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Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlA Tl 5 KURUŞTUR 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Büyük Millet Meclisi, şu gün
lerde en srkı ·bir çalışma içinde 
~~rakabe vazifesini göriiyor. Mec
lısın; tatilden evvelki birkaç haf· 
taaı daima yüklü ve (dolu) olur. 
': e~i sene bütçesinin, mühim teş· 
kıla.- kanunlarının hazı yeni ver-. . 
gı mevzularının müzakeresi mev
zuu bahistir. Bu müzakereler, 
hıemlekette tabij olarak, bir ne
vi dikkat ve Jıassasiyet uyandırı
yor. llaveye lüzum yok ki, bu 
dikkat ve hassasiyet; meinleketin 
bellibaşlı kuvvetlerinden biridir. 

Tabiidir ki, her yeni vergi, 
nıevzu ve mahiyetine göre dar 
veya geniş bir mükellefler kütle· 
si üzerinde tesirini hissettirir. 
Bütün marifet; bu tesirleri öl
çerken hazan olduğu gibi, mü· 
balağaya gitmemektir. Kendimi
zi mübalağaya kaptırmamak için 
§U hakikatlere candan inanmalr
dır: 

1 - Hükumet, mali intizamı te
min için, bütçesini muvazeneli 
bulundurmağa mecburdur. 

2 - Bütçenin muvazenesini te
min için hükumetin alacağı ted
birler, mutlaka normal olacak
tır. Vatandaşların haklarını ve ka
zançlarını hiçe indirecek veya on
lara dayanamıyacakları külfetler 
Ve mükellefiyetler tahmil etmek 
cümhuriyet idaresinin aklından 
geçmez. 

3 - Bütün tedbir ve kararlar
da milli paranın sağlamlığını ko
rumak esasi, her düşünceden üs
tün tutulur. 

4 - iktidar fırkasının ve do
layısile hükumetinin karar ve 
prensiplerinde sermaye aleyhtar
lığı, şahsi teşebbüs düşmanlığı 
yer bulmaz. 

5 - Hükômet; memleketteki 
tasarruf hareketini durduracak 
tedbirler değil, bu medeni hare
keti teşvik edecek kararlara git
mek fikrindedir. 

Saydığımız bu esasları; Büyük 
Millet Meclisi ve onun hükumeti 
hiç bir sebep ve mülahaza ile ih
nıal edemez. Çünkü bunlar; in
kılap fırkasının dayandığı akide 
Ve prensiplerden başka bir şey de
ğildir. 

)• Şunu da unutmamalı ki, ma· 
1 Ve iktısadi vaziyetimiz; anor· 

illa!. tedbirlere gitmeyi icap etti-
tecek bir halde değildir. Buhran 
•eneleri içinde iyiliğe ve nornıale 
doğru her gün biraz daha mesa
fe alıyoruz. Yeni sene bütçemizi 
tevzin için fevkalade tedbirlere, 
•iiır mükellefiyetlere müracaat et
llıeınek te bu hakikati teyit etmİ· 
l'or mu? Milli müdafaamızı kuv
"~tlendi~mek için alınması düşü
llulen tedbirler bile normal hu
dutların içindedir. 

Sulh ülküsüne olan sevgimiz 
\'e bağlılığınıız; tecavüzi bir hari
c:i politikanın icap ettirdiği nıüt· 
hi§ silahlanma masraflarına kat
l~nnıak mecburiyetinden esasen 
bızi kurtarıyor. Beynelmilel mÜ· 
nasebetlerin ve umumi politika
nın bugünkü icabı; her memle
khetin milli müdafaasını biraz da-

a kuvvetlendirmesi, yalnız ve 
:Yalnız kendi kuvvet ve vasıtalarıkf güvenmesi merkezindedir. Tür-

renin ise umumi politika ale
~llıde müstesna bir vaziyeti var
cl r: Hiç bir devletle ihtilaf halin
.e değiliz. Müesses, herbangi bir 

'!l'aai nizaIDI değiştirmekte husu
:• bir alaka ve menfaatimiz yok
t lir. Politikamız, bütün manasile 
f:dafiiidir. Bu ~olit!kada mu~_af-
~ olmak için hıç hır engel gor

~11Yoruz. Muhakkak ki; bu mu· 
affakıyeti kolaylaştıracak ve bi

ra~ evvel tahakkuk ettirecek a
:1ller~.'1 .başında ha!~mız • t~r.afın

n hukumetin dahılı harıcı ıktı· 
'ad· ' 

• 1 - ve bir kelime ile - umu-
bıı ı>olitıkasına candan inanmak 
bıaddesi geliyor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

~-::--~----<>------~ 
eniz ticaret müdürlüğü 

kadrosu 
N Deniz Ticaret Müdürü Müfit 
l"~~~~t Bey, Deniz Ticaret Müdür
kligu ıle Liman Reisliğinin yeni I 

adro ve bütçeleri hakkında lktr
~at Vekaletile temasta bulunmak 
~dere bu ak9amki trenle Ankaraya 

gı er,.•·H1., 
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Mecliste dün b~tçenin _ 
müzakeresine başlandı 

• 
lktısat Vekaleti Teşkilatı -

Celal B. Mecliste beyanatta bulundu 
ve "ihtısası ödemek lazımdır,, dedi 

Maliye Vekilinin bütçe hakkında izahatı 

l ktısat Vekili C etaı o ey 

ANKARA, 27 (A. A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün öğleden evvel 
saat onda reis vekili Refet Beyin 
reisliğinde toplanmıttır. 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 934 
bütçesini ve Jandarma Umum Ku
mandanlığı 1933 senesi bütçesinde 
22 bin, Nafia Vekaletile Ankara 
Şehir imar Müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 50 bin liralık münaka
le yapılması, lktısat Vekaleti teş -

kilat ve vazifeleri hakkındaki ka -
nun layihalarmı müzakere ve ka
bul etmit ve Türkiye Cümhuriyeti 
ile Bulgaristan Krallığı arasında 
akdedilen ticari itilafname ile Tür
kiye Cümhuriyeti ile ltalya Hükô
meti arasında akdedilen ticaret mu 
kavelenamesile ticad mübadelata 
a it tediyatın tanzimine müteallik 
itilafname ve müzeyyelatının tasdi
kine, ve Yunan Parlamentosu aza
sının Türkiye Devlet Demiryollarx 
üzerinde meccanen seyahatlerine 
dair kanun layihalarının birinci 
müzakerelerini yapmıştır. 

Bulgaristan hakkındaki sual 
ANKARA, 27 (A. A.) - Büyük 

Millet Meclisinin bugün öğleden ev 
velki toplantısında Türkiye Cüm -
huriyeti ile Bulgaristan Krallığı a
rasında akdedilen f cari itilafna -
menin tasdiki müzakeresi esnasın
da Diyarbekir Meb'usu Zülfü Bey, 
söz almış ve Bulgaristanda bir hü. 
kumet tebeddü'.ü olduğundan ha -
hisle reiskare gelen yeni hükfi.me • 
tin bugünkü siyaseti nedir? diye 
sormuttur. 

Hariciye Vekaleti vekili Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya Bey şu ceva
bı vermiştir: 

Bulgaristan' da dah'li vaziyet do
layısile hükumet tebeddülü olmuş

(Devamı 5 inci sahifede) 

Türk(qe ve Avrupa sulhü 

Tevfik Rüştü Bey M. 
Barthou ile görüştü 

iki devlet adamı arasında Avrupa sulbünü 
tarsin edecek meseleler konuıuldu 

P ARiS, 27 A. A. -
Tevfik Rüştü B. in bu 
sabah M. Barthou ile 
yaptığı bir saatlik mü- ·ı 
kaleme, M. Doumer· 
gue ile olan kısa konuş 
ması gibi, tam bir sa
mimiyet ·havası içinde 
cereyan etmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey ve 
M. Barthou Avrupa. 
nın umumi vaziyetini 
tetkik etmişlerdir. Bil
hassa Merkezi ve Şar
ki Avrupa vaziyeti ta
hiatiyle nazarı dikkat 
!erini celbedecekti. 
Balkan misakı - ki 
Türk hükumeti bunun M. Barthou ve T evlik Rüştü B. 

·akdinde en faal bir amil olmuştur· kinıülü mükaleme mevzuunun bat 
ve Bulgar s:yasetinin sükôna ve lıca meselelerinden birini teşkil et-
komşulariyle mukarenete doğru te· (Devamı 6 mcı sahifede) 

Esrar perdesi yırtıldı 

On sene evvelki. cinayetin 
bütün safahatı tesbitedildi 
Katiller ölüyü gömmüşler ve kendisine 

betondan bir mezar da yapmışlar 

f 

Tahkikatı bizzat idare eden Müdde
iumumi başmuavini lsmail Hakkı 8. 

Bundan on sene evvel i~lenen 
ve esrar perdesi o zaman yırtıla
mıyan bir cinayetin bütün karan
lık noktaları nihayet tamamen ay· 
dınlanmıs bulunuyor, 

E vvellsi gün, Sirkecideki otel
lerden birisinde bulunan ceset, 
bu eski cinayetin faillerinin tesbi
ti hususunda mühim bir ipucu va
zifesini görmüştür. 

Ceset nasıl bulundu? 
Cesedin meydana çıkarıldığı 

~er, Sirkecide Demirkapı civarın· 
la Nöbethane caddesinde 24 nu
ıaralı dört katlı bir evdir· 

Burası, hemen yapıldığı tarih
.enberi otel ofarak kullanılmış, 
senelerderılberi muhtelif kiracılar 
değiştirmiştir. Bina, Mehmet .\li 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Dekmir .. muhhaff~zldlar =yeni Adliye layihaları~ 
as erı ma a ı e _ d•• -M 1. ·ıd· ~ 

tahrikat yapıyorlar~ un . ec ıse verı 1 ~ 
. = e 
Bu _tahrikatın Madam ~ Kanun lô.gihalarının esasları ; 

Lupesko aleyhine = = 
~lduğu bildirilmektedir =Bazı kanunlarda değişiklikler yapı- ~ 
BüKREş, 21 CA..A.> - Siyasi -=- lıyor. Adliye teşkilatı, maaş cetveli -=~ 

buhranın önüne geçmek üzere dün 
ak,am da gayret := ANKARA, 27 (Telefonla) • larında ve bunlarla alakalı ka- :S 
sarfına devam e- :: Adli layihaları hükumet bu sa • nunlarda bazı deği,iklikler ya • = 
dilmi,tir. Muhte- _ hah Meclise vermiştir. Bu layi- pılması hakkında layiha, ;;;;; 
lif fırkalar arasın = balar Adliye ve Bütçe Encümen- 3 - Ceza kanunun~ tadili • ~ 
da cereyan eden = lerinden mürekkep muhtelit en· tına dair layiha. . e 
müzakeı·atın neti ~ cümene havale edilmiştir. Heye- 4 - icra nnıhakemelerı us~ - = 
cesi, 29 Mayıstan S ti umumiye içtimaını müteakıp lü kanununun bazı maddelerı · ::;; 
evvel belli olmı- = muhtelit encümende Adliye Ve· nin değiş'.irilmesi hakkındaki 3 
yacaktıı·. :S kili Saracoğlu Şükrü Beyin hu - layiha. 3 
BUOAPEŞTE, § zurile tetkik edilmiye başlanan 5 - Hakimler kanunu layiha-:ı 

27 AA N 1 -=- bu layihalar •un!ardır: sı, =:::ı .. - ya- " 
eoaiujsag gazete- § 1 - Adliye te~kilat ve kadro- 6 - ilam ve tahsil harçları ü- §l 
sine göre Romanya Demir Muhafız 3 larında yapılacak değişikliklere zerinden alınacak resim ve mah.:3 

lar teşkilatı, askeri mahafilde büyük § dair layiha, kumlardan geri alınacak ekmek§ 
bir faal"yet sarfetmekte ve hüku- - 2 - Adliye teşkilat ve kadro- (Devamı 6 ncı sayı/ada) = 
met b(n!~::.k~ t~n~~~iti%e rey ya- 5illllll il lllll lllllll lllllll llllllllllll llllUI 111111111 il lllllll lllll il lllll il lll il lll il lllll lllll lllHllllllll llH 1111~ 

Milli Müdafaa 
Pulları basıldı 

-o---

Darphane yeni gümüş ve 
nikel paraları da hazırlıyor 
r - - - -- f ı 

1 

[ 

1 

1 
.ı 
1 

Müılalaa pullanııılan bir 20 ku. 
rufluk nümune 

Son günlerde Darphanede ve 
Damga matbaasında pek hararetli 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. 
Damga matbaasında müdafaa pul-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

A vusturyada 
Bombalar patlıyor 

T ethişçiier gene birçok 
hadiseler çıkardılar 
ViYANA, 27 ( A.A.) - Tetfıis

çileı·, birçok suikastlar yapmışla; .• 
dır. Hitlerin doğmuş olduğu fchir 
olan Braunau'ın elektrik santralı 
miihinı surette hasara uğranıı,trr. 
Viyana Belediye Dairesinde bit" 
bomba infilak etmistir. l:ıtİTyada 
ka:n Grc1dwien de istasyon şeline 
bir bomba atılmıştır. 

Maarif Vekili 
Bekleniyor 

Maarif vekili Hikmet Beyin 
haziran ortalarında şehrimize gel
mesi beklenmektedir. Hikmet Bey 
ıehrimizde üniversiteye ait bazı 
işlerle uğraşacaktJT. 

Üniversite bahçesinde inşa edi
lecek olan rasafhane binas1, ne
batat ve hayvanat enstitüleri işi 
de bu yaz halledilecektir. 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında f!Ördüklerimiz 
3 üncü sahifede 

., 
Sapanca trenı · •• 

FELEK 

'Adalet 
Mümtaz F AlK 

4 üncü sahifede 

içtimai bahisler 
Galip ATA 

Samiye Cahit H. anlatıyor 
-

Sporcu için korku 
Yok, yalnız 
Hedef var! 

-·-
Rüzgarın tazyıkından ne
fes a~amıyordum, yüzü
mün derileri parçalanı-

yordu, araba 130 la 
koşuyordu! 

Gazetemizle T uring Klöbün ter
tip ettiği otomobil yarışlarında F e• 
nerbahçe namına yarışarak üç yıl
dır rekor kıran ve erkekler arasın
da bile birinciliği kazanan ilk ka
dın otomobil yarıtçımız Samiye 
Cahit Hanımla yarıtı kazandığı o
tomobilin yanında ııörütlük. 

Kendisinde derin bir spor heye
canı olan Samiye Cahit Hanım bi
ze otomobil sporu hakkındaki his
lerini anlattı: : 

- Direksiy~m lrullaruruya batlı-
yalı dört yıl oluyor. Fakat yarı' 

Samiye Cahit Hanım 

hevesim daha eskidir. Şimdiye ka 
dar muhtelif marka otomobiller 
kullandın>. Ağır ve lüks otomobil
ler benim spor hevesimi tatmin et
miyordu. Onun için en t•iiratli A
merikan otomobillerini tercih et • 
tim. 

ilk yanfla .. 
llk yan~ girdiğim zaman dört, 

silindirli bir otomobilim vardı. llk 
'(Devamı 4 üncü sahifede 1 

• 
ikinci konkur ipik 

Dünkü müsabakalar çok muntazam 
oldu, Cevat Bey birinci geldi 

Sipahi Ocağının ikinci konkur i
pik müsabakaları dün Taksim sta
dında Ordu Müfettiti birinci ferik 
Fahrettin, Kolordu kumandan ve· 
kili Akif. Süvari Müfetti'i Mürsel 
paplarla güz'de simalardan müte
tekkil bir ka!abalık huzurunda saa 
15 te yapıldı. 

Birinci müsabaka: Çocuklara 
mahsus gösteriş müsabakaları idi. 
Minimini yavruların Türk çocukla
rına mahsus bir enerji ile, kudret-

. !erine göre yapılmış manialar üze
rinden atlamaları takdirle seyredil
di. 10 yaşında Ümit Behçet Bey teb 
rike layık muvaffakıyet~er göster· 
di. 

ikinci müsabaka: Geçen hafta bi 
rinci, ikinci, üçüncü gelmemiş si -
villere mahsustu. Bu müsabakaya 
310 metrelik bir parkur üstünde, 

1 
en yükseği 0,90 olmak üzere 1 O ma
niadan aşılarak kazanılacaktı. Bu 
kotuya 9 at iştirak etti. Süreyya B. 
Cazip namındaki atı ile birinci, 
Nusret Bey Bücür'le ikinci, Osman 
Bey Hırçınkızla üçüncü, Emin Bey 
Şi.fyanakla dördüncü geldiler • 

Üçüncü müsabaka: Sipahi Ocağı 
mükafatı ismini taşıyan bu k~u za
ti atlara ve sivil binicilere mahsus
tu. 420 metrelik parkur üstünde se
kiz tanesi 1, 10; 4 tanesi 1,20 olmak 
ü:ı:ere 12 man'den müteşekkildi . 
Orhan Aziz Bey Ay'la birinci, Ü
mit ismindeki bayvanile de ikinci, 
Osman Bey Hırçınkızla üçüncü 
gelmişlerdir:-- Melahat Hanım çok 
muvaffakıyetli atlamasına rağmen 
hayvanın itaatsizliği yüzünden ik
mal edemedi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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HARİCİ HABERLER 

İttihat ve Terakki! 
<BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN eıRAKTrGı vEslKALARA coR.E> ı' En mühim gün 

Arnavutlara_ Sultan Hamit.aleyhine yarın silahsızlanma İşinin Soyadı Kanunu Mecliste 

dağıtılan beyanname! k b t• b IJ• 1. k 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Adliye Encümeni Soyadc Kanun la

yihasının tetkikini ikmal etmiş ve layiha ruznameye alınmıştır. 

!.im ç.iğnetti? Bulgarlar eşkiyalık- nız. • a } e ) e ) 0 a ca 
la basladık'arı zaman hükumet or- l,te ıslahat diye Priftİne sancağı
dular0 getirtti, Rumeliyi askerle dol- na girdiler, yarın İpeğe, Prizrene, 
durdu. Her tarafta müslüman kanı ı ve Jşkodr...ra da gireceklerdir. He . 
seller gibi akıyordu. Hükumet is· pimizi ellerinde ea'r edecekler, ak
lıi.mlara bakmadı, Bulgarların kılı- lımızı batımıza. toplıyalım. Biz ken 
cından kurtarmadı. En büyük ko • dimizi ıslah e'!2mez miydik? Bizim 
!ordusu ile Arnavutluğun üzerine akıllr adamlarımız yok mıydı? Bun 
yürüdü. !ar lıep zalim Abdülhamid:n yüzün 

Ey din karde,lerimiz, o vakit den gördüğümüz felaketlerdir. ih. 
gi>rmediniz mi,Ybert almadınn: mı? tim:ıl ki yakında bütün Rumelin
Sultan Hamit, en büyük düşmanlı- den askerlerimizi de kovacaklar, 
ğının isli.mlara kar•ı olduğunu gös hepimizi rezil ve esir edecekler. S · z 
terdi. Ömer Rüttü P14a, Ni.aır Pa- ki hakikaten Müslümansınız, siz ki 
ta askerle Üzerlerinize yürüdüler. hakikaten Ala~hın en namuslu kul
Kosovada, Manastırda Bulgarlar ları, Peygamberimiz efendimiz'.n 
ialam kanı 'çerlerken Sultan Hamit en cesur ümınetisiniz, siz ki din ve . 
Arnavutluğu vurunuz diye Ömer millet uğurunda ölmekten korkmaz 
Rü,tü Pa.-ya telgraflar çekiyor ve sınız, arbk sabretmeyiniz. Sultan 
emirler veriyordu. Y akovayı çiğne- Hamide itaat etmek küfürdür. Zira 
diler, ipeğe, Prizrene yürüdüler. Muırın, Hindin en büyük üleması 

Cemiyeti Akvam yarın hayatının 
nazik gününü yaşayacaktır 

en 

CENEVRE, 27 (A.A.) - Sunday 
Tiınes gaı.eteoinin yazdığına göre, Ak
Yam Cemiyeti yarın, hayatının en na
zik demini yafıyacaktır. Filhakika ter
ki teslilıat büronı, yann, cemiyetin ıi
li.hlan hmdmıa dav_asından feragat ~ 
dip etmiyeceği luıldu...la karar vere
cektir. Maamafih M. Hendeı-son, bu 
hususta bımamile ümidini keomiı ~ 
fildir. 

azaltılması ve tahdidi,. dir. Halbuki 
lngiliz ve ltalyan mullllrvelename proje· 
leri Almanyanın ask<oti kuVYetlerinin 
arttınlmınmı derpİf ebne.lrteclir. Bu 
projeler iıe wnumi lromiıyo- tevdi e· 
dilmiı olan vazifenin Çfl'Ç>f!Vesi içine 
giremez. 

