kt'.imet İstemedi Ye teklif etmedi ise 
biz ne<len teklif etmiyelim diyerek 

vergilerde aranaeak noktanın adil ol· 
ma11 olduğunu ve mademki sanayi mü 
.....,.elerinin birini tabi tutup diieri
ni tabi tulnıamak meselesi olduğuna 
göre tetkiki icap ettiğ'ini, Sadettin 
Bey ( latanbul) da elektrik nya su 
veya buhar vaı•ta.oiyle i.ıihaal edilen 
kuvvetin yerine cöre fiatınm ye pa
halığırun değiştiğini ve verainin teof'" 
milinin ad.alet meael-i olduğunu söy 
lediler. lmaet Hakkı Bey (Karahiaar) 
encümende meselenin mevzuubahiı ol 
duğunu ve bu hususu_n tetkik ve ay
rıea Meeliae teklifi için bu kanuna 
bir mad<le konulduğunu aöyledi. 

Maliye Vekilinin beyancrtı 
Maliye Vekili hükümetin layihayı 

teklif ederken diifündülderini ...babı 
mueibede izah ettigini kaydederek bu 
meselenin 1ktuat encümeninde m~v
zuu bahaolduğunu, fakat tekniaiyenle
rin verdikleri izahata rağmen sarih 
ve kafi bir neticeye varılmadığını ve 
nihayet bu meselenin hükU.metçe 
düşünülüp neticenin ayn ha- li.) iha 
ile Meeliae teklif edilmeııi iç;,, layiha 
ya bir madde konul<luğunu , hükı"ımet 
çe bu hususun tetkik edileeeğini ı<iy· 
ledi-

Nihayet madde reye konul.trak ka· 
bul edildi ve layihanın diğeı· madde
lerinin miizakere°'ine geçildi liyihanın 
ikinci muvakkat maddesini teıkil e· 
den ye lkt:tsat eneümeni tarafından 
konulan elektrikle itlem.iyen ıair " • 
nai müesseselerden Yergi alınması hu 
suıunda hükUınetçe tetkikatta bulu · 
nup netieeye göre meeliııe teklifte bu· 
lunmaaı hakkındaki maddenin müza
kereainde Maliye Vekili bu maddenin 
lüzumauz: oldui\'unu beyan ederek her 
va11ta ile varidat bulmağa çalışan 
bükt'.imetin bu hVMISU tetkik ettikten 
ve varidat temin edecek bir ruevzu gör 
dükten oonra ôlımal etmiyeeeğine emin 
olmalarını aöylemif ve maddenin tay
yi baldunda 11;erilen takrir kabnl edi
lerek bu madde tayyadelimit<ir. 

Li.yihancn müzakerea-i ta:rn-ı_mlan -
dıktan aonra reia Refet Bey encümen 
!erde birçok layihalar meveut bulun· 
duğunu, binaenaleyh eneiimenlerde ça 
lııınak üzere içtimaa nihayet verdiği 
ni söylemi! .ve. cıumart'Miye tol?laı;ııl. -
mak üzere ıçtımaa nihayet verılıru,tır. 

Siirtte bir mektebi su bastı 
SiiRT, 24 ( A.A.) - Dün Siirt ve civanna pdd.e~;• yağmur ve fındık 

t . d dolu yaamnhr. Orta mektebi su bastıgından mektep bir 
cesame ın e " ..,. d d "l · ı·· · · ·· gün için tatü edümiftir. Bir kcımyon yol a evrı mıf, fO or muavınt ol-

mÜf bir yolcu yaralanm<ştı:. • 

Tagyare cemiyeti me~kez hegetı. 
AN KARA 24 ( A.A.) - Tayyare Cemyetı umumi merkez heyelı 

bugün saat 10 'da Samsun mebusu E tem Beyin reisliği altında altı aylık 
toplantısını yaptı, Merkezi idare heyetinin m~ai. r'!po"!' ile mıı_r~P~~ 
rin raporu okunarak varidat kaynakla:.~ ın verım~ı çogalt~ak ı~n. gos 
terilen gayret ve bilha sa tarassula verııen ehemmıyet takdır edıldı. Al 
tı aylık bilanço ile 934 bütçesi kabul edilerek içtimaa nihayet verildi. 

Feci bir otomobil kazası 
AYDIN, 24 ( A.A.) - Dün 17,30 t!a Söke - Aydın yolunda leci bi~ 

otomobil kazası olmuştur. Sökeden Aydına ~areket eden, Aydın bele~ı 
yesine kayıtlı 30 kifilik bir otobüs Sökeılen ıki .kil?"!etre. m~~e bır 
hayvana çarpmak sur.etiyle kapaklanarak clevrümı,tır. Bır olu ue doku 
zu ağır olmak üzere 31 yaralı vardır. Şoförün bir gözü kör olmuf ve 
hasathaneye kaldırıl~tır. 

Malige mütehassısı memleketimizde 
bir sene kalacaktır 

,,-

izmirde şiddetli 
Zelzele 

IZMIR, 24 (A.A.) - Bu aktan~ 
üzeri saat 19,30 da oldukça tiddetlı 
ve devamlı bir zelzele olmuıtur. Ha
sar.at yoktur. 

Edirne posta telgraf la; 
müdürlüğü 

ANKARA, 24 (Milliyet) .. -:. Ed?:~ 
nede bir posta telgraf başmud';"'luı;_u 
tetkili ba~krnda hükumet Meelıae hır 
layiha tevdi etnüıtir. Li.yihaya mer_ • 
but cetvele göre elü bOf lira maaşlı bır 
bapnüdür, otuz bet lira malltlı bir mu 
haa:,hi mes'ul, otuz li..ra maaılı bir bat 
ki.tip, yirmi bese~ lira maaşlı birer 
veznedar ve emn1yet ki.tibi bumüdür 
lüğün kadrosunu teıkil etmektediı·. 

İzmirde 9 eyliil 
Panayiri 

lZMIR, 24 (Milliyet) - 9 Eylul 
panırymn'.l iftirak edeceklerden eıya
lardan yamn na-ftun alınmasını Nafia 
vef<i)eti kabul etampr. 

Ankarada bulunan bele<liye reisi· 
miz Behçet Salih Beye lktıaat Vekili 
tarafından bir ziyafet kqide edilnıiı
tir. Türk ofiıi müdürü Faik Beyin ri
yasetinde aktedilen ve Üç ıaat dev.on1 
eden igtin1ada ofisin 9 eylôl panayır 

komitesile be,,.ber çalıııması takarrür 
etmittir. lanet Pa~a Hazretlenniıt pa 
nayirin açılma resminde ve Yamanlar 
ıuyunun Kar,ıyakaya akıtılma ,enlik
lerinde lzmirde bulunmalan kuvvet -
le muhtemeldir. 

Türk - Yunan 
Ticaret ofisi 

1 -o-

lcra vekillerince kabul 
edilen talimatname 
AN~A, 24 (A.A.) - Türk • 

Yun~n ~ıcaret offili hakkında lcr• 
V_eki~l~nce bir talimatname kabul e
d.'~uftır. Talimatnameye nazaran, o
fu;.. merkezi l.tanbuldadır. Ofis aza
larının reili lktıaat Vekaleti azalar
dan biri Türkivedeki Yunan' aefaftl· 
haneli, diğe<- ikisi de latanbul ve !:a
mir Tica....t odalarmea İntihap oluna· 
eaktır. 

Ofis, Türi<iyenin muvakkat ticaret 
itili.fanmeli ile ali.kalı görülerek teY· 
di edileeeiı: itlerle beraber bu itilafa• 
me ahkimının hüınü tatbikınP v rıı 
etmek ve iki memleket arıuında. ticari 
faaliyeti tetyik eylemek, her iki mem· 
ld<et mallarının mütekabilen tanm' 
,,,_,ru, ithal.it n ibraeatçılan bir.!>'Yi· 
le tanııtınnayr ve temulannı taniJı 
etmek, itili.fname mucibince tedavüle 
çıltanlacak eahamın tedavül ve itfa• 
sıru teshil elnıek, bu tieari münaaeba
ta dair istihlıarat hiz:metlerini ifa et
mekle mükelleftir. 

Vilayetler yeni 
Maliye teşkilah 

ANKARA, 24 (Milliyet) - lstaııb~ 
maliye teıkilatmdan iy:i netice 
elde edilme~ başlandığından maliye 
V eki.leti teıkiliit kanunu yapılmcay• 
kadar ikinei derecedeki bazı vilayet· 
lerc!e de maliye tes.kili.tı yapılmasını fai 
delı görülerek Meeliae hükiimetçe bir 
kanun l&yihuı aevkedilmittir. 
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Hüküınet layihanın esbabı mucibeain
de tahakkuk ve tahıil muamelatıru<• 
mükelleflerle hazinenin zaranna meJ" 
dan venniyecelı: bir tol<ilde cereyanını •' 
suiiıtimal vulruıma meydan verilıneınr 
sini temin makaadile bu l&yihanm teklif 
edilmekte olduğunu beyan ebnekte ve 
barem kanununun Maliye vekaleti kıt· 
mına yani bir kadro iliveıini istemek" 
te<lir. 

Teklif edilen layihanın eaaılarına gö- I 
re bu kadroda yazılı memurlardan ta• 
hakkuk müdürlükleri, tahakkuk tahsil 
batmemurluklan ve müfettitliklen, ta• 
hakkuk tahsil memurluklanmn tayin ve 
terfileri htanbul tetkil&t kanunu bü• 
kümlerine bibi olaealttv. 

Y alruz sekizinci dereee<le bulunan ta· 
bakkulı: müdürlüklerile dokuz ve clab• 
yukan dereeedeki Maliye memurlukla• 
rında en az üç sene ve onuncu derece-
deki tahakkuk tahsil baımemur ve mii
fettiıliklerine Maliye mealek mektebiır 1 

den mezun olmakla beraber onbir .,, 
daha yukan dereeedeki Maliye memuı" 
luklarmda üç sene hizmet görınüt r 
)anların tayini caiz olaeaktır. 

lılanbul Maliye teşkilat kanunile td' 
rik edilen tahakkuk müdürlen müstef· 
na olmak üzere diğer vili.yet tabak,• 
kuk müdürlerile defterdar muavinterı· 
nin tahakkuk tahsil batmemur ve mii• 
fettitlennin tayini Maliye ...... teti ta1' l 
fından, diğerleri ait olduklan vilayeti·' b 
tarafından yapılacaktır, 

Yeni kadrodaki memurluklara ı.ıaıa· 
bul tqkilitı müstesna olmak üzere yıı• 
kand.ı.i kayıtlara bıııkılmalurzın _.,, 
tayinine Maliye Vekili mezun kılnunalı· 
tadır. 

Lli.yibaya merbut kadro •udur: 
Elli bet lira maqlı iki tabakkur miİ• 

dürü kırk beş lira ınaa,lı iki tahakku~ 
müdürü, kırk lira maaşlı on, otuz bel 
lira rnaatlı on tahakkuk tubeler müd~' 

1 

ve müfettiti kırk lira maatlı on iki, 0-
tuzbeş lira rnaaılı altı tahakkuk batme
munı, otuzbeş lira maatlı dokuz otuz ı; 
ra maaşlı sekiz, 25 lira maa,lı on tahalı' 
kuk memuru, yirmi bet lira maatlı oP • 
yirmi lira maaşlı, dört tahakkuk mua.,i· ~ 
ni, ellibeş lira maaılı iki, kırkbet lir' 
maatlı iki tahoil müdürü, kırk lira ınaa!' l' 
lı altı, otuzbet lira mutlı sekiz taht~ 1 
'ubeai müfettitİ, otuz lira maatlı jkı ~ 
yirmibeş lira maatlı sekiz tahsil batın<" 
muru, yirmibeş lira maaılı ilr.i yirmi lifi d 
muılı onüç tahsil memuru, yirmibet"' 
lira nıaath ikiıer vez:nedar, ellibeşer li• 
ra maatlı iki1er defterdar muavini •' 
muhasebe müdürü, ohu: lira maqlı bir• 
yinni beş liı;a maaılı bir hlrinci ve i<İ9 
ci sınıf ~etlôk memuru, yirmi beı lirl 
:ınaatlı bır hesap memuru yirmi lir' 
maatlı bir katip. 

Bu yeni teıkil.i.t dört vilayette tat~ 1 
olunacaJ.tır, Ankara, lzınir dahildir. 1 

o 

lbrahim Tali Beyin 
teftişleri 

ÇANAKKALE, 24 (A.A..) - Tr· 1 " 
ya Umumi Müfettiti lbrahim Tali S.. , 
Gelibolu ve Li.paeki kazalarında tel , 
kikat J'aparak Çanakkaleye gelmiıtit· l 
Müfettiı, vilayetin bütün devlet de# ,. 
ir ve müe-•abndaki işlere dair e .. • l 
lı Ye etraflı malıimat toplamak ve t~.1 
kikata devam etmektedir. Umumi oııl' 
fettitltk teıkili.tıru cümhuriyetin f~ 
yizli teeellilerinden addeden viliıye 
halkı, bu teflı:ili.ttan dolayı pek nıeıı' 
nun ve müteıekkirdir. 

Zafer abidesi için 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Ani<' 

rada Hakimiyeti Milliye meydaıııııP 
rekzedilmiı bulunan Zafer i.bideai .' 
nin eenebi memleketlerden getirilıt' 11 

kısımlarından Gümrük T"CUl\İ alınn1" 
masr alınan resimlerin de iade ed1(111C~ 
si Meclise bir layiha verilmiştir. •• 

Yüksek ziraat enistitüsıl 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Yiil<' 

sek Ziraat enatitüsü kanununa mi.ize.~ 
yel layihayı hükümet Meclise verll'' 
lir. 



'[fll:LE~ 
İnsull'ü kurtardık mı 

dersiniz?. 
Daha sunda ne oldu? Bilmem 

bir ay g.;cti mi?. Hani Yunanistan
d.an hab;rsizce çıkıp bir Yunan 
ftleb~ncle Habeşi .-tana giderken ya 
rı YGda istikame'. ini değistirip İs
~nbııl limanına gelen A~erikalı 
anker ln<ull'ün buradaki macera 

l,"" bilirsiniz. Ameiika hükUmeti 
tt adamı adi cürümden dolayı İl!-

tedi. Biz de alelusul ve kanunları-
• '!Uza göre Amerikaya verdik. E
~ tllT Vermeseydik tabii şimdi ya 
r 1ı tınan Şt7ebinin ka'ran kokCL"'J 
ı· h <mıamböcekli kamaralarında ya· 
ı: d'!!.Habeşistanrn kaynanadili de
ı· l ıguniz Cactus dolu ovalarında do 
ı- aşıp duracaktı. Halbuki simdi: 

Gaxetelerd e okumuss:ınuxdur: 
ot Mahkeme lnsull'ü serbed bırakrı
r· bilmek icin 250 000 dolar istedi. 

Bizim ,,,;,.a ile 300 bin lira .. Lakin 
ri l?ene gQzetelerin dediklerine bakı

lırsa marııl kaçakçı ve şehir e:şk!
Yaaı Al KQpone'yi serbe:t bırak
lllak için 50000 dolar İs'emisle:·
'11İş. Aradaki bu nisbet~iz fark, ha~-

• kın gözüne ilişiyo · ı ve müflis ban
kerin lehine bir cereyan hasd olu

~- Yor, o kadar ki bilmem hangi se-
l hirde (/nsull tarcıftarları cemiyeti) : 

diye bir cemiyet bile teshil olunu- 1 

Yor. Bu cemiyet ~imdi Amerikanı·ı 
diier şehirlerind~ de şube açacak-
m.~ş. Hol~ müflis banke· fo lehine 
"0"'1ıayiş~er yapıyor, hatta maruf 

lomobil Kralı F ord ile 
4urupa borçlarının tediyesine dair 

3 
Pliin yapmakla meshur C eneral 
~aves birlikte Amerikalı müflisi 

1 
astanede ziyaret etmiış!er .. Gaze
eler, haUun bu lehdarane tezahü-

1 ~lıii ?nünde bankerin baraat etmes: 
1 timalinden bile bahsedivorlar. 

v' 
1 
BQkın şu kısmete. Herif burada 

eukjf edilmesine bir türlü razı ol
"1a11ııştı. içinden bize belki kızmı~
~ d.a. Belki değil, muhakkak. La
.,.~. •şte hazan insan böyle isteme-
1 •gı şeyden hayır görür. Acaba 
"•ull'ü ku •tarclık mı dersiniz?. 

·ı FELEK 
& Bursada karileı·imizden Kemal 

eyefencliye; . 
E:fendim, 

.1 - Mektubunuzu aldım. Kib
rıt hakkındaki müşohedenizi sigala içenlerin ekserisi tasdik ediyoı-
lıQr, Fakat; tecrübedide zevat b., 
0/ısi gazetelerden ziyade rüzgar

•ıı: bir yerde kibrit yakarak hallet
~ llıerıizi daha faydalı buluyorlar. 

2 - Yol ücretlerinin biletler ü
;.erind e yazı\ olmas:r. bahsine ge· 
•rıce; Tramvay biletlerinde ücrel 
liaı:ılıdır amma pek güçlükle bulu
hıı-r. Lakin diğerlerinde yoktur. 
d "~~n sebebini ücretlerde sık sık 
laeg,~klikler olmasına atlediy·or

t ı,{~ az;,:, olsa da olmasa da hep 
en s;ıkmıyacak mı?. 

ı, 3. - Otomobil, şimendifer reka
' tı."l' bir derin me'.'eledir. ikisi ara

P almaktan korkarak bu bahsi kP 
ı;tıYor .. Hürme'.ler ve muhabbet-

.,~ 
" Bu ·· ··bo-.-1-. -k-&un mu aşır erın ı-

l'<tf etleri teftiş edilecek 
1~ "1iiddeiumumi:lik a.dliyenm ncıban
~t\ı ha7.iran jptidasına kadar lamam-
~ kararını ven:niştir. . . 

~ J\ıı<ııblcemelerde bir haziran<!,... ı.tiba-
• "rı lıiilUmıer, avukatlar ve mübaıı.-ler •, ~~;~ı kıyafetlermi labis buhınacaklar-

t" llunun için bugün saat clclı:uzda bü
~~ tnübaşirler müd.!eiumumilikte bu
\;a~lar ve müddeium~i ~~ 
lı;; '.'f"lleri teftiş edileuktir. Bütün mu
~.~.»le.r resmi elbiselerini yaptınnı§lar-

~ r-------. ...._ BORSA 1 

~ t t 
K.uruı 

l ı) ) r•'\sıa 169 l ~ .... 
<n t.t~l"lin 117 

ıo ırıtt 640 

~ ~· n~'çik.a 214 

1 t .... ı,tn:;, 115 

1 ş·lorin 24 

~ ılıc A.v. 83 

<1 L""• 22 

1<.,_ ç.ı.. 23 
106 

Prağ 
Berljn 
Madrir. 
Belgrat 
Zloti 
Penıo 

Biikret 
Moskova. 
Viyana 

(Satıı) 

20 1. r•vİıçre 
l Poeteta 
J Mark 
1 Zeloli 

20 Ley 
20 Di.rı.a .. 

1 Çerooviç 
Altın 

l Mıecidi:ye 
Bauknot 

16 
~ıs 

11,SO 
19,40 
12.80 

16 
1.30 
1,65 .. 