Encümen her Tü rkün soy adı kullamnasım, soyadımn isimden son
ra yazılmasını kararlaş "ırmış ve soyadlarının koea}ar tarafından bulun 
masını ve rütbe, aşiret, memuriyet, yabancı isimlerle büyüklerimize, ata 
larımıza ait isimlerin soy adı olarak kullanılmaması için layihaya hü
kümler ilave etmiştir. Layihaya göre kanunun nesrinden itibaren iki 
sene zarfında herken ıoy adını koymuş bulunacdk, koymıyanlardan 
be, liradan onbeş liraya kadar, kendilerine verilecek vazifeyi ihmal 
eden ihtiyar heyetleri, belediye memurlan on liralan, elli liaya kadar 
hafif para cezası vereceklerdir. Memurların bu kanunu tatbik edebilme 
lerinin temini için soyadlannı nüfus kütüğüne ve doğum kciğıtlannı yaz 
ma ifİ.nde ihmali görülen mc•nurlar hakkında, kaymakamlıklar bir haf 
talığa, valiler onbeş günlüğe kadar maaş ceuısı göreceklerdir. 

Bu ıerait altında M. Hendersonun 
Milletler Cemiyeti komeyinden daha 
evvel davranarak umumi komisyonun 
mii.kelleıf olduğu v_azifeyi ifa edeııneıui~ 
olduğunu söylemesi ihtisnal dahilinde· 
dir. 

Kanunun neşrinden 6 ay sonram uteber olacak ta~ikı için bir nizam
name yapılmı,tır. 

• 
Heyeti umumiye içtimaında, Sov

yet hüıkümetinin noktai na.zannı izah 
"'*ıadile M. Litvinofun bir nutuk İ· 
Ht etmeoine intizar edi"'"'4rte olduğu 
ribi, Fnınsa hariciye na:zm M. Bar
thounun da, Almanya Venailles n ua
bedeai .ı.ı.amı hilifma silô.blan;.1J<ta 
devmı ettik\:e, Fransanın, hiçbir veç· 
J.ile ıila!ılann tahdidine taraftar ola
mıya oağıru teyit eotmesi muhtemeldir. 

/2m ir - Kasaba hattı alındı 

Bu takdirde konsey, müzakerat. bat
lca bir zemine nakkderek ıiliılılan.n 
tahdidine müteaUik aleliıcle bir mua
heclenameye esas -olacak bir mukave
lename ile neticelenecek ça~ mii· 
racaat ebneği düıünm,ıi muhtemeldir 
ve bu iıhtimal, mutasavver Ve münııkün 
yqine ç.oredir. 

"ANKARA, 27 (Telefonla) - lzmir. Ktuaba laattımn ırahn alın. 
ması için devam eden müzak ereler neticelenmİf, hükfimet ve 1irket 
mümessilleri tarafından satın alma mukaııelui bu aksam parafe e. 
dilmistir. ' 

Ey Arnavut milleti, gözleriniz a- bu hl\in paditahın hal'ine fetva ver 
çınız, dostu dütmandan aeçiniz.Fe- diler. Kur'anlar, ayetleri camiler- . 
lıiket !:'Ünleri geliyor. Rumeli el - de, medreselerde okunmayan, ha. 
den gidiyor. Siz de elden gidecek- diai !erifleri ıild"ren, Jali.ınnı mül
siniz. Arnavutlar gibi serbest veyi- küne dütmanları sokan, milleti ha-

M"ukavelenin tastikine mütea!lik layiha ya/nnda Meclise ıeııkedile· 
cektir. 

PARtS, 27 (A.A.) - Rasicürnlıur 
un riyueb albnda toplanmış olan na
zırlar meclioi, silôııldan bırakma konfe
ran11 mesaisine iftirak edecek olan 
Fransız m.yetini tayin etmiıtir. 

Polis teşkilatı kanunu 

ğit bir m illetin hala uykuda kaldı- İn mürtetler elinde bırakan bir pa· 

Bahri tes'ihat meselesi 
NEVYOR.K, 27 (A.A.) - "Nev

yoric Herald Tribün,. gazetesinin haber 
aldığına göre, bir taraftan Amerika İ· 
le lngiltere ve diğer taraftan gene İn
giltere ile Japonya, Londrada ayn ay
rı miiza...1.ceratta bu1unınağa n.İyet ebnİş 
olmakla beraber, dünkü gün Mr. Höl 
ile M. Saito arasında vu!ru bulan mü
lakat esnaıında, her iki hük:Umetin, 
bahri teıU.'ıabn tahdidi meselesinde 
ali.kadar h""hangi hir üçüncü devlet
le ha11I olacak itir..fbm hiri!>irlerini ha
berdar etmeleri kamrlaşın11br. 

'ANKARA, 27 (Telefonla) - HükUntet polis tukiltitc kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında Meclise bir kanu;, layihası sevket -
ıniştir. 

ğma dünya taaccüp ediyor. di..-ha itaat caiz değild r, dediler. 
Bosna ve Hersek ne oldu? Sul- G.e!ecek padi,ahımız R .,.at efendi 

tan Hamidin oradaki Müslüman Hazretleridir . ., 

• Heyet, M. Barthou ;ıe harbiye, bah
.riye ve hava na::z:ırlanndan veya bun· 
lann aalahiyet sahibi mümessillerin
den ve M. Ma,~liden mürekkeptir. 

Rizede dere ve ırmaklar taştı 
karde.lerim"zin baflarına getirdi- Beyennamenin burasında bir da-
ği felaketi, sizin de batınıza getir- ha tevakkuf ederek İttihat ve Te-
miyeceğinden emin misiniz? Ora· rakki idaresin · n metrutiyetten 500• 

da lslamın şerefi, namusu e'den ra Ja milletteki taassubu bir kuvvet 
gitt". Nemse hükumeti Botnakla- zan?etmek_!e ne büyük bir hata i,. 
rın silahlarını ellerinden aldı. Bü- lemt.f oldugunu hatırlatmak istiyo· 
yüklerini, beylerini ortadan kaldır- ruz. Meşrutiyet idaresi kuvvet zan-

M. Barthou, Fransamn silihları bı· 
rakma meselesi ile Sarre meselesi hak
kın<la vaziyetini izah etmiı ve Fran· 
sanın Vaşington sefiri M. Lz6oulaye'in 
Johnson kanunu hakkmdaki raporuna 
dair malUmat venniştir. 

RiZE, 27 (A. A.) - Bq altı günden beri deııam eden fİddetli 
y~ğmurların husule getirdiği seller den de~e ve ırmaklar ICJ'!ml.f, seller 
cıııar köylerde bazı yol ııe tarlalarda tahnbat yapmıştır. Şehrin yakı
nında büyük ahfap bir köprünün yansını ııe mahallede ahıap bir evi 
sel alıp götürmüstür. 

insan ve haYııan zayiatı yoktur. 

dı. Kimisini hapsetti, kimis"ni sür- nelfği o kara cehaletten doğan ta 
dü. Sekiz Bo,nak evine ancak kör assuba el sürmekten çok korktuğu 
b ir balta verildi. Din kard~lerim"z için terakki yolunda atabileceği 
kadın gibi bırakıldı. Kadınların ır- birçok adımları atmaktan son de-
zına gecildi. Bütün fsli.miyet esir rece çekinmek~e vakit geçirmisti. 
oldu. B~na inanmıyan için"zde kim Mademki beyennamede yazıld~ğı 
var? Bunların batına gelenleri gör· vech le yalnız Arnavutlar "hakika
mediniz mi?" lcıı Müslüman,. idiler, 0 halde 
Yukardaki beyannamenin arnavut Türklerin ° taassuba son derecede 

PARIS, 27 (A.A.) - M. Barthou 
ile M. Norman Davis arasındaki miiJi
lcat esnıumda silahlan bırakma kon• 
feranıının takip edeceği usul hakkJnda 
muhtelif hal suretleri mevzuu bahsol
mu1tur. 

29 mayıs taNhinıle yapılaak mÜ· 
7.akerelerden sonra görülecektir ki u
mumi komis-yont111 mesııtis-ine devam et
"'* İmlcinı yoktur. Çünkü hu komİI· 
yona Mil~tler Cemiyeti konseyi tara· 
fmdan tevdi edilen vazife, "Silidıların 

Bu tedbirin alı~sma sebep, 1930 
tariltli Londrn konferansında zuhür 
eden biıdisatın teken-ürüne mani ol
mak gayesicir. 

Filhakika, o konferans esnasında, 
lngiltere ile Amer:Jca arasında evvel
den bir anlaşma bulunmasına rağmen, 
lngiltere •e Fransa ile ltalya beynin· 
de çıkan bazı ihtilaflar, umumi mü-za
keratı tolıir ve ancaık karnen bir iti
lafın aktim mümkün kılmı§b . 

·r ayyare resmi hakkındaki 
layihanın son şekli 

milletinin hislerini oktayan cümle· riayet etme!erir.e ne lüzum vardı? 
!erden istenin rolü oynadığı inkar Arnavut milletine karfı birçok 
edilemez. Beyannamenin ayni za- komplimanlardan ve Arnavutları 
manda Arnavut milletini N_eyana alakadar eden dedikodulardan ba
getirecek bir tarzda yazılmas~~ iti his olan bu beyennamenin sonun
ıa edildiğine şüphe yoktur. Terakki da deniliyordu ki: 
ve İttihat cem"yeti Boşnakların el- "Toaka Arnavutları da uykuda
lerinden ailahlan alındı, kadın g:bi dır. Maazallah bu cesur karde,le
bırakıldı demekle ayni ıikibete ya- rimiz de bu gidifle mahvolacaklar. 
kında Arnavutların da maruz kala. İsmail Kemal gibi ~imdi Atinada 
cağını bütün Arnavut milletine Yunan hükfunetinin paıas"le geci-
anlatmak istiyordu. Abdülhamit nen bazı alçak beyler Arnavutluğu 
tarafından sevkedilen orduların Ar satmağa çalıfıyorlar. Kendi menfa
navut topraklarını çizmeleri altın· atleri için lslamların namusunu ber 
da çiğnemekte oldukların Arna- bat ediyorlar. Ey Arnavutlar, iyi 
vut milletine hatırlatıyordu. Bu tah biliniz ki en büyük düfmanlarımız 
rikamiz sözleri ortaya atmak Arna.- k~ndi aramızda, kendi içimizde· 
vutları Abdülh amidin zalimane i- dır. Evvela içimizdeki bu dütman· 
daresine karşı ayaklandırmak için !arın vücutlarından milletimizi kur-
9üphes" z faydadan hali değildi. Yal taralım! 

nız, atılan bu galeyan tohumları- Nemse hükfuneti aranıza aaldır-
nm Tıasadı hangi zamana tesadüf d • . I 
deceğini de hesaba katmak la' zım-e ıgı gız İ adamlarile Laf nleri, bu-
d M lup Arnavutluğu zaptetmeğe çalıfı· 

'· .. aattee~süf bu tohumların mah yor. Su:tan Hamit ise cesaretinizi 
sul.u mefrutıyetten sonra if bllfına muhaza edeceği yerde ellerinizden 
lttıhat ve Terakki idaresi zamanın· silahları almak, sizi d · ri diri düt
da 0 1.gun b.ir hale gelmiftİ, o vakit mantara leslim etmek istiyor. Ey 
~bdulhamit orduları yerine metru- M.üslümanlar, avunmayınız, beyhu
tıyet orduları Arnavutluğu çiğne· de teYler için biribirinize düfman 
meğe ve Nemae idaresi yerine met- olmayınız, din kardetler"nizin ka
rutiyet idaresi Arn&vutların silah- nıoı dökm&yiniz, bir letiniz. Vata-
larını toplaınağ& b~lamıftı. nımız elden g idecek, esir olacağız! 

Bunları yazmaktaki maksadımız, Ey Mahmut bey oğulları ey Go-
Arna.vut isyanlarından dolayı o za. si nalı Ali pa.,.Jar, ey Hacı' Zeynel 
manki İttihat ve Terakki idaresi- ~y.ler, ey Tepedelenli Ali Pllflllar 
ni mes'ul tutmaktan ziyade yukar- gıbı methur arslanlar yefttiren Ar
daki beyennameyi yazarak Arna- navut milletinin namuslu beyleri! 
vutlara dağıtan • metrutiyetten ev. Düfmanları mülkümüze saldırta
velki Terakki ve ittihat cemiyeti- cak ihtilaflar ve vesileler ihdas ede 
nin dü,üncelerile mefrufyetten ceğiniz yerde lıli.m milletin"n itti-
sonraki ittihat ve Terakkı" cemı"ye- hadına çal V t •fınız. a anımızı sat. 
tinin icraatı arasında ne büyük mak istiyen düfmanların vücutları
tezatlar hasıl olduğu hakkında na- nı ortadan kaldırmağa el birliğile 
zarı dikkati ce!p etmektir. gayret edelim, bu zalimlere had-

Tayyare ile 
~--

Fransadan 
Filadelfiyaya 

Kodos ile Bossi dün 
sabah hareket ettiler 
LE BOURGET, 27 (A.A.) - Tay

yareci Kodos ile Rossi bu sabah saat 
5 le Kaliforniyada Sandiyego isti.kame· 
tinde uçmuşlardır. 

Kendileri hattı müıtıdcim üzerinde 
dünya mesafe rekorunu kınnağa teşeb
büs edeceklerdir. Beraberlerinde bir 
teloiz ma4<ineai götürmü,lerdir. Gün -
düzleri 600 metre, geceleri de 900 met 
re tulümevç ile mıa.'ıahere edecekler
dir. 

LE BOURGET, 27 (A.A.) - Tay· 
yereci Kodoı ve Rouinin bindikleri Jo
seph Lebrix tayyaresi, hazırlıkların it
mammı müteakip takriben 1,800 met
re, yerde gittik!en sonra havalanınıf· 
hr. 

Tayya...,, öna.den , yükırelmek hu
susunda ıüclük çekiyor gibi görün
müftür. Sahranın üzerinde genit bir 
dai..., ç;zdikten sonra, beşi çeyN!k g~ 
rek, tayyare meydanır:un Üzerinden 
ve 150 mette irtifada geçmiş ve derhal 
Haıvr milcametinde uz.aldafmııtır. 

Harelı:~ • - :len biraz evvel Kodos 
tayyareci Kosta, lrlandarun cenuhuru: 
doğ-ru i!dıp oradan da rüzgin talcip 
edeN!k t•male ıeçeceğinj ve sonra tek· 
ra~ ~osdoğnı cenuba döneceğini söyl~ 
mIJbr. 

Son gelen han malüınab Bahri
mulıitin ,imalinde uçu~ çok müsait 
.riiksek tuyikler bulunduğunu bildir
mektedir. 

lerini bild"relim. Mademki lslamız, 
o halde elele vererek kuvvetli ola
lım, canlarımızı feda edelim. 

-Bitmedi-

Amerikada 

Grevler hala 
Devam ediyor 
Gene polisten ve nüma
yişçilerden yaralanan var 

NEVYOR.K, 27 (A.A.) - Beledi
ye yardtm idaresini hücııınla İşgal et· 
mek istiyen bin k.adar İş9İ:zi ~eriye püs
kürtmek İstiven zabıta memurlann · 
<lan sekiz kiıi yaralıuıınıttır. 

Nümayişçilerden 40 kili yararlıdır. 
19 ktfi te.anf olunmu~tur. 

MINEAPOLIS, 27 (A.A.) - Kam
yon şoföıla inin grevi n:lıayet buhnuş
tur. M..ı.alli ticaret, hu grev dolayısi
le bir milyon dolar zarar görmiİftiir. 

TOLEOO, 27 (A.A.) - Son kan
t:.okh1darda ilki kişi telef ol~ 200 k.i
Ji yaralanmıı, 100 kişi de tevkif edil
miıtir. 

Grevcilerin h...rl"1dart karJısmda 
taarnız.a geçen zabıta, bazı evleri m~
hasara ederel< , mWıa.rriıklerden 16 kı· 
şİ-yi tevkif etmiştir. 

Grev gittikçe fiddetienme.ktedir. 
Toledodaki 103 .mele sendikasından 51 
taneıi 1 huiranda umumi grev ilanına 
karar vennitlerdir. 

Ali Sait Paşa şerefine 
ziyafet 

ERZiNCAN, 27 (A.A.) - Bu aJc. 
ıam saat 19,30 da belediye tarafından 
Ali Sait Paşa hazretleri ~ bir zi
yafet verilmiı ve bu ı:iyafete milli ve 
askeri eı4<aa ile Ciimhuriyet Halk Fır
kası ve Halkevi reisleri hazır bulun
muşlardır. 

Yemek esnaıındn ve yemekten son
ra memleket işleri hakkında faydalı gö
rüşmelenle bulunuhnuştur. 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Ye
ni vergi l&yihalarırun müzakeresine 
yarın Meclisin sabah celseainde bat
lanacaktır. 

Tayyare resmi ha.kkmdaki layiha
nın aldığı son şekle göre Milli Müda
faa hava kuvvetleri teçbiz&tına kar
şılı:k obnak üzere tapu senetlerinden 
taallük ettiğ-i gayrimenkul kıymetli 
1000 liraya kadar olanlardan 20, yu
karı olanlardan 50 kw-ıq. biletle giril 
meıi mutat olan tiyatro, a.iınema., kon
ser, sirk ve plajlarda beher bilet be
delinin aaıllan üzerinden yüzde 15, 
gramofon pliklarının beherinden 10, 
kuruş resim alınacaktır. 

Mahkeme ve dairelere verilecek 
arzuhal ve li.ylhalarla evrak takibi· 
ne maluus nuınara puslalanna bir 
kuruıluk tayyare pulu yapı,tırılacak
tır. 

Her sene 30 Ağu~tos Tayyare Bay
ram.r gÜnÜ PoM:a ve Telgraf Ücretle
rinden ayn olarak uosta ve telgmf 
idare&'.nce kartlara 20 paralık, mek
tuplara 1, taahhütlü ve kıymetli mek 
toplara 2,5 ve telgraflara S kurut 
tayyare pulu yapıştırılacaktır. 

Evlenme, noter dairelerinde köy 
ve inzibaıt işlerin.de kulla.ndmaıı mu-

M. Mussolini diyor ki: 

Harp beşeriyetin 
Peşini bırakmıyor 

ROMA, 27 (A.A.) - M. Musso
lini , md:>usan meclisinde bir m&tı.ık 
söyliyenık memled<etin menfaati namı
na ittihaz edilmİf olan defla .. iyon ted
birlerini sena etmi-ıtir. 

Duça, bundan sonra bütçe muvaze
nesinin temini hususunun mutlak bir 
zaruret olduğunu beyan etmiş ve 1928 
senesinde 22 milyara baliğ olan ihra
cabn 1933 te 7 milyara düşmüş oldu
ğunu söylemittir. 

M. Mussolini, hamin beşeriyetin 
peıini bırakmıyacağım ve ebedi bir sulh 
olamıyacağnu ancak ltalyanın UZ'Un 
bir sulh devresi arzu etmekte olduğu· 
nu ilave etmiştir. 

Terakki ve ittihat cem"yeti Ar. 

navutlara hitap t'den bu beyenna- ( E C E B . L A •• J Z J"' 
mesinde bakınız daha neler yazı- U A T J D A O U D .l.D yordu.: , ______________________ _::,::...;;;:,::_;::...;::__:;._~;_;;:_::,.::.,;_:;:,_..:., ________________________________ ....;....; .... ---:-:----

"Hergün Rumeliyi, Anadoluyu Le Populaire'den: met tarafından bu tahkirlerin yapıl- kumeti, /ngilterenin gecen kış, bey· lirdiğini iddia ediyoruz. Biz, mevlıi-
payl"'mak, Arnavutluğu lalam hü- ma6tna tahammül ederse, "o Mecliş nelmilel bahri görütmelerin neticesi- perestler ve Makedonya davasından 
ku"metı"nden ayırmak ı"çı"n hesaplar F M b M [ lı kt M "- · ·ı ·· t"" T ( ne talı"ken '-faatı .tehı"r etrnesı· ı"çı"n istifade edenler tarafuıdan iğfal edi. ransız e uoat ec isi dün saat artı yo ur. ecwı o muş ur. e eş- ~· • len M<1lıedonya Bulgar/arını, Bulgar 

1 Avrupa gazeteleri. Üçte ce/şeye girdi. Saat u-cu· lıırkb•ı aüh eden ve her ıevi de if•at eden bu müracaatta bulunmu• olmasına rag-yapı ıyor. ne ya. ~ ' r ordusuna karşı besledilıleri itimat Ve 
1 1 S ita H "ti · gece bütün mebuslar dağıl;yordu. Bu Meclisin ceşedi artılı siyasii sahadan men, 16 2 santimetrelilı toplarla mü- / 

zı ar yazı ıyor. u . n amı e gız- gülünç sahne üzerine perde lıapam- lıaldırılmalıdır ue bu suretle halkın cehhe:z; ve on bin tonluk dört lıruva- ümitlerini kaybetmeme erini şöylüyor 
li gizli müzakereler devam ediyor. yordu; fakat Sosyalist sıralanndan halıir nazar/arından, bu dü,kün Mec- ::;Ör infQsına devam etmektedir. Kon· duk. Ci:z;, Bulgar orduaunun ePtriç 
Ah o Sultan Hamit İalıimiyetin ba. yükselen bir gürültü Mecliain feshini listen Cümhuriyet hukuk ve serbeştİ· grenin, VQfington muahedui hudut· havalisinde yapılan cebir ve yolsu:z;-
şına belalar açtı! Daha da ne be. istedi. Ne güzel bir içtima değil mi? sile gene .;...,yet etmmne mıini olun- lar:ı dahilinde olarak on bin tonluk di lulılarla hiç bir alıiktUı olmadıktan 

k 
ı E b 1 d "b Memlelıet lıar§mnda Parlomentonun ı malıdır. Artık biraz •uur lıizımdır ! ğer üç kruvazörün daha inıan için baflıa, orada yabancı, kötü arzu ve 

lalar açaca • ğer un ar anı ret k "k r _,. _, ı· -' dü.•Üncelerin netice-' olarak takarru""r ua orrnı yiı •cltmeğe ne ka.da.- hci· Bu Mecli:rinin le&hi lôzımdır. Feahi, feş kredi uer"ıği ue ma umaur. T '"" 

alıp uyanmıyacak olursanız artık dim olur ... Böyle her gün Mebuslar 1 hi, leşhi lazımdır!.. d eden "nizam" a karft hıisıl olan 19 
Rumeliye Allah rahmet eylesin Meclisinin kıymetini azaltmalr ve New-Y ork Herald' den: Makedonska P r avada' an: Mayısta Bulgar orduw bu kötü ar:z;u-
demekten ba,ka çare kalmıyor. Mecfü halıkındaki sui.zannını tezyit yu perişan etti. Bir hamle ile Petriçli-

Ey Arnavut karde,Ierimiz ! Pek et::ıe_lrle meşgul ''Cümhuriyetçl' bir '"Nevyork Herald Tribün" e göre Sof yada çılıan ve ePtriç havaliııin- leri sahte ı.ıatanperverlilr elinden kur 

d d hükumetten ne beklene.bilir? Bir telı b / delri huwn rejime muhaüi folan Ma- tardı. Cebir yapanları, soygunccuları ali bilirsiniz ki insan bu ünya a "t" t k • . azı mahalil, yakında ngiltere ile _, . 1 lıovup hakkı alınan, şo-·1--, haha-' ıraz e me sızın bu auretle lıendini A ik -' l k b h lıedonska Pravaa gazetesı ıun an ya- ,_ ~· ırz ve namusu ve vatanı için ya~ar. ı l mer a arasınaa yapı aca a ri gö ret edilen, öldürülen ePtriç hallrına 
1 a .ça tan muti elııeriyetten ne bekle- rüşmeleri, bu iki memleket, araaında zıyor: . . . 

Irz ve namusun dü,man ayak an n~r? Henüz; bira::; Cümhuriyetçi :z;ih- Japonyanın donanmasını arttırmak "Makedonslıa Pravda,. sevınç ıçın- se,.:,estçe nefeş 8alnıak imkıinını ve,... 
altında, d "n ve vatan hainleri elirl- n.ıyette. bulunan birkaç lıimseye Mec- arzusuna karfı bir mÜfterek cephe te dedir. Eveı bi:ıı: şevinçle te:zahürat ya- di. Hiç bir uakit a:z;at • edilen esirler, 
d k ld • 7 Ö lıa kondorlannda rn•tg·l-'ı"m. Bu a- J A _, k pıuoruz. Makedonska Pravdanın gaye üç gündür Petriçlilerin aevi,ndikleri e a ıgını görüyor musunuz. Y· - ~ a - siai ve aponyanın syaaa i nüfuzu. J V b kadar sevinmemıt" !erdir. Çankalr hırı-
l . b ki" 7 D" damcaiızlar meyustular, mahruptu· nu tahdit edecek bir lngiliz . Ameri· !erinden biri talıaklıuk etti. e u, e ıse ne e ıyorsunuz. ın ve va· l 1 l d v r bı"rrok defalar söyledig"imiz ve~hile lıncaya kadar çalıyor, farkılar, oyun 
ta". ug"urunda siz o""lmekten çekin- arb, ub.a~ıyor a•· ı. c bu utanmanın lıa anlafmaşı ~eklinde telakki etmek- r lar ve uuincicn bütün harici tezahür-

.. şe e ı ae ay..•ndır. Acaba bu gülünç tedir. Bununla beraber Amerika hü- asla cebir ve mücadele yapılmadan _._. P . fi 
mezsiniz. Sizin kefenleriniz boynu· ve tehlilıeli gösteri~ler daha cok süre küme! mahalili bu fikri reddetmelıte- oldu: 19 Mayısta biri Petriç lıavalisi /eri çoşkun bir hauıedir. etrıç 1 er, 
nuzdaJır. Ey Ümmeti Muhammed cek mi Eğer kat'i ve nihai bir deı;t., dir. Filhakilıa bu yarı reami görüfme- hürdür. Biz 19 Mayısın parlak bir ta- yıllardan beri ilk def~ ol°!Jak i~san 

d b 1 ih.t.iyaç .var idi ise, 0 -'•lı"/ı" -'u"·n ga··r· ı d · • h d · d k "k rih oldug"una ilıin ediyoruz;. Biz 19 olduklarını hiasediyor ar. u şe ep· ~ayrete geliniz, aranız a esa ar k "~ " er e ".yaşı cep e en zıya e te nı t•n ,·ıade edilme::; bir sevince malik· 
h b

. 1. •. .. .. d b" du . Mıllet tarafından ın" tı"hap edı"lmı"• cephenın mevzuubah"s lacag"ı ka Mauısı yapan Bul~. ar ordu$Unun yal- ~ 
Yapınız, Alla ın r ıgı onun e ır- b. M ·ıı M 1. 1 0 Y· J ı tı"rler. Ve bu •ebepten Bulgar orduıu-ır ı et ec ••İ kendisine bir hükü- dedilmektedir. Birleşik Amerilıa hü- nız böyle par/alı '§ er meydana r1e· 
lt:şiniz, ölünceye kadar ayrılmayı· 

tat olan kıymetlı evrak mevcut hii- · 
küm ve talimat dahilinde ha:ı:in~ce 
hazırlatılo.r.ak sa.tılaaı.ktır. Bu vara
kalann kıyuıetleri liste halinde t..a
brt edilerek layiha.ya ili.ve edilmi,ıir. 

Borç ödem" tebliğnamesi bir lira 
olarak t.,.,it edilmiıtir; Evlenme ev· 
rakı 1 O ve 20 kurut, noter evrakı 
onar ve yinn.işer kunı,, inzibat if).eri· 
ne &İt evrak ilcifer kuruş, köy itlerine 
ait evrak 20 ve 1 O ve 50 kuruı ola
rak teobit edilm.İftİT. Bina, arazi ka
zanç ve h&TVanlar vergi.inden i-darei 
h.,ıusiye hiaseai iomile alınmakta olan 
munzam keairlerin tayyare resmi ola 
rak hazinece cihayetine devam o]u .. 
nacaktrr. 

Kazanç, veraset ve İntikal verri
leri ·kanunları mucibince verilecek 
vergi beyannamelerine bir liralık tay· 
yare pulu yapıttırılacaktır.. Pullar 
hazırlanıncaya. kadar damıa pulları 
kullanılacaktır. 

F ..brikalarda ve mağazalarda bu· 
lun_an pli.klar bu .kanunun netri tari• 
hinden itibaren 24 aaat zarfında sa· 
hipleri tarafından bulundukları mah.>i 
varidat tahakkuk id"'-ine bir beyan 
name ile bildirilecektir. 

-Anadoluda 

Yağmurlar 
Devam ediyor 

ORDU, 27 (A.A.) - iki günclen
beri devam eden yağmurlar çiftçinin 
yüzünü güldürdü. Elmn işleri büyük 
savıqla devam <rt:mektedir. 

MUCLA, 27 (A.A.) - iki &"iın· 
denben devam eden yağmurlar dUn öğ 
leden S'OllTa tufanı andırır derecede şid· 
detlenmiştır. Hna .kapalıdır. 

ADANA, 27 (AA.) - Çukurov:ı 
riftçiıinin hasretle beklediği yağmur
lar iki haftadanberl fasıla ile yağmak· 
ta çiftçi ile birlikte bütün memleket 
halkıru seviadirmelrtedir. 

Dört gün evvel yağan yağmurda o
vanın bazoı mıntakalannd•i pamukları 
dolu vunnuttur. Maamafih bundan en· 
dil" edilmemekte ve bunun telafisinin 
kol!'y ve miiınkün olduğu ıöylenme4< • 
tedır. 

. . U'?umi vaziyete göre pamuklannuı: 
ıçın timdilik tehlike görülmüyor. Dün 
gece ovanın birçok yerlerine tekrar 
Yağmur düpnüştür. Buğday ve arpa
lar her tarafta biçilmektedir. Ve pek 
yakında harmanlar baılıyaıcaktır. 

Bursada pehlivan güreşleri 
BURSA, 27 (A.A.) - Bursa bele

diyesinin fukareevi yı1dönümü münaıe-
betile tertip ettiği büyük pehHvan gü
retleri Gazi stadında iki gün devam el• 
mİ§ ve her defa11nda 10,000 den fazla 
seyirci bulumnuftur. 

Hakemliği Kurtd.,...,li Mehmet pelı· 
livan bqta olduğu halde ünlü ve ali• 
kalı zevattan mü~il bir heyet yap• 
mıştır. Giirq]ere 58 çjlt ginniştir. 8"1 
birinciliğini Eıııki~rli Milliyim başıol• 
tı gü'°"'leri birinciliğini M...maiı Mi
tat , büyiik orta birinciliğini Bursalı 
Hasan pehlivanlar almıılardır. 

Halk ta....Oncbn devlmllı surette •I• 
kıılanın?Jlal'llır. Küçük or1a birincili• 
ğini Romanyalı Osman, destek biriW 
ciliğini Karııımürıelli lbrahİrn ve t;ısııit• 
li küçük Hüseyin pehlivanlar aJnutlal'" 
drr. Ayıl. giireşlerine 25 çift ittiral< et· 

_ miıtir. ..,.-

na ve yeni hükumete harf' olan mİJI• 
netleri hudutsu:z;dur. 
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• • 
Sapanca treni! .• 

J ~",sa_rılarda zamanla deği,erı ve 

ŞEHiR HABERLERi 
.~~ştıği erı çok göze çarpan f:e;• 

lıir at ve me11ale mefhumudur. Bu
H?rıürı adamı •aatte elli kilometre 
Hıderı treni ağır bulmaktadır. O • 
tuz kilometre hızla giden otomobil 
011un içirı tahammül edilemiyecek 
ağ,, bir şeydir. 

Trenle bir saatte 90, otomobille 
: 30 • 140 '. ta>:yare ile 200 • 25~ ki
,t"'.e:ı·e gıtmıye alışmış oları şım • 

Çı.~ı ırıcarı içirı mesafeler kısaldı. 
.. urıkü me11ale orıurı için uzunluk 
olçülerile değil oraya gitmek içirı 
~arfedilerı zamanla ölçülmektedir. 

1 
aki~ ıJfuıtası çabuklaşmca mua· 

. elerırı uzatması tabii idi. Onun 
•ç_irı vaktile Kiığıtharıeye gitmeyi 
bır tenezzüh telakki eJen insanlar 
için orası bir mahalle kahvesi hı·
line girdi. Günden güne i,...anlaı
u:r;aklara gitmeyi istemelıtedirEer. 

_ l,te bu mülahazaya uygun yen: 
bır müsaheJe. Devlet Demiryolla -ı 
idaresi. Sapancaya bir haftalık te
nezzüh trenleri yaptı. Çok ucuz 
tertip eJilen bu trenlere rağbet 0 

kadar çok ki; Demiryollar idare~; 
bir tren yerine iki tren kaldırdığ: 
halde gene beş altı yüz yolcuya bi
let verememek mecburiyetinde kcf
nıış. Mükemmel bir şey ve çok mır
vallak olmus bir tesebbüs Yalnız? 
Sapancad~ Je,,;iryolla

0 

geçen -
ler orada manzaranın tabiatin gi:
zelliği ve zenginliği nisbe'inde o • 
Taya dökülecek trenfer dolusu hal
kı barındıracak, oyalıyacak bir yer 
~lmadığını da bilirler. Onun için e
ber bu teşebbüsün daima aynı rağ-

ete mazhar olmasını i•tiyorsak: 
1 - Devlet Demiryollan Sapan

ca gölü sahilind P bir iki gazino 
'Yapmalı ve yapı:masına kolaylık f Ö•tererek buPu temin etmeli. Gö
e lzmit'ten birkaç sandal, birkaç 

tenezzüh teknesi getirtmeli ve orG· 
~a gelenlerin göl sahilinde elleri 
Öğüründe kalmamaları için epey

ce uğraşmalı. 

, 2 - Diğer taraftan Sapanca 
kaYrnakamlığı da civarJaki köylü
ler; tenvir ve tesvik ederek istas • 
:Yondan o civardaki güzel köylere 
öküz arabasile kısa ve gidip gelrr.e 1 

·~.Yahatler'. pına~basl:zr~na tenez • 1 
zuhler tertıp ettırmeudır. Oralarda 

1

. 

ne güzel yerler vardır ki; l stan • 
buldan gelecek geziciler için ara • 
malıla bulunmaz şeylerdir. Bu yo!
cuların Sapancada kaldıf.~a.ı altı 
•aat zarfında böyle-kısa köy gezin
tileri yapılması imkanı bulunursa :em köylüler İstifade ederler, he .. ı 
S e yolcular. Bunlar yapı~,nazsa, 

apanca uyahati nihayet izci ve 
ır;zginci tarzında dolaşmayı göze 
~ a"ların tercih ettiği bir sey olur. 

alb .. L· ·· l d"kl · :l lı ~'<ı şu soy e ı erımız e orası 
lı qrcıiilem bir yer ha~İne getirilirse 
İ;rıı Sapancalılar, hem demiryolu 
r/ qrea; hem de geziciler İstifade e
k~rler. Umarım ki; bu umumi fi -
ırler tatbik sahasına geçer. 

FELEK 
..______~-~~~~~-

Evkafta maaş 
. lıt,nbul Evkaf Müdürlüğünde 

EKONOMi 

lstanbul limanın
daki faaliyet 
Limanın inkişafı için alı- j 

nacak yeni tedbirler 
lstanbul limanının inkişafı yolun 

da alınması dütünülen tedbirler et
rafında lelkikat devam etmekte • 
dir. Bu hu:·usta Pire'de tetkikat 
yapmakta olan lstanbul Liman Şir- . 
keti Müdürü Hamdi ve Ticaret O- · 
dası idare Heyeti azasından Suat 
Kara Osman Bey 'u birkaç gün i
çinde fehrimize döneceklerdir. 

Bu münasebetle lstanbul !ima -
nının son bir senelik faaliyet vazi
yetini tespit eden bir istatistik ha
zırlaıunı~tır. Muhtelif dairelerin 
çıkardıkları cetveller birleştirile
rek vücuda getirilen bu istatistiğe 
nazaran 933 senesinde lstanbula 
ecnebi limanlardan 187,642 ton e,. 
ya gelmittir. Aktarma etyası mik
tarı 5,954,000 küsur kilodur. Kö • 
mür olarak :"~1,820 ton Türk kö -
mürü, 69 ton da ecnebi kömürü 
gelmi~tir. Rerani müesseselerin hu-
susi vapurlarile getirdikleri kö-
mürler bundan hariçtir. 

lstanbul limanından bir senede 
90 bin tona yakın ihraloye veril
mi•tir. 

ispanya ticaret itilafi 
Ankarada imzalanan ispanya ti

caret itilafnamesine dair tehrimi
ze lıenüz malumat gehnemi~tir. Bu 
hususta bugünlerde malumat bek
lenmektedir. 

MAHKEMELERDE 

Kasa kıran hırsızlar 
Beşiklaşta sulh icra dairesinin 

kasasını kırarak hırsızlık yapmak 
istiyen ve cürmü methut halinde 
yakalanan Şevket ile Macar Tirin
gerin muahkemelerine dün devam 
edilmittir. Hırsı:ı;lar dün müdafa
alarını yapmışlar ve cürmün Kürt 
Cemil tarafından tasni edildiğini 
söylemitlerdir. 

Mahkemede yapılan tetkikat ne
ticesinde suçluların sabıkaları için 
yazılan tezkereye cevap gelmediği 
anlaşılmış, keyfiyetin tekidine ka
rar verilmiş ve kararın tefhimi 9 
hazirana bırakılmıştır. 

Kitap forması mı, mecmua mı? 
Neşriyat dolandırıcılığı yapmak

tan suçlu Mahmut Saim, namı di • 
ğer 1\-'.!ahmut Efendi ile müsaadesi 
alınmadan mecmua basmaktan suç 
lu Keteon Bedro:·yan Efendinin 
muhakemelerine dün asliye ikinci 

• 
ceza mahkemelerinde başlanılmış-
tır. Her iki suçlu netretmek:e ol • 
dukları kız ve e;kek Amerika!' 0-
niversiti ve Tarihi adli isimli n v
ku:e!erin mecmua olmayıp kitap 
forması olduğunu ve forma forma 
neşredilerek bir kitap olacağını söy 
!emişler, bu cihetin ehli vukufa so

rulmasını istemişlerdir. Mahkeme 
ık . 1 aydan beri maaş verılememek-
tedir. Ocretli memurların nisan ve 

t~yıs ücretleri bir araya gelmiş • 
ıı. 

tı. liademei hayratın maaıtları dün 

1 ,ıhayete ermiştir. Bugün de ücret-
11 ltıenıurların nisan ücretleri veri
ecektir. 

t::----B...;O;...;;,R.;;..;;S;..;,. A..;.._.._ı 
u "' t 0 a.nka:nndan alman cetveldir) 

1 bu talebi kabul etmiş, gazetemiz 
Nesriyat Müdürü Etem izzet Beyle 
Cüınhuriyet Neşriyat Müdürü Abi

din Daver ve Yakıt Neşriyat Müdü

rü Refik Ahmet Beylerin ehlivukuf 
azadan Adil Beyin naip tatyinine 
ve ehi i vukufa beter lira ücret tak
dirine ve maznunların sabıkaları· 
nın sorulmasına karar vermiş, mu
hakemeyi de 13 hazirana talik et-
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miştir. 

MahkOm oldular 
Bir tüccarı ölümle tehdit ederek 

para istemekten suçlu Muştafa ve 
Abdullah hakkındaki muhakeme 
dün neticelenmi~, her ikisinin de 
cürümleri sabit olmuş Mustafa 8 
ay, Abdullah 4 ay hapse mahkiim 
edilmitlerdir. 