19.05 
2.01.96 
5.80.32 

34.98 
4.20.50 
3.94.34 

36 
10,89,50 

4.33,68 

Kurut 

808 
16 
49 

20,50 
19 
53 

9,25 
35 1 .2 
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ŞEHiR HA ERLERi 
EKONOMi 

Lastik ayakkabı 
Rekabeti 
Kunduracılar ve deri tüc
carları bir toplantı yaptılar 

" 
• 

Yeni teea&Üs eden lastik ayakkabı 
sanayiinin, kundura ve dericiliğimiz 
Üzerinde yaptığı tesirleri ve a)mma
aı İcap eden tedbirleri görüşnek üze
re Haziranın sonunda toplanacak kon 
gre için liznngelen hazırlrklara baş.. 
laıunı§tır. Bu t"§<'l>büs, IUı>k ayakka 
bılann imali için lazımgelen bütün 
iptidai maddelerin hariçten gelm"'5İ 
itibarile, memleketimizde deri ticare ı l\::-"-.:..ı:E:J~ı...Z::!U;ı;J.i:.F.il 
ti, kundura ve deri sanayii ile meşgul 
olanlann ve hayvan yetiştirenleri, çok 
yakından alakadar ebni§.tir. Şehrimiz 
de kurulu bulunan lutik fabrikalan, 
bütün çalıtmtalannı diğer lastik ma
mulatından ziyade las.tik ayakkabıJa
ra inbi&ar ettirdikleri için, mesele da
·ha ziyade ehemmiyetle telakki edil
mektedir. 

Diğer taraftan hazırlanan Miidafa.a 
vergisi projeaine na:ı:ara.n, nıen:aleke
te ithal edilec:d< ham IMlil<ten kilo 
başına bir liraya ya.km vergi alınacak 
tır . Bugün, h:ım lutilrten alman -ver
gi çok cii:ıt'i ı: :i lr.clanla. bulunduğu t
çin, burada imal edilen liııatik ayak
kabılar hariçten mamul halde gelen
lerle rekabet edebilmektedir. F aka.t 
vergi arttınldığı takdirde rekabet im 
kim kalmıyacağı öne sürülmektedir. 
Öğrendiğimize göre bu mesele hak
kında la.t>Jı: fabrikası 58.hipleri ala
kadar makamlara müracaat etıniıler
dir. iddiaya göre , yeni vaziyet yerli 
fabrikaların lastik ayakkabı imalatı
nı durduracak, buna mukahil hariç
ten mamul halde gelecdı: ayakkabıla
rın fiya.tlan biraz daha artacaktır. 

Erzurum ve Vatan vapurları 
Denizyolları idaresinin Y elltenci 

zade kumpanyasından satın aldığı Er 
zurum ve vatan vapurları Karadeniz 
hattına i§lemeğe başlamıılardır. 

Buzhane tiatları meselesi 
Ticaret odası buzhane fiyatlan ü

zerinde yapıldığ~ iddia edilen ihtikar 
meselesini ehemmiyetle tetkik etmek 
tedir. Bu hafta İçerisin-de, odada ta
cirlerin ve bu2hane sahiplerinin iş.tj ... 
rakiJ., bir toplantı yapılacaktır. 

llllrk ofisi lstanbul şubesi 
Tüık ofisi lstanbul ıubesinin yeni 

kadrosu tamamlanmıştır. Aybaşından 
itibaren, yeni kadro ile faaliyete ge
çilecektir. 

Yeni bir nemi daha alındı 
Türık Ticaret filo&una yeni bir ge

mi daha iltihak etmitıir. Bir kumpan
ya tarafından lngiltereden satın alı
nan bu yeni gern.İ evvelki gün limanı 
mıza gebni§, Ülkü ismi konulmuştur. 
Bu sene zarfında, Ticaret filomuza gi 
ren gemilerin adedi Ülkü ile dördü 
bulmu§ oluyor. __ ,_ 

Is pan ya ile ticaret 
Uzun z:amandanberi ispanya ile 

devam eden Ticari müzakereler an
laşıma ile neticelenmiş ve yeni b ir iti
laf imzalanmıştır. İspanya ile yapı
lan bu ticari anla§"'a, b'4ta yumurta 
ve tiftik olmak üzere birçok ihracat 
emteamıza müsait bir mahreoç olma
sı itibarile, lstanbul ticari mahafilin
de memnuniyetle karşılaıunıştır. 

Sile/kede 
Gazi heykeli 

l 1 

Memleket, GaU Hazretlerinin • ~
suna ilk çılıtıklan büyük ve tari!n gu
nün on bqinci sene.i devriyesini tes'it 
ederlun Sileffı:eliler bu büyiik p..ün 
hahrasmı ebedileıtinnek emelile Gazi 
Ha:zrederinin bir heykelini rekzettiler. 

ı 

1 

1 

• Haliçte yenı bir kablo 
Eldı.trik fİıiceti, Karaköyle Eminönü arasında deniz al'tından yeni bir kah

lo ~dımeğe baJlamı§'ta. Bu iş için kabloyu tıqıyan büyük bir moıiio' üç giinden
l>eri bıwada ~alqına&ıtadır. T elritat İfl ııün bu halta so11una kadar bi1:irilmesi 
muhtemeldir. 

Fransız belediye 1 BE~E.oıYEDE 

Heyeti gitti Bır opera 
. _.,_. . . ' Teşkil ediliyor 

Şchrın heyet şerefıne verdı-
ği ziyafet pek samimi geçli Artistlerin konservatuvar-

Paris Bele.diye Meclisi reis.i Mösyö 
Fiqueı:'nin nyırselıi alıtmda olımik tdı

rimi:ze gelmi.§ olan 
Paris lıdedi,>e aza-
1..-ından mürd:
lrep heyet dün -
f>alı Romanya Se7-
risebin acentesinin 
Rcmania vapurile 
Köstenceye Ye ora
dan Bülıreşe g>l
mişlenlir. Heyet 
vapuroa ,mir mec
lisi. azaları ile F ran· 
sız -sefareti ve kon
soloshanesi erlr;;;m 
tarafından teşyi e-

M. Fiquet do~tir. Evve&i 
~ vali muavi

m Ali Rıza Bey tarafından şclıir namı
na Perapalas otelimle şereflerine veri
len ziyaıfot pek samimi of muştur. 

Yemeğin sonunda Ali Rıza Bey bir 
nutufc irat ed.,rek, bu hafta lstanhulun 
aramrada ardNle d<>'Mluk rabrtalan bu
lunan bir milletin gÜzide şa!ısO-yeıt.leri
ni kabul etmek şerefini idrak ettiğini, 
Tüıiı: ve Fransız milletlenrun şark ile 
garp arasındaki sİyMi, ilrtıısaıdi ve ha.... 
si müna•ebatın temellerini attddan
ııı ve bu sebeple bu iki miHetin günün 
icabatı karşısında ayni ahenk ilıe yÜ:-Ü· 
mek mecburiyetini bissettikler:ini söy
Jeıni,tir. 

Ali Rıza Bey bu..dan sono-a lo.t..,. 
bulun, Fransız hanının beşiği ve <>
cağı ve ayni zamanda Avrupanın in·ci· 
si olan P aris şehri mümessi~]erini aıy.ni 
sofrada toplamakıtan pek ziyade mem
nun olduğunu ve Pari• 1ehrinin fffa
hı ve onun güzide mümessillerinin ve 
Fransız sefirinin ve Fransız milletin.in 
refahı ıerefine kadehini kaldınnıştır. 

Bu mıtk:ı Mösyö F;qud le ve.:iz 
bir mukabelede bulumnuştur: 

Mösyö fiquet nutkunda, Paris şeh
ri miimes.illerinin lstanbulu :Uya.-en 
>-e bu vesjle ile ve lstanbul halkına 6a• 

mimi mıılıalıbet lri•lerinin ifadesine fır
sat buldu!darmdan dolayı çok mem
nun olduldannı, Tüıtı:iye ile Fran.a 
araısmdaki dostluğun pek eslri olduğu· 
nu söylemiı ve b)IJıassa Sultan Süley
man ile Fransız kralı birinci Fra.MU• 
va arasında alctedilen ittllakı Fran· 
sniann büyük bir zevk ile andıklarını 
ve bu ittifak ile Tüı-klerin dürüstlüğü 
~kı~a bir hüküm verilebileceğini 
soy ledı~e? sonra demiştir ki: 

Sizi tanıyanlardan, sizin bay~ 
t~ı Y~adılctan, sizin örf ve idetleri
mzı tetluk ve sizi11 kalplerinize nü
fuz ettikten sonra, sizin lehinizde yük. 
selen en ziyade makes bulanı La
mal'lline'in sesi <di. Bu sesler bize si
zin milli ıecjyeJerinizi, miısalirperver-

MAHKEMELERDE 

dan yetişmesi düşünülüyor 
BeJediyenin konservatuvan Mlah 

için Viyanadan celbettiği ProfeM;r 
M. Marx bu sabah tehrimize gele
cektir. M. Marx burada üç hafta kala
cakt konservatuvar iıntihanlan.nda 
lıazrr bulunacaktır. 

Şehrimizde, Maarif Vekaletinin 
yardım ve müzahereti ile bir Opera 
teşolı:ili mukarrerdir. M. Marx'tan, O
pera hakkında da fikir ve mütalea 
alınaoadiır. Opera için lizım gelen 
elemanlar Şehir Konservatuvarından 
yetiştirilme>i kabil olup olmadığı nok 
talan tetkik olunacaktır. 

Eminönü - Eyip tramvayı 
Tramvay Şirketinin yeni yaptıraca

ğı hatlardan birincisi Eminönü - Eyiip 
hattıdır. Bu yol üzerinde lazımgelen 
is.timlakat için belediye hazırlıklar 
vapmaktadır. Şirket yakında bu yo
lun inşaşına baılayacaklır. 

lstanbul rehberi 
Belediye, almanca, ingili:ı::ce ,.e 

İtalyanca olmak üzere bir İstanbul 
rehberi hazırlamış.tır. Rehberin İngi
lizce nüshası 1 Q bin, diğerleri beşer 

uin olarak " De.vlct MD: '>na>:oı -
da b""•i<v:aktır. ~ber seyyahlara, ec 
nebi acenlalara tevzi olunacaktır. 

Binbirdirek tem~z!enecek 
Seyyahlarm sık sıık :ziyaret ettik

leri Binbinlireğin Belediye tarafından 
molozlardan temizlenmesi takarrür 
elmİ§tir. Temizleme çOk pahalıya mal 
obnakta.dır. Şimdilik yalnız methal 
kımıı temizlenecektir. Bu tarihi mah 
:zende 1001 direk vana da, asırlarca 
dolan molozlanlan, halen, yalnız 371 
dirdr. meydandadır_ 

ŞUkrU Naili Paşaya ziyafet 
Belediye tarafından dün alqam 

Büyükadada Kalipso otelinde Şükrü 
Naili P'4a ıerefine bir akıam ziyafe
ti verHm~tir. Ziyafette üçüncü Ko
lordu Erkanı Harbiyesinden 25 zat, 
belediye azalarından bazısı ve .sair 
zevat hazır bulunmu~tur. 

likte gösterdiğiniıı: nezaketi roylediler. 
Bize karş,ı gösterdiğiniz hüsnü kabul 
bu giizel hasletini-zin bir aynasıdır. 
Bundan çok miiteıh=is olduk, bütün 
kalbimle size teşelıkür ederim.,, 

Mösy\j Fiquet bwıdan sonra lstan
bulun güzellilderinden ve Reisicünıhur 
Gazi HaZ1'el.lerinin şahsi meziyetlerin
den sitayi,lerle baı.setmi, ve nut -
kunun sonunda kadaini Garzi hazretle. 
rinin Ş<'refine kıUdırmıştn-.,, 

İki katil mahkum oldu 
Birisi idama mahkum edildi, fakat 
cezasını hafifletici sebepler görüldü 

Dün ağır ceza mahC.emeKncle bm tazminata hülmıedilecı kacbnla Saciet-
saat 5,30 da diğen ele 5,45 te olmak ü- tinin amıesi arasınıda ve mabkeme lmri-
:teTe ~ ıp~im cinaye:t davası karara donmıda şiddetli bir münaka§a . olmu-ş, 
raptedilmıştir. bu münakqa tr...,...ay caddeomde de 

Tdlıim edilen kararlardan hm K;ıııı- devam etmİfÔr· 
tarcılarda bir ev kira>11 .._.,leWn.den Os- Bir kacbn kendi saç.mı başını yo-
man öuninde bir adamla oğlu Rüstemi !arak, diğeri de ayakkabısını ayağından 
öldünnekten suçlu Mehmede aittir. çıkanp g-ene k.....ı; kaf,...ına vı.ınırak 

SPOR 

Mıntakanın 
\ V ~"rdiği karar 

Yunan atlct:er gelecek
lerini bildirdiler 

Fenerbahçe, Galataulrayla yaptı
ğı maçta bu kliibün iki oyuncusur:a 
itiraz elnıişti. Futbol Heyeti it•raz e 
dilen oyunculardan Enis meselesini 
le-~kik ederek bu cihetten maçın t ek
rarına karar vermjş, Faruk me::;e!esi
ni de mmtaka merkez heyetine gön
dcrmifti. 

Mırttaka Merkez Heyeti Çar§'imba 
a.lqamı geç vakle kadar içtima ede
rek Heyet reiainin müstenkif kalması 
üzerine üç reye karıı dört reyle f·a
ruğun vaziyetinin nizanııi olduğuna 
karar venniıtir. 

Faruk mıntak.ada hf!m lleşikta~, 
hem Galatasaray namına müseca.I 

· olduğu için nWmınemeye aylan olan 
bu rne:o.elenin reyle balledilmesi ı;a
riptir. Bir heyet reiainin ta-mpi}·ona 
gibi bir klüp için bayati bir itte bir 
l.arar venne-yİp müstenlcit kaımc.sı 

· daıha gariptir. 
1 - Eğer Enis meselesinde Galata· 

saray haklı de DMtçın tekrarına I~ 
zum yoktu. 

2 - Eğ« F eneri>ııA>çe haldı ise Ga
lata"Saraym hükmeoı mağlup olması Je.. 
zımgelirdi. 

3 - Eğer Faruk iki k1üp ııamma 
müseccel ise sonradan teııcil ettiren 
kliiıbün habız olmaM icap eG<'rdi. 

4 - Yok değil ise, bunu reye koy· 
mağa ve heyet reisinin mı.Ntcnııüf 
ka.hp.aama ne lüzum. vardı. 

Haber a.ldığmuza göre, Fenerbah
çe bu karar Üzerine Umumi Merkeze 
müracaat etmiqir. Faruk, Unıumi 
Merl.ezde de iki klüp namına tesçil 
ettirilmiş mooğu için F ener~çenin o
rada hak kazanacağı ümit edilmek
ted;r. 

Önümüzdeki 1 Haziran Cuma gü
nü Feneıi>ahçe stadında yapılaca:. o
lan l..tanbul Atletizm bayramı İçin 
Yunanistan ve Avusturyadan da ba
zı atletler davet edilmi~ti. Haber al
dığmııza göre Mantikas da dahil ol
duğu halde Yunanistanın en iyi atlet
lerinden döı-dünün antrenörleı~Je bir
likte bu müsabakalara i,tirak edecek 
leri hakkında Yunanista.ndıtn ınuvafa 
kat cev.J>ı ı;elmiftir. 

G. S. 

BugUnkU Kunkur ipi!~ 
Sipahiocağmm ilkbahar Konkur 

ipiklerinin birincru bugün Taksim stad 
yomunda yapılacaktır_ Müsabakalara ı 
saat 15 te ba.tlanaca.ktır. Beynelmilel 
müsabakalarda yii:kşek muvaffak.yet 
ler kazanan hanDD, zabit ve aıivi~ bj
ııicilerin iş.tira.k edecekleri bu gÜn!cü 
müsabakanın çok heyecanlı olaco.ğı 
taıhmin edilmektedir. 

Müsabakaların ;kincisi 27 MRyıs 
Pazar üçüncü ve son müsabaka da 
1 Ha;iran Cuma günü gene T.-.ksim 
atadyomunda yapılacaktır. 

Par 1amentolar 
Konferansı 
Eylfılün sonuna doğru 
Yıldı:ıda toplanıyor 

Beynelmilel Parlamentolar konfe
ransı Eyliılün sonuna doğnı Yıldız 
aarayında toplanacaktır. Bu sebeple 
Türkiye gnıpu alakadarlara davet
nameler göndenn.eğe b&§laını§lır. Ruz 
namede mevcut meseleler mey~ı.nmda 

. ahlaki rabıtalar, emruvet ve um.um• 1 ' . 
t.ilahsızlanma, mesai saat e~ı~n .ta~ 
zjmİ iktısadi ve mali mesaıl, ı~ızlık 
ve o~un mühlik neticeleri, parlamen
to rejiminin tekenunalü gibi mevzular 
-vardır. 

yen Hiristo oğlu Ziyos Yani isnlİ?~ bjr 
adam. tahsili emval kanunu mu~~e 
hapis-haneye konu~~ ~ere müddeıu
ımnniliğe -teslim edıhnıştır. 

Bu adam devlcle tam 200 bin lira borç 
lanmış, itiraz ~e t~d.en sonra bor
cu 68 335 liraya indirihnış. r•at bu 68,33S lirayı da ödememiştir. Bu para· 
yı ödemesi için hapsen tazr:" . ...r~mek 
üzere müdd~e v..-ilmiftır. 

Şimdi bir ay b-• yatacaktır. Ma:o
mafilı bir ay tıapiıs ya~a borcu o
dennÜJ olmıyacak, hapısten ç~ çık : 
maz gene kendisine borcunu ödemesı 
tebliğ edilecektir. 

Bir ihtiyar mahkllm oldu 
Dün ı.mnc; ce>.a ~sinde 75 

Y"fmda Nilrolalri Maluidi ~ ~
de bir zat 2,5 ay hapse ....ııi<um edıl
mi1tir. .. 

Nikolalri Ma.kri.di efendi Malmch 
Mayısm on dokuzuncu günü re&mİ 

lı:ütadı yapılan ve Akdeniz •ahiUerin
cle ilk reiaedilen bu heykel, büyük 
kurtarıcıyı askeri eDıöseler:ini lihis ol
duğu halde, ayakta olarak göstermekte
dir. 

Mehmet idama nıahkilm olnnıştur. bllibirlerine hücum etmişler, fakat ta-
F aıkat suçun işlemnesiınle cezayİ ha • raleyinden olan e~el<lerin müdahalesi i- PaJ"nın oğludur ve O.~ı .impara

torluğunun şetıhend ... ıerindenclir. _ . , 
Bu iMiyar adam Eyüp sulh lıikim• 

Nusrat beyi vazife halinde ve ınaka
mmda tabl<İT etm.&cten ouçludur. . Kılıca dayanmıt Akdeni:oin mavi 

sulanna bakan bu abide menner bôr 
kaide üzerine lronımuş bronzdan imal 
edilmiştir. Heykd, beş metre yüksek
liğindedir. Heykeltraş Kenan Ali Bey 
tarefmdan yapılmış olan bu eser, san'at
kann diğer vilayetlenle rekzettiği a
bidelerin en güzeli olduğunda şüphe 
yoıktur. 

Heykelin vaziyetindeki hareket 
ve salabet yukarıdaki rotoğrafide de 
görülmektedir. Heykelin resmi küşa
dnrda içe! valisi ve İçel mebusları, 
Merı.in belediye reisi, Halk fıriı:ası ...,_ 
isleri , civar vilayel:.lerden gelen be .. 
yetfor ile eserin sahibi heykeltraş Ke
nan Alt Bey hazır bulunmuşlardır. 

fif.letici sebep görüldüğüııcl.,., Hlama be- le biril>irlerinden aynlarak götürühnli}-
del 24 sene hapse konuhnasma, müeb- !erdir. 
beden hidemab wnumiy~en mahrumi-
yete, ve müebbeden malıaır kalmaya, 
ce-zasım bitir.dikten sonra on sene müd
detle emniyeti umumiye nezareli altın· 
da bulundurulmaya, kanunen sah.ip ol
duğu babalık ve kocalık haklarından 
iskat edilmesine karar verilmiştir. Meh· 
met kararın tefhiminden sonra hiç bir 
şey &Öy)ememlftİT. 