-o-

Şehir içindeki fabrikalar 
Hıfzıssıhha kanununda, tehrin 

sıhhatini bozan ve muzır gaz net· 
reden fabrikaların tehir haricinde 
bulunmaları hakkında maddeler 
vardır. Hıfzıssıhha kanununun ne' 
rinden sonra bu kabil fabrika tesis 
etmek istiyenlerin ruhsatiyeleri ka
nun ahkamına tevafuk ettiği tak -
dirde verilmektedir. Halbuki ka
nunun netrinden evvel mevcut bu
lunan bazı mües!esat vardır ki bun 
lann da vaziyetlerile yakından a
lakadar olmak icap ediyor. Beledi
ye hıfzusıhha müfettişliği, bu i'le 
me,gul olacaktır. Şehrin yeni planı 
yapılırken bu noktaya bilhassa dik 
kat edilecektir. 

Lastikçi, deıici ve kunduracıların mümeHillerinden l>ir grup OJada 

Dericiler ve 
Lastikçiler 

1 ViLAYETTE 

Dün Ticaret odasında bir 
toplanb yapıldı 

Dün lastik fabrika•örleri mümes
silleri, kundura fabrikaları mümes
sil ve sanatkarları, deri fabrikatöı·
leri Ticaret Odasında bir içlima 
yapmıtlardır. Uzun süren bu içti
ma tamamen ihzari mahiyette ol
mu,tur. 
Toplantıda Ticaret Odasınca bu 

içtimaa davetin sebepleri izah edil
mit ve las~ik sanayiile deri, ayak
kabı sanayiinin biribirine zararlı 
şekilde inkişafının memleket sana
yii üzerinde yapacağı menfi tesir 
nazarı dikkate alınarak Osman 
Nuri Bey tarafından Oda Meclisi
ne verilen takrir üzerine bu içti • 
maın yapılmasına lüzum görüldü -
ğü bildirilmiştir. 

Bundan sonra her iki kısım sana 
yii temsil edenler mevcut vaziyeti 
izah etmi,lerdir. lçtimaın netice -
sinde bu toplan!ının daha genit 
mikyasta yapılmasını ve daha fazla 
sanayicinin istirakini temin için 
başka bir gü~ toplanılması lüzu • 
mu noktasında birleşilmiştir. Ya
kında Ticaret odasında daha geniş 
mikyasta bir içtima yapılacaktır. 

Bono tevziatı 
Sıra bekleme usulü 

değiştiriliyor 
Gayrimübadiller Takdiri Kıy • 

met Komisyonu, timdiye kadar bo
no tevziatını istihkak mazbatala
rının sı:a numaralarına göre yapı
yor ve bunları her gün gazetelerle 
ilan ediyordu. 

Bu usiılde bazı müşkülata tesa -
düf edilmiş:ir. Çünkü sıraları gel
diğini günü gününe gazetelerden 
öğrenemiyen gayrimübadillerden 
bazıları davete vaktinde icabet e
demiyerek sıralarını kaybediyor -
!ardı. 

Komisyon, bunu nazarı dikkate 
alarak birkaç günlük tevziat liste
leri tanz;mine ba,lamı$lır. Al~ ka
darlar, böylelikle, kendilerine han
gi gün ura geleceğini daha evvel
deı:ı öğrenmektedirler. Gayrimüba
dillere para tevziah için henüz e
mir gelmemiştir. 

1 Yeni vergiler 
Nasıl alınacak? 

Maliye teşkilatı hazırlık
lara başladı 

lctanbul maliye tetkilatı, Büyük 
Millet Meclisinden çıkarak hazi • 
randan itibaren meriyete girecek 
olan yeni vergi kanunlarının tatbi
katı hakkında istihzara'.a bafla -
nııttır. Undan alınacak resim hak
kında hazırlıklara batlanması için 
Maliye Vekaletinden de bazı tali
mat gelmiştir. 

Her hangi bir yanlıtlığa mahal 
kalmaması çareleri üzerinde dün a
lakadar memurlara, amirleri tara
fından izahat verilmiştir. 

İstanbul maliye murakıpleri ile 
Tahakkuk ve Tahsil Müdürleri de 
bu i•ler hakkında her gün görü' • 
mektedirler. Undan ve aleliimum 
undan yapılmış olan mamulattan a
lınacak vergiler hakkında ayrıca e
saslı talimat ta beklenmektedir. 

Unun miktarı da tespit oluna • 
caktır. 

Ziraat mUdUrUnU takdir 
Meyveciliğin fenni esaslar dahi

linde inkitafı TI! lnhlıitin istediği 
en iyi nevilerden aşılı fidan yetişti
rilmesi ve Büyükdere fidanlığının 
inkişafında büyiik hizmetleri görü
len Vilayet Ziraat Müdürü Tahsin 
Bey, Ziraat Vekaletince takdir e • 
dilmitlir. 

Vilayet makamı, 
0

takdirnameyi 
kendisine bildirmiştir. 

Yeni muamele vergisi kanunu 
Yeni muamele vergisi kanunu 

dün vilayete bildirilmiştir. Kanu • 
nun mevzuu şudur: Sınai mües:e-

. selerin her nevi mamulatı. (Teşvi
ki sanayi kanununun birinci madde 
sine dahil sınai müessese kaydedil
mektedir). Her türlü sigorta tirket 
!erinin, banka, ve bankerlerin yap. 
mıs oldukları bütün muameleler 
doİayısile prim, komisyon, faiz, is
konto ve ajio gibi her ne nam ile 
olursa olsun aldıkları paralar. Ec
nebi memleketlerde imal edilip 
Türkiyeye ithal olunan maddeler. 
Bunlar muamele vergisine tabidir, 

'.A.•keri Müzeye Jıaltlmlan ilk yivli top 

Askeri müzeye kaldırılan 
topun büyük değeri var 
ilk topu olduğu gibi yivli topu da ilk 

önce Türklerin yaptığı anlaşıldı 
Ka11D1pa~a bulunan ve Sultan Se-1 

lim devrinde yapılmıı olan uzun nam4 

!ılı 15 tonluk bir topun Aıkeri Müzeye 
nakledildiğini ve top bahçesinde t~ 
bir edilme.J.te olduğunu yazn:arştık.Bu 
top esliba tarihinde ınühirn bır nokta
yı aydı.nlabnaktadır. Şimdiye kad~r 
ealiha tarihi yivli topların 17~~ l&n • 
hinde Rubeıu isminde bir lngılız tara
fından icat edildiğini kaydederlerdi. 
Halbuki bu top ı516 tarihinde yapıl· 

ml'§'lar. Binaenaleyh yivli topun. da ilk 
toplar gibi Türkler tarafından ~cat ve 
i&timal edildiği tahakkuk. etmı~ ~I: 
makta ve binaenaleyh esliha tarihının 
ilk yivli topu 1 740 tarihinde Rubens'
in icat ettiğine dair olan kaydi ve hük· 
mü manasız, kıymetsiz kalmaktadır. 

Topun 17 yivi vardır. Uzun menzil~ 
lidir. Bugünkü toplarda yivler geniş, 
setler dardır. Halbuki bu İlk lopta set
ler geni§,. yivi r dardır ve bu top esli· 

MAARiFTE 

Sahipsiz bir 
Mektep binası 

-o-

Bir ay içinde sahibi çık
mazsa Vilayetin olacak 
Beyoğlunda Süruri mahallesinin 

Samancı sokağında eski bir mek
tep binası vanlır. Bu bina, Eminca
mi mektebi namile maruftur. Bu 
mektep binasını husuai idare salın 
almak istem.it ve bundan bir müd
det evvel de mektep binasının ala
kadar olduğu Vakıf idaresine mü. 
racaate karar vermittir. Binanın 
Yat Hasan Efendi vakfından ol • 
duğu zannedilmekte idi. Fakat ya
pılan taharriya! a rağmen bu isim
de bir vakıf idare ·-i veya mütevel
lisi bulunamamı11tır. Bunun üzerine 
Evkaf Müdürlüğüne müracaat edil 
mit ve binaya ait bir kayıt olup ol
madığı sorulm"'tur. Evkaf Müdür
lüğünde de bu eski mektebe ait bir 
kayda tesadüf edilmemittir. Bunun 
üzerine tapu dairesine müracaat 
edilerek mektep binasının kaydının 
irimin üzerine olduğu sorulmu11· ur. 
Şayanı dikkattir ki tapuda da bu 
binaya ait bir kayda ter.adüf edil
memi.tir. Bu vaziyette Emincami 
mektebinin, sahipıiz ve tapusuz ol
duğu anla4ılmıttır. 

Şimdi, Daimi Encümen, bir ay 
mühlet tayin etmi11!ir. ~u mühlet 
zarfında bu binaya tasarruf iddia. 
sile biri çıkarsa, ne ala, çıkmazsa, 
tapu dairesine resmen müracaat e
dilecek ve husuti idare namına se
net çıkarılma muamelesi yapıla -
caktır. 

Ders senesi girince 
Önümüzdeki ders senesi batında 

Haydarpaşada eski Tıp Fakültesi 
binasında açılacak olan liseden ma 
ada aynı binaya, lstanbul Erkek 
muallim mektebi de naklolunacak
tır. Muallim mektebi ,imdi Jstan· 
bul lisesi ile beraber aynı binada 
bulunmaktadır. 

Liselerde dersler kesildi 
Lise ve ortamekteplerde c.. • n • 

den itibaren tedrir.ata nihayet ve
rilmistir. Son sınıf talebeleri per
temb~ günü bakalorya imtihanları
na batlıyacaklanlrr. İmtihanlar ha
ziranın on be11ine kadar devlllrl e
decektir. 

Yirmi UçUncU ilkmektepte 
Or:aköyde Beyoğlu 23 üncü ilk

mektebinde dün güzel bir mektep 
müsameresi verilmiştir. Çok mu • 
vaffakıyetli olan ~u müsamerede 
miniminiler muhtelif eserler tem
sil etmişler, rantlar göstermişler • 
dir. Bilhassa küçük Muammerin te
ganni ettiği parçalar ~'."'!< beğenil
mistir. Müsamere bugun de talebe 
veÜlerine tekrar edilecektir. 

fngiliz Kralı Hazretlerinin 
doğdu~u gün 

4 haziran İngiliz Kralı Haneı
lerinin doğduğu günün yıldönümü 
olduğundan bir garden parti verile 
cektir. 

ha tarihinde çok mühim addedilmek
te, dünyanın hiçbir yerinde de bir bat
ka eşi bulunmı!maktadır. Bu top hal· 
ka halka ve dövme olarak yapılmı1, 
a.onr~ naznlı halinde birle~tirilmif, ca
yet mahirane ve sanatkira.ne bir e-ser-

' 

dir. _ 
Bucünün sili.h imali.tında numune 

olan bir hadise da.ha tespit edibnittir. 
Londra müzesinde üzerinde ''Y ardlll'l 
et ya Rab, Sultan Mehmet bin Murat., 
yazılı büyük çapta bir top vardır. Bu 
top Recep ayında stanbulda Ali Mü
nir ioıninde bir usta tarafından yapıl
mıştır. Topun namhaı iki paı:çad~n 
mürekkeptir. Ve bu iki parça vıda ıle 
biribirine raptedilerek bir tek namlu 
haline getirilmektedir. 
Naınlm iki parçadan mürekkep top

lar ancak yimıinci asırda kullanılma· 
ya b84lanm~br. Yirminci asırdaki 
toplarda Fatih'in Çanakkale'ye koydur-
mak için yaptırdığı bu topun nümune 
ittihaz edildiği anlaıılmıt v'e Londra 
müze.t tarafından top hakkında bir ki
tap neıredilınittir. Gerek kitap, gerek 
topun muhtelif resimleri Londra müze 
ai tarafından Askeri Müzeye gönde -
rilmittir. 

Bu topun f&Y&nı dikkat hir macera· 
u da vardır: .. 

Kırnn muharebe<Wnde lngılız Cene-
rallermden Lüfrey Çanakkaled.en ce· 
çerken bu topu gö~ü· _ve lng~ltereye 
nakli için zanıanın rıcalıne._hulul ede
rek Abdülınecide kadar m.uracaa,~ et· 
mi§tir. Fakat Abdülmecit topu ~~n - . 
dernriye kail olmamış, Ceneral Lufreyı 
de ,gücendinnek i.ı.emem_iş ve. lnı:ilte· 
reye istenilen toptur dıye bır baıka 
balveonez topu göndenniıtir. 

Top lngiltere'ye gider gibnez: 
- Biz bu topu istemiyorduk, ba~a 

top istiyorduk. 
Diye tekrar teıebbüslere başlamı~

lar ve Abdülazize iki adi ve kıymel· 
tıiz. tep veTerek bu topu aJmı~lardır. 
Top ş,imdi l..ond.ra müzesindedir ve 
-lünyada bafka e§İ emsali yoktur-

j 
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v ... ~:ı~4'1 
Adalet 

Sirkecide bir otelin bodrumunda 
senelrJenberi beton bir tabut 
içinde yatan bir ceset bulundu. Ve 
bir gün bir gece zarfında Tü •k ad
~.yesi hummalı bir faaliyet sarle -
derek ka'ili meydana çıkardı. 
Maktulün hüviyetini te:bit etti. 
Bu, cidden adliye tarihimize geçe
cek serelli bir hadisedir. 

Tasavvur edin ki cinayet yapıla
lı on sene olmu1, cesedin yalnız 
kemikleri kalmış, kadın mı erkek 
mi belli değı-:! Bütün bu meçhulat 
içinden hareket edip nihayet bu 
karan!ık muadeleyi halletmek çok 
kolay bir is olma:a gerektir. Çün
kü dünyad~ ne kadar la:ihtuız kal. 
mış: ölüler, ce:uuız dola,an katı:•er 
vardır. 

I,te geçenlerde Fransız tiyatro 
alemini idare edenlerden mühim 
bir şahsiyet odasında ölü olarak 
bulundu. Ad/ive tahkikat yaptı. 
Katili bir türlü e:e geçemedi. 

Q.aha yakın bir hiidİ!e: Gene 
Fransa'da Dijon civa·Yrıda raylar 
üzerinde ölü bulunan Prince! Bü
tün Fransa zabıtası ve adliym bu 
işin ~uıra dolaştığı halde cina
yeti ( envir eJecek bir ipucu ele ge
çiremeJi ... 

Diğer taraftan tayyareci Lind • 
berg'in çocuğunu öldürPn haydut -
lar ferih fahur dolastıl.~.rrı halde 
dosyalaı'ı adliye dairelerinde lo:r;
lamyor. . . ve örtülüyor. 

Buna mukabil hakiki katiller ye
rin~ yakalanıp, muhakeme edilip a
sı:an kimseler de mevcuttur. Bun
dan hayli bir müddet evvel Belçi· 
ka'da iki asker bir cinayetin faili 
olarak yakalanmışlar, muhakeme 
edilmisler, bütün delail ve emma
reler, ~ahi :er kendilerinin aleyhirr
de old'u~u için idama mahkiım edil· 
mislerdi .. 

Hüküm infaz edildikten so~ra_a. 
sıl katiller bulunmu~ ve ~sker.erın 
haksız yere idam olundugu meyda· 
na çılmıı~tı. 

/'!;le 0 zamandanberi Belçika'da 
idam cezası kaldınlml.flır. Bir ka
til idama mahkiim edildiği zaman, 
asılmaz, cezası müebbet küreğe 
tahvil edilir ve onun yerine beledi· 
ye meydanına bir sehpa Jiki/e,ck 
üzerine bir idam ka "'" talik olu -
nur. 

Gör~ıiyor ki adalet dair:m niıbi 
dir. Beşer, beşer oldukça bir ada
letin te:iııine maddeten imkii:ı 
yoktur. Senelerden sonra meyda • 
na çıkan cinaye 1 leri, canileri bu -
lunmıyan faciaları ne kaJar çok 
duymu~ ve okumuyuzdur. . . 

isin garibi şu ki; bu vazıvelte bı· 
le t~m bir adalet mevcut olduğunu 
zannedenler vardır. Bütü'> ~ııvatı 
müddetince he'l'I yaratıcı bır kuv
vetin mevcut o~luğunu he"! de ~!
madığını ispat eden Kant bıle .. b.?5· 
le cezasız kalan cinayetler, curum· 
ler için bir ô.dil kuvve'in mevcut 
olması lii:z:ımgeldi~ini ve "yarın a
hiret,, J,.Jiğimiz yerde böyleleri • 
nin ceza~..ırını çekeceğini ve ada
letin bu su•etle teııiıı olunacağını 
söylemekten çekinmemistir. 

Fakat ferdi cinayetlerin ferdi a
daletinde, bu kadar hassô• olan fn· 
sanlurrn, kütlelerin yaptıkları cı -

• navet~erde kütlelerin adaleti ;çin 
neden daha ince düsünemedikleri 
hakika'en şayanı dikkat değil mi· 

d. ? 
()' •• , •f• L 

Bir cinayet ·''!lp tlı ·or .. katı ı <>U· 
lunamıyor. . . Bu içimizi sızlalı • 
yor.. . 

Fakat bi• haro oluyor .. ,....,ı ... ,..,. 
farca insanlar ölüyor. Kat.' <'l'İ l>u 
lunamıyor veyahut bulunma/. i• • 
tenmivor. Ve biz burada kat'i)·yen 
adaleti aramıyoruz. 

Yalnız müsebbip soruyoruz. 
Miisı>bbio kim? 
J~ağliip! ... 
Ve ceza•1~ h,..tiller ferih ı•e fa. 

hur cini a~ ''O• ~.;r ... 
'Adalet bu mu? 

Mümtaz FAlK 

iz.insiz. balık avlayanlar 
Gümrük muhafaza te,kilatı mo -

törleri evvelki gün ve dün Marma· 
ra'da umumi bir tarama yapmıflar 
d Bu tarama esnasında muhafa-
ır. 

1 za m<ıtörleri Marmarada av an'ln 
bütün balıkçı kayıklarından av ~h 
satiyesi istemi,lerdir. Bu taharr~ • 
yat neticesinde 20 balıkçı_ ka~~~ı
nın ruhsatsız denize çıktıgı goru_l· 
müs ve bunların vaziyetleri asayış 
noktasından zararlı görüldüğün · 
den hep· i yedeğe alın~rak .. li~llJla 
ge~irilmi~, Av vergilen Mudurlu· 
ğüne teslim olunmu )ardır. 

__..o.-

Esnaf Bankası tahkikatı 
Esnaf Bankası tahkikatı~ın adli 

safhasını idare eden muavın Muh
lis Bey dün de Şehir Medi~i namı· 
na bu i•i tetkik eden lsmaıl Sıtkı 
Beyi dinlemiş:ir. 
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( içtimai bahi&ler ' 1 On sene evvelki cinayetin safahatı 

Nüfus ve İktısat 
Avrupayı ve Amerikayı züğürtleştircn 

a.:tısadi buhranın sebebini birçok kimseler 
nüfusun artmasında gösteriyorlardı. Bir 
taraftan sanayi tekemmül ediyor, fabri
kalar kullanmağa mecbur oldukları ame
lenin sayısını indiriyorlar, öteki taraftan 
memeleketlerdeki nüfus artıyor da onun 
ie= • ~ '~--~ .... ;~ bulunamıyor, diyorlardı. 

1 Halbuki, hiç te öyle değilmit. nüfus is
ta ....... ~··~· ... ı·ı, ouıı.randan müteessir olan Av 
rupa memleketlerinin birçoğunda nüfu
sun gittikçe azaldığını, bem de ürkütecek 
bir derecede azaldığını gösteriyorlar. Ik
tıu.di buhrandan hiç müteeııir olmryan, 
bili.kis ihracatmı mütemadiyen arttıran 
Japonyada ise nüfus mütemadiyen artı· 
yor! 

Geçen on dokuzuncu asırda nüfusu en 
büyük nisbette artan memleket Almanya 
idi. Şimdi nüfusu en büyük nisbette ek
silen gene Almanyadır. Bu memleketin 
1873 senesinde doğum sayısı bin kitiye 
ı.isbetle 39, 7 olduğu halde 1932 senesin 
de gene binde 15, 1 nisbetine düımüt. 
Yani yarıdan daha atağıya inıni, .. Al
manya nüfuıuınun zaten kendi kendine 
azalması yetiımiyonnut 1ribi bir de Ol'ada 
yeni rejim kısırlık kanununu tatbik ede
rek nüfusu daha ziyade indirmeğe çalıtı
yor ! 