Diğer kara.- gene Kantarcılarda pa
tates çuvalları üzerinde Ihsan isminde 
birisini öldümlekten suçlu Sadettin is
min.de bir adama aittir. 

Sadettin e•babı muhaffe#eden ve 1 
ya~ından druayı 13 sene, 5 ay, 5 gün 
hapse , hin Jira tazminat itasına mah-
lciim olmu§tur. . 

Kararın tefhiminden sonra le.h1nde 

Esrar kaçakçıları 
Dolruzun<:u ihtiıas mahl<emeainde 

bir kaçakçılık davası neticelenmitıir. 
Muıhalıeme edile"1er ÇarJ.ır.aprda o

turan Arap Mustafa isminde hiri&ile oğ
lu Ismail ve zevcesi Afifedir. 

Evlerinde esrar •atmaktan suçlu bu
bı-nan bu üç kip haıkkında yap~lan .. ~~
hakeme neticesinde cürüm ubıt gorul
müş, Mustafa 1 sene hapse ve 200 lira 
para cezagma, oğlu lsmail 10 ay bap
<Se 166 lira para cezasına, Afife ha
nnn da 8 ay hapse, 133 lira para ce
zasma mahklım <>!muşlardır. 

Borcunu vermeyen adam 

Ke...Ti•İ her ne kadar ;.nat _edı l~n 
'-"-"- etme4rte ise de şabrtlerm 

-e.uçu u.t&cV • F-'. t 
ifadelerile suç sab>t olmuttur. """ 
malıkeme cezayi tecil ehniştir. 1 

Gizli fuhuş 
Zabıta kendilerini tesçil ettinniye

rek giz:li fuhuı yapan ve yaptıranlar 
hakkındaki takibatını pddedem!inniJ 
tir. 

Her gün müddeiwnumiliğe bu kabôl 
kadınlar teslim edilmektedir. Dün de 
c;&zlüklü Ruhiye Ye Dilber i-shnli ka
dınlar teslim edilmiştir. Bunlar gizli 
randevu yapmaktan suçludıır ve hatda
rmda takibat yapılmaktadır • . 

' "" ' '~·~· f· 

G ıı ... unu ~'41-- --- - -, 
w;w- ~.,. 

Adabı umumiye 
Dünyada hiç bit medeni memle

ket yoktur ki Ceza Kanununda 
adabı umumiyeyi vikaye eden ağır 
maddeler bulunmasın. Cemiyetin 

· .nizamı için, cemiyetin ahlakı iç:n, 
bütün genç nesillerin sağlam esas
lar dah.:mde nejVÜnema bulması 
için her devlet bu hususta ciddi 
tedbirler ittihaz etmiş, ve kendi hu 
dutlan içinde yaşayan insanların 
izzeti nefi.slerini, ahlaki hissiyatla
rım, rencide etmemek kaygusile 
birçok müeyyedeler koymuş ur. 

Ceza kanunlarının el uzatamadık 
lon bazı sahalar da, diğer miitem
mim kanunlar ve nizamlarla inzi
bat altına alınmıtşrr. 

Vaktile birtakım gaze'elerimi
zin, mecmualarımızın hali ne idi? 
Çıplak re imlerle sahile.!er adeta 
bir hamam manzarasını C:.
mıstı. Diğer taraftan genç erkelt
lerİe genç kızlar aranndaki a,k 
sahnele inin en hurda tafsilatı 
citld'en asabı gerecek mahiyet:e 
idi. 

Matbuat Kanunu buna bir aet 
çekti. Ressamlar ellerinde lırça 
kalem, han! harıl çıplak kadın re
simlerine don gömlek, mayo giydir 
meğe başladılar. Muharrirler yazı 
larındaki o otel odala:· ı macerala
nm kıstılar ... 

Ve nihayet Türk Matbuah bu 
kirli ic çamaşırl~rır;ıın teşhirinden 
kurtu~.Ju ..• 

Fakat . •••• 
l,in fakati var ..• 
Zannetmeyiniz ki, bii'ün ne~ri

yat sahamız bu kirli tcıfsilattan 
kurtulmustur; hayır ... Bir Beyoğlu
na gidip 'şöyle bi,ik.aç kütüpha'!e· 
nin vitrinlerini seyretmek, bu soy· 
lediklerimizi ispat için kcilidi~·· 

Her yerde çıplak kadın resım~~
ri ibadullah satılmaktadır. Ve soy 
• d""' nazaran bunlar hemen 
ı'2n ıgıne . l J 
Avrupadan pa:ta gelır ge mez er-
hal mii~terilecini bulmak'adır. iç. 
lerintle ne revüler, ne resimler, ne
ler neler var... Bunlardan birçok
ları belki neŞTedi:dikleri memleket 
/erde bile gizli satılmaktadır. Fa
kat Beyoğlunda bunun için hiç bir 
kontrol yoktur. 

Bunlar Avnıpa malı olduğu için 
memlekete iki misli zaradıdır. Bir 
defa paramız biitün bu bahname
lerin arkası sıra Avrupaya akıyor, 
diğer taraftan bu neşrti.yat mütema 
diyen 1nen-ıleket alıliikiyalı üzeri
ne tesir yapıyor ... 

Bunlar hakkına~ bir takyidat 
koymanın imkiln'.,_ yok ~~? Asıl bu 

ibi iğrenç ithalatla mucad ele et
g k ve bu ahlaksız taarruzlan 
~:dutla tboğmak lazımdır. Ma
• • d k" · lı"sanı yoktur. ıum ur ı resmın 

Daha doğru bi" tabirle resim bey· 
nelmilel bir lisandır. ôyle olmasa 
bile, lransızca edepsizlikle türkçe 
edepsizlik arasında bir fark bu
lunduğu iddia edilebiflr mi? Av
rupanın bi. ıçok memleke 'lerinJe 
bu gibi mecmuaları yanında taşı
yan bir adam hudutta bunlaro bı
rakmak veya Y'··tmak mecburiye. 
tindedir. 
Vakıa bazı yerlerde satı~.nası 

serbesttir. Fakat SAif'...n adam bun
ları vitrinlerde teşhir etmez. Ve 
bir genç müşteri çıktığı zaman ev
vela yaşını sorar. Eğer 18 yap~a~. 
aşağı ise kat'iyyen satamaz. Çunkii 
c~zası büyüktür. 

Halbuki Beyoğlunda on iki ya
sında bir mektep çocuğunun bun
farı hiç bir kaydü şart altında ol
madan sa'ın alması mümkündür. 

Alakadar makamatın sürarle ha 
rekete geçmesini ve bunları hakkın 
da siJdetli ve cezri tedbirler alma· 
11n~ temenni ederiz. Ta ki bu ya
zımız; da bu gibi mecmualar hak
kında reklam hizmetini Körmeıin. 

isin müstaceliyeti vardır. 
' Mümtaz F AJK 

Bekçiler 
Kaldırılacak 
Gelecek sene batında bu 
vazife zabıtaya verilecek 

öğrendiğimize göre 1935 aenesi 
ba~ından itibaren 
mahalle bekçileri 
kaldırılacak, hu 
vazife zabıtaya 
verilecektir. Da
hiliye Vekıileti 
bu husu· ıta bir ka 
nun layihası ha
zırlamaktadır Yal 
nız belediye ol
mıyan kasaba ve 
köylerde bekçi 

Bir Bekçi cipi teşkilatı ipka ecli 
!ecektir. 



( ______ H_a_f_ta_t_ık_S_i_ya_s_ı_l_c_m_a_ı _____ ) 

Meclis içtimaından sonra: 

Milletler Cemiyeti Meclisinin 79 uncu 
İçtimaı kapandı. Şimdi Cenevre siliihsız
kınma konferansının 29 mayıs sah günü 
top!anacak olan içtimaı için hazırlanr -
yor. Konferansın hiç b:r netice vermjye .. 
ceği anlaşılmıştır. Binaenaleyh içtima 
her hangi müspet bir neticeye varmak 
maksadından izayde çıkn1azdan en iyi 
bir şekilde kurtulmak çarelerini aramak
tan ibarettir. Altr sene hazırlıktan sonra 
toplanan ve müzakereleri iki buçuk sene 
devam eden bir konferansın inkıtaından 
doğacak aksülimellerin mümkün merte· 
be önüne geçmek lazımdır. işte bugün 
büyük devletleri alakadar eden başlıca 
mesele budur. 

~ ~ ~ 

Silah yarısı: 

Her devlet şimdiden başının çaresini 
aramağa başlamıştır. lngiltere konferans 
inkıtaa uğrar uğramaz, derhal dünya .. 
nın en kuvvetli hava siliıhlarına sahip bir 
devlet olmak için İnşaata başltyacağını 
ili.n etmiştir. Yani lngilizler Fransa ile 
tayyare inşaatı rekabetine girecekler de
mektir. Harpten evvel Almanya ile bah
riye rekabetine girdikleri gibi. 

Muuolini haftada bir kaç nutuk IÖy· 
lüyoı·. italya'nın deniz kuvvetine büyük 
ehemmiyet atfettiği bu nutuklardan an
laşılmaktadır. ltalyan Başvekili, Italya'
nın otuz viliyetinin merkezleri deniz üs
tünde olduğunu geçen hafta söylediği bir 
nutukta ltalyan' lara hatırlatıruıtır. Bun
dan maada ltalya'nm ıarkteki temdin 
vazifelerinden de bahsediyor. 

Almanya'nın da hazırlandığı muhak -
kak olmakla beraber bu hazırlıklann ma
hiyeti bir muammadır. Geçenlerde casus
luk itti.hamile tevkif edilip te sonra b1ra
k~~an .. bir lngili7: gazetecisi Londra'ya 
dondukten sonra Alm.anya"nın ai.li.hla.n
ma faaliyeti hakkında çok dikkate şayan 
ba-zı makaleler yazdı. Bu malünsatın biT 
kısmı hayali roman gibidir. Yer altında 
tayyare istasyonlan. Ormanlar içinde is
tihkamlar. Çelik ile bazı madeni madde
leri karıtlırarak yeni bir nevi sert made
nin keşfi. Çeıit çeıit zehirli gazlar. Bel
ki •>unlann bir kısmı doğnı değildir. Fa
ka! her halde Almanya gibi sanayi saba
sınJa çok mutekamil bir memleketin ge
lecek harpte dünyayı birtakım sürprizler 
karşı1ında bırakacağından herkes kor -
kuy<>r. 

'!• "' 

Fransa - Rusya: 

caristan' dan buğday almayı taahhüt edi
yorlar. Macaristan da ltalya ve Avustur
ya'dan sanayi mamulitr satın alacak. A .. 
vusturya ile ltalya arasında da aynı me
alde bir itilaf vardır. Her iki memleket 
biribirine mahsus olan sanayi mamuli.tı· 
nı biribirinden mütekabilen satın almayı 
vadediyor. ltalya Triyeste limanından 
Avusturya ve Macaristan ihracatı için ko 
]aylıklar yapıyor. Heyeti umumiyesi iti .. 
barile ltalya'nın Avusturya ve Macaris .. 
tan'a pek cömert davrandığına şüphe 
yoktur. Maamafih şu da muhakkaktır ki 
yalnız ltalya'nın cömertliği ile Macaris
tan ve Avusturyanın zorltıkları halledile
mez. lktısaden orta Avrupa'ya Italya' -
dan ziyade Almanya hakimdir. Binaen
aleyh eğer Almanya mukabil tedbir al -
mıya lüzum görürse vaziyeti iıkil edebi
lir. Maamafih henüz böyle bir teıebbüs 
yoktur. 

~ ~ .. 
Japonya, lngiltere, Almanya: 

lngiltere ile Japnnya arasındaki ticaret 
harbi devam ediyor. Malumdur ki 1 ngi
lizler tarafından piyasaların taksimi için 
ileri sürülen teklif müspet bir netice ver
meyince lngiltere, Japonya'dan lngiliz 
müstemlekelerine yapılan itha!itı konten .. 
jana tabi tubnrya karar vermİ\tİ· Bu ka .. 
rar tatbik edilmektedir. Yani lngiltere'
ye ve 1 ngiliz müstemlekelerine ithal edi
len pamuklu mensucat bu memleketlere 
1927 ıeneıile 1931 ıenesi arasında yapı
lan ithalibn senelik vasatisi niıbetinde
dir. Bunun Japonya'yı yola getirmek için 
alınmış bir tedbir olduğu lngiliz Ticaret 
Nazın tarafından bildirilmiı ise de Ja -
ponya "yola gelmek,, için henüz bir a
dı~ atmamıftır. Bilakis Japon emperya
listleri Japonya'nrn tevessü ve istili si
yasetini haklı göstermek için bunu yeni 
bir vea.ile olarak ileri sünnektedirler. D-e 
niliyor ki Japon muhaceretine memleket
ler kapandığı gibi, şllndl de Japon ticare· 
tine gümrükler kapanmııtır. Binaenaleyh 
Japonya yaşamak için tevessü etmelidir. 
Bu tazyik siyasetinin Japonya'yı yeni 
birtakım mareralara gİrifltleğe tahrik 
edeceğini zannedenler vardır. Hatta Ja -
ponya ile Almanya arasında bir itilô.ftan 
bile bahsediliyor. Guya Hitler Japonla
nn Asya'da ıerbestliklerini tanımış. Bir 
Fransız muharriri bununla alay ediyor. 
Almanya Japonya'ya: 

- Aaya senin, Avrupa da benimdjr 
Demiş. Böyle bir pazarlığın beynelmi

lel hayatın realite!eri.le aıla ali.kası ola
mıyacağını ıöylemek bile zaittir. 

* * * Bulgariatan'daki darbe: 

Bulgaristan' da Muşanof kabinesinin 
istifasile meydana gelen buhran bir hü
kumet darbesile neticelendi. Kabine, Çift
çi Fırkasının hükumette üç yerine dört 
nazırla temsil edilmesi için ileri sürülen 

talep üzerine istifa etmişti. Hükiimetin 
üç senelik icraat ve faaliyeti muvaffakı· 
yet telakki edilemez. lktısadi darlık git
tikçe arttt. Haricen de Bulgarisan siyasi 
yanlızlık içine atıldı. Buna rağmen fırka-

lar arasındaki mücadelenin devam etmesi 
Zveno grupu denilen faşist zümresine 
bu hükumet darbesine teşebbüs etmek 
için fırsat verdi ve darbe de muvaffak 
olmuıtuı·. 

Kralrn bu darbede ne dereceye kadar 
rolü olduğu mailim değildir. Kral Boriı'· 
in ka.nunu esasi taraftarı bir hükümdar 
olduğu öredenberi maliimdur. Bununla 
beraber, emrivakii kabul etmiı ve iktida
rı bu grupun reisi olan Yorgiycf'e ver
miştir. 

Yeni Bulgar hükumeti hiç bir fırkaya 
i>tinat etmiyor. Şimdilik fırkalar itibar
dan düşmüştür. Fakat Bulgar hükumet
lerinin itlerini itki! eden yalnız ıiya1i 
fırkalar değil, gizli cemiyetlerdi. Bu ce
miyetlerin başında da Makedonya Cemi
yeti geliyor. Hükümetin er geç bu cemi
yetle çarpışacağı zannediliyor. Her hal
de Bulgar hükumeti hakkında kat'i bir 
hüküm verilemez. 

Ahmet ŞUKRU 

Fransa'nın hazırlığı hem a ske ri, hem 
de siyasi noktadan ilerliyor. Siliihsız -
lanma konferansından ve lngiltere'nin 
yardımından ümidi kesen Fransa, emni
yetini ba~ka sahalarda ararken Rusya ile 
tekrar anla1mak yolunu tuttu.. Harpten 
evvelki Rusya .. Fransa ittifakının ihya 
edileceği zannedilmektedir. Rusya'nın 
§İmdiye kadar İmzalad·ğı muka valeler 
''ademi. tecavüz., miaaklarıd"!"r. Bu, Fran· 
aa iıç,i.n kafi değildir. Bir ad m daha ile.ri 
gidilerek ... mi.ıt.e.kabil yardım,, misak1arı
nın imzaaı iltizam ediliyor. Aradaki fark 
ehemmiyetlidir. Ademi tecavüz misakile 
bir devlet, taarruza uğrayan devlete kar
şı ancak bitaraflık vazifesile mükelleftir. 
H albuki mütekabil yardım misakile taar
ruza uğrıyan devlete yardım etmek mec
buriyetindedir. Biımarck an'a.nesine uy .. 
gun olan mütekabil yardım muahedeleri 
harpten evvel ancak bir kaç devlet ara .. 
sında imzalanırdı. Rusya ve Fransa ta· 
rafından şimdi tasavvur edildiğine göre, 
bunu mümkünae Avrupa mikyasında tat .. 
bik ctmekt;r. Fakat bir çok devletlerin 
buna gi.rmiyeceği aşik3rdır. Meseli in .. 
gilter~ L?karno ile girdiği taahhütten bir 
adun ılerı atıruracağ'm bildirmiştir. Ital
ya ve Almanya.nın da girmeleri mevzuu .. 
bahıolamaz. Bınaenaleyh eğer bu tasav
~u.r tahakkuk ederse, bir f ransa - Rusya 
ıttıfakı ile -~u itti.fak etrafına toplanan bir 
devletle~ zumresı kombinezonu meydana 
g~le~ektır. Bu kombinezonun da muka
bd bır kombinezona meydan vererek 
harpten evvel olduğu gibi, devletlerin bir 
defa daha iki zümreye ayrılması yakın 
bir ihtimal şeklinde belirmittir. 

~ ~ 1(. 

Roma iktısadi itilôlı: 
eı--- BEBEK'te 

1 
Mob;lyalı veya mob;lyasız kiralık 1 

aparbman. Arslanlı konak 4 No. ya 

müracaat. Telefon : 36-86. (16701) j 
Rom"'da ltalya, Macaristan ve Avus· 

turya arasındaki mukaveleyi tamamlıyan 
ticaret protokolları nihayet imzalandı. 
Protokollar ile Avusturya ve ltalya Ma-
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KANLI SIR 
Sıçrayarak geri çekildi ve bir- \ 

den habrlamı' gibi ellerile göğ
sünü kapadı: 

- Ah, kıhğımdan utanıyorum. 
Birdenbire s · zi görünce ,a,ırdım. 
Affedersiniz. 

- Kıllığrnızın nesi var? Böyle, 

0 kadar güzelsiniz ki •• 
Semine, baJını hırçın hırçrn i

ki yana sallıyordu : 
- Hayır,. H 'ç te değil. Alay e-

diyorsunuz •. 
B:raz evvel likör ikram etmek 

istediği zaman yaptı~ı gibi parma
ğının uciyle i•aret edıyor, dudak
larını da büzüyonlu : 

-Bir dakikacık. S · zi çok bek
letmiyeceğim .. Bir dakikacık! 

Ve tekrar ağzıma girecekmiş 
gibi yüzünü yüzüme yakla,tırdı: 

- Bir dakikacık.. 
Ceylan gibi ger.ye sıçramasile, 

odadan çıkması bir oldu. 
Genç kadının maksadı pek aJi

kardı. Beni, bir hamlede teshir et
me~i kurmu~tu. Kendisini ihmal 

Ya.zan: Ma..lımut YESARi 

etınif olmamın hıncım bu suret
le alacaktı. 

Kulak kabartıyordum. Evin i
çinde çıt yoktu. Acaba Semine, 
bana kapıyı açan hizmetçi kadı
m da mı savmı,tı? Semine odadan 
çıktıktan sonra kırık, kesik sesler 
duyuyordum. Bir gaderop kapağı 
açıldı, kapandı; bunu, gıcırtısın
dan anladım. Bir çekme çekildi. 
Mermer üstüne konan ,i,e fakırtı
ları. Semine, hazırlanıyordu. 

Kadınların, bir dak'kacık ! !a
rının kaç dakika ve hattıi bazen 
kaç saat sürdüğünü bilmiyor de
ğildim. Fakat Seminenin ellerinin 
bütün maharet ve tecrübesile tuva
letini iki üç dakikada bitirecekti. 
Onun, bu inceliği göstereceğin
den emindim. 

Sofada bir ayak sesi o~du. Se
minenin bu kadar çabuk hazırla
nacağını tahmin etmem·,tim. Ka
P• açıldı, içeri hizmetçi kadın gir
mi~ti. Doğru sobaya doğru yürü
dü ve odunluktan odun aldı ve so-

Nafıa Vekili 
Ali B. in beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Mesela lstaııbul 1 - ı~tanbul, 2 -

Beyoğlu, 3 - Boğaziçi sahil hattı ol
mak üzere iiç mmtakaya ayrılmak ve 
sahil kısmı iki krsnn kabul edilmelc ü
zere bir tarife esasını müzakere ederek 
İstanbul mıntakasının nihayeti Kara· 
köyün birinci durak nokta., ve Beyoğlu 
ve sahil hattının durak noktası Emin
onu olmak üzere tesbit edildiği gibi 
on altı yaşın Jan yukarı olan yüksek 
tahıil talebesinin dahi nısıf derecede 
tenzilatlı bir ücretle, keza amelenin 
sabah ve akJ&lll muayyen saatlerde 
itlerine bir biletle gidip gelebilmek e
~aslan şirketçe kabul edilmekte ise de 
tarafımızdan yukarda zikredilen para
ların kendi vesikalarına istinat edilmit 
olan hesap neticesinde baliğ olduğu 
bir buçuk milyon küsur liranın gene 
takwrrür edecek esaslar üzerine yeni 
yapılacak hatların insanları için zaruri 
olan istimlake tahsis olunmak üzere ta
mamen hükUmetin emrine verilmesini 
istediğimiz gibi, gene 1926 senesırun 
diğer bir mukavelesile sermayesini ir
ca ettiği altın lıvİıçre frangı esasının 
yaln12 kendilerile aksiyonerleri arasın
da bir taraflı yani kendilerini alakadar 
eden hesabi bir muamele olarak kal
masında ve her hal ve kWa bu kaydın 
amme ve belediye haklarmı takyit et
mesinde ve tanfenin bazı nokta1arında 
ısrar etmekte olduğumuzdan müzake
re kat'i olarak neticelenememiştir. 

Bu esaslar Üzerinde tahriri olarak 
karşılddı müzakeremiz devam etmek
tedir. Yakında kat'i bir safhaya gire
c<ktir. 

Tel-'on 
1 stanbul Telefon şirketine gelince 

tirketin Şurayi Devlette açtığı dava 
vekaletin lehine neticelendi ve şiriret 
halktan fıızla aldığı paranın iadesine 
mahkfun oldu. 

Telefon ~itıketinin satın alınması j .. 
çin henüz resnıi bir tefebbÜsiimÜz yok
tur. 

l:unir - Kasaba 
fzmir - Kasaba demiryollannm iıi 

son saflıadadır. Bu hat mUtlak suret
te bize intikal edecektir. Tarafımız
dan bu hatbn demiryollar idaresine 
bağlandığı vakit mevcut memurları fÜp
hesiz istihdam edeceğiz. 

lzmir nhtım sirketi 
1 zmir rıh tnn fİrkeİinin belediyeye 

devredilmesi hakkında henüz bir karar 
venniı değiliz. Ancak lzmir limanının 
clemiryollarile bağlanmış olmau ve nlı
trmın ô.ınme hizmetini görmekte bulun
ması dola:yısile evvelce olduğu gibi mut 
lak surette vekaletin mürakabeai al
tında bulunması esastır. 

Afyon - Antalya 
Yeniden ve yakında derhal başlamak 

ve az zamanda bitirmek üzere Afyon 
- Antalya hattile Filyostan kömür nun
takasına erişecek bir krmn hattın 
bu sene zarfında başlanmaları kat'idir. 

Şose yollan , köprüler ve sairenin 
programı yeniden tanzim edilmek üze.. 
redir. Ve şüphesiz bazılannı yapaca
ğız. 

Devlet Demİryollan 
Devlet demiryollarınm ısla!ıaı<ıa e

sas olarak mevrat memur ve miDtah
<lemlerinin hal ve İstikbal itibarile aile 
ve çocuklarının istikbalini temin ede-
rek huzur ve emniyet bahıedecek olan 
~ir tekıwüt sandığı kanunu layihası ya
prldı ve meclis eneümelerinden geçti 
ve yakmda bu layiha dam mecliste mü
zakere edilecektir. 

Bu tekaüt sandığının zaruri bir e
sas olarak devlet demiryollarına alına
cak meınuı ve müstahdemlerin kabul ve 
müddeti hizmetleri ve teka.üt es•la
nnı tesbit edecek olan bir memurun 
"'~ bir !etkilat kanunu yapılarak , va
zıyetlen tamamen teıbit ve temin edi
leceıktir. 

.. Devlet Demiryolları için Amerikalı 
mutehassısın raporu rehber ittihaz edi
lerek tarifeler üzerinde bazı tetelıbüs
lerde bulunacağı:z. 

Haydarpaıa ile Sirkeci arasında il
liyecek feribot işi üzerinde hiç bir tıe
şehbüsümüz yoktur. 

lstanbul rıhtım şirketinin mukave
lesi tetkik ed;lerek ve şimdiye kadar 
kadar yapılmamış olan vecibelerden 
mülhem olarak kanunda halledilmesi 
esas işlerimizden birisidir. 

. Ankar~ elektrik şirlcetinin kilovat üc
retı uzennde yapılan son tetkik neti
cesinde bir kuruı daha tenzil ve şidı:e
te . tebliğ ~dilmiştir. Ancak umumiyet
le şırketlerın daha esaslı bir surette mu-

baya attı. 
Bu kadın, balık gibiydi, hiç 

sesi çıkmıyordu; hatta yüzüme de 
bakmamıftı. Girdiği gibi sessizce 
odadan çıktı. 

Küçük bir cigara iskemlesi üz&
rinde açık duran bir paketten bir 
cigara aldım. Seminenin hazırla
Dlfr, beni eğlendiriyordu. Zavallr
ya, için İçin de acryordum. Bu ha
zırlanıf, bu telat. pek bofuna idi. 
Fakat onu söyletmek, Sırrı Nevre
si görüp konuta-bilmek için, vazi
yeti hof görür bir hal almalıyım. 
Zaten Semine, kendi yapacağı te
sire o kadar emin ki benim, küçük 
bir gülümseyitimi, iyi manalara 
tevil edecek. 

Acaba bu "t h" " " H ·· ·· , e& ır , usun ve 
füsun" tuzağı, nasıl olacak? Semi
ne, heni çok bekletmedi. Ben, dal
gın düfünürken kapı, yavafça açıl
mıştı; genç kadın, toz mavi bir de
kolte giymitti. Uzun eteklerini sü
rüyerek ahenkli bir eda ile yürü
yordu : 

- Çok beklettim mi? 
Yüzü, san'atkarane iflenmİf bir 

tablo gibi idi. Salına salma yürür
ken de gülüyordu. Bu, gülütle : 

- Şimdi nasılım? Gözlerini ka-
maftırdım ya •• 

Diyen ~ağrurane bir iddia var
dı. 

Umumi meclis 
Dağıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
çin bulduğu tabir yanlıştır. Açık he
saplllT tevali ediyor. Bunun yeri yok
tur. Ma..'-<ama soıvyorum ve resmen 
söylemelerini rica ediyorum: 1931 den 
müdevver bu rakam 932 senesinde 
deyin olarak karşılandı mı? .. 

Ali Rıza Beyin cevabı 
Vali muavini Ali Rna Bey oevap 

vererek dedi ki : 
- Bir bütçe nazariyatı, bir de bu

na istinat eden bütçe kanunları vardır. 
Bütçe, tanziminden evvel kaqılık itti
haz edilen varidatla kapanmadığı tak
dirde açık verir. Bunu kapatmak için 
iki türlü yol vardrr. Ya, ihınali müın
kiin olan bazı işler geri bırak.ılır, ya
hut istikraz yapılır. 

Bunun haricinde bütçenin suiisti
mal edilmiş olması kalır. 1931 senesi 
bütçesini tetkik ile mükellef olan en
cümen bu suüstimali görmüş: müdür?. 
Görülen bu rakam açık değildir, borç
tur. Bunu da ödemek için muhasebe 
kanununda tekiller vardır. Kifayeti mü
zakereye karar verilmesini rica ede-
rim.,, 

Galip Bahtiyar Bey dedi ki: 
- 1931 den 934 senesine kadar dev

redi1en bu heso.p bir milyon lirayi geç
miş.tir. Bunu nasıl karıılayacaklannı 
soruyorum. Son içtimamuzdır. Biz gi
derdcen ontada böyle mevhum hesaplar 
bıraıkmak doğru değildir.,. 

Nakıye Hanim ne diyor 
Na.kiye Hanım da ıunları -<iyledi: 
- Hesap kanunlarına mugayir bir 

hal olmadıkça, bir suiistimal bulunma
~ bu rakamlarm mevcudiyetinden 
telaş edecek bir nokta yoktur. 

Bund.m oonra, 1931 kııt'i hesap ra
poru heyeti umumiyesile reye kondu 
ve kabul edildi. 

Ruznamede mevzuu müzakere bir 
şey yoktu. Reis Necip Bey, son içtima 
ohııak dolayrsile bu celsenin zaptının 
<la tanzim edilerek, okunmım ve ka
bul edilmesi lazım geldiğini oöyledi. 

Zaptın haz-.rlanmaıı icin celse on 
dakika tatil edildi. li<inci celsede Sa
di Bey zaptı okudu. Zabtt aynen ka
bul edildi. Reis: 

- Fevkalade içtimııunız nr:mıame
si ianal edibni~tir, fevkalade İçtima
larımıza hitam veriyorum, dedi. 

Bunun üzerine meclis dağıldı. 
--o--

Esnaf bankası 
Tahkikatı 

(Başı ı inci sahifede) 
ainden etraflı tetkikatına <levanı et
mektedir. 

Bu cümleden olarak vesaik Üzerin 
de yapılan tetkikatta lüzum görüldük 
çe Bankanın muhtelif zamanlarda i
daresine kan§-an zevatın tahriri ve 
tifahi ifadeleri alınmaktadır. 

Ankaradan davet edilen aabık mü 
dür Faik Bey de on gündenberi ban
kada heyet ile beraber çalıtmakta ve 
Cemal Ziya Bey tarafından görülen 
lüzumlu noktalar hakkında. şifahi ve 
ta.hriri mütalea ve ifadeler alınmak
ta.dır. Diin de akıama kadar Faik B. 
Bankada bulunmuttur. 

Tetkikat bazı vesaikin tamikı za .. 
ruretini hô.aıl eylemekte ve bilhaua 
bu heyetin çok şümullü ve mühim bir 
nokta üzerinde ehemmiyetle meşgul 
olduğu istidlal olunmaktadır. 

Heyet mesaisinde büyük bir ketu
miyet muhafaza etmesine rağmen bü .. 
tün gün geç vakte kadar devam eden 
mesaisi meselenin neticesine yaklaşıl 
dığını ve mesai veçıhesinin nihayete 
doğrulduğu hi&1ini vennektedir. 

--o---· 

Karagöz gecesi 
Akaaray Gençler Birliği tarafın

dan tertip edilen Kara.göz gecesi dün 
akşam muvaffakıyetle yaşanılmışhr. 
Toplantıda Karagöz hakkında bir 
konferans verilıniş, ve Karagöz oyna
tılmıttır. 

kavelelerinin ve vaziyetlerinin. tetki .. 
ki zaman meselesidir. Her günkü di
ğer işlerimiz arasımla bunları da tet
kik etmeğe çalışıyoruz. 

l zmir telefon şirketi haldcmda da 
bugünlerde bazı şikayetler almaktayız . 
Bunu da tetkik ediyoruz. 

Ali Bey meclisin yaz tatili aırasm
da tetkik ve teftit seyahati yapacağını 
oöyleonekle beyanatına nihayet venniı
tir. 

Hakikaten genç kadının sanat 
ve maharetine parmak ısırmıttım; 

- Hiç bekletmediniz, diyebil
dim. 

Semine, bir koltuğa oturdu. 
Gözlerinde, beni korkutan ıeyta -
ni bir ı§ık yanmağa hatlamıştı. 
Bu, bir kadın değil, istediği za -
man yakmak kuvvet ve hassası bu 
labilen bir ate§ti. 

Sırrı Nevresin, niçin ondan 
sindiğini, ürktüğünü timdi anlı -
yordum. 

Semine, kolunu lroltuğun kena
rından sarkıtmıştı: 

- Bir sigara da bana verir mi
siniz? 

Bunun bir manevra başlan -
gıcı oduğu muhakkaktı. Hemen 
yerimden fırladım. Bir cigara u
zattım ve kibriti de çaktım. 

Semine, göz bebeklerinde bir 
ateşten (küre) yanarak bakıyor -
du: 

- Mersi, Beyefendi. 

Cigarasını parmakları arasına 
sıkıştırdı ve ara sıra dudaklarının 
ucuna iliştiriyordu: 

- Sizi, bugün buraya hangi 
rüzgar attı? 

- Geçiyc..rdum. Rahatsız ede
rim korkusuna rağmen uğramak -
tan kendimi alamadım. 

Semine, kaılarını kaldırmış • 

Otomomobil 
Yarışları 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bu seneki yanşlarımızın bisiklet koşu
larından maada daha bir takan husu
siyetleri van:lır. Meseli. bu sene koşan 
arabaların hepsi yüksek sürat maki
neleridir. Y arıılara pek az ara.ha gir
miş olm~ının ubebi de budur. Bir 
''Bugatti" bir (Arditti) bir (Ford -
V: 8) iyi sürücülerin idaresinde yük
sek birer kudret demektir. Dünkü nüs 
hamızda ne§rettiğimiz yarı§ listesinde 
ishnleri bildirilen sürücüler ise bindik 
leri arabalara haklarını verebilecek 
cüret ve sedyede kO§uculardır. Bir 
(Ekrem) bir ( Arivabene) bir ( Süley
man) ..• Birer profesyonel koıucu ol 
mamakla beraber bu sahada yetipniş 
ve çok ilerilemiş sürücülerdir. Tek 
bir cümle ile bugün saat 9 da ba.şlıya
cak olan 111 üncü otomobil ve moto
siklet yarıılarmın herhalde geçen se
neden çok farklı neticeleri olacaktır. 
Belki de bu rekor 5 dakikadan aıağı
ya düşiiriilmüı bulunacaktır. Yanşla
rın tarzı cereyanı hakkındaki talimat 
na.m.e evvelce gazetemizde dercedil· 
diğimlen ve OTO Mecmuuında <la in 
tİfar ettiğinden tekrar derce~nivoruz. 
Yalnız yarışlann tam saat 9 <la başla
yacağını ve 8,30 dan itibaren yolun 
her türlü vesaite kapanacağını hatır

latırız. 
T uring Klöbün iliinı 

Muhterem Efendim, 
Yarınki yanıımıza gelecek olan ze 

ııattan l<löpten davetnamesi olanlar
la otomobilleri Üzerinde Klöbümüzün 
plakası olanların ve Klöbiimüzün bu 
seneye mahsus olan aza kartını gös
terenlerin davetliler tarafına alınma .. 
aı ve bunlardan duhuliye aranılmıya
caktır. 

Bugünkü program 
1 S TA N B U L, • 

12,30: Alaturka pli.k netriratı. 18.30: Plak. 
netriyab. 19,.20: Ajans haberleri. 19.,30: Alatur 
ka muıi\ı:i neırirab . Eli~• hanı .•e ar\cada!ları. 
21, JS: Ajana •e borsa haberlerı. 21,25: Sıgan 
musikisi •e muhtelif eserler. 

546 Khz. VARŞOVA, 1345- m . 
18,10: Şarkılar. 18.30: Kon!eranı . 19,10: Ha

fif muıi.ki. 21,15: Filh.armonık takım tarafın
dan senfonik konser. 23,40: Danı muıikiıi. 

823 Khz sUKREŞ, 364 m . 
·13: Pliık. 14: Haberle r . - Pli.k. 18: Radyo 

orkestrası. - aHberle r . 19,lS: Orkestranın de· 
••m•. 20: Üniversite derai. 20.20: Plik. 20.45 : 
Konferans. 21 : Oda mu•iki• i . 21.30: Konfer.ıı.n• 
- Tacanni 22,45: Çift piyano konaeri. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m . 
18: Piyano refakatile taganni. 19: Spor ha

b e rleri. 19,15: Piyano konse ri. - Muaaha· 
be. - 20,30: PIB.k. 21 ,15: ''Mademoiselle prl· 
m e ro•eu iaimli piye•. - Haberle r. 23: V e re• 
Siıan takımı . 23,50: Triyo oda muaikiai. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Zarre pten nakil. 23: aHberler . - D An • 

plikları. 23.35: Kahvehane konaeri . 
174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

18.30: Musikili ne ıriyat. 20,30: Konferans. 
- E debi neıriyat. 22: Çek lisanile neıriyat. 
- f ngilioce neır;yat. - Almanca neıriyaL 

683 Khz. PRAG, 470 m . . 
18 ~ Kua rtet konseri . - f\.1u l'.luı.h• _ 21,35: 

Hafif musikisi. - Musahabe. 22,05: Orke•tra. 
- Haberler. 

713 Khz . ROMA, 420 m. 
18: Tasanni. - Muaababe. - Plik. - Mu· 

sahabe. 21 ,45: Senfonik konser. 23: Dana 
ve hafif muaiki. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
18 10: Oda mualkiai. - Plik. - Muaahabt'. 

- Pıak . 22,15: Senfonik konaer. Müteakiben 
dana muaikisi. 

191, Kh:r.. Deutacblandaender 1571 m . 
21,lS: Milli neıriyat. 22: Çift piyano kon· 

seri. 22,40: Skeç. - Haberler. 24: Gece mu•İ· 
kiai. 

239 Kh:r. . ViYANA 507 m. 
20,2S Operet parçaları, 22,25 Çift piyano 

L:onseri, haberler, 23,20 Pli.k (müntehap ha
(jf parçalar). 

.illiy~t' 
Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L . K . 
3 aylıjı • • • • • • • • 4 - 8 -
6 '• • . • • • • • . 1 50 14 -

12 " •••.•..• 14 - 28 -

Celen evrak geri verilmez.- Müddeti 
ıeçen oüahalar 10 kuruıtur.- Ga~ete ve 
matbaaya ait iıler İçin müdiriyete müra• 
c:aat edilir. Ga:r.etemi:r. ilinlarıo mea'uliye• 
tini kabul etmez:. 

tı: 

- Bilakis. Öyle memnun etti
niz ki .• Yalnızlıktan pek fena bu
nalmıştım. Ne yapıyorsunuz? Ne
relerdesiniz? Adeta merak ettim, 
acaba hasta mrdırlar, diye! 