Fakat nüfus azalması yalnız Alman
yaya miınhasır değildir. Avrupanın bü
tün garp ve cenup memleketlerinde do
ğum nisbeti hep dütüyor. lngilterede 
1876 da bin kitiye nisbetle 35.9 çocuk 
doğarken 1931 senesinde 1516 doğum 
oluyor. Gene yandan atağı. Italyada, nü
fusunun gittikçe artmaıile Amerikanın 
cenubunu dolduracağını söylemekle ifti
har eden t tal yada bite doğum nisbeti 
1~?6 danberi binde 39,Jten 23,6 ya dü1-
D1Uf. 

Nüfus azalması hem köylerde, hem 
tehirlerde görülüyor. Köyler zaten sıh
hat tartlarının bozulduğundan dolayı nü 
fuslanrun hiç bir zaman arttıraınazlar. 
Büyük harptenberi köylüler tehirlerin 
hayatına alııtıklarından, bir taraftan da 
fehirlere hicret ediyorlar ... Fakat büyük 
feb.irlerde doğum niıbetlerinin azalması 
hakikaten korkunç derecededir. Bakınız 
Binde nisbetle Berlinde 1900 da 26 7 
1925 te 11.7 iken 1931 yalnız 8,8, y..;.i• 
otuz sene içinde üçte iki niıbetinde azal
ma. Koskoca Londra 'ehrinde doğum nis 
betini otuz sene içinde yarıya indirmiı-. .. 
Yalnız adını işitmekle İnsanın zihninde 
bizim galatadaki Maltız hanı gibi kala
balık bir yer tasavvur ettiren Yarşova 
bile doğum nisbetinin otuz sene içinde 
yarısını kaybetmiş. 

Vakıi. doğum nisbetinin azalmasına 
rnukabil her memlekette sıhhat kaidele
rinin daha iyi tatbik edilmesi neticesi °" 
!arak ölüm nisbctleri azalıyor. Doğan ço
cuklar daha az öldüğü gibi ihtiyarlar da 
gittikçe daha çok yaşıyorlar. Yalnız Rus
ya bu hususta müstesna. Onun da sebe
bini biliyorsunuz: Şimal kor:ışu1armıız 
ya\nı:ı. memurlar kadrosunu değll, elanek 
vea~ka&t alanların kadrosunu da genit
lettirmek İatedi.ler .. Herhalde ihtiyarlann 
ve çocukların daha az ölmelerinden hasıl 
olan kar, Avrupa memleketlerinde nüfu. 
sun eski nisbetlerde artmasını temine ye
tİfmiyor. 

Doğum azalmasının sebebi heryerde 
ayni: E vlenmiı adamlar mümkün oldu
ğu kadar az çocuk dünyaya getirmek 
istiyorlar. Çok çocuklu aileler heryerde 
azalıyor. Bulgar kom1ularımız ıarklı ol
duklarından kısmete inananları lizıınge
lirken, onlar da evlendikten s~nra ço
cuk haaıl olmamasına gayret edıyorlar. 

Diğer taraftan evlenme sayısı da her. 
yerde gittikçe azalıyor. Avrupada kral
ların sayısı azaldıkça bekarlık sultanlığı
nı elden kaçırmamak istiyen vatanda !a-
rın sayuı çoğalıyor. ş 
: Bu~lar hep para ve rahat hırsından ile

rı gehyor. Çocuk olup ta masraf artma
sın, rahat ";?zulma11n; çocuklar çoğalıp 
ta bırakacagımız miraı f~a parçalan
masın. 

Fakat evlenme sayısının azalmasile do 
ğum nisbetlerinin düımeıile Avru;,. 
memleketlerinde para ve rahat artıyor 
mu? Netice meydanda! Nüfuaları en bü
yük nisbette aza olan memleketler iktısa 
di buhrandan en ziyade sıkıntı çeken 
memelektlerdir. 

Buna mukabil doğum nisbetini azalt
mamı! bilakis arttırmış olan Japonyanın 
işi ve satıfl gittikçe artıyor. Amerikada 
Mösyö F ord amelesini çıkarmamak için 
onları günde ancak dört saat çalıştırmağı 

(Başı l inci sahifede) 
Bey isminde bir zata ait bulun
maktadır. 

Mehmet Ali Bey, burasını ya
kın vakte kadar "Anadolu Şum
nu,. oteli namile İ§leten Ahmet ve 
İzzet ismindeki iki müstecir çık
tıktan sonra yani on beş gün ev
vel, tamir ettirmeğe karar vermit 
ve ustalar getirerek derhal işe 
batlat':lıştır. 

Evin muhtelif yerleri esaslı şe
kilde tamir görürken, bir yandan 
da lağım borularının değİ§mesi i
cap etmit ve bu İ§ için ayrıca iki 
usta daha getirtilmiştir. Bunlar, 
evvela bodrum katındaki lağım
ları sökmeğe başlamışlar, fakat 
duvarın bir kısmını yıkmak zaru
reti hasıl olmuştur. 

Ustalardan Yanako efendi, ev
velisi gün bu duvarın bir kısmını 
indirmiş, elindek.; kazma bir ara
lık büyük bir mermer parçasını 
yerinden oynatmı§tır. Sıvalar da
ha büyük bir itina ile kazındığı za
man, duvann içerisine usuletle giz
lermıi~ vaziyette bulunan ve ge
nİ§Çe bir beton sandığını andıran 
50 santim kalınlığında, 90 san
tim yüksekliğinde bir ikinci duvar 
meydana çıkmıştır. Yanko efen
di, bunu lağım deposu zannettiği 
için evvela ehemmiyet vermemi§, 
fakat üzerindek.; iri taş parçası 
yerinden oynatılınca sandık §ek
lindeki bu ikinci duvann içinde 
tüyler ürpertici bir manzara ile 
karşılaşmıştır. Çünkü duvara ek
lenmiş vaziyette olan bu ikinci 
duvarın içerisinden bir sürü ke
mik çıkmıştır. 

l ş te, hadise bunun üzerine za
bıtaya intikal etmiş ve cok eski 
bir cinayetin kurbanına ~it oldu
ğu anlatılan kemikler, ilci büyük 
teneke içerisine konarak polis mer 
kezine nakledilmiştir. 

Es•ar perdesi yırhlıyor! 
Mesele bu suretle meydana çı

kınca evvela zabıta aonra da adli
ye İşe vazıyet etmiş ve başmua
vin vekili lsmaH Hakkı Bey biz
zat tahkikata ba,Iayarak bazı kim
selerin ifadelerine müracaat edil
miş, bu arada binanın eski müste
cirlerinden Ahmet ve İzzet efendi
ler de nezaret altına alınmışlar
dır. 

Bulunan kemikler, senelerce ev
vel bu otelde bir facianın cereyan 
ettiğini meydana çıkarmıştır. 

Filhakika , tahkikat bu bakım
dan genişletilince hadise bütün 
çıplaklığile ortaya çrkmış, öldü
rülenin ve katillerin hüviyetleri 
tesbit edilmiştir. 
Facianın tüyler ürpertici tafsilatı 

On sene evvel öldürülen ve 
kemikleri ancak bugün meydana 

••-•-•••••••••••••--•·---w--••-••••••••-
düşünürken Japonya fabrikalarındaki 
amele günde on saat iş.!iyor. Onun için 
Amerikan çocuklan, ucuzluğundan dola
yı, Japon oyuncaklarile oynıyorlar. 

lngilizler Japon malına kontenjan koy
duklan halde gene yemeklerinde Japon
yadan gelmiı çatal, katık kullanıyorlar. 
Londrarun tuhafiyeci dükkanlarında na
sıl Japon gömlekleri alındığını da geçen
lerde (Milliyet)in bir bat makalesi ne 
güzel anlatmıttı! 

Bunlar küçük iılerdir, demeyiniz. Bre
zilya harp gemilerini JJaponyaya sipa
riı etmiş: Uç kruvazör, dokuz büyük tor
pido, on sekiz denizaltı gemisi ve birçok 
hava gemileri. Eskiden bunlar lngiltere
de yapılırdı. Gene eskiden pamuklu ku
maşları lngiltereden alan Hintliler şinı
di onları hep Japonyadan alıyorlar. Fran
salar kendi müstemlekeleri olan F aaa 
gitmek için Japon posta vapurlarına bi
niyorlar .. Acaba bir gün Istanbula da 
Kayseri pastırması Japonyadan mı gele
cek? 

Hülasa, iktısadi bereket te nüfus bere 
keline bağlı görünüyor. - G. A. -
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KANLI SIR 
Meclisimizin ateşi sönmüştü. 

Semineyi tehlikeli görüyordum. 
Onun bu kadar hassas, daha doğ
rusu işkilli olması, beni, için için 
korkutuyordu. 

- Açık konuşunuz, Hünev 
Bey! 

- Şimdiye kadar kapalı mı 
konuşuyordum? 

Semine, benimle, ne alay, ne 
de şaka edilir gibi yüzüme yan 
yan baktı : 

- Doğru konuşun. 
Bu bakı,, beni yıkmağa kafiy

di, hemen başımı eğdim: 
- Peki, Hanımefendi. 
Semine, birden hırçınlaşıver

mişti: 
- Nasıl, nasıl! Hanımefendi 

mi? Geri al sözünü! 
Şaşırmak dahi gerilemek hak

kım değildi. Semine, karşımda 
o kadar sarih bir şekilde duruyor 
ve kaşlarını çatarak öyle meydan 
okuyordu ki şaşmak ta ayıptı, ge
rilemek le .. 

Yazan: Ma.~mut YESARi 

Semine, yüzüme derin derin 
baktı: 

. - Vah, Hüsrev Bey, sen, ha-
kıkaten hastasın! 

- Ne gibi? 
- Evet, sen hastasın! 
- J'.akat ne gibi hastayım? 
Semme, kendi hicranına değil 

b~~kalarının hicranına ağlıyor, ;i. 
bısın! 

Bazı vaziyetler oluyor ki in
san kendi hakiki vaziyetini unu
tuyor, ve yeni ufuklar hü1yasını 
görüyor. 

- Sırrı Nevresi ben nerede 
bulabilirim? ' ' 

- Hala mı o? 
- Evet .. 
Semine, beni, İncitmekten kor

kan bir tavırla sokuldu: 
- Çok rica ederim, beni, affe

deceksin, değil mi? 
- Estafurullah! 
- Hayır .. Hayır .. Yarım ağız-

la değil.. 
- Tabii, yarım ağızla değil .• 

çıkarılabilen adam, Nuri isminde 
bir muhacirdir. Cinayet 341 sene
sinde, yani . bu.=tdan 10 sene evvel 
itlenmiştir. Ve bu hadise, binanın 
Hasan ve Hüseyin isminde iki 
Dramalı tarafından "Sarı Şaban., 
oteli namile işletildiği sırada ce
reyan etm;ştir. 

Nuri Efendi, 341 senesinin 
mart ayında bu otele müşteri ola
rak İnmi§, ve üst kat odalarından 
birisini kiralamıştır. Bir gece mak 
tul ile müıterilerden biri arasında 
bir gürültü olmuıtur. 

Nuri efendi, Adapazarlı olan 
bu mü§teriden 30 albn lira çalmış, 
bu paranın çalını§ı mü,teri ile a
ralarında bir kavganın başlama
sına sebebiyet vermiştir. Gürültü 
üzerine alt katta bulunan otel 
müstecirleri yukarıya koşmu,Iar 
ve vaziyete müdahale etmek iste
mişlerdir. 

Fakat güçlü kuvvetli bir adam 
olduğu anlaşılan maktül, beş ki
şi ile bir hayli mücadele etmlf, fa
kat bu arada epeyce hıl")>alanmış
tır. Nihayet, otel müstecirleri Nu
ri efendiyi yaka paça ederek &§a
ğı kata indirmi,Ierdir. 

Bundan sonraki kısımlar hak
kında vazıh ve kat'i deli.il mevcut 
olmamakla beraber, hadisenin şu 
seyri takip etmİ§ olması icap et
mektedir: 

Müstecirlerin kolları arasın
da bir hayli tokat yiyen Nuri e
fendi kuvvetten dütmüş ve belki 
de kalp sektesinden, ansızın öl
müştür. 

Bu vaziyet karşısında mese
lenin ört bas edilmesi yoluna sa
pılarak maktulün cesedi parçalan
mış ve bodrum katında üst kat 
lağımlarının indiği yerde ve kü
çük bir betoın sandık §eklinde örü
len bir duvarla üzeri örtülmüş
tür. 

Bir ihbar 
Bir kış gecesi cereyan eden 

bu facia bu şekilde sessiz aadasız 
neticelenmiştir. Fakat hadisenin 
yalnız bir tane şahidi vardır. Bu 
da ayni gece otelde bulunan Mü
nire Hanım isminde bir kadındır. 

Vapurlarda kamarotluk eden 
Münire Hanım, gürültü ve kavga
yı yakinen işittikiten sonra Nuri 
efendinin kaybolduğunu da gö
rünce vaziyeti tamamile kavra
mış ve bir müddet sonra mesele
yi Eminönü polis merkezine ih
bar etmittir. Zabıta, müstecirleri 
nezaret altına almış , bina dahi
linde uzun uzadıya arama yapıl
mış, bahçe altüst edildiği halde 
hiç bir şey bulunamamıştır. 

Neticede, nezaret altındakiler 
adliyeye verilmişler, bir sene ka
dar süren bir muhakemeden son
ra da beraet ederek serbest bıra
kılmışlardır. 

Nurinin de korkarak ortadan 
kaybolduğuna hükmedilmiştir. 

O tari'htenberi on sene geç
miştir. 

Katiller yakalanmak üzere .• 
Şimdi, otelin o zamanki müs

tecirlerinden Hasan ve Hüseyin i
le bir arkadaşları hakkında yem
den takibata başlanılmıştır. 

Aldığımız malumata göre, 
bunlardan birisi ölmüş, diğerleri
nin ise civar kazalardan birinde 
bulundukları anlaşılmı§tır. 

Münire hanıma gelince: Bu
nun da lzmirde bulunduğu anla
şılmıstır. 

Şfmdi, eski müstecirlerden sağ 
bulunan Hüseyinin ve Hasanın 
yakalanması için alakadarlara e
mir verilmiş, ve bulundukları ma
haller müddeiumumiliklerine tel-

- Neye bana, birdenbire o ka
dar gücendin? 

Bu, af dilemek değil, tekrar 
damarıma basmaktı. Fakat ben de 
hiddetimde ısrar edecek olursam, 
~rktuğum tehlikeli uçurumun di
bıne yuvarlanmaklığım muhak
kaktı .. 

Semine, kollarını kalçaları-
na dayayarak karşrmda durmu§
tu, gözlerini kırpıştırarak bakıyor
du: 

- Sırrı Nevresi nerede bula
bileceğini, ben, sana, maalesef söy
liyemiyeceğim • Senin, bana, Sır
rının yerini sormuş olmandan ben, 
hem azap, hem de ayıp duyuyo. 
rum. Demek ki ben, Sırrının YP· 
rini bilecek kadar ona yakınım? 
Demek, ben, bu kadar düşük, ze
lil bir mahlukum? Öyle ya, bir 
kumarbaz, bir sefih, bir ~erseri, 
ancak, yolunu şaşırmış bir kadın
dan sorulur! Ben, Sırrı N ev!esin 
hiç bir gün, bir zaman şerik; cür
mü olmadım. 

Semine, döndü ve topuklarını 
yere vurarak odadan cıktı. 

Hayret ve taarcüple bakıyor
dum. Çok geçmedi, genç karlın, 
biraz sonra odaya girdi , elinde 
çanta vıı.rdı: 

- Beyefendi, size borcı.ım var 
• • 

vereyım. 

M.\Y S 1934 

Milli Müdafaa 
Pulları basıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Irının tab'ına b8'1anmıtlır. Müda
faa pulları 20 kuruşluk, 1 ve 2 li
ralık olmak üzere 3 nevi üzerinde 
basılmaktadır. Şimdililc her nevi -
den birer milyon pul baıdacak, i
leride ihtiyaca göre arttırılacaktır. 
Bu pulların basılması hazirana ka
dar ikmal edilecektir. Bu müdafa
a pulları gümrük beyannamelerin -
de kullanılacaktır. 

Evvelce basılan bir kuruşluk, 60 
parahk ve 3 kuruşluk buğdayı ko
ruma vergisi pulları makarna, bis
küvi ve saire gibi undan mamul 
mevat paketlerine yapıştırılarak 
kullanılacaktır. 

Un çuvalları kurşunlanacaktır. 
Bunun için kıskaçlar ve damgalar 
yapılmaktadır. Bir hazirana kadar 
kıskçların ve damgaların yetittiril
mesi zaruridir. Bunun için timdi • 
Irk ve muvakkaten postahaneden 
60 kıskaç alınmıştır. 

Bunlara çelik kalıplar konula -
cak ve derhal vilayetlere gönderi
lecektir. Kalıpların hazırlanması
na ba,lanmıştır. 

Darphane diğer kalıpları peyder
pey yetittirdikçe ve vilayetlere gön 
derdikçe postahanenin kıskaçları 
istirdat edilecek ve postahaneye i
ade olunacaktır. 

Yeni basılacak paralar 
Darphanede bu damga faaliye -

tinden batka bir de para basılması 
faaliyeti vardır. Yeni basılacak pa
ralardan on papralrk nikellerin 
tekli tespit edil mittir. 10 .. p~ralık
larınlarm bir tarafında buyuk te • 
kilde -10- rakamı görülmekte, bu 
rakamın wki tarafında buğday ba -
şakları 3arkmakta, başağın altında 
da 1934 rakamı görülmektedir. 
Paranın üst kısınrnda kuvvet ve za
ferin nişanesi olan bir me'e dalı 
ve ay yıldız, ortasında Türki
ye Cümhuriyeti ibaresi, altında da 
Türkün nezaketi tab'ına ve sulh -
perverliğine itaret olarak bir defne 
dalı bulunmaktadır. Ni·kel parala
rın tekli gayet güzeldir. Bu tekil 
Maliye Vekaletince tasvip edilir e
dilmez nikel paraların tab'ına ba,
lanacaktır. Gümüf ve bronz para
lar için henüz bir ~kil tespit edil
memittir. Bunların şeki:lleri için 
müsabaka açılacaktır. Müsabaka 
terati tespit edilmiştir. Yakında i
lan olunacaktır. Gümüf, bronz ve 
nikel paralar 934 senesinde teda
vüle çıkarılacaktır. Gümüt parala
rın miktarı 18 milyon liralrk ola • 
caktır. Fakat şimdilik ancak 8 mil
yonu basılacaktır. Darphanede 36 
ton gümüt vardır. Bu gümüt ile an
cak 3 - 4 milyon liralık para batda
bileceğinden yeniden gümüş müba
yaa edilecekir. Paralar basıldıkça 
evrakı nakdiye ile tebdiline başla
nacak 18 milyon liralık gümüş pa
ra ta~amen basılınca birer liralık 
kağıt paralar tamamen ortadan kal 
dırılmıf olcaktır. . . 

Tedavülde ancak 18 mıloyn Iıra
lık birer lira kıymetinde kağıt pa
ra vardır. _ ............................................ ----·-
graf çekilmiştir. 

On sene evvel tutulan dosya 
da ifadeleri tes:bit edilenler yeni
den aranmağa başlanmışlardır. 
Verilen malumata göre, Hasanın 
ve Hüseyinin bugün veya yarın 
§ehrimize getirilmesi çok mıilıte
mel görülmektedir. Son vaziyet
ten sonra, evvelisi gün nezaret 
altına alınan Ahmet ve İzzet efen
diler serbest bırakılmışlardır. 

Ve, çantadan para çıkarıyor
du. O zaman tepem attı, onu bi
leklerinden yakaladrm ve sars
tım: 

- Beni tahkir mi ediyorsun? 
Kuvvetim, onu o kadar incit

mişti ki gerilemeğe mecbur kal
dım. 

- Oof! Acıttın! 
Seıninenin bileklerini bırak-

tım, fakat yüzüne bakanı:y.>r-
dum: 

- Affedersiniz! 
Ben, açık konu~mağa karar 

vermiştim: 
- Her ne maksatla, herne 

vesile ile olursa olsun, san~ sora
cağım suallere dogru cevap vere
ceksin. 