Manalı manalı gülüyordu: 
- Ben, sizin gibi vefasız de

ğilimdir. 
- Vefasızlığımı yüzüme vur

mayınız. Meşguldüm. 
Genç kadın, elindeki cıgarayı 

uzattı: 
- Şunu tablaya atar mısı • 

nız? 
- Ben, cigarayi elinden alır

ken ilave etti: 

- Meıguliyetinizi biliyorum. 
Cevap vermedim, sadece yüzü. 

ne baktım. ' 
Semine'nin biraz evvel mahviyet . 

ve nezaketle, şimdi aldığı mağrur 
hanım tavrı biraz nisbetsizdi. Fa
kat bunu, kasten yaptığı muhak -
kakktı. Apartnnana girdiğim za -
man, evlik kıyafetile, beni ılık bir 
besleme gibi sarho, etmeyi; tuva
letini yapınca da bir salon kadını 
gibi heni jestlerle ta,ırtmayı kur -
muştu. 

Sırrı Nevrea'in ditlerini sökebi-
. lecek kadar kuvvetli olan bu kadın 
dan çekinmemek, korkmamak ser
seml!k olurdu. p, acaba benim, 

İskenderiye 
Yolculuğu 

Dünkü nüshamrzda Denİzyollan iı· 
letme idaresinin lıtanbul - Pire - J,._ 
kenderiye arasında yen1 l<ambine bi· 
Jetleri ihdas ettiğini yazmışt:.k. 

Ha!lca ucuzca seya..'ıaıt iınki.nlarını 
bahşeden bu biletlerden bahsederken 
küçüık bir rakam hatau olduğunu an· 
la.dik. Vapurun l.kenderiyede tevaık · 
kuf müddeti elli saat yani "ki gÜnden 
fazla olduğu halde sehven 6 saat ola· 
rak yazılmıştır. Bunu şu suretle tas· 
hiıh ~le beraber bu hususta elde 
ettiğimiz mütemmim tafsilatı da yazı
yoruz: 

Vapur hkendenyeye cwnarteoi 
günü zeval vakti varmakta ve pazar
tesi zevalden sonra hareket ebnektc
dir. Her gün l&kenderiyeden Kabire
ye müteaddit trenler işlemdı:te ve bu 
mesafeyi 3,5 ıaatte katetınokte oklu
ğu ci.hetle yolcular lckenderiyeden ma• 
da Kahirenin ıayanı temaşa mah..Ue
nni görmek imk.ô.nmı da t..ti.hıal et
mektedirler. 

Vapur bu hatıla ~]iyen ve memJe
ketin en liiıks v""urlarından olan lz
mir ve Ege lskenderiyede doğrudan 
doğruya rıhtıma yanaıacağı cihetle 
Yolcular için sandal ı.ıkmtnı ve deniz 
iizerinde çal'kanmak zahmeti mevcut 
de&-ildir. Bu da yolcular için ayn bir 
lrolaylııkt:ır. 

ViLAYETTE 

Resmi dairelerde devir 
hazırlıkları başladı 

. Bu hafla sonu yeni mali ıeneye gi
rilmektedır. Resmi daiı-elerde kwalaruı 
~yılması ve sair devir muameleleri için 
l~z'°? gel~ heyetle~ ıeçilımişt;r ve ken· 
dilerıne talmıat veri.imiştir. 

Milli emlak müfettişi Ahmet B. 
. ~ir miiddetteııi>eri hasta bulw-. 

mı Ilı . eml~ müfettiyi Ahmet Bey .,..._ 
leşmış ve ı§e başlamqtır. 

Maaş gecikecek mi? 
Yeni bütçenin kabulü, kadrolann bOI· 

dirilmeoi dolayısile umumi maaı İta•
nm bir kaç gÜn gecikeceğine ihtimal 
verilmelcte ise de, elı:seriytle kadrolar 
<leğişmiyeceğinden teehhiiMin ancak bir 
iki gÜne inhisar edeceği kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

Recep B. bugün gidiyor 
Bir müddettenberi şeiırimi-zde bu

lunan Cümlıuriyet Halk Fırkası Umu 
mi Katibi Recep Bey bu alqam AJJr 
karaya dönecektir. 

Kelebek koleksiyoncuları 
Almaıryada Kaiser Wilhelm m\ieş

sese•İne mensup Yon H. Kotzoetr ve 
refikası kollekoiyonlanna kelebe* t<JtJ' 
lamak irin Kaghınana gitme4c üzen, 
şeılıriıtHze gelmişlerdir. 

Bunlar bütıin şimal memlelı:etlerinitı 
kelebek çeşitlerini toplaıruşlardrr. U
mumi harpren evvel Kagızınan kele
beklerinin cinsleri üzerinde tetkikat 
yapmış olduklarını söylüyorlar. 

Ayrılık müsameresi 
Diin alqam sanat mektebinde, "°" 

amıf talebesi tarafından bir aynlık 
müsameresi verilmiıtir. Müsamereye 
htikli.1 mal"§ı ile başlanmıf, Canavar 
ve ZornikiJı piyealeri temsil edilmi§' 
tir. Talebe cidden çok muvaffak oLr 
muş ve alkışlanmıttır. 

Metr Salemin mu hakem es 
başlıyor 

Metr Salem'in vekili olan Şehir 
Meclisi Birinci Reiı Vekili Avukat 
Sadettin f erit Bey, yarın başlayacak 
olan muhakemede hazır bulunmak 
Üzere Ankaraya hareket ebniştir. 

Muhtelit mübadelede 
Muh~elit m~~aıdele komisyonundan: 
Bugünden ıtıbaren ve başkaca i-ş'al' 

vukuuna kadar , gerek m telit müba
dele komisyonunun ve geftk nıurtııı.lıaı 
heyetlerinin kalemleri, yalruz saat do
kuzdan 13 e kadar iş sahiplerine açılı: 
bulımdurula.caktrr. 

Tamamile dahili i,lere hasredilecek 
olan öğleden sonraki vakıtlarda hiç bir 
müracaat kahul edilmiyec:dotir. 

hangi mefguliyetimi biliyordu. 
Semine, aklımdan geçenlere ce

vap vermeğe b~lam19tı: 

- Ferhunde, nasıl? iyi mi? 
Sesinde, istihzadan kinayeden 

z~y'."d~: doğru söyle! 'diyen emre
dıcı hır kat'iyet, bir sertlik vardı. 
Bu kadın, beni tartıyordu. tık ta • 
nı'tığımız zaman, bana o kadar e
hemmiyet vermemitti. Zenginli • 
ğim ve cömertliğ:m hakkında, Sır
rı Nevres'in söylediklerine pek i · 
nanmamı9 olacaktı. lhtiyarlığıııı 
da, onun ümit ve hayallerini krr • 
mıftı. 

Semine, karı.ık bir rüyadan u • 
yanmıf gibi idi. Kendini toplayıp 
kabustan kurtulmak istiyordu. O
nun bu uyanıklığı anında yalan 
söylemek, çok gülünç olurdu. 

Sualini gayet tabii karfıladun: 
- İyidir. 
Semine, kirpiklerini oynatarak 

bir an baktı ve koltuğun kenarın· 
dan sarkıttığı kolunu salladı: 

- Tefekkür ederim. Samimisi· 
niz. . • Bir cigara verir misiniz? 

Tekrar cigara uzattım ve yak • 
tım. Genç kadın, te,ekküre bile 
lüzum görmemi,t;, ağzından savur· 
duğu dumanların halkalarına ba • 
kıyordu: 

·Bitmedi -



Kralice Krislin 
Greta Garbo'nun son filmi 

çok beğeniliyor 
Greta ölü ve ağır bir mevzuu kendi-
1le has bir san' at eserile canlandırmış 

Greta Garbo'nun son olarak ı 
feraliçe Kristin isminde bir film 

· Çevirdiğini yazmıttık. Bu film Av
rupada gösterilmeğe batlamıt ve 
Çok beğenilmiştir. 

Piyesin sinemadan ziyade tiyat 
) 0 Ya kaçmarana muhaverelerin faz 
_a uzamasına ve harekatın çok a -
gır olmasına rağmen bu kadar mu 
Vaffak olmasına sebep hiç 'üphe 
Yok ki Greta Garbonun sanat:eki 
llıeharetidir. 
d Münekkitler filmin batlangıcın 
da lsveç Kralının harp meydanın
( a Yaralanması ve ölmeden evvel 
I e~a .bi~. Şikag'! l.'.'hçesi. ile son söz 
erını soylemesı adeta ınsanın içi
~~ .s.ıktığını. ve filmi seyretmeğe gel 
ıgıne peşıman olur gibi olduğu

tıu .. !" 1 F tni 80~ ?YO~ ar. akat Heyeti umu-
d ~e ıtıbarıle eserin çok güzel ol
rij~gu?u ve birkaç defa üst füte gö 
l'ı ebıleceğini bilhassa fotoğrafla
" tı 

1
çok iyi olduğunu da ilave edi

,or ar. 

k !iz burada sinema aleminde bu 

lıa ar dedikoduya sebep olan da-
a .. 1 b" gosterilmeden evve etrafında 
~~çok •ayialar yürütülen bu fil-

•tı ,_ k d' nk' 1 . . li •uevzuunu, en ı te ıt erımı-

ııı.·gelecek mevsim film memleketi-
1lde ·· ·ı -· b k tıı.lt gosterı ecegı azmana ıra a 

hulasa edeceğiz: 
l( "eç Kralı ölüyor ve yerine kızı 
h tcıliçe Kristin geç_i:_or. Kristi? da 
." !tençtir, güzellıgı derecesınde 

~1krj de inki,af etmittir ve henüz 
t tı Yaşta nazırlara felsefe dolu nu
ktıltlar verebilmektedir. Daima er
lııek elbisesi giyer. Kraliçeliğinden 
d ellınun değildir, en büyük zevki 
g~ a<a binmek saraydan uzaklara 
dıtllıektir. Kristin ı.arayın Hazine
lir•nı sevmektedir. Fakat bu ha
bir.e:ar hiç iyi bir adam değildir, 
ele ıı. ıs ahlaksızın biridir .• Kraliçe 
~lltı&evdiğinin ne biçim adam oldu 
lıat~ ~~lar amma biraz geç .. Fena 
ll.1\ad ~zülür ve unutmak için atına 
det ~ı gibi uzaklara gezmeğe gİ
arab olda karlara saplanmı' bir 
"-raba !l"Ör~r, hemen yardıma gider. 
tıi g··adakı ispanyanın lsveçe ye. 
fire 0nderdiği sefirdir. Kraliçe se
lıır Yardım eder, sefir güzel çocuk 
dıı ·ve Yardımcısının bir Kraliçe ol
biagu:ıu bilmediğinden ve erkek el 
du :sı giydiği için olacak, kadın ol 
liıı !l"ub~ da anlamadığından Kris • 
de e ıraz kabaca davranır. İkisi 
ııe Yo~larına devam ederler. Sefir 
'teteyı bir miaafiı hanede geçirecek 

'ad··f !l"ec k u bu ya Krintin de o gece 
Ve· a~dığından saraya dönemez 
!l"eııaYrıı misafirhaneye gider. Ve 
firh e tesadüf bu ya misa· 
Oda~nede iki yataklı bir tek 
l'ol t arı başka hiç bir oda 

<Ur V K ı· llec . · e sefirle ra ıçe 
bir)ey! ~Yni odada geçirirler. Biri· 
d erırıı b ~ . l b' "b' 1 . eıı h egenır er, ırı ır erın· 

leri . 0tlanırlar ve nihayet biribirJ:1 &everler. 
liairı?to~io (ispanya sefiri) sevgi
l\ild:~. ıs~ini hala bilmemektedir. 

gı hır e varsa o di\ asık oldu-

ğudur. Kralçe ise hem sevgilisinin 
kim olduğunu, hem de kendisinin 
ona aşık olduğunu biliyor. 

Ertesi nabah ayrılırlar. Kraliçe 
saraya gider ve o gün sefirin ken· 
disine itimatnamesini getireceği
ni bildiği için erkek elbiselerini ÇI· 

karır, hayatta ilk defa olarak ka
dın elbisesi giyer ve aynanın kar
tısında süslenir. Antonio gelir, kar 
~ısında Kristini görünce duraklar 
kekeler.. Velhasıl etraftakiler iki 
gencin arasındaki rabıtayı sezer
ler. "Allah mes'ut etsin,, demekten 
başka çare yok.. Ama bakalım Ha 
zinedar başı Kraliçenin bir başka
sile mes'ut olduğunu istiyor mu?. 
Hazinedar işe koyulur, ahaliyi İs
panya sefiri aleyhine ayaklandıı ır 
"Kraliçemizi battan çıkardı, bir 
İsveçli olsaydı gene ne ise neydi am 
ma bir ecnebi!..,. diye etrafı ve! -
veleye verir. Halk bağırır çağırır, 
Kristin her zamanki soğukkanlılı
ğı ile halkın heyecanını bastırma· 
ğa çalıfır. Nafile! Antonio'nun ha 
yatı tehlikededir. lsveçi terketme
si lazım! Kraliçe düşünmez bile, 
istifasını verir. Artık serbesttir, ken 
disini saadete götürecek olan vapu 
ra gider. • 

Sefiri orada bulacak, beraber İs 
panyaya gidecekler.. Fakat Hazi
nedar Kraliçe gelmeden Antonio
yu düelloya davet etmiş ve çarpış
mıştır. Ve Kristin vapura geldiği 
zaman ı>efir ölmek üzeredir. 

Kdstin timdi ispanyaya yalnız 
gidecek. Ümitsiz, bedbaht, perİ· 

'an ağlıyor .. Kendisine teselli ve
ren bir şey var.ıa o da sarayın en
trikalarından uzağa kaçması, nı• 
ha yet serbest olmasıdır. 

Rene Lefevre yaralı 
Sevimli Fransız artisti Rene 

Lefevre geçenlerde feci bir kaza 
geçirmiştir. Rene Lefevre'in ata 
pek meraklı olduğu malumdur. 
İşte artist geçenlerde Lille' de 
bir yarışa girmiş. Ve altındaki 
atı "Adulation,, bir parmaklığa 
çarpmı!tır. Rene birdenbire yu
varlanmış, ve başından yaralan· 
mıştır. 

Fakat merak etmeyin tehli
keli değil. Fransız gazeteleri ya
kında h_astahaneden çıkacağını ha-
ber verıyorlar. 1 

Beynelmilel siyaset 1 
Mısırda lngilizce lisanında bir 

çok filmler çevrilecek ve bu film
ler Mısır sinemalarında gösteri
lecektir. 

İngilizler Mısırda günden gü
ne fran!ızca lisanının hakim ol
makta olduğunu görmüşler ve 
buna karşı tedabir almak lüzu. 
munu hissetmişlerdir. ~oylece 
Mısır ahalisinin tekrar kulakları
nı İngilizce ile doldurarak ve ken
di lisanlarına bir faikivet temini
ne çalışıyorlar .. 

,, -

Komik Charlot 

Yine bir 
artistle 

genç 
evlendi 

Charlot şimdiye kadar 
kaç kadın değiştirdi 
Şu çarpık ayakları, melon fap

lı:asile dünyayi katıltan Charlot' · 
mm hususi hayatında çok meyus 
bedbaht bir adam olduğunu söy -
!erler ... 

Fakat bu komiği yakından tanı
yanlar, buna pek inanmamaktadır
lar; çünkü Charlot saman altından 
su yürüten çapkınlaroandır. 

Misal mi istiyorsunuz? ... Çoook ! 
Şimdi de Hollyvood'dan gelen 

Charlot tekrar evlenmittir. Fakat 
Fransız gazetecileri bu haberin 
doğru olup olmadığını tahkike he
nüz imkan bulamamışlardır. 

Hem de kimi almıf biliyor muıu 
nuz. Sinemada beraber oynadığı 
Pavlette Goddard'ı. Epeyce zaman 
dan beri Charlot bu genç kızın ar
kasından kotuyordu. Genç kız de
dikse pek bu tabire inanmayın, 
çünkü Hollyvood'da her Havva
nın bü!ün kızları genç kızdır. Ve 
bu genç kız da otuz yaşlarında ka
dar vardır. Bir defa da bofanmıf
tır. itte Charlot epeyce bir müddet 
Paulette, kur yapmq ve ondan son 
ra kendisini izdivaca razı etınit
tir. 

/ 

I , 

Yakında "The Tumpet Bolorek,, filminde göreceğimiz Frances Drc. • 
kes Ve (Kapıcının sevgilisi) filminde büyük bir şöhret kazanan ve An· 
ny Ondra'nın rakibi telakki edilen en yeni artistleı'Jen Yvette Le Bon 

Yelken kulaklı sevimli 
Amerikan artisti! 

. ~!ark G:able ! !çinizde ~İnemaya 1 
gıdıp te hıberuhı kulaklı güzel ço- 1 
cuğu tanımıyan acaba var mıdır? 1 

Her yerde kendisine büyük bir sem İ 
pati uyandırmıştır. Valantino'nun 
halefi diyorlar ..• Fakat o nerede? 
bu nerede? Aralarında dağlar ka
dar fark vardır. Valantino' çok ro
mantik bir delikanlı idi •. Halbuki 
bu yeni Sex - appeal ne o kadar hi• 
si ne o kadar plathonique'tir. Sa
bahtan aktama kadar sokak sürter. 
Ötekile berikile çene çalar. Kainatı 
umurlamaz. Kadınlığa zerre ka • 
dar özenmemişt"r. Ne eldiven taşır 
ne yüzük takar, ne ince kibar lakır 
dı konuşmasını sever. Hatta bazan 
diflerinin arasından şöyle yandan 
külhanbeyicesine tükürmekten <le 
çekinmez .. 

Belki zamanın tesiri ... Şimdi e•-
ki ''vanan tutusan_ e..sk!z.r k_ ... ' · 

ğı gibi böyle şeyleri temsil edecek 
artistler de kalmadı. Zaman kalp
leri döktüğü gibi bütün vücutları 
da kendisi gibi sertlettirdi. İ•te 
Clark Gable bu zamanın adamıdır. 

Hayatta hiç bir şeye itina etmez. 
Kadınlar kendisine atık olduı;a 

zaman onları istihkar eder. Genç 
kızlara karşı olan aşkı daima hür- ( 
met ve merhametle karıtıktır. ' 

İtte Amerikada yelken kulaklı 
Sex • appeal diye ismi çıkan ve. bi
zim de bunu pekgüzel, beberuhı ku 
laklı oğlan diye tercüme ed~bilece
ğimiz Clark Gable böyle hır ço • 
cuktur. 

Şimdiye kadar kimbilir kaç genç 
kız bütün kadınları dövmekten 
zevkalan bu çetin tabiatli, ve fakat 
sevimli ı;ocuktan bir imzalı kart 
koparabilmek İçin yanıp tutuşma· 
nıctır . 7 

H©DDVJW©©©I 
Milyonlarla sefaletin çar

pıştığı bir şehir 
Hollyvood 
Dünyanın en zengin ve en fakir 

bir şehri. .. Buradaki kadar hiç bir 
yerde insanın gözüne tezat çarp • 
maz. Zaten hangi sokağını dolaşır
sanız dolaşın siyahla beyaz kadar 
biribirine zıt manzaralarla ka"ıla
tırsınız. 

İtte levent endamlı, kıvrak, bük
lüm hük'.üm sarı saçları beyaz ense 
sini yalayan, iri yeşil gözlerile et
rafa nefe ve gençlik saçan krvrak 
ince bir kız ... Yanında vücudu şey
tanın tokmağı ile dövülmü' yamrı 
yumru, kambur, kartal burunlu, 
şaşkaloz bir adamla yan yana otur
muş içerisi sigara dumanile boğul
muş esrarengiz çehreli gö1geli göz
lü ayyaşlarla kuşatılmı' pis bir kah 
vede kağıt OYQuyor ... 