Genç kadın, birdenbire sesı
min ciddileştiğini anlayınca ade
ta durulmuştu: 

_ Pt>ki, Beyef Pnıli ! 
Odada öyle bir çekingenlik 

ve korku havası esiyordu ki ken
dim bile ürkın~ğe başlamıştım: 

- Sırrı Nevresi uered~ bula-
bilirim? 

- Nişanlısının köşkündedir. 
Beynimin İçini zehirli bir sinek 

ısırmı~ gibi yerimden fırladım: 
- Nişanlısının köşlc;inde mi? 

Peki, bunu, sen nel'eden bilıyor

sun? 

Samiye Burhan 
Cahit H. anlatıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
rekorumu bununla yaptım. Mesa -
feyi altı buçuk dakikada yaptım. 
Ve hanımlar kupasını kazandım. 

Geçen yıl sekiz silind rli bir oto
mobille koştum ve aynı kuvvetteki 
erkek amatörleri on yedi saniye 
geçerek amatör rekoru yaptım, er
kekler ve hanımlar kupasını aldım. 
Bu rekorum 5 - 40 tı. 

Bu yıl daha kuvvetli bir makine 
ile girdim. Hem hanımlar kupası
nı, hem de en seri F ord otomobili
ni sürenlere verilecek gümüt F ord 
kupasını kazandım. Bu rekorum da 
5 - 19 dur. 

Aynı model, aynı kuvvette oto
mobille profesyonel kategorisinde
ki Ziya Efendiyi sekiz salise geç -
mişim. Fakat bu netice fevkalade 
bir fey değildir. Bu küçük fark Zi
ya Efendinin mesleğindeki kıyme
tini düşüremez. Her zaman itiraf 
ederim ki onun tecrübesi ve bilgisi 
benden fazladır. Zaten sporda şan
ım, tesadüfün de yeri vardır. 

ilk yarıtım çok heyecanlı olmuş
tur. Dört silindirli bir araba ile kot
muttuın. Fakat 8 silindirli erkek 
amatör arabalarından geri kalma
dım. 

lkinci yarışımda rekor yapmış
tım. Hatta aynı kuvvetteki erkek 
amatörleri 17 saniye geçmittim. 
Fakat o yarışımı kendim hiç beğen 
medim. Çünkü arabam çok yeni i-

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18,30 Fransızca ders. 19 Refik Ahmet Bt' 
tarafından konferans. Ajana haberleri. t9,ll' 
Alaturka musiki netriyatı. (Ekrem B. Rüt111 

B. Cevdet B. Yahya B. Şeref B. Vecihe t4 
Belma H.) 21,15 Aj•ns ve boraa haberl~r~ 
21.25 Orkestra tarafından muhtelif eıerlıtl 
(Keman solo) Neci. Yakup B. 

2Z3 Khz. V ARŞOV A m. ~ 
17,35: Keman musikisi. - Sözler. ıe.t 

Hafif musiki. - Muhtelif. 21,05: Senfonik k 
ser. - Muaahabe. 22,20: Hafif musiki. ı3 
Pli.k. 23,30: Dans musikisi. - Sözler. - r>•' 
mu•İıkiıi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Hersünkü prosranı. 18: Radyo O~" 

trasr. 19: Haberler. 19,15: Radyo orke•lP.ı. 
20: OniYersitc. - Plik. - Konferans. ıı 
Oda musikiai. - Konferans. 21,45: Taı•11 rf 
(opera parçaları.) 22,15: Çift ji7ano ko•"" 
22,45· Haberler. 23: Kah•elıane nıusikisi. 

545 Kbr. BUOAPEŞTE 550 m. 
18: Opera or&ce•traaı. - Ders. 19.30: .O-~ 

net konseri. --'Konferans. 20,30: Plak. t 
Musahabe. 21,30: Liaz.tin eserlerinden kootf' 
23.SO: Kah.-ehane konseri. 2.C,30: Heia...--' 
carı, 

592 Khr. ViYANA, 507 m. . 
20,15: Offenbacb z.aman.ına ait besteler. Ji 

Habeı ler. 23,25: Beetbayen konseri. (E• • d' 
opua 20.J 24ı05: PiRie. 

638 K.h.z PRAG, 470 m. 
18,45: Viyolon•el konseri. 19,20: Alra••" 

ru•triyat, 20,10: Musahabe. 21,15: DYorekiıı I' 
•erlerinden lcon•er. 22: Çele danstan. ye ~ 
lan. 22,25: Kuaı-ten lı:onaeri. 23,15: A11Dall 
Habt>rler. 23,30: Pli.k. 

191 Oetttscblandsender, 1571 m. 
19ı20: Fenlandya lıa.lk 4arlalan, 2Q: M11tl 

he-. 21,10: Dans musikisi 2.3: Dan!ıı:is aetrİJ 
23.20: Haberler. 24: Hamburıtan Glaaou11°' 
un eserlerinden lconser. 24,45: Neıeli ma.1~1· 

686 Kb,, BELCRAT, 437 m. 
20: Populer ha•a.lar (Plik.) - Muaalıbl 

20,30: Muaahabe. 21: Zarrepte Yerilecek ~ 
temsilini nalr.il. 

904 Kbx. HAMBURG 332 m.: 
21_,ı_:; Vitt~kind isimli skeç, 22,15 Net''~ 

musı&n, 23 Haberler, 23,20 Musikili t1etri1•1 
24 Orkestra refakatile keman k01•eri 241' 
Neı'eli musiki. ' 

di. Motör açılmamıttı. Ben de ya- J 
rıştan on gün evvel hasta yalmış, ş arayanlar 
haftalarca direksiyona el sürme - Ed" E 
miştim. o yar,.ta istemiyerek oto- ırne mniyet kadrosuıı' 
mobilin hakkını yedim. memur alınacak 

Son yarışta.· Ed" E 
Fakat bu son yarı•ımda otomobi ıme mniyet Müdürlüğüıı' 

T den: 
le bütün randımanını vermek fır-. 1 Edirne Emniyet kadrosu münhı· satı elime geçmiştı. şte starter: 

1 atına memur tayin edileceğind~ 
- Çık! d k teraiti haiz olan taliplerin mezk 
işaretini ver i ten sonra artık vilayete istida ile müracaat etıne 

bir şey görmüyordum. Virajları en leri. 
aon imkanla geçiyor, düzde bütün kuv ==============="' 
vetimle akselatöre basıyordum. Bü -
tün yarışta bir defa gözümü kırpmak 
kabil olmadı. (S) virajında otomobi
lin arka tekerleklerinin havalandığı -
nı söylüyorlar. Ben de bir sarsmtı duy 
dum. Fakat her §eyden evvel ka7an
mak, saniye kaybetmemek, geçen yı
lın ltalyan rekorunu kırmak lazımdı. 

Tamirat virajini geçince otomboli dik 
aşağı 130 la adeta tekerlekler hava
lanmış gibi iniyordu. Son telgraf di
rekleri gözlerimin önüne geliverdi. 
Ayağımı biraz kaldırdını. AlnıAn vi -
rajını 110 la geçtiğimi söylediler. On 
dan 30nra artık hedeFe kadaT ayağım 
gaz pedalından kalkmadı. Batımda 
metin kasket vardı. Fakat rüzgilrrn 
tazyİ·kinden yüzüm çatla.dı. Teneffüs 
güçl~ıti. 130 dan fazla gidiyorduk. 
Hedefi geçince ayağımı gazdan kal
dı"Nlım. Ara.ba yüzlerce metre kendi 
kendine gitti. Halk arkamdan çılııın 
gibi ba~ınyorlardı. : 

- Rekor kırdınız. 1 tal yanın da re
konınu kırdınız. 

O dakikadaki sevincimi ifade eJe -
cek kelime bulamam. Etrafmıı saran 
arkadaılarla ve binlerce halk çılgın
ca el çırpıyorlardı. 

Halk ve otomobil yan,ları 
Halk otomobil yanılannı çok sevi

yor. Fakat zannederim. bu sporun rea
mi federasyona bağlanma.ar daha iyi 0 ... 

lacak. Ben F enerbahçeli)'i.n. isterim 
ki otomobil yanşlanna girenlerin Tu
ring Klöple beraber faal spor kulüp
Ieııile ve fedeN.syonlarla alakaları ol -
sun. 

Türk kadını ve spor 
- Bu sene, yılın rekoru hakkında 

\ 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 
- Geçen yılın Mösyö Ariva Bene 

tarafından yapılan rekorunu bu yıl 
Ekrem Bey, Ziya Eefndi ve ben kır -
dık. Fakat bu rekor da kırılmıyacak 
bir rekor değildir. Yalnız bu derece
lerin kıymetini halk ve alakadarlar na 
zarında daha İyi ifade ebnek !azını. 
Geçen yıl M. Ariva Bene rekor yaptı-
ğı zaman ecnebi seyirciler çılgınca al-

Seminenin dili tutulmu,tu, ke
keliyordu: 

- Siz de biliyorsunuz, kendi 
söyledi! 

Cevap vermedim. Yalnız, sinir
lerimin tekallüs ettiğini biliyo
rum. Eğer, o dakikada Sırn Nev
res, elime geçmi§ olsaydı, za~ne
diyorum ki ömrünün son sanıye
lerini de pek fazla yaşayamazdı. 

Genç kadın, benden korkmuş-
tu; tereddütle ayağa kalktı: 

- Bir kahve emreder misiniz? 
Ben de ayağa kalkmıştım: 
- Hayır •. Müsaadenizle gide

ceğim! 
- Semine, dargın dargın bakı-

yordu: 
- Pek erken değil mi? 
- Haycr .. Geç bile kaldım!. 
Genç kadın, bir kedi sokulgan

lığiyle yaklaştı, başını omuzum
dan geçirdi: 

- Bir bira olsun içmez misi
niz? 

- Hayır .• Çok teşekkür ede
rım. 

Seminenin gözleri, bana bak-
mıyor, beni öpüyordu: 

- Beni kırıyorsunuz! 
Tekrar koltuğa oturdum: 
- İçelim kızım! 
- Şimdi size, Sırrının nere-

de olduğunu söyliyebilirim! 

kıtladılar. Otomobili günlerce te§bıt 
ettiler. Göklere çıkardılar. Bu yıl bİI' 
kadın olmak üzere üç Türk evli.dı b~ 
rekoru kahir bir surette kırd•kları n ' 
de adeta hiç bir ıey yapmamıılar gib' 
li.kaydane kartılandılar. Ekrem Bc1' 
kartı Türk sporculuğunun alakadar Ol· 
masmı beklerdik. Bu da anlatıyor 1'l 
otomobil sporunu behemehal federal' 
yon teşkilatına bağlamak lazondrr· 

Ben, kendi heaabıma, Türk ka<lın· 
lannın her sahada olduğu gibi oto<1'"' 
bil yarışlarında da muvaffak olac•k; 
larına kaniiın. Nitekım benim rd'0 

kırdığım gün gene bir Türk hannıı• ...... 
Faz ilet Hanım - on sekiz rakibi ar• 
smda Sipahi Ocağının binicilik müı;" 
bakalarm.da birinci geldi. Onu b•f 
sporbnen Türk. kadını diye tebrik ed 
rim. 

Spo»cu için korku yoktur ,. 
- Y anılarda hiç korku geçirın"01' 

niz mi? ıJ 
- Sporcu için korkunun manası ~ 

tur. Yeter ki makul olanı yapına~ 
Korkanlar muvaffak olamazlar. ()JI 
için latinye tepelerine gelip yant• .. , 
retmeloten haıka yapılacak it yokl~, 
Otomobil yarqlan elbet te tehlike~ 
dir. Daha birkaç ay evvel ltalya' • 
(Monzo) da yapılan yarıtlarda ~·1, 
panın üç ın~hur kO§ucuau bir gı.ın . 
kapaklanıp öldüler. Biri de karlı<>"' 
ze oldu. 

1
• 

Son yarıtta S virajınde, Alman,\. 
rajınde hepimiz tehli!ı:eler geç.i""'~ 
Fakat biz tehlikeyi değil, rekoru 
§ÜnÜyorduk.! 0 ı:• 

Samiye Cahit Hanmı biraz dw-<l~ 
gülerek ilave etti: f'' 

- Tehlike çok. Heyecan fazla. ~f 
kat bu öyle tatlı bir heyecan ki ne 
dar tehlike olsa iıuaru cezbediyor·•'( 

Türk kadınlığının cesaretini iap•;, 
de..., ve şerefini yükselten , 
miye Bürhan Cahit HanunefeP ~ 
diye tetekkür e~erek __ ayr~h~en o~ 
şı işletmi§, derın gumburtulerle b 1 
ket eden kuvvetli motörü ile ileri •1

' 
mıya hazırlanıyordu. 

- Biliyordu:da niye §İ~dife 
kadar söylemedin? 

Semine güldü: 
f-1'•' - Gene bilmiyorum, • 

bulduracağım! 
Bu kadın, hangi maksatla ~ 

ni yere vurmak istiyor, anlaııııf~ 
rum, fakat her ne olursa ol•11 

o, şimdi samimi! ( 
Semine • bira getirdi, ve bel' ;ııı 

daya ilk defa giriyormuş~ 1 6 
yeni bir çehre, yeni bir keyifle 
turdum: 

- Söyle bakayım, ciciın! ·f 
O dakikada kalbim, gözler• 

de yanıyor, ve titriyordu : 1! 
- Söyle bakayım, cici a1ı
Neşide! Benim zavallt Net 

ciğim!.. yJ 
- Yok, Hüsrev amca! 

cioi amca! dif~ 
Semine, köpüğü tatmasııı iıV 

bardağın kenarına bıçağın ter' 
koyarken gülüyordu: ,,ııı'! 

- Çok garipsin, sen de cS ~·· 
Sırrı, nerede bulunur? Kuııı•ıJ,,· 
nelerde .. Yalnız, sen, o, bat• 110..e 
neleri tanımıyorsun! Ya•ııı• 
toysun çocuğum! dıJıi" 

Elile çenemi okşuyor, dıı 1<ıflıt 
rını dudaklarıma kondurac• 
gibi gülüyordu. . . dj111? 

Ne yapar, ne söyliyebı~ı.r _,..., 
- Bitrneııı 

• 



• 
Mecliste bütçenin müzakeresine başlandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tur. Hükumetin beyannamesi 
zim Ajansta neşredildi. Tabii oku
ınuşsunuzdur. Bulgaristan Basve • 
kilinin sefir:miıe olan beya~atr 
Türkiyeye olan dostluğun daha s~
kı olarak devam edeceği merkezin
dedir. Biz milli olan bu muvmanı 
sempati ile takip etmekteyiz. Kom
fularımızın kuvvetli olması bizim 
de menfaatimizdir. Kuvvetli ve 
~ünferit her hükumetle anlaşmak 
bızim için daha kolaydır.,, 

bi- 1 
)atla yürütmeğe imkan yoktur. 

Hüsnü Beye cevap 
Hüanü Beye, lktısat V eki etine it 

için gelenlerin beklediklerinden bah
settiler. Takaı ve kontenjan itleri bu 
günkü Jekline girmezden evvel haki
katen bekleyenler olmu§tur. Bunun 
da sebebi yeni uaul ve pr.,..,..ipler koy 
duğumuzdan bu sul ve p-en•İpleri ted 
vir edecek tetkilatnnız ,r;cude gelme 
meaindendir. Ayni zamanda bu kabil 
işlerin hepsinin de ayrı ayrı tetkike 
mübtaç itleri olduğunu teslim buyu
rursunuz. lktr&at veki.leti memleke • 
tin hayatı iktısad.iye ve umumiyesin
de ifaya mecbur olduğu vezaifi yapa 
cak kadar teşkilatmın ilerlemediğini 
söylemekteyim, zannediyorum ki, ba
na tekaddüm eden vekil arkadatlar 
da ayni mevzuu reamen ifade etmiı
lerdir. Niçin böyledir. t,ıe bunu diyo
rum ki bütçe zanıretleri veya herhan 
gi bir sebep dolayısile lktrsat V ekale 
tini mühim vazifesini ifa edecek dere 
cede kuvvetli teçhiz etmediğimiz için 
böyle olmuttur. 

d Refik Bey (Konya) fili sahada 

b
a bu ~amimiyetin tahakkukunu 
eklerız, demiftir. 

lktısat Vekilinin beyanatı 
V ~N~, 27 (A.A.) - lktısat 
ekaletı l"fkilat ve vezaifine ait ka

hunun müzakeresi esnaaında sorulan 
•uallere cevaben lktıaa.t Vekili Mah
j'ut Celal Bey atağıdaki izahatta bu
UntnUftur: 

d liiç bir vekil, hiç bir mebus Üzerin 
I e .meauliyet tatıyan hiç bir fert dev
etın paraamı lüzumsuz yere ıarfede
~z. Ve buna imkin da mutasavver 
ırıldir. Fakat her vekaletin kendine gö
letlere nazaran maaş üzerinde bir 
~~rk VÜcude getinnek gayretinde de
ıı:ıldir, Fakat her vekletin kendine gö
..., lıuauaiyetleri olduğu gibi lktısat r e~iJeti_?in de iht!aaa JUbeJeri ~ardır. 
lıhaaaı ödemek lazımdır. lhtıaas ö-
denmediği liyakat maddeten de tak
dir edilmediği takdirde iJler yürümez. 
Bizim preru.ipimiz budur. Bunu ifade 
etmek istiyoruz. , 

Daktilola~ 
Sual sahibi Sım Bey basit bir mİ· t'I aldılar. Dediler ki daktilolara yüz 

ıra veriliyor. Hayır efendiler lktısat 
Vekaletinde çalışan alelade daktilola 
tın diğer vekaletlerdeki dalotilolardan 
farkı yoktur. Eğer varsa farkı tenzil 
".hneğe hazırız. Bizim burada bahset
tiğimiz hüklımetin teklifinde isimleri 
Yazılı idi. bilahara çrkanhnıttır. lste
llolardır. Bunlar avni zamanda mÜ· 
~~"'İmdirler ve kendileri biııkaç lisan 
<>ılen İnsanlardır. Biz yalnız memle
ket dahilinde çalıtan bir letekkülü 
ı .... _,. . 