Diğer taraftan_ biraz ötede yatı 
kırkı geçkin bir kadın, uzun boy
lu, henüz yüzündeki ayva tüylerini 
temizlemit siyah saçlı s"yah göz'ü, 
bir İspanyol delikanlısı ile şampan
ya kadehlerini çarpıttırıyor .. 

işte Ho!lywood !.. 
Şimdiye kadar bu tehre bir çok 

gazeteler girip çıktı. Buna dair 
uzun uzun yazılar yazdılar. Resim
ler ne,rettiler. Fakat hepsi a,ağı 
yukarı Hollywood'un harici man
zarasını çizdiler. 

Bunlara bakılırsa Hollyvood bü
tün dünya güzellerinin, bütün dün
ya ihtitammın, arzın üzerindeki 
bütün kalp!eri fethetmek için ordu 
kurduğu yerdir. Hollyvood bir cen
nettir Ve ahalisi hurilerden ibaret 
tir ve hatta bununla da kalmamıf 
beter İçin yeni ii.liheler vücuda ge
tirmi,tir. 

İfte Greta Garbo ! .. 
Hollyvood bundan başka büyük 

bir servet şehridir. Sanki Süleyma
mn hazineleri buraya toplanmıştır. 
Genç kadınların e'.inde dolarlar 
yağmur gibi etrafa yağar ... Burada 
yaşıyanlar ~z bine kadar sayı say
masını bile b;lmezler. Onlar için en 
ufak sayı birkaç yüz binle baflar ve 
nihayet milyonlara milyarlara uza-
nır ... 
. İ'te bu güzel şehrin, bu ilahi şeh- 1 
rın mMzarası... 1 

Fakat bunun yanında bir de ağlı 
yan, inleyen, sızlıyan Hollyvood 
vardır. Bir doları bulab"lmek için 
bir hafta uyumıyan insanlar mev
cuttur.Ve dolarları keyiflerinin rüz 
garlarına bırakarak savuran insan
lar bile hazan bin türlü dert içinde 
kıvranmakta ve bedbahtlığın en 
hat dereceleri içinde bocalamakta
dır. Çünkü insanlar kendi kendisi
nin efendisi değildir. Hollyvood'un 
hizmetçisidir. itte Barbara La 
Marr mensup olduğu firma tarafın 
dan yapılan ihtar üzerine biraz da
ha zayıflıyabilmek için bu iilem • 
den çekildi. Renee Adore~ f_~la ~a 
lıfarak vücudunu yıprattıgı ıçın hır 
Janatoryomda yatıyor .• Lylian Tash 
mann hasta olmasına rağmen çalış 
mak ve başladığı ,filmi bitirmek 
ınecburiyetinde olduğu iç n daya
ıamadı ve göçtü gitti. "Büyük res 
ni geçid'in,. artisti Kari Dane iş 
)ulamamaktan mütevellit yeis yü
tüden öldü ... 

Bakın Hollyvoood'da figurant ıo 
lünü yapan fakat aynı zamanda 
değme "jeune prem"er" !erden gü
zel bir adam olan Rino Morrah ne
ler anlatıyor: 

- Hollywood'un bir eğlence ,eh 
ri olduğu zannedilmemelidir. Bura. 
da ne delice eğlenceler ne de kolay 
kazanç vardır. Hayat için mücade
lenin bu kadar çetin olduğu b:r 
memleket dünyanın hiç b · r yerinde 
yoktur. Başka memlekette eğer İf· 
siz ka'ırsanız diğer bir yere gidip 
çalışabilirsiniz. Fakat burada bu 
imkan yoktur. Yalnız film iç"n ve 
filmle y~ır. Eğer günün birinde 
kapıyı suratınıza kaparlarsa şu j. 

ki tıktan birini tercih etmek meobu 
riyetinde kalırsınız : 

Ya açlıktan gebermek, 
Ya pılıyı pırtıyı toplayıp yollan

mak .. 
Hollywood bu ikisinin arasında 

ya,amağa müsaade etıınez. 
Ben Ho!lywood'a geldiğim za • 

man ilk itim kendime bir yer ara
mak oldu. Bu kolay bir •ey değildi. 
Çünkü ife yarayabilecek telakki e
dilen f" gurant'ların adedi, 50.000 e 
baliğ oluyordu. Ve bunların ancak 
500 Ü muntazam bir ~kilde çalışı
yor ve içlerinden 5 tanesinde bir 
gün belki baş'ıca rol oynıyabilmesi 
imkanı görülüyordu. 

Bu extra denilen 50.000 kiinin 
hepsi her gün kendilerine bir it bu
labilmek için studio kapılarında 
beklemektedirler. Hiç fÜphesiz 
film çevirdikleri zaman iyi para al 
maktadırlar. Mesela bir otomobilin 
kapısını açmak veyahut "sofra ha
zırdır., demek için 20 . 30 do'ar al
dıkları vakidir. Fakat her zaman i' 
yok ki ... Eğer fan5 yardım ederse 
ayda iki üç defa böyle fırsatlar çı
kar. l,te bunun için Hollywood'da 
bunlar dört bet k:ti bir odada yatar 
!ar. Ve piyango isabet edip te bir 
filmde "yemek hazırdır,. demek im 
kanını elde edenler diğerlerini bes
ler. 

içlerinde en bahtiyar olanlarken 
d., . . '" herını Central Cost1ng" e yaz. 
dırabilenlerdir. Bu dünyada eti ol
mıyan bir müessesedir. İnsan akı
nını bir disiplin altına almak için 
büyük film sanay"cileri, figurant'la 
rım istidatlarına göre ayırmak, i . 
cap ett:ğj zaman her hangi bir film 
için bet yüz, bin ıyı figurant 
bulabilmek ıçın merkezi bir 
idare tesis etmitlerdir. Central Cos 
ting adeta bir figurant'lık nezareti
dir ve içindeki bütün in~lar film 
sanayicileri tarafından tayın ol~n
muttur. Bunun için de bu efendıle
ri her gün eteklemek ve kend lerİ· 
ne arzı hulus etmek lazımdır. 
Eğer isminiz Central Costing'te 

yazılı ise itiniz kolaylatmıs o!ur. H .. . 
er gun muayyen vakitlerde oraya 

telefon edip bir i• çıkıp çıkmadığı
nı sormak kafid"r. 

Eğer varsa gidersiniz yoksa evde 
yangelip oturursunuz. 

İtte Hollywood böyle bir tehir
dir. Onun için zah:re aldanmamalı 
dır. Hollywood'da bir it diktatör
lüğü vardır. Ve bu d ktatörlük bir 
kaç kişinin e!indedir. 

Klark Gabi, 
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T ay yare resmi Makedonya 
Hakkında layiha Komitesi reisleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
layiha derhal Muhtelit Encümene 
havale edilmiştir. 

Bu 13..yiha esaslarına göre tiyat

ro, sinema, bar, dansig içki içilen 
yerler gibi eğlence yerlerinden bi
let ve masraf puslaları Üzerine yüz 
de ( 1 S) nisbetinde pul yapıştırıl
mak &uretile ve gramofon plakla -
rının beherinden lS kuruş tayyare 
reami alınacaktır. Tapu harçlan 
üzerinden de tayyare re5mi olarak 
muayyen nisbette bir reaim alına
caktır. Yeni vergi 13.yihaları cumar 
tesi günü Meclis umumi heyetinde 
müstaceliyet kararı alınarak müza-

1 kere edilecektir. 
Bundan başka Tayyare Cemiyeti 

tabettirmi~ bulunduğu hilUmunı e"'<F 

raktan, bu meyanda noter ve icra 
dairelerinden mahkeme evrakmA 
dan, evlenme cüzdan1anndan az 
ni&bette Tayyare resmi alınacak

tır. 

....................... 
Adliye cihazımızı 
Takviye için 

(Başı l inci sahifede) 
retle muhtemel olan bu layihalar ad
liye cihazımrzı takviye edici mahiyeti 
haiz buluıwnaktadır. 

Bütçe ile alakası olmı)'an bu layiha& 
'ar haziranda ali.kadar encüm.enlerde 
çörüşü1erek kuvveti\ bir ihtimale göı-e 
meclisin yaz tatilinden evvel kanuniyet 
kesbedecektir. 

Bu layihalardan biri ile aclliyede tat
bilc edilmekte olan baremin tashihi ga
yesi istihdaf olunmuıtur. Malumdur 
iri adliye bareminde miktarı pek az bıı
Lınan 70 , 80 ve 90 lira asli maa§h ha
kimlikler terfi için kanuni evsafı ihraz 
etnllş S5 lira asli maaşlı bir çok hfı
kimlerin terfıine mi.ni teşkil etnıekte--

dir. 
Yeniden tanzim edilen haremle bu 

mahzurlar bertaraf edilmiş Q[acaktı:·. 1 

(Başı 1 inci sahifede) 
zete b&§muharrirlerini kabul ede
rek kendilerile ilk temasını yap
mı§lır. Ba~vekil gazetecilere demiş 
tir ki: 

Yeni hükümet meauliyetlerini ta
mamile müdrik olarak iktidar mev
kiine gelmit§ir. Hükumetin takip e
deceği gayeyi anlıyan millet onu 

samimiyetle karşılamıştır. Hükiime 
tin kuvveti her Bulgarm kalbinde 
gördüğü müzaherette mündemiçtir. 
Matbuat hükômetin icraatına mü
zaheret etmelidir. 

Bulgar Ha;•İciye Nazın 
SOFY A, 24 (A.A.) - Bulgaris

tanın Pari& sefiri M. Batalof Hari
ciye Nazırı tayin olunmuştur. Kra1 
yeni Hariciye Nazırını kabul ede

rek kendiıile görüşmü~tür. 
SOFYA, 24 (A.A.) -Yeni Ha

riciye nazırı M. Constantin Bnta
loff, 4 kanunusani 1878 tarihinde 
Sopot' da doğmu§lur. Orta tahsilini 
Sofyada yapmı§ ve Paris Hukuk Fa 
kültesinde hukuk ta.b&ilini ikmal ey 

lemit§ir. Me&lek itibariyle Avukat 
olan mumaileyh, 1908 tarihinde de 
mokrat fırkasına girmiştir. Muma

ileyh, 1908 senesinde Malinoff ka
binesi iktidar mevkiinde iken me

bus intihap edilmi§tir. 1908 tar>hin 
den 1931 tarihine kıı.dar faSJlasız 
surette Sofya belediye meclisi aza
lığında butunm.uş. olan M. Constan
tin Bato1off, 1911 de Sofya beledi
ye reisi intihap edilmiş ve 1921 de 

bu intihabat tecdit edildiği zaman 
tekrar o mevkie gelmiştir. 

Mumaileyh, 1923 sen.eşinde ikin 
ci defa olarak mebus intihap olun-
muştur. 

M. Batalof,, 1931 senesinc!c Pa
ris elçiliğine tayin edilmiş ve bu de
fa yeni kabinede Hariciye Nazrrlığı 
nı deruhte etınek üzere bu vazife-
sinden ayrılmıştır. 

lıalyan matbuatı ne diyor? 
ROMA, 24 (A.A.) - ltalyan 

matbuatı, yeni Bulgar hükUmeti 
hakkında ihtiyatlı bir li&an kullan-

lstanbul gazetelerind<;.n. bazılarının 
yazdığı gibi hazırlanan layihalar au
aında avukatlık ve avukatlar hakkın~a 
yeni esaslar koyan layiha y~tur. An· 
cııık hukuk mezunl~n_run adliye~e ,ev: 
vela katip olarak ıstihdam ediJn:ıe-~rı "'.~k.tadı~. Bu gaz~~e-~e~'. otor?ter ~ir 
bu vazifelerde iyi not alanların hır ıın- hükumetın teşekkülwıu Faşıst zıh-
tihan geçirerek . hak~ n':'_D"'edi 0~'18.- ruyetinin vüande getirdiği terakki-
laıkn ve namzhe~!i!'te bırl mb~lddelt . ç~.ışsı- 1 lerin bir delili olarak b ittabi mem-
t tnn sonra aKım o a ı me en e_a I k d 1 
kararlaşmıştır. . 

1 
nuniyetle •elam ama t~ ·~ a~. . 

Bunclan başka h~le-r kanu?~nu~ 1 Siyasi sa.hada yem hü.kumetm 
terfi esaslarına yem kayrtlar ıl2.vesı icraatına intizar olunmaktadır. 

me<:lise teklif edilecektir. Hamlan tem- ·----------· yYz. mahkemesinde nakzedilen ve ker..- --
dt\e.rine tevdi edilen iıleri intaç etr:ıiyen .. ------,-------· hakimler terfi hakkrndan mahrum o-
lacaklardır. VAPURCULUK 

Gebze Ziraat Bankasından: 
Borç senet Kazası Cinsi Dönüm 

No. E 
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•• ti " 
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Mevkii 
Mezarlık 
Yanı 

Kafkala da 

Kafkala da 

Mezarlık 

Kafk..-la da 

Kafkala da 

Uç meıeler 

Bozoğlan 
nammahalde 

Riza paşa 
ağılında 
Kanlı man
dıra üstünde 
Rwnmezarlı
ğmda 

ismi 
Tuzladan 

hafız O. 
Mustafa 

" " 
" " 

Tuzladan 
&abık tah-

sildar lb-
rahimE • 

" " 

" " 
Tuzlada 
yanyamu-

badiliMus-
tafa Bey 

Tuzlada 
bahtiyar 

O. hacı 
adem efendi 

" " 

" 

" " 

Hududu 

Ş. Y ovandan metruk zeytinlik 
Ş. ispiriden metruk inginarlık 
G. batiklik ve ispiriden metrtık 
hane bahçesi C. ispiri hane .,e 
arsası ve mezarlık caddesi ile 
mahdut 
Ş. Şükrü, Ş. Panayut, C. Süme· 
la, G. yol ile mahdut. 
Ş. Şakir oğlu Mehmet, G. ve ş. 
Dimitri, C. Nikola ve manavul 
Ş. Divnis ve çerme O. Mihal .,e 
Mantar O. Mıkır. G. Azize ş, 
Paraşlru C. Kaldırım yolu ba· 
zen değirmen yolile mahdut· 
Ş. Y orgi Serandi Sümla Y orgt 
ve bazen Hafız oğlu Mustaf8 
Ş. mukaddem T anaş elyeVVÜJ11 
Yanko tarlası C. Koço Tarlası 
C. Koço T. 
Ş. Tutuk oğlu Andun G. Tarik 
Ş. Nikola C. Hacı oğlu tarlası 
Ş. Tulu Hasan ve Çelebi Kö.tl 
Hüseyin ye Kasap Hüseyin .,ı 
Tarakcılarda Ethem Efend1 

ailesi ve Emine Hanım tarla• 
ları ve Şimalen Araba yolu C. 
Ahmet Hüseyin lbrahim C. yo 
ile mahdut. 
Ş. Mustafa, ve Veli, ve Ahmel 
ve Mehmet ve Kara Hasan tat' 
lası. 

Ş. Dere Ş. Tarik G. Emin BeY 
C. Selim ağa tarlası ile Mahdııl 
Ş. Emin Bey, Ş. Vasil, G. Kad' 
ruş tarları C. çalılık 
Ş. Tarik Ş. K8.nıil G. Çakıl 
oğlu C. Manavul bağı ve tarlıı• 
sı. 

Gabze Ziraat Bankasına borçlarını ödemiyen baladaki medyunların temin atları 5-6-934 tarihinden itibaren ve 20-7-934 
tarihinde muvakkat ihalesi ve onbeş gün sonra da 5-8-934 tarihinde kat'i ihalesi İcra edilmek üzere açık artırma ile satık 

I ğa çıkarılmıştır. Taliplerin Bankarnrza müracaatları. (2734) 

1 f1_I_n_h_iı_a_r_la_r_U_._M_ü_d_ü_r_liı....;. g __ " ii_n_d_e_n_: .... ! 
Miktarı 

911 

240 

l .Vahidi kıyası 
tr Kila 

Adet 

Mülahazat 
Sekiz kalem hurda demir, boru 
dökme, çul ve kaneviçe parçab-
rile köhne nihayetsiz şerit ve 
buna mümasil köhne eşyalar. 
Yirmi dört kalem köhne çini ve 
dökme sobalarla araba ve mr.v-

lstaobul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Mükellefin ismi Ticaret Şubesi Ticz~et mahalli Tarh olunan vergi Seııl 
nin 340 cezası oi 

Lira K. 
930 Vabra.m Et. Saodalcı K.M. pata famaty a iskelesi 3 40 

" " " " " 
·3 40 93! 

" " ,. 
" " 

4 08 93ı Diğer taraftan öğrendiğime ı;öre 
Jıarç tarifesi yeniden tanzim edilme:<
te ve harç ni•betlcri yükseltilmel.<tdir. 
Bu husustaid layiha ile harem dörtte 
birinin peıin a1ınması usulünün ih -
dası da teklif olunmaktadır. 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telelon: 22925. 1 

na müşambaları otomobil ıç 
lastiği ve sancak direği, ağ~ ç
tan su fıçıları teneke ve kt.;p 
buna mümasil köhne eşyalaı . 

10 88 
Yukarda isim, Ticareti a e vergi senesi ve vergisi ya:ıı~ 

bir mükellefin kanuni ikamet gahı meçhul kalmış o1maW1 

tebliğ makamına kaim oln::.ık üzere Hukuk usulü mahkeJ111 

leri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince ili~ 
ve tebliğ olunur. (2745) 

Istanbul adliye binasının yapı'.ma- ı 
sına dair olan 18.yiha bu )i.yihai~!a 
birlikte müzake:te ve kanuniyet ke -be-

decektir. 1 

Trabzon yolu 
SADIKZADE '"1M:~,s2' 

M. Suriç 
Dünkü nüshamızda Rus Sovyet se· 

fiıi M?sl'.~. ~uriçin .Berlin sefirli~ine 
na!dedıldıgını, Berlmden verilen bir 1 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, 1 nebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye,Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rele Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 

' bunlara ilaveten Of, 'Ve Sürmeneye habere atfen yaznuşbk. 1 
Bu haber henüz teeyyüt etme:liği ' 

gibi, şehrimiz Sovyet mahafilinde de 
bu hususta malumat yoktur. 

uğ-rayacakttr. 

1 IST ANBUL BELEDlYESl iLANLARI 1 
~-----------------Istanbul Meh'us intihabı 

Teftiş Hey'etinden: 
lbrahim Tali Beyden inhilal eden lstanbul Meb'usluğu 

için Cümhuriyet Halk Fırkasınca mütekait Miralay Ali Be
yin namizet gösterildiği ilan olunur. (2761) 

' , EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 

] - Beyoğlunda Hüseyinağa, Caddeikebirde 197 No. !u 
apartımanın birinci katında salon ve zeminde came
kan altı. 

2 -T opane, Süheyil Bey, eskı Ayan bınası yanında Mek· 
tep mahalli. 

3 - Galata, Sultan Beyazit, yeni Şehir, 38 No. lu dükkan. 

4 '' ,, ,, '' ,, 40 '' '' 
5 -Kumkapı, Tavaşı Süleymanağa, çeşme, 41 No. lu dük-

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 

ıs 

kan. 
Fatih, K~rmasti, emirler han, 11 ve 13 No. lu iki dük-
kan. 
Eyüp, Kasım Çavuş, eski yeni, 46 No. lu dükkan. 
Kadıköy, Osmanağa, Söğütlü Çeşme 302 No. lu 
dükkan. 
Çarşı, Yorğancılar, Hacı Memiş, 9-11 No. lu dükkan. 
Dördüncü Vakıf hanın dördüncü katında 17 No. lu oda 
Atik Ali Paşa Sofcu Hanı orta katında 14 No. lu oda. 
Beykozda Atik Çeşme cami, 4 - 2 No. lu hane. · 
Galata, Şeyh Suvar Bey, Karanfil sokağında 510 ar
şın arsa Üzerinde baraka. 
Koca Mustafa Paşa Mektep sokağında 5 No. lu arsa 
Baladaki emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Göztepe'de Kadırağa 45 No. lu baraka (936 senesi 
Mayıs nihayetine kadar.) 
Balad~. muharrer emlak kiraya verileceğinden mıiza

yedeye vazolunmuştur. Talipterin 16-6-934 cumartesi günü 
saat on beşe kadar Evkaf Miidü:-lüğünde Vakıf Akarlar Ka
lemine müracaatları. (2731) 

! Cibali Levazım an~arında mevcut olup yukarda cins ve 
miktarları yazilı köhne eş:.•alur 5-6-934 tarihine müsadif Sii.

lı günü saat 14 te bilmüzay~de satılacağından taliplerin me~
klır eşyalarını halihazır vaziyetlerini gördükten sonra tayin 
olunan günde yüzde 15 teminatlarile birlikte Cibalide Leva·· 
zım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatfo
rr. (2547) 

(77 ,( 117) eb'adında (1600) tabaka bir yüzü cilalı 
beyaz SeHüloz kağıdı alınacaktır. Taliplerin nümune ve şart
nameyi gördükten sonra pa?:arlığa İştirak etmek Üzere 
(tı:'o 7,5) teminatlarile beraber (26-5-934) cumartesi güni.i 
saat r- de Galata'da Alım Satım Komisyonuna müracaatfo
rı. (2-.16) 

934 senesi zarfında Çamaltı tuzlasından_ Akdeniz, 
Marmara, Karadeniz, İstanbul sahillerindeki ambarlarımı
za ~evkolunacak (30,000) ot uz bin ton çuvalı tuzun nakli
yesı: 

Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığına 
iştirak etmek üzer (o/0 7,5) teminatlarile beraber (2-6-
934) cumartesi günü saat 14 te Galata' da Alım, Satım Ko
misyonuna müracaatları. (2415) 

(Kompresörle) çalışır (1) adet pistole kalemile (1) 
pres takımı satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa İştirak et
mek için (% 7,5) teminatlarile beraber (28-5-934) pazar
tesi günü saat (14) de Ga1atada Mubayaa Komisyonuna mü
racaatları, (2236) 

Yeni ölçüler kanununa muvafık damgalı ve hassas ol
mak üzere otuzar kiloluk (21) adet el kantarı yaptırdacak
tır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere (yüzde 7,5) 
teminatlarile beraber (30-5-934) Çarşamba günü saat (15) 
de Galata' da Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (2360) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik, 

hırdavat, Cıvata, Madeni katran, göz taşı ve Tuz ruhu gibi 
(54) kalem muhtelif eşyanın 30-5-934 çarşamba günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezklır saatte ma
ğazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağa
~": dahi_linde asılı listede (X) işareli malz~me için nümune ge
tırılme8ı ve nümunesiz teklifler in kabul edılmeyeceği ilan olu-
nur. (2754) 

• 
lstanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan: 
Kadıköy Osmanağa mahallesi Muhtar sokak No. 41 c1 

mukim iken elyevm ikametgahı meçhul olan Emine lhsııı 
Hanıma 

Emniyet Sandığınd.-.n 8 Ağustos 1929 tarihinde 6140 
hesap No. lı borç senedi rn:.1cibince 27-2-934 tarihine kad31 

1790 lira 23 kuruşa baliğ olan ve bu tarihten itibar& 
18-6-933 tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 6 komisyon "1 

faiz komisyon masarif yekfuıu üzerinden yüzde 2,5 muaıtlej 
le vergisi ve 18-6-933 tarihinden sonra yüzde 9 faiz ve yüzde 
komisyon ve faiz komisyon masarif yekiinu üzerinden yüz~.1 

2,5 muamele vergisi hesap ve ahzedilecek olan borcunuzu 0: 

demediğinizden İpotek giister diğiniz Üsküdar AhmetçelelıJ, 
rnahal1esinde Uzunyol sokağında atik 10 cedit 16 No. lı gııl 
rimenkulünüzün paraya çevri lmesi talebile adresinize gönde' 
rilen ödeme emrine mübaşirin verdiği tasdikli meşruhattaJJ 

ikametgihmızın meçhuliyeti anlaşdınıştır. 
llin tarihinden itibaren 20 gün zarfında işbu borcun i~' 

tenen faiz ve komisyon ve muamele vergisi ve mesarifi tJJ1' 

resile borcun tamamı veya bir kısmına itirazınız var ise bif 
zat veya bir vekili kanuni gön dererek dermeyan etmeniz ~' 
işbu müddetin mururundan sonra on gün içinde de borcııı1 
tediyesine bir sureti tesviye gösteremediğiniz takdirde iJil' 
tarihi mebde olmak üzere 30 gün sonra icrai takibe başlaıı'' 
rak mezkiır gayrimenkulün satılacağına dair olan ödeıt'1 

e~ri ile senet sureti tebliğ makamına kaim olmak üzere kt!'. 
fıyet 934-1998 dosya numara sile tarafınıza ilanen tebiı$ 
olunur. (2755) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komiayonnndan: 

Aşağıda mıkarları yazılı iki kafom malzeme 26-5-93'*, 
Cumartesi günü aşağıdaki saatlerde Komisyonumuzda pa:ı3t, 
lıkla satın alınacaktır. Talipler mezkur gün ve saatte ilk te 
minat makbuzu ile Komisyonumuza gelmeleri. (2733) 

Lira Alınacak malzeme Pazarlık gün ve saati 
500 : 600 Kilim 26-5-934 14 den 15 
140 : 150 Pamuk 26-5-934 15 den 16 



-ve 
ş. 

a· 

ar· 

• ) 

6 

• , 

MlLLIYET CUMA. ~5 MAYIS 19/k • 
ı 

Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden: Beyoğlu Tahakkuk ·Müdürlüğünden: 
Mahalle ve rokak Tarh No. Senesi Vergi Miı'iıam Yckün İhbarnam ~ No. Milkellefin ismi 

o/o 40 ceza L. K. L. K. L K. 
Lira K. Cinsi No.sl Tonu iskelesi A d e t Panayot Kosti Ef. Hüseyinağa Bülbül" 625 930 10 20 4 03 14 28 13/88 

6 gg 

6 80 
6 80 
6 80 
6 80 
6 80 

10 20 

10 20 
10 29 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
34 

34 
42 50 
34 
34 
34 
34 
42 50 
34 
34 
34 

34 
34 
34 
42 5 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
42 50 
42 50 
13 60 

13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 69 
13 60 
13 69 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 60 
13 69 

sandal 
2 72 
2 72 
2 72 
2 72 
2 72 
2 72 

sandal 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 0-8 
4 08 

sandal 
13 40 
13 40 
17 00 
13 40 
13 40 
13 40· 
13 40 
17 00 
13 40 
13 40 
sandal 

-·13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
17 -00 
13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
13 40 
17 00 
17 00 
sandal 

5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 
5 44 

1053 

1054 
1055 
1062 
2032 
2034 
1844 

1841 
2057 
2073 
2078 
2209 
2208 

227 
2228 
1556 

1557 
1559 
1567 
1581 
1577 
1583 
1584 
1585 
1586 
470 

1495 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1522 
1523 
1555 
1560 
1561 
1575 
1598 
1634 
1713 
1815 

1820 
1823 
1830 
1837 
1878 
1985 
1995 
2138 
2151 
2173 
2176 
1154 
1455 
1464 
1465 
1466 
1472 
1477 
1483 
1484 
1485 

1 çifte salı pazarı 

'' '' ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, '' 

1 çifte Tophane 

.. 
" .. .. 
" .. .. 
" 3 

3 
3,5 
1 
t 
1 
3 
3,5 
2 
3 
1 

2,5 
2,5 
2,5 
4 
3 
1,5 
2,5 
3 
2 ' 
l 
2,5 
3 
2,5 
4 
3,5 
çifte 

" .. 
" 
" .. 
" 
•• 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
., 
,, .. 
" 

" '.>nü 
•• 
" 
" .. 
" 
" Mumhane 

" 
" .. 
•• .. 
" 
" 

" ,, 
Tophane 

Çeşme 
arkası 

" .. 
" arkası 
•• ... 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Mumhane 

salon 

•• 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" •• .. .. 
" 
" 
" 
" •• .. 

Ekmek, Et, Erzak 

Mehmet İbrahim Arnavut 

Mustafa Osman Feyzi Ef. 
İbrahim Dursun Giritli 
Kadir Bahaettin izzet Ef. 
Mehmet Abdullah Top 
Emin· Salim Emin usta 
Mustafa Omer Çomurlu 

Ali Hasan Kadı 
Mustafa Hasan Kadı 
Mehmet llyas Köse 
Mustafa Ali Ismail 
'Mehmet Kerim Çomur 
Şevki lbrahim Köse 
llyas Habader Sofu 
Mehmet Eyüp Omer 
lsmail Süleyman Ekşi. 

Rüstem Mustafa imam 
Y u:mf Haşinı Koçali 
Bekir Temel Comur Ali 
Hüseyin lm~ Bayram 
Recep Ali Efendi 
Selami Recep Miskci 
Mehmet Faik Kondıra 
Hüseyin Mustafa Kırlak 
Y akup Temel Sağlıcan 
Seyfullah Ömer Kalfa 

Şaban Salih Efendi Rizeli 
Me:-ımet Y akup Efendi Donne 

'' ,, ,, 
1-Iüseyin Omer Efendi Donlu 
Temel Abdullah Hoca 
Temel Abdullah Hoca 
Osman lsmail Hoca Bey 
Ali Rıza Osman Efendi 
Ahmet lbrahim Paşa Osman Ef. 
Mehmet Ali Kuyruklu 
l\fehmet Halil Çomur Ali Ef. 
Ali Mehmet Savbıcan 
Mustafa Temel KaHa 
OsmanOmer 
Mehmet Yusuf izzet Efendi. 
Hasan Süleyman 

Hasan Keleş odabaşı 
Ferhat Ruşen Kıreş 
Yusuf Ahmet Kalafat 
Ali Musa Comur 
Hasan Hü;eyin Hoca 
Haşim Tahir Küçük Ahmet 
Yakup Ahmet Abdullah 
Musa. Recep Çomur 
Bayram Etem Bekir 
Temel Kasım Birinci 
Ahmet Süleyman Kara Ali · 
Musa. Ahmet 
Ali Mehmet 
Ali Omer 
Kibar Süleyman 
Ahmet Ali 
Ilyat1 Recep 
Osman Süleyman 
Omer Ahmet 
Hasan Bayram 
EkremOmer 

Salibaltin ,. Bayram sokak 637 930 85 00 3ı 00 119 17/16 
Tarlabaşı şubes:nc~ ismi yukarıda yazılı mükellcfltre 930 s~nesi için hizalarındıki miktarda kaı.aıiç 

vergiıi ta ~holunmıışiur. İkametgahları meçhul olduğundan hukuk uıulil mııhkeme.leri kanunu mudb i ncı, 
keyfiyet ili.nen tebliğ o:uııur. (2725) 

13 60 
10 20 

10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
13 60 

5 44 
sandal 
4 08 
4 08 
4 08-
4 08 
4 08 
4 '08 
4 108 
4 :08 
4 08 
4 08 
4 ·08 
4 t08 
4 -08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 •08 
4 .os 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 
4 08 

~andal 
'S 44 

2188 
153 

154 
156 
157 
165 
166 
167 
168 
170 
173 
174 
176 
32·1 
328 
468 
464 
507 
519 
545 
941 
943 
944 
945 

1026 
1028 
1149 
1159 
1229 
1376 

239 

'' ,, 
1 çifte Tophane 

.. 
" 
" •• .. 
•• ... 
" 
" 
" 
" 
" 
... 
... 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
•• 
" 
" 
" 

Toplar 
Onü 

" .. .. .. 
•• .. 
" •• 
•• 
" 
" 
" .. .. .. 
•• 
" 
" 
" .. 
" 
" .. .. 
" ,, ,, 

1 çifte Mumhane 

13 60 5 44 447 ,, Salon 
13 60 5 44 765 " " 
13 60 5 44 1102 1 çifte Salon 
13 60 5 44 1248 " .. 
13 60 5 44 1249 " .. 
13 60 5 44 1258 " " 
13 60 5 44 1388 " " 
13 60 5 44 1432 " " 
13 60 5 44 1436 " .. 
13 60 5 44 1433 .. " 
13 60 5 44 1440 " " 
13 60 5 44 1441 .. .. 
13 60 5 44 1442 .. " 
13 60 5 44 1447 .. •• 
13 60 'S 44 1449 .. .. 
13 60 5 44 1450 .. " 
13 60 5 44 1451 " .. 
13 60 5 44 1452 .. " 
13 60 5 44 1453 " " 
13 60 5 44 1489 " .. 
13 60 5 44 1490 " " 
13 60 5 44 1565 " " 
13 60 5 44 1604 " .. 
13 60 5 44 1653 " .. 
13 60 5 44 1749 " •• 
13 60 5 44 ·1799 " ., 
13 60 '5 44 1807 " .. 
13 60 5 44 1808 " " 

Celal Bahaettin 
Mustafa Ahmet Hacı 

Omer Mustafa Kadir Efendi 
Mehmet Mustafa Kemal 'Ef. 
Mehmet Mustafa Çomur 
Veysel Osman Balta 
Hüseyin Hasan Fettan 
Haııan Mustafa Giritli 
Salih Ahmet Hoşur 
Ahmet llyas lsmail 
Hasan Harun Mehmet 
Hasan Mehmet ~ur 
Niyazi Y akup Çomuı!lu 
Mustafa Zülkefil 
İsmail Mehmet Hasan Recep 
Ali Ilyas lsnıail 
Ahmet Ha.san Kadir 
Ismail Salih Sofu 
Raif Mehmet Memiı 
Esat lsmail Arnavut 
Mustafa Hasan Kadrr 
Mustafa Mehmet Sofu 
Mustafa Mehmet Kara ·baş 
Yakup Mehmet Omer .U:p 
l\'1.ehmet Ali Arif ·HB.Qn 
Ali Zekeriya Halis 
Mustafa Mehmet 
Seyfullah Yusuf Sofu 
lbrahim Salih 
Ali Osman Hüseyin 
Cemal Kaşif Temel 

Yaşar Hasan Seylan 
Vasil Zarifi 
Şükrü Tahir 
Ali Mehmet 
Hasan Temel 
J\fehmet Ali 
f..fehmet Hasan 
Hasan Mustafa 
Hasan Tahsin 
AsmıOmer 
Mustafa Lütfi 
Şevki Hasan 
Recep Mehmet 
Ali Eyüp 
Mehmet Hasan 
Muhittin Ali 
Kadir Yunus 
I Jayret Abbas 
Hamit Hüseyin 
Mustafa Köse 
lsmail llyas Hacı 
lsmail Ahmet Ali Molla 
Omer Ahmet Hordü-ı 
Ahmet Şakir imam 
Tevfik Yusuf Kürt M. 
Recep Bayram Şut 
Turfan Mustafa Süleyman 
Saffet Ali Kara Ali 

Tophane maliye şubesince namlarına 930 senesi için isimleri yu_karıda ya:zılı mükelleflere 
hizalarında yazılı miktarda kazanç- vergisi tarholunmuştur. Ik ametgabları meçhul olduğun
dan hukuk usulü muhakemeleri kanunu mu~ibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (2724) 

ILICA _ PALAMUTLUK DEMIRYOLU 
Ve yaş sebze mÜnakasaSl Haziran 1934 tarihinden 30 Eylül 1934 tar.hine kadar tatbık edıle~k olan yazlık seyir ve hareket tarifesi muhterem 

f olmak üzere ilan olunur. 

halkımı2ın malumu 

stanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden; .ı----------~İ~L~l"!::C=-A=-D~A~N~_ PALAMUDA 
E Nafia Fen Mektebinin 934 malı senesine ait Ekmek, 

~~ Erzak ve Yaş Sebze ihtiyacab kapalı zarf usulile mevkii 
llıunakasaya konulmuş ve fia tlar mutedil görüldüğü takdir-
de Haziran 10 uncu pazar günü saat 10 da ihalelerinin icrası 
llıukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin şartnameleri gör;ek Üzere Cumartesi, Pazarte ;İ, Çarşamba günleri öğleden 
b()tıra saat 16 ya kadar Gümüs Suyuda kain Mektepteki Mü-

. ..;l'aat Komisyonuna müraca;tları. (2499) 2885 -Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka K omerçiyale İtalyana 
Sel"tnaye•İ:• 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

. Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
~ıret, Frank, lı;ıgiliz lirası . vey~ Doları Frank -olarak satılan 

it çekler sayeunde nereye gıtsenız paranızı kemali emniyetle ta
j'r ve her zaman isterseniz dünya.nın he~ tarafmda, şehirde otel. 
erde vapurlarda, trenlerde bu çeklerı en küçük tediyat için 
~a~it ın~kamınd~ kolayıhkla isti~al ed~bilirainiz. Travellers çek
erı hakiki sahibmden batka kımsenm kullanamayacağı b · 

er tekilde tertip ve ihtas edilmitlir. ( 5999) ;~ 
73 

Liseler alım satım komisyonundan: 
l Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinde yapı
a~a~ İnşaat ve tamirat 6-6-934 tarihine müsadif Çarşamba 

lNnu saat 15 de ihale edilmek ti;,ere kapab zarf usulile mü 
l\~kasaya konulmuştur. Taliplerin üç adet keşif ve şartnamer: ~örmek ü~ere Istanb~l ~rkek Lisesind~ki K<_>misyo~ Ka-
ı:n1ne ve munakasaya ıştırak edeceklerın de ıhale gunü te

llıınatr muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza mü 
racaatları. (2425) 2756 

Tre., numaralan 52 54 '11.1 56 10 
-l~li-ca _ _;.;.;.;;.;.;,;;;;h;;;;are;;,;;,;;k;:;e•:_ ______ ..;_;:..._8_.06 ___ " ~l~0.---.---:11.36 

Akçay ,, -.- S,30 10,09 -- 11.51 

Zeytinli ,, -.- 8.44 -~ - .- 12,01 

Edremit ,, ' 7.- 9.03 - .- 10.15 12.18 

Havran 7.24 9.24 - .- 10.36 12.42 .. 
Pa1amut muvasalat 7.48 -- -- -.- 13.-

B.J 

12.12 

12,21 

- .-
-.-
-.-
-.-

58 . 

14.51 

15.06 

ıs.ıs 

15.39 

16.-

-.-

60 

-.-
16.-

16.12 

16.36 

16.57 

-.-

62 

17.21 

18.15 

18.27 

18.48 

19.09 

PALAMUTTAN - ILICAYA 

64 

18.45 

19.30 

19.43 

20.-

-.-
- .-

66 

20.30 

20.43 

21.-

-.-
-.-

68 

-.-
2İ.30 

21 .43 

22.-

-.-

80 

-.-
9.57 --

10.30 

11.-

11.21 

-.-
16.45 

-.-
11.38 

11 .51 

12.12 

--------------------------....... ---=~---:~ ...... ---------------------·---------Tren numaralan 51 53 55 57 B.2 11 59 61 63 &1 83 85 

Palamut 

Havran 

Edremit 

Zeytinli 

Akça.y 

Ilıca 

hareket 

Dikkat: 

.. 