-~·11.l)ı etmıyoruz. 

lktrsat Vekaletinin mesaisi beyne) 
l>ıileldir. Cihanşümuldür. Ve ayni za· 
tna11Ca vatanşümu1dür. Bütün cihan • 
~~ ınünaaebat ve irti.batımız vardır. 
" 1 Uhtelif lisan bilen elemanlara ihti
~acımız vardır. Sade körükörüne bir
"'"ç kelime bilen ;nsanlar da işimize 
Ya•amıyor. Bildiği lisana hakim olmak 
fartile Jisa'Q i&ina memurlara ihtiya .. 
cınıız vardır .. Bununla bu ehliyetleri 
&atın alacağız. ı 

Ticareti hariciy~ 
. Ticareti hariciyenıizin ehenuniye.

tı aşikardır. Bugün eğer ticareti ha
t'İciycmiz bir Arızaya uğrarsa memle· ı 
ketin hayatı umumiye<'>İ bozulur. Büt- 1 
Çede gördüğünüz rakamlann hepsi bir 
denbire manasız bir ~kle düter. Şu 
halde ticareti. hariciyemiz üzerindeki 
l~ş.kiltta da çok hassasiyet göstenne
lıyız ve her devlet kendine göre hn • 
•usi tedbirler alıyor. Maaleaef bunlar 
çok ani oluyor. Bütün bu hadiseleri 
&ezer ve hareketlerile beraber takip 
ederek memleketimize verebilmesi 
lllclhuz zararlardan korunmak icin 
bütün hadisatı lisan bilen memurla~I" 
?~kından takip etmeye mecburum. 
k •careti Hariciye t~kilatmda ateşe 
li Oonıtnersiyalların bir mevkii vardır. 
1 e! hangi bir memur vazifesini hakki 
e ıfa. d" · 'd • b' nı e ıyor veya etm.1yor o, ı arı ır 

rak"ledir. Onu şimdilik bir taraf:" .bı
d 'Yorum. Fakat teşkilatı hancıye 
: ateşeltomersiyallerin ehemmiyetle-

r; bi(lı . .•. b d 1 Usa demın arzettıg.un se ep o 

t~Jlıaile çok büyüktür. Tebarüz ebniş
ır c·· 1 k 'd • dl' b · · llnkü her mem e et ı an, a ı, 

idr ~akım tedbirler almakta~ır. ~u 
haar, Ve adli tedbirleroen vak~I".. hız 
t- befldar olmazsak tnemlek~t anı za
,~\al"a girebilir. l•tihbar edıyoruz ve 
..,1'.'.:i ~amanda muka~!l .~edbirl!'r :;!z· 
.a~ •uretile zararın onune geçıyo • 

'1 Ilı• 1 d atecekomersiyallerin va • 
~· ıe e e ., .. . . , 
• ıfe "e rolleri pek muhımdı':k· 181~ a~be: 
Ye kom ·yalleri zannetti erı gı ı 
l·· eraı d b' lttkiye Cümhuriyetinin nere e ır 
l.oııoo(osu varaa hemen oraya tayin .. t. 
ll'ıiYoruz. Kendilerinin de itiraf ettik
rri memleketin ihracat noktaları mü 
.ı'"' . olan yerlerini tetkik ederek ora· 
ı. alt, sefirlerin maiyetine birer atefe 
0llıeraiy~l veriyonız. Bu vaziyetteki 

d~Crlerde hulunan her sefirin maiyetine. 
• b" l'ıı •rer ate~ komeraiyal koyamıyo-

lı ~. F:ı-kat bütçe dolayı•i!e bunun e· 
t~mınj mühimmine tercıh etmek su 
cı· •le ve bunu ticaret bakımından tak 
~.ederek ancak oradaki aefirler ma· 
<l tırıde birer ateşe komeraiyal bulun 
\a~0ruz. Bunun mahzuru nerede, 
" .. f~ nerededir. Kanunda tadat olan 
"~ıf· ' d' ki i 1 \l.zun uzadıya, zanne ıyoruın 

dile:~lıa hiç lüzum yoktur. Fakat ken 
~ 1 bunun bakkmda malUnıat al • ..... " . . . . 
d,lı. "lediler aynca bır DlZamnameı 
...... ıl; ile her' vazifenin ne tekilde ifa 
..... ) .... _.. •. . . b 
ıt,ı,~'""ll:ıni tesbit edeceg-.ızı ura-
i'la 1 kanunda zikrediyoruz. laterse 
"""~ardizaayon bürosu n":5~1 çal!.fa· 
la ı., Bilmem ticareti harıcıye buro· 
"a"':ll~uı maden ve sanayi hakkında 
•il ~•fcleri nelerden ibaret olacaktı, taf 

edAJIİnı, 

de B~r seneeı.,.. fazla bu Jnl'..58.i üzerin
dan"ı:•a;.trğun içjn kolaylıkla bnnl'.'':" 
r;h. <ıbhaedcbilirnn T:.f•ilat verebıli-

- F k ' ı· · 'r h~ 'ı a a.t zannederim ki Mec ısı a ı 
a~ 11

• arı dinlemekten mü!tağnidir. Ve 
ııı."~ 1 ~amanda kanunda bir nizamna· 

~ e le bit edilecektir deni!!Y.?r. 
lir. •krar tafsilat burada gorulecek 

~1 Maaş mesele.si .• 
•i~ I ?~ meselesine gelince diyebılı
İte . tdı hır mümeyyiz efendi tapu da• 
k •·n e b · ~l . ne mııa, alıyorsa enım ve· 
lll"l\ 7tundc de ayni vazifeyi göriirken 
ibt• 

1 "'""tı alacaktır. Fakat lisana, 
h:l ı:sa.ıa ve bilgiye tnallCık eden nı.e~a
)a~ ~endHcrini o bilgiye so.hip olmı
t,k:ı.•naanlar lt~dar para verdiğimi~ 

•rde lktrsat Vekaletini bu tetkı-

Çalışan insanlar 
Bir memur sekiz on saat çalıtabi

lir. Fakat ertesi gün randımanını kay 
bebnİf olur. Çalıtan insanlann ken
dilerine te'1'C!i olunan itlerin ehli ol • 
rnası ve maden mühendisinden sana
yie ait malUmat iateyemiyeceğim gi
bi kezalik aanayi Üzerinde çalıafn bir 
mühendi&ten de jeoloğtan beklediği • 
miz vazifeyi elbette bekleyemiyece • 
ğim. 

Demek ki ehlini bularak ve ihtisa
sa hürmet ederek hatta ihtisası tak
dir ederek bu teficilat vücude gelecek 
tir. Bizim i•lerimiz yenidir ve hepsi 
fenne taalluk eder. 

Böyle fen itlerinden gayri bürokra 
aiye ve aaireye ait ıişlerde eğer bir 
fark görüyorsanız derakap ayni .sevi
yeye getirebilirim. Bu kanun kabul e· 
dildiği tal<dirde lktıaat Veka.Jetiniz 
hepinizi memnun edecek derecede if 
leyeceğine emin olabilirııiniz. (Bravo 
sesleri) 

Sanayileıme programı 
Efendiler, yakmda aanayileıııne prog 

ram1D1ıza ait olan kanun gelecekıtir. 
Burada heyeti umumiyenizden 6ala
hiyet i&teyeceğiz. Ve bugÜn elimizde
ki mevcut veaaitimizle İ§e ba.ılamq bu 
lunuyoruz. Memlekette be§ sene zar
fında kırk milyonluk it yapacağız. Bu 
nun muntazam hesaplannı yapmak 
lazım gelir. Muntazam hesap yaptık
tan sonra yapılan ina~tı kontrol mev 

Maliye Vekili Fuat Bey 

zuu bahistir. Bunlar ehliyet sahibi in 
sanlarla olur. Bu insanlar, dünyanın 
her yerinde taziz ve taltif edilen in
aanlaroır. Bunların ehliyetine emin ol 
mazs.am mesuliyetini nasıl tahmin e
deceğim. 

Madenler 
Sonra madenlerimiz vardır. Her

hangi bir ın.adenin lehinde ve aleyhin 
de biribirine mütenakız raporlar çrk
ff!•tlır. Bir .a~am. gelnıiştir, herhangi 
bır maden açın bu 'Dladen dünyanın en 
.zengin ve varidatlı ve en verimli bir 
madeni~i~ de~itş.ir, diğer birisi gebniş 
ve denııJtır kı hayır efendim, bu ma
den iıletildiği takdirde zarar muhak
kaktır. lktrsat vekilinizin elinde böy
le biribirini mütenakız raporlar ve 
malWn.at olursa ne yapacaktır. Elbet
te emin olduğu salahiyetine, ilmine 
hürmet ettiği adamlar vasrtasi!e yeni 
den tetkik ettirerek fenni bir kanaa
te vasıl olacaktır • 

F &kat bize bu fenni kanaati vere«k 
adamlar bedava çahıtrrrlacak ve rast
gele toplanacak inaanıar değıldir. i ş c.d 
di ve hkikidir. işin ciddiyeti ve ehem· 
rniyetile mütena.aip adamlar bulacı\ • 
ğız. 

Geçen sene bütçesinde Meclisi a
liden mezuniyet alarak ihtisas aahibi 
adam bulmak için salahiyete sahip 
bulunuyordum. Bunların maaşları di
ğer devairde.ki mümeyyiz efendilere 
verdiğimiz maatlardan bittabi yüksek 
tir. Fakat ehlini bulamadığımdan o 
yüksek maatları herhangi birine ver· 
medim. Bu yerler hala açıktır. Mem· 
leketin vergiai ve bütçenin tevazünü 
noktaaından çektiği istirabı herkesten 
İyi bilen ve yakından gören bir ada
mun. Fakat israf ne kadar kotü bir 
hareketse, fa~la para uereceğim diye 
itleri ehline vermekteı t imsak etınek 
te memleket İçin o kadar zararlı olur. 
Bcniın samimi kanaatim budur. Tok
dir heyeti celileniz;e aittir. (alkışlar) 

Refik Şevkf!t Beyin sözleri 
Bu esnada Manisa Mebusu Refik 

Şevket Bey deınitşir ki: 
Bugiinkü limite! §İrketlerin heyeti 

um\Jilttİyesinde komiser bulunması ka
nuni değildir. Yani limitet şirketler te· 
ıekkülü, komandit, kooperatif , anonim 
şimetler gibi heyeti vekile karanna 
iktiran etmesi li.zrm &'elen şirketlerden 
olmadıkları için hatırımda kaldığına 
göre mürakabc edilmemeleri de kanuni 
değildir. Bu itibarla limitet kaydı çı
karılması li.zımdır. 

Komiserler 
llctısat vekili Celal Bey sözüne de

vam ederek demiştir ki: 
Bu madde lktıoat vekaletine izafet

le mürakabc vazifesini yapan bilfunum 

1 
komiserlere aittir. Sadece anonim tir
ketlerin heyeti umumiye İçtimalannclı> 
ticaret kanunu ahkamına göre hazır 
bulunması lazım gelen komiaerlenı 
münhasır değildir. Bunun içerisinde 
madenler vardır. 

lktrsaı vekaletine taallük eden İm· 
tiyazlr, imtiyazsız, şirketlerin müraka
be meselesi mevzını bahistir. Bunlann 
hali hazır vaziyetini çok perişan bul· 
duk. Yüz bin kadar lira para tııhııık· 
lruk ediyor. 

Refik Şevket Beyin itarel etbkleri 
be§inci madde mucibince, ki bu mad
de . onlarm ancak veçhi tahıisfoi gÖs· 
tenyor, doksan kü.U.r bin lira her se
ne komiser ücreti veriyoruz. 

Fakat bu komiserlerin gerek tayin
leri gerek ıureti istihdamlan itibarile 
kendilerinden istifade olunamadığını 
burada maalesef ifade etmeğe mecbu
rımı. Çünkü • e tayinlerinde bir inti • 
zam ve gaye gözetilmiştir ve ne de 
sureti istihdamları bir esasa bağlan· 
nuıtır. V.e çoğu da ancak mazideki 
hidematına mükilaten kendisine para 
veriliyor zihniyetini taşıdıklanndan ka
nuni mürakabeyi ifa etmerneıktedirler. 
Ve edememektedir!...-. 

Onları merkeze toplayarak ve mer
kezde bir büro vücuda getirerek hat· 
farına bir fef tayin ebnek ve ayni za· 
manda vazifelerini de bir nizamname
ile teabit ve tayin ettilcten sonra mun
tazam mesaiye aeWı:etmek i.-tiyoruz. 

Bitta.bi hali hazırda komiserler Ü· 
zerlerinlle ciddi takyit ve tınfiye yap
mak mecburiyetinde bulunuyoruz. 
(Bravo seıleri) B1>rada bulunan ücret 
her ıirketten zaten teamül veya kanu
nen alınmakta olan ücretlerden başka 
bir şey değildir. Bu mrrdde ile bun· 
dan sonra ne şekilde alınacağını la· 

. n ebntt oluyoruz ki, atide bir ihti
ı.lfa mahal kahnaım. Mesele bundan İ• 
bareıtir. 

Maliye Vekilinin nutku 
ANKARA, 27 (A.A.) - Maliye 

vekili Fuat Bey Büyük Millet Mecli
sinde 1934 muvao:eneİ umumiye ka
nun liyihasının müzakeresi münasebe
tile a!Ağıdairi nutlııu irat etmİJlir: 
Muhterem Beyefendiler, bugÜn yüksek 

meclisin kıymetli tetkik mevzuunu 
t..pril edece.k olan 934 oenesi bütçesi 
cümburiyetimizin on biıinci yılma ait 
iş idare hıryatrnı ihtiva etmektedir. 
Oiimburiyetimizin umdelerini letkil e
den hizmetler her birinin ehemmiyetini 
nazan da.kate ahnak şartile bu büt
çede inkitaf yeri ayrılmıı ve bütçe 
ciddi bir tetkike mÜ3tenit ve müteva
zin olarak takdim kılınmıştır. 

lktııadi ve mali umumi vaziyet ik
" sadi bir sahada başlayıp mali aa
: aya İntikal eden ve iktrsadi ve milli 
--hadaki hemen bütün itlere aeıkte 

~ren umumi buhranın temadisi dola .. 
•İle her memlelret dahilinde fiat dü

. klu1derini önlemek ve bir taraftan 
< ~ tediye kabiliyetini mahfuz tutmak 
ı ' sadile kuvvetli, müessir tedbirler 
. 'dığınr kezalik harici ticareti temin 
~ ~ seneden seneye daralan iı hacmini 
ı _ vai ebnek maksadile iki taraflı an
i şmalara doğru harekete geçildi. He
' eti cclilenizin malômudur. 

Her memleketin ziraatini, sanayimi 
t icaretini, kredi ve müesseselerini de
rece derece ali.kadar eden bu haraketle
rın devlet maliyesi üzerinde mühim 
netayiç tevlit etmektedir. Harici ti
caretimi-z 930 senesinde 3 milyon 903 
bin lira, 931 senesinde 615 bin, 932 
senesinde 15 milyon 317 bin, 933 se
neıinde 21 milyon 485 bin lira lehi
mize bir fark göstermesine rağmen 933 
senesinde 299 milyon lira olan harici 
ihracatunrzın hacmi yani ithalit ve ih
racatrmızın yekünu 931 senesinde 
253 milyon 934 bin liraya, 932 de 187 
milyon 285 bin, 933 senesinde 170 
mil~n 831 bin liraya düımüş bulun
maktadır. 

Buna rağmen geçen sene Fransa, 
Almanya, lsviçre ile aktedilmiş olan 
"Clearing,, mukaveleleri le ba1layan faa · 
liyet diğer devletlerle muadelet esası 
dairesinde mukaveleler aktine yol aç· 
mrştır. Harici mübadelemiz bu muka
'""lelerden ehemmiyetli surette İstifa • 
de etmiştir. 

Dahildeki zirai mahsulatrmız da 
bu~day kıymetini korumak için tatbik 
edılmekte olan kanunla hayırlı neti
celer alınmaktadır. 

Kezalik hariç pazarlarda değerinden 
çok dun bir fiatla satılmakta olan 
~ir kısım mallarnnızın dahilde 
ımal suretile kıymetlendirilmesi ve bu 
suretle sanayileştirmek yolunda alrnan 
tedbirler iktraadi kalkınmayı temin et • 
mek itibarile binnetice devlet maliyesi ü
zerine hayırlı tesir yapmıftır. 

Döui:z. vaziyeti 
Döviz vaziyeti ticari muvazenemizin 

lehimize inkişaf ebnesile ve arzettiğim 
veçhile 933 senesinde 21 milyon küsur 
kadar lehimize bir fark gösterilmesine 
rağmen geçmiş ıenelerde yapılmış olan 
itlerin ve harici borçların tahmil ettiği 
döviz külfeti bu hususta büyük bir dik
kat ve teyakkuzla hareket etmekliğimizi 
icap ettinnektedir. 

Döviz hususunda aldığınuz t~dbirJe .. 
rin iktrsadi hayatımızın şaşmamaarna bil
hasaa dikkat etınekteyiz. Ticari ihtiya • 
cabmız tamamen ve muntazaman karıı
lanmaktadır. Devlet ihtiyaçlarııı.ın kısmı 
mühimmi Kliring mukavelelerile temin o 
lunacaktır. Bunl!D haricinde ihtiyaçların 
da döviz vaziyetinin mütehammil olduğu 
mikyasta dar tutulmasına çalı§maktayız. 

Türk parası kıymetinin fili istikrarın .. 
dan bahsetmek lüzumunu görmekteyim. 
Milli para şayanı emniyet ve itimat ol
mak ve bugünkü kıymetini muh~faza et
mek için haiz olması 1.8.znngelen ani.srrı 
tamamen ihtiva ebnektedir. Buna. her 
ferdin kani olmaar lilzımdrr. Devlet bütçe 
si filen mütevazindit.Tediyatnnız munta .. 
zamdır. {Bravo sesleri) 

Hazine ve bütçe muamelilbna ait mun
tazaman yapılan neşriyatımız, hesabı kat 
ilerim.iz devlet muhasebesinde gizli ka • 
paklı hiçbir nokta bulunmadığını, devlet 
masraflarının ıenelcrdenberi fevkalide 
hiçbir tedbire müracoınt etmeksizin no~
mal varidatlerımızla kapatmakta oldugu
nu herkese ilan ehnektedir. (Alkrşler) 

Vekil Bey bundan sonra gÜm~ı P~~a: 
ların yakınd" piyasaya an:edılecegını 

POLiSTE 

Bir çocuk çiğnenıfı 
Şoför Yatar efendinin idare

sindeki 117 numaralı otomobil Ak 
sarayda,ı geçerken 7 yaşında Zeh
ra ismindeki bir çocuğa çarpmıf, 
muhtelif yerlerinden yaralamış
tır • 

Şoför Yaşar efendi yakalan
mış, yaralı Zehra da hastaıl:ıaneye 
~aldırılmıştrr. 

Bir çocuk bogu~du 
Beylerbeyinde Göksu deresin

de mütekait İsmail Paşanın evi
ne misafir olarak giden Nazmiye 
hanımın 3 yaşındaki çocuğu bah. 
çede oynarken havuza dütmüt ve 
boğulmuştur. 

Sarhoş sarhoşa 
Evvelki gün Kağıthanede sar

h<>tluk yüzünden bir cinayet ol
muıtur. Hamdi ve İsmail isimle
rinde iki kiıi Kağıthaneye gide
rek ayrı ayrı yerlere oturup rakı 
iç.meye batlamışlardır. 

Şişeler boşalıp kafalar duman
landıktan sonra bunlardan Hamdi 
bir aralık otu...duğu yerden kalka
rak dolaşmağa başlamıştır. Ham
di dolatırlı:en İsmaiHn oturduğu 
yerin önünden de geçmiş ve bu 
sırada İsmailin sofrasına bakmıı· 
tır. 

İsmail bu bakıttan hiddetlene
rek ayağa kalkıp Hamdi ile kav
ga etmeğe başlamııtır. İki saNtOf 
arasında kavga çabucak büyümüş 
ve bir aralık Hamdi l:.:.iyük bir pı
çak çekip İsmailin üzerine atıla
rak muhtelif yerlerinden te!hlikeli 
surette .)'.aralamıştır. 

Vak'aya jandarma vaziyet e
derek lsmaili hastahaneye kaldır
mışlar, Hamdi yakalanmııtır. 

--o--

T emps gazetesinin bir 
haberi tekzip edildi 

ANKARA, 27 (A. A.) - 23 tarihli 
Tempı gazetesinde şöyle bir fıkra vardır: 

"Hükumet Japonya'ya on hafif kru • 
vazör ısrnarlamıttır. Buna mukabil 
Türk malı markası altında ihraç edilecek 
menıucatrn Türkiyede imali müsaadesi 
Japonya'ya verilmiştir, Bundan başka 
Japonya Türkiyeye yan mamul mensu
cat ithal edecek, bu mallar Türkiyede if
lendikten sonra Avrupa meml~ketlerine 
Türk malı markası altında ihraç oluna· 
caktrr.,, 

Türkiye Japonya'ya böyle bir siparİt· 
te bulunmamıştır. 

Türkiyede kurulan- orme sanayii tama
mile devlet parasile kurulacak olan milli 
müesaeselerdir. Başka hiçbir devletin a
laka ve iştiraki yoktur. Mensucat fabri

kalarının bir kısmı soryetlerden kredi ile 
alınmıştır, Kay•eri fabrikasının temel laf 
!arı da atılmıştır. Binaenaleyh Tempa 
gazetesindeki havadisin tekzibe değmi • 
yecek kadar uydurma olduğu aşikardır. 

1 Küçük haberler 1 ----"" Evkaf umum müdürü - Ev
kaftaki bazı iı1erle hususi itlerini 

tesviye etmek maksadile şehrimi
ze gelen evkaf umum müdürü 

Rü!tÜ Bey dün Ankaraya hare
ket et mittir. 

"" Hopa limanında fener - Ho
pa limanında betondan bir deniz 
i'aret feneri tesisi kararla.tmıftır. 
Fenerin projesi hazırlanmaktadır. 

>.- - Konservatuvarda imtihan
lar - Konservatuvarda, dünden 
itibaren umumi imtihanlara baş· 
lanmıştır. 

"" Kabzımallar Cemiyeti idare 
heyeti - Kabzımallar Cemiyeti 
idare heyeti intihabı dun cemiy<!tİn 
Küçükpazardaki merkezinde ya 
pılmıştır. 