.. .. .. 
muvasalat 

1-

2-

-.-
-.-
7,15 

7.34 

7.51 

8.-

8.- -.- -.- - .- 13.15 

8.30 9.30 10.54 ~ 13.39 

9.06 9.51 11.18 -.- 14.-

9.25 -.- 11-3? -.- 14.15 

9.42 -.- 11.57 11.15 14.30 

9:51 ~- 12.06 11.24 14.39 

• -~ 
16.09 

16.36 

16.55 

17.09 

17.18 

-.-
17.09 

17.36 

17.55 

18.06 

18.30 

-.-
19.18 
19.42 

19.53 

20.12 

-.-

83 S4 85 N • -- • ib · ' ··k n1 · 1 b trenlere yolcu kabul edilmez. 80, 81, 82, , , o."'' tr.,,..er byarı yu tre en o up u 

10.09 

10.39 

11.15 

-.-
11.33 

-.-

11.-

1Vl2 

12.21 

-.-
12.5\ 

-.-

12.18 

12.51 

13.18 

-.-
13.48 

-.-

63 No. lı trenin E.Vemit _ Akçay konu ve 66, 68 No. lı trenler Cuma a-ünlerİDe mahsus ihtiyari yolcu trenleri olup bu trel•• 

terin yapıldığı gün 64 No. 1ı tren olmıyacakbr. İŞLETME MODORLOCO 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

9414 kilo Kuzu eti ) Aleni münakasası 26 Mayıs 

fiatlar haddi itidalde görülmediğinden dolayı red edilen yu
karda cins ve miktarı yazılı etlerin müankasası hizalarında 
yazılı gün ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini görmek iste
yenlerin hergün münakasasıf'a İştirak edeceklerin de hizala 
r rndaki gün ve saatta Kasımp:ış~'da kain Komisyona müra-

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

12121 ,, Koyun eti ) 934 currartesi saat 15 de. 
19 Mayıs 934 tarihinde yııpılan münaka:oasında verilen 

caatları. (2637) 2955 

Umumi Neşriyat ve Y =• ipleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 



Üsküdar ın a ası 
T ahakk k Müdür üğün 

ÇİFTLiK PARKI AÇILDI 
DENiZ KIZI EFTAL YA H. ve SADİ B. 

Fazilet H. Nebile H. Mahmure Suad H. en: 
Keaani Cevdet B. 
Piyanist Ş~fik B. 

Tamburi ve bestekar Sa'.il::att'.11 13. Cinsi Sandal i skelesi Is mi Maddesi l\1atrahı Ver~· 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 

İskenderiye hattında fevkalade 
tenzilatlı deniz tenezziihleri 

lıtirahat gtlnlerinde JrÜZfl bir deniz havası almak iste· 
yenlere kolaylık olarak lSKENDERİYE hattında 

Fevkalade tenzilatlı 
gidip ırelme tenezzüh biletleri tertip ettik. Yemeklerinin nefa· 
aetl, serviııleriain intizam ve mükemmeliyeti ile şöhret bula• 
IZMIR ve EGE vapurlarımı:r: her hafta SALI günleri 11 de 
Galata rıhtımından kalkar Ye 11 gün ıonra avdet ederler. Bu 
11yahate iştirak edenler gtlul İZMIRİ ATİNA ve PİRE ve 
fSKENDERİYE ıebir vı pilajlarını görmek fırsatına da nail 
olacıklardır. 

Biletler 1 Hazira• 934 tarihinden itibaren KaraklSydeki 
acentehanemizde• catılınağa bıılanıcaktır. Fazla 
almak isteyenlerin acenteye mllracaatlar ı i'an olunur. 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarınız 
sıhhatınızı kazanacak,1 

Hem de. şik olacaks ın ız ..• _,. 
şı,man lığı n fazla lığı, cihazların 

İnbisa t ı ve ya ) erinde bulunmamalart .. • bas ağ rı la r ı, s ui hazim, lnkibaz ve zati~ 
yet i asabiyeye sebebiyet verir ve daha ' 
)'a~lı •e yorgun g fı rünürsünüı: Li nia 
s.entürü ; cıhazlarınızı es a s lı bir surette 
tabii yerlerinde tutar ve sıhhatınız ı n ia
aesine hizmet ve gençliğ i n çevllı: 'fe 
mütenasip endamınızı muhaf~ze eder, 

Fiyatı 17 T..ı Lira sı· S iyahı ,20 T. Lirasıdır. 

Tırep tulı.uunda ( l 1 h l 1 kıli •'t"i111ik ) fl'llllı •uır Ho. 13 .. ıtıloİ 
l'l'l•ccının g&ndır l hr, 

Yerin• satış maP,alli J .J. ROUSSEL 
B.O. Tünel meydanı No.12 ·İstiklal Caddesi No . 385 

PARIS: 166. Boulevord Housımonn 

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuayııns Han, Tel 24330 

Bursa Kaplıcaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
Çekirge' deki kap}ıca ~e Otel binasına İsale olunacak 

auların boru ve techızat, ızolaayo n termik ve imalat ve intaatı 
toptan veya ~arça f.arça fenni ve mali garanti verecek talipleri
ne fartnamele~ı v~hıle 30 Mayıs 1934 çarşamba günü saat 10 da 
pazarlık auretıle ıhale olunacağı ilan olunur. (16950) 

2969 

idare - Rahat ve kolaylık iıterseni:r: --... 
En ıon sistem ayarlı fitil tertibatlı 

DEMON 144 
Petro\ ocak\arını tercih ediniz. 

i\lavi alevini i stedi ğlnl z derecede ayar edebilirsiniz. Bütün 
kuvveıile yandı~ı zaman saatte 100 ~ra ·n petrol yakar 

FIATI YALNIZ 260 KURUŞTUR 
Satış yerleri: l"mum Türkiye için yegane deposu Dejii Giyarmati, Istanbulda 
kurukıhveci hanın da No. 21 ve Galatada l\lahmudiye caddesi No. 24, Perşempe 

pazar • 'o. 19 Beyoğlunda Balıkpazar, Kristal mağazası 

lsıanbul da ve taş ra da DE~10N ocakları satmak isteyen toptancı l ar depomuza 

Ankara 

müracaat edebilirler. 

Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 1Haziran934 tarihinde n31Mayıs935 ta
rihine kadar bir senelik aşağıda yazılı muhtelif erzak ihtiya· 
cı 1 O Mayıs 934 tarihinden 30 Mayıs 934 tarihine kadar yir 
mi gÜn müddetle ve kısmen aleni ve kısmen kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şerait ve evsafını 
ve cins ve mık.tarını öğrenmek üzere Istanbul'da Sıhhat ve iç 
timai Muavenet Müdürlüğüne ve ~nkara'~a he~ gün öğle
den sonra Hastane idare memurluguna ve ıhale ıçın de 31 
Mayis 934 perşembe günü saat 13 de Hastanede müteşekkil 
Komisyona teminatlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2352) 
Tel Şehriyesi 
Nişasta 

Ekmek 
Et 
Kesme Şeker 
Yumurta 
Limon 
Kuru soğan 
Kuru Bamya 
Un 
Sade Yağı 
Gaz Yağı 
U ryani eriği 

Çamaşır Sodası 
Kuru Fasulya 

., Kaysı 

" " Pirinç 
Makarna 
Patates 
Süt 
Zeytin Yağı 
Mazot 

Pirinç unu 
Çay 
Domates Salçası 
Muhtelif yaş sebze 
Yoğurt 
Sabun 
Benzin 
Kok Kömürü 

2701 

..................... 
Deniz yolları 

lŞLETMESI 
Acenteleri: Karaköy KöprÜbaiı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel. 22740 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 27 Mayıs 
CUMARTESİ ıo da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidifte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dal
yan, Fethiye, Kalkan, Kaf, Fi
nike, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin' e. Dönütte bunlara ila
veten TruJucu, Kuşadası, Geli
bolu'ya uğrayacak yalnız Ana
mur'a uğramıyacalchr. (2737) 

AYVALIK 
sür'at yolu 

NİLÜFER vapuru 26 Mayıs 
CUMARTESi 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2738) 

ŞARK MERKEZ ECZA 
Türk Anonim Şirketinden: 
25 Mart 934 tarihin.le toplanan umumi 

heyetin kararile hissedarlara iki numa-

ralı l.upona verilecek yüzde 6 temettü 

için 1 haziran 934 tarihinden itibaren 

Şirketin Horasancıyan hanındaki mer-

kezine müracaatlan ilan olunur. (17004) 

Hali Tasfiyede bulunan 

IST ANBUL MA VNACILARI 

Türk Anonim Şirketinden: 
14 Haziran 934 tarihine müsadif per• 

şembe günü saat 10 da Şirket idare 
Morkezi olan Calata'da Ovagimyan ha· 

nırun birinci kabndaki dairede heyeti u
mumiyenin toplanınaıı takarrür eyledi-
ğinden h:asedaranın bu içtimada bazı~ 

bulunınaları ve içtimadan bq gün eve• 
line kadar sahip oldukları \>iue ''netle· 
rini tevdji t uretile vesika almaları Jü .. 
zumu ilan olunur. 

Ruzname: 
• - Tasfiye heyetinin raporunun kı· 

raati 

2 - Murakıp raporunun kıraati, 
3 - Tasfiye bilançosunun kıraati, 

4 - Ta&fiye heyetinin ıelahiyeti hak· 
kında teklif. (16999) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Devir hareketli cephane asansörle

rinin aJt kısmını kapamağa mahsus ter .. 
tibat" hakkındaki ihtira için istihsal e· 

dilmiş olan 19 Haziran 1930 tarih ve 
987 numaralı ihtira berahnın ihtiva et-
iği Hukuk bu kere baıkasma devir veya• 
hu icara verileceği teklif edilmekte otdu-

ğundan bu hususta fazla malumat edin· 
mek isteyen zevatın lıtanbul'da, Bah

çckapuda Taı hanında 43-48 numaralı 

idarehaneye müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (17012) 

ZA "r 1 : F atib Askerlik ıubesinden al

<lığnn terbia tezkerem ile bü\'İyet cüz

danımı zayi ettim. Yenileri çıkaracağım

da n eskilerin hükmü yoktur. Antares 

vapuru telsiz memuru 321 tevelütlü Şev· 

ki oğlu Ekrem. 

CT üncü kolordu ilanları 

N~ Kuı~ 
Sandal 6 Kadıköy Osmı>.n Isrn:ıil Tataı 31 ila 34 70 11,. 

7 ,, İsmail Mu;;~afa ,, ,, 70 11 
8 ,, Muharrem Mehmet Cehir ,, ,, 70 11 ' 
9 ,, lbrahim Hüseyin ,, ,, 70 11 

10 ,, Omer lsmail ,, ,, 70 11, 
11 ,, Arif İsmail ,, ,, 70 11 .!' 
12 ,, Ali Çavuş Osman ,, ,, 70 11 !: 
13 ,, lsmail Mehmet Hara vey ,, ,, 70 11,!: 
14 ,, Mustafa Osman Akça ,, ,, 70 11 ,~ 
15 ,, Raif Mustafa ,, ,, 70 11,f 
16 ,, Osman Mustafa . ,, ,, 70 11,9 
17 ,, Rüstem Ali Recep ,, ,, 70 11,9 1 

18 ,, Mehmet Ali ,, ,, 70 11,9 ı 
19 ,, Hüseyin Hasan ,, ,, 70 11,9 ) 
36 ,, Ismail Mehmet ibiş ,, ,, 70 11 ,9 ı 
47 ,, M. Hasan Kadir ,, 70 11 ,9 
48 ,, Numan Hüseyİn Çelebi :: ,, 70 11,9 1 
50 ,, Osman M. Kavuncu ., ,, 70 11,D 
51 ,, Osman Mehmet Zenkili ,, ,, 70 11 9 J 
52 ,, A. Mustafa Akbaba ,, ,, 70 11 . 9 ) 
54 ,, Osman Ismail Liifçı ,, ,, 70 11 ,9) 
55 ,, M. Mehmet Çpul ,, ,, 70 11 91 
57 ,, M. lsmail Paralı ,, ,, 70 11 ,9:J 
60 ,, Bekir Osman Mustafa ,, ,, 70 11,9"1 
64 ,, Ismail İsmail Memas ,, ,, 70 11,90 
68 ,, İsmail Hasan Keşah ,, ,, 70 11,90 
70 ,, Mustafa Ali Kurumlu ,, ,, 70 11,9 :3 
71 ,, Abdürrahman Mustafa ,, ,, 70 11.9) 
72 ,, Ali Abdullah Y abaşı ,, ,, 70 11, 9 '.l 
73 ,, Mehmet Mehmet İsmail ,, 11 70 11 9 
74 ,, Hasan Hüseyin Alınaskuş ,, ,, 70 11,9 
75 ,, Hüseyin Hüseyin Kadı ,, ,, 70 11 9 
76 ,, ldri:ı Ha!il Kukmcn ,, ,, 70 11,9 ) 
78 ,, Hasan Hasan Cebir ,, ,, 70 11 ,93 
79 ,, İsmail İsmail Civelek ,, ,, 70 11.90 
80 ,, Halil Mustafa Keşan ,, ,, 70 11 9!) 
82 ,, Kadir Y akup Kadir ,, 70 11 ,90 
84 ,, Mehmet lsmail Turkin :: ,, 70 11,90 
85 ,, Ali Mustafa ,, ,, 70 11 ,9J 
88 ,, Ahmet Abdullah Lafçı ,, ,, 70 11,91 
90 ,, Hüseyin Hasan Cicelek ,, ,, 70 11,SO 
91 ,, Şevki Hasan ,, ,, 70 11,90 
92 ,, Ali Sakir imam ,, ,, 70 11,9[) 
95 ,, lsm;il Mehmet Kadir ,, ,, 70 11 90 
96 ,, Halil Halil Abdullah ,, ,, 70 11,91) 
97 ,, Mustafa Mehmet Cebir ,, ,, 70 11,9!) 

100 ,, Mehmet Mehmet Kara ,, ,, 70 11,90 
789 ,, lbrahim Hasan Civelek ,, ,, 70 11,!}0 
790 ,, Mehmet Mehmet Derviş ,, ,, 70 11. 90 
902 ,, Mehmet Mustafa Kara Bucak ,, ,. 70 11,90 
903 ,, Sükrü Y unu11 Musa ,, ,, 70 1 L9 ') 

77 ,, Ali Mehmet Mocur ,, ,, 70 11.9f.l 
1843 ,, Mustafa Mehmet Civelek ,, ,, 70 11.90 
1850 ,, Mehmet Mehmet Kadı ,, ,, 70 11 9!} 
1855 ,, Kamil Ömer Yakup ,, ,, 70 11 90 
1856 ,, Osman Kara Lafçı ,, ,, 70 11 9!) 
1854 ,, Ahmet Mehmet ibiş ,, ,, 70 11 90 
1'860 ,, Halil Mehmet Kürkmen ,, ,, 70 11 90 
1861 ,, Fazlı Emrullah ,, ,, 70 11,93 
1862 ,, Mehmet Osman Kükme11 ,. ,, 70 11 ,90 

:: 1863 ,, Mehmet Ahmet Kevikli 
11 

,, 70 11 90 
1864 ,, Mehmet Omer Mezan ,, 70 11 9'.J 

" 1869 ,, Ismail Osman Lafçı oğlu :: ,, 70 ı ı 90 
" 2058 ,, Mehmet Mehmet Kusur ,, ,, 70 11 ,90 
" 2059 ,, Hüseyin Ahmet ,, ,, 70 11 9'J 
" 2060 ,, Kadir Osman Yüzbaşı ,, ,, 70 11.90 
" 3 Mo<l Hüseyin Mehmet Çamamlı ,, ,, 70 11 90 
:: 5 ,, Ali Ilyas Köse ,, ,, 70 11 91) 
,, 77 ,, Ali Mehmet Mehmet Mocor ,, ,, 70 11 9'.J 
,, 87 ,, lsmail lsmail Türkmen ,, ,, 70 11 9LJ 
,, 135 ,, Hüseyin Rifat Heyt ,, ,, 70 11 90 
,, 13li· ,, Dursun Ali Ahmet , ,, 70 11.9'.J 
,, 1080 ,, Salih Hüseyin Danayaş ,, ,, 70 11 90 
,, 1082 ,, lbrahim Hüseyin ,, ,, 70 11.90 

1083 ,, Mehmet Nabi, Nazmi ,, ,, 70 11,90 
" 1084 ,, Y akup Mustafa ,, ,, 70 11 . 90 
" 1085 ,, Aleko Deyomandi 

11 
,, 70 11.90 

" 1087 ,, Pedo Boğos ,, ,, 70 11,93 
" 1088 , , Miltiyadi Y orgi ,, ,, 70 11. 90 
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" 2052 ,, Hakkı l!alit ,, ,, 70 11,90 
M. M. V. SA. AL. KOM. " 2055 ,, Koço Manol Mihal , ,, 70 11 90 

dan: " 2056 ,, Dimitri Andon ,, ,, 70 11.9!) 
Hava kıt'atı için lzmirde Re ;; 2067 ,, Liyazar Andon ,, ,, 70 11 90 

§adiyede İnşa edilecek olan bir ,, 2070 ,, Mahmut Mustafa Kurt Ilyaa ,, ,, 70 11,90 
hangar kapalı zarfla münaka - ,, 2083 ,, Ketun Kararbet ,, ,, 70 11.90 
saya konmuştur. İhaleli 2. ,, 2092 ,, Ali Şakir Mehmet Ali ,, ,, 70 11.90 
6 • 934 Cumartesi giinü saat ,, 1225 ,, Ali Şakir Mehmet Ali ,, ,, 70 11 .93 
10,30 dadır. Taliplerin şartna- ,, 2105 ,, Mehmet Ilyae. Kamil ,, ,, 70 11 91 
meyi görmek üzere her gün öğ ,, 2106 ,, Şevki Ömer Baba ,, ,, 70 11·9 () 
leden evvel ve münakasaya iş- ,, 211 l ,, Yunus Dursun Damabaş ,, ,, 70 11,90 
tirak için de 0 gün ve vaktin- 2159 ,, Garbis Sahak ,, ,, 70 11,90 
d " 2 Agop 70 11,90 

en evvel teklif ve teminat ,, " . . • • " " · 
mektuplarile Ankara' da M. M. Kadıköy Ma~ye şubesınce .. 930. senesı ıçın yukarıda isim ve adreslen yazılı mükellefler 
V. SA. AL. KOM. na müra • namına tarhedilip hızalarmda g.osterıl~1! k~zanç ~~~gilerine ait ihba~nameler ikamı:tgah
caatları. (3520) (2244) larmm malUın ol1!1aması d?layı~ıl~ teblıg e.dile~;dıgınde~w Hukuk Usulu Muhakemelerı ka-

2630! nununun 141 incı maddesı mucıbınce keyfıyet ılanen teblıg olunur. (2677) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins:. ve mevkii Kirast Müddeti 

Buğaziçinde Balta Limanında .. 
Dutlu Bostan denilen sebze bah 
çesı. 

Yıldızda Polis Mektebi Bakka- 270 

3 Sene 

1 Sene 

liye, Kahve, Berber ve Lostra: 
cılık mahalli. 

Yukarıda cins, mevki, müddet ve senelik kiraları gösteri 
len yerler 27-5-934 pazar günü saat 14 de açık arttırma usu
lile kiraya verilecektir. lstekl ilerin pey akçelerile müracaat a 
rı. (M) (2199) 