Fransa - Rusya 

1 

1

1 ikinci 
Konkur ipik 

(Başı 1 inci sahifede) 
Dördüncü müsabaka: Bu müsabaka 

bilumum zabitana mabıuıtu. 470 metre
lik bir parkur üzerinde ekserisi 1,30; a
ralanndan 1,40 yüksekliğinde ve 4,50 
metre genişliğinde sulu hendek te bulu
nan 12 mania vardı. Bu müsabakaya 20 
at iştirak etti. Bu müsabakada ilk ola • 
rak yüzbaşı Cevat Bey sükünetli ve mun 
lazam bir parkur yaptı. Fakat cuma gü
nü oldıığu gibi bugün de en büyüklerini 
gayet parlak bir surette atladığı halde 
daha küçük bir iki mani Slrığını devirdi. 

Bundan sonra binbaJı Sami Bey çok 
parlak ve aeri olarak hatasız bir parkur 
yaptı ve tefevvuk etti. Halkın heyecan
lı alkıtlanna mazhar oldu. 

Bundan aonra müsabaka, birinciliği al
mak için müsabıklar aras nda çok hara· 
retli bir ıurette devam etmeğe haşladı. 
Çünkü birinciliği almak için yalnız hata· 
llz yapmak değil, hatasız olmamakla be
raber daha seri yapmak li.zımgeliyordu. 

Ezcümle Mülizim Sadettin Bey Bahir 
ve Ceylan iımindeki atlarile, Mülazim 
Fahri Bey Asil ve Alp iımindeki atlarile 
fazla ıeri gittiklerinden manilerde hata 
yapmaktan atlanru kurtaramadılar. 

Geçen cuma günü birinciliği almıt o
lan Birinci Mülazim Cevat Bey Kırçıl 
ismindeki atile yalnız 4,50 metrelik hen· 
dekte ıuyun kenarına bastığından birin
ciliği almak Üzere iken üçüncü kaldL Bi
rinci Miilizim Eyüp Bey Bekri isminde
ki alile çok parlak ve muntazam bir par
kur yaptı. Fakat bir hata yÜzünden an
cak dördüncü mükafatı alabildi. Nihayet
lere yakın yüzhatı Cevat Beyin bindiği 
Bekir ismindeki at parkurunu §ayanı 
takdir bir sür'atle hatasız yaparak bir 
saniyenin onda altısı kadar bir farkla 
Binbaşı Sami Beyin derecesini geçerek 
birinciliği aldı. Ondan sonra sahaya çıkan 
ların mükemmel bini,Ieri, biriaci ve ikin .. 
ciliği almıya kafi gelmedi. 

N elice olarak birinciliği )'Ü>:f>afı Ce
".~~ ~Y Bekir İsmindeki at:ile, ilı:inci
lıgı bini.aşı Sanıi Bey Adaş is.mindeki 
ah ile , ıiçüncülüğü birinci müli:znn 
Cevdet Bey Kırçıl ismindeki atile, dör
düncülüğü birinci müli.zım Eyüp Bey 
Bekri ismindeki atile kazandı. 

Bugünkü manilerin en yükseği olan 
1,40 metrelik manü hemen hiç devi
ren olmadı. 4,50 metrelik Sulu hen
dekte müsabakaya iştirak edenlerin ya
rıdan fazlası suya haonıadan atlama
ya muvaffak oldular. 

Önümüzdeki cuma günü saat 15 te 
müsabakaya devam edilecektir. 

(A.A.) 

Avusturya atletleri gelecek 
1 Haziranda Fener stadında yapıla

cak 1 stanbul atletizm bayramı için A
vusturyadan da iki atlet iatendiğini 
yazm11tık. 

Dün Avusturya atletizm federaıyo. 
nur.,.ian bu hususta §U melctup gelmiş
tir: 

"Avusturya futbol Jdübü idarecile
rinden M. Polis'ten haziranda İ•tan
bula yapılacak bayrama iki atlet iaten· 
diğini haber alddı:. Bu daveti maal
memnuniye kabul ile size yüz ve iki 
yüz metre için bir süratçi ve dört yüz 
ve scıktt yüz metreler için de bir or
ta mesafe lrotucusu göndereceğiz. Bu 
mesaf-elerin en iyi atletlerini Türkiyeye 
gönderebilmek için 26 mayısta bir 
seçme yapacağız. Koıucular muayyen 
tarihte Türkiyede bulunabibnek için 
aza.mi salı ,.ünü Viyanadan hareket 
etmiş olacaklardır.,, 

Milli atletlere tebliğat 
Atletizm ederaayonundan: 
1 Haziran 934 Cuma günü Kadıkö

yÜnde F enerbahçe stadında F ederaa· 
yonmnuza ait pist ve yarı§ aahaları ü
zerinde ve himayemiz altında icra e
dilecek umuma açık' beynelmilel Atle 
tik müsabakalara Milli Atletizm takı 
mına dahil veya Türkiye birincilik ve 
ikinciliğini kazamnıı olan ve lstanbul 
da bulunan bütün atletlerimizin işti
ra.k etmeleri Milli takımın hazırıan· 
masr ve mevsim başındaki vaziyetin bi 
(inmesi noktasından lüzumlu görül
mektedir. Binaenaleyh ilk seçmelere 
i,ıirak ederek seçilmiş olan bütün atlet 
lerin final müaabakalanna ginneleı i 
ve bu hU11usta daha evvelde fcdera•
yonuınuza bildirmiş ha&talı:ktan baf
ka mazeret makbul olnııyacağı teb
liğ olunur • 

PARlS, 27 (A.A.) - Franıız - Sov
yet münasebırtı hakkında ecnebi mat -
buatında çıkan haberler dolayısile aala
hiyertar m~afilde, iki memleket ara· 
sında asıkeri bir muaıhedenin mevcut 
olduğu kat'i ıuTette tekzip edilmekte
dir. 

Belediyenin asri mezarlığı 

söylemiı, mevduatı koruma kanununun
bahıederken: 

"Türk devletinin bugünlcü itibarı bü
tün tayialan tekzip edecek derecede çok 
kuvvetli, çok sağlamdır,, demiftir. 

Maliye Vekili devlet kredisinin de ma· 
zi ile kryaı kabul edemiyecek ıurette 
metanet arzetınekte olduğunu ilave et· 
miştir. 

Vekil Bey bütçenin anahatlanndan, 
masraf ve varidat krsnnlarından, nakit 
vaziyetinden, borçlar meselesinden, Dü
yunuumumiyeden, milli tasarruftan, da
hili istikrazlardan bahsettikten ıonra 
nutkuna nihayet vermiıtir. 

Kabul edilen bütçeler 
ANKARA, 27 (A. A.) - Büyiik Mil

let Meclisi bugün öğleden sonra saat on 
dörtte Reis Kazım Paşa Hazretlerinin re
isliğinde toplanmış ve 1934 senesi. büt • 
çesi müzakeratına başlamıştır. M~liye Ve 
kilinin nutkundan ve 1934 senesı muva
zenei umumiye kanun liyihasının heye
ti umumiyesi üzerinde müzakere cere -
yan ettikten ıonra, Büyük Millet Mecli
si, Riyaaeticümhur, Divanı Muhasebat, 
Batvekalet ve Diyanet lıleri Reisliği büt 
çeleri kabul edilmiJtir . 

Meclis yarın aaat onda toplanacaktır. 

Belediye, asri bir mezarlık vücu
da getirmek üzere Şişli • Büyükde
re yolu üzerinde arıı:zi satın almı!" 
tır. Asri mezarlığın ıntaatma hazı
ran sonunda baflanacakhr. Mezar
lığı çevirecek olan duvarın intaatı 
bugünlerde ihale edilecektir. Yal

. · ız duvar için 15 bin lira sarfolu • 
nacaktır. • 

Asri mezarlığın inp.sı bu yaz so
nunda ikmal edilecektir. Mezarlık 
için evvelce satrn alınması tasav • 
vur edilen iZncirlikuyudaki arazi
ye Maliye Vekaletinden maada ta· 
sarruf iddia eden 33 kiti çıkmıftır. 

935 senesi nüfus tahri
rinde vazife alacaklar 
ANKARA. 27 (Telefonla) - 935 

seneaİ umuırıi nüfus tahriri hakkın
daki layiha ruznameye almmıtşır. 
Nüfus sa;•anı yapmak üzere memle
kette ok~r yazar her Şl\hıs kendileri
ne verilecek sayun memurlu~unu ka
bul ve gösterilecek usuller da;~esinde 
bu i,i yapmağa mecbur tul;.ılo.caktır. 

icap ederse mektepler bir ha.f:a ta 
til olunaca.ktrr. Saynn vazifelerini ka~ 
bul etmiyenlerden 10 liradan 50 liri\· 
ya kadar hafif para ccz"-!I :ıl:na::ık
trr. 

Memlekette 

Müdafaa vergisi 
Ve Bursalılar 
Münevver mütekaitlerin 

1 gösterdikleri candan alaka 
Bursa, (Milliyet) - Bursada az. 

çok münevver olarak tanınınıt bazı 
zevatla mütekaitlerin devam ettiği 
belli başlı iki kıraathane var ... 
(Halkevi ve Ferah kıraathaneleri) 
memleketin umumi vaziyeti etrafın 
da f kir toplamı,, gün görmüf, 
memleket işlerinde kafa yormuş, 
vticut çürütmüt insanların bilgilere 
İstinat eden samimi hasbihallerin
den her fırsatta istifade edebiliyor

lar. Geçen gün bu müesseselerden 
ferah kahvesi bahçesinin bir köse
sinde oturmut etraf masaları çe~i
ren kısmen yüksek rütbeli müteka
it zabitandan müte,ekkil bir gru
pun heyecanlı musahabe ve müna
katalarına kulak misafiri olmut
tum. Bu tatlı konufmalan civar ma
saları ifgal edenJerin de alaka ile 
dinledikleri vaki sükutten anlatı· 
lıyordu. Mevzu tabii ki günün en 
mühim hadiselerinden olan milli 
müdafaamızı himaye etrafında idi. 
Cümhuriyet hükUmetinin bu husus
taki faaliyetini derin bir memnu
niyet ve takdirle kar,ılayan halkın 
hükumetin ufak bir itaretile elden 
gelen fedakarlığı yapmakta tered
düt etmiyecekleri musahabe mevzu 

unun hararetinden anlaşılıyordu. 
Bunlardan biri, büyük Gazi ile 
inkılapçı arkadatlarınm vatanı 
koruma ve milleti yükseltme itin
deki hassasiyetinin derecesini hal
lan onlara k"J'lı o!an yüksek imanı 
nı anlatırken memleket müdafaası 
gibi mühim işlerde herşeyi yalnız 
hükumetten beklemenin doğru b:r 

~ey olamıyacağını ilave etmİf, mil
letin elbirliğile ve maddi fedakarlık 
noktai nazarından hükumete zahir 
olmasını hamiyet yolunda biribir
lerine k;rfı rekabet ihdasına mey
dan açılması mütaleasmı ortaya at

mıftı. G~rçi, ~u. z~tın söylediği bu 
s~zler ~~r ~at . hın ıfadesi g ibi dü7.
gun degıldı. Fakat, etrafındakileri 
harekete getirecek derecede mües

sir olduğu konufnıa mevzuuncın 
hararetlenmesinden anlaşılıyordu. 
Artık civar masaları i•gal eden ze. 

vattan birçoğu da vatan işile a la
kadar olan bu konuşmalara candan 
İ~t'rak etmeğe ba,Iamıftı. Kimisi 
milli tasarrufun himaye•i için se
ferberlik ilii.nını tavaiye ediyor, ba
zıları hanımlarımızın fatafatlı eJb;. 
sclerden, süslerden, sinemalardan 
ve bu gibi fuzuli masraflardan 
feragat' ni ileri sürerek bunlardan 

yapılacak tasarrufun milli müdafa
a emrine terkedilmesinin en muva · 
fık bir hareket olacağı yolunda be· 

Yanı mütalea ediyordu. Bu arada 
mütekait zabitlerdı;n biri de teka
üt maatlanndan muayyen taksit-
lerde kesilmek üzere h · 1 . . - ıç o maz-
sa -. ıkı aylığın bu uğurda sarfedil 
mek üzere hükiimet emrine terked' 
lebileceği noktai nazarını müdafa~ 
ediyordu. 

Pek samimi olan bu konuşmalar
da sulhün ezeli aşıkı olan Türk 

milletinin vatan müdafaasına karşı 
gösterdiği candan alaka ve heye

canın derecesine de en iyi bir mi!al 
olarak gösterilebilir .•• 

Bursa Mütekaitler Cemiyetin;n 
bu son fikrin tatbiki etrafında ara
larında bazı konutmalar yapmak 
üzere toplanacağı da ~ylenmekte
dir. 

Mersinde ticaret odaları 
kongresi 

MERSiN, 27 (A.A.) - M1ntaka 
ticaret odalan kongresi MerRn, Tar. 
sus, Adana, Dörtyol, Ceyhan, Maraş, 
Antep, Kilis ve Silefiı:e ticaret odalan 
munohhaslanrun iş.t.inıkile bugün Mer 
sin ticaret odası binasHtda toplandı. 

MıD'lakada bulunan odalar lr.ongre
len ""*arreratını tetlcil< için bir en
ciirnen ayrıldı. KOftl're mesaisine pa
zartesi günü devam edecelctir. 

lraktan bir çekirge sorusu 
geliyor 

MARDİN, (Milliyet) - Irak hü
kfu:neti arazisinde pek fazla mik
tarda Fas çekirgesi zuhur etmiş 
ve bütün sahrayı kaplıyan bu çe
kirge sürfeleri iki kola ayrılarak 
bir Suriyeye, diğeri de toprakları· 
mıza doğru ilerlemeğe b3'lamıştır. 

Mardin çekirge mücadelesi bu 
sürfelerin topraklarımızda vukua 
getirecekleri muhtemel zararlara 
mani olmak için hududa " Nusey
bin,. ve köylerinde fenni ve esaslı 
tedbirler almıştır. 

Bu tedbirler sayesinde gelecek 
çekirgeler n derhal imha edileceği 
ve mühiır. zararlara meydan veril· 
miyeceiH muhakkaktır. 



t MiLLiYET P 

Yeni Adliye layihaları dün Millet Meclisine verildi 
(Başı 1 inci sahifede) 

be<lellerinin mahkeme binalarile ba
pisbimelerin inıasma karıılık tutul -
masına dair liyiha, 

7 - Mahkemeler ve bunlara bağlı 
dairelerde alınacak hi>r!;lara dair l.iı. -
yiha, 

8 - Tevk.if ve ceza evlerinin teıki
latı ve idareleri haıldundaki layiha. 

Ce.z;a usulü muhakemeleri 
Ceza usulü muhakcrnıeleri kanunu.n

da bazı ma.ddelerin tadili hakkındaki 
layihanın ihtiva ettiği e5aslara göre 
davaya ba.kmıya sala.hiyetli mahkeme 
hukuki veya fili sebepler dolayısile 
kaza vazif~ini ifa edenıiyecek halde 
bulunursa, yahut tahkikatın icrası 
i.mme enıniyeti için tehlikeli olursa 
yükoek vazifeli mahkeme davanın ha~ 
ka yerde bulunan ayni derececkki bir 
mahkenıeye nak!ine k a rar verebile -
cektir. 

Amme emniyeti namına dava nakli 
talebi Adliye Vekiline ait olacaktır. 
Ret fa.llDa şu maddenin ilavesi tek -
lif edilm.,ı.tedir: 

"Ha.kinin reddi talel>ine esas ola'I 
sebepleri varit olmanıaomdan dolayı 
talebin reddine karar veren merci 1 O 
liradan 50 liraya kadar para ce;ı,aşına 
hükmedebilir. Ret talebine es&$ olan 
sebeplerin aksi sabit olduğu hallerde 
bu ceza 30 liradan aşağı olanuyaak
hr. 

Ceza mahkemelerince verilen hü -
lıümler temyiz oluruıobilir. Ancak ölifm 
ve on beş oene ve ondan yukarı hürıi
yeô bağlayıcı ceza hükümleri temyiz 
ma.lıkeanesince hiçbir harç ve maşrp fa 
tabi obruıdan r.,.;en tetkik edilebile -
cektir.,, 

Otuz liraya kadar para cezalanru 
tazammun eden hükümler; 30 lira pa.
ra cezasını geçmiyen s.~lara müteal
lik beraet biiküırnleri bu kanun ile 5a .. 

ir kanunlarda yazılı hükünı.lıer tenıyiız 
oluna.mııracaktır. Tao-yizô kabil hüküm 
leri temyiz edenlerden zabit kati.pli'!.· 
ri:ne beyanlarmdan itibaren bir hafta. 
içinde 30 liradan yüz liraya kadar r '" 
ra cezası veya tazm.İnatl v·eya 3 aya 
kadar hapiş cezaları her üçünüv ihti
va ettiği hükümler için 10 lira, 101 Ü· 
radan 200 liraya kadar para cezaamı 
veya tazminatı veya 3 aydan fazla ha
pis cezalım beher üçünün ihtiva ettiği 
hükümler iç.in 15 lira, 200 lira.dan yu
kan 300 Jjraya k.adar para ceza&ı ve 
hürriyeti bağlayıcı cezalar için 2Cl li
ra bundan socnra para cezası için her 
yÜzliradan S lira ilave suretile depo 
para<1ı yatırılacaktır. 

Harflar 
ilam ve tah&il harçları üz erindea 

alınacak resim ve nıahkiımlardz ıl 
gevi alınacak eknıek bedellerin.İn m a h· 
keme binalarile hapi.Jıanelerin inşl'SI
na karşılık tutulnıasına dair 18.yiba e
MS!arına göre de biliimum ilamlar 
da hüküm altına alınan mikdar veya 
kıymetin yüzde biri ve mikdan ve l:ıy 
meti muayyen olmayan huııusata ait 
ilamlardan ilam harcının dörtte bri 
nisbetinde davacıdan. hürriyeti bai,ia 
y1c1 bi re.Üz veya para cezasına d&..ir 
i\Mnla.rdan iliwm. hare.Hun dörtte biri 
n.iabetlnde mahkünılardan, icra da:re 
lerince talı.sil olunan para ve alınan te 
minat ve teslim olunan kıymetli ""rak 
ve tahvilat ile bu nevi malların l<ıy 
meti üzerinden takip ilama müstenit 
İse yüzde bir değilse yü-xde bir buçt İ< . 

Hapishanelerin inşası için 
Mikdarı ve kıymeti muayyen olma 

yan hıuu5at amüteallik iliınlarlan 
tahvil harcının dörtte bjri nisbetiııde 
a1acaklardan mahkenıe binalaı:-ile h_a 

. b I ·,,...,,.at renni na.ı:ni.le bır resım 
pıs ne eT 1._.._. "' 1 · 
alınacak:tır. Bu res.inıler husust pıu L~J.-
kı auretile istifa olunacak be§ ku=-us 
tan a,ağı ke&ir beş kuruşa çıkarılacak 
!ardır. Hapishanede bulundukl<.rr 
müddet içinde kendilerine verilen ek 
meğİn tahakkuk ettirilen bedeli hak
kında hapis.hane idarelerince bir hc-r
dro yapılarak &el'best bırakılmalar . :ı
dan 15 gün evvel mahkUınlara teh -
liğ olu,nacaktır. 

Muddetini bitiren mahkumlar se•
b~t bırakılmadan evvel bodro muhte 
viyatını icra daireierine ödemeğe ve 
derhal ödemeğe muktedir değillerse 
5ağlam teminat veya kefalet verm.eğe 
mecbur olacaklardır. Kefalet ve • .A"lİ 
nalları Ziraat Bankası tah!.il e<.6<.: .. -ee.k, 
vermiyenler hakkında tahsili esu~al ka 
nunu hükümleri tatbik olunacaK.tn·. 

Vergi ile mükellef olmyan mab
kümlar bu m.a.srafı ödemeden ıerbest 
bırakılacaklardır. J 

Tevkif ve ceza evleri 
Tevkif ve ceza evlerinin teşkil ve 

E 

idareleri hakkındaki layihanın eıasla
nna göre ceza mahkıeınesi olan yerler 
de oor tevkif evi bulunacak ceza ev
lerinin nerede bulunacağı Mliye ve
ka.Jeti tayin edecektir. 

TeV'kif evlerinde hapis, hafif ha
pis ve iki ıeneden az hapoe mhakfım 
olat>lar bulunacak, tevkif evi müsait 
olup ta ağrr cezalılar da cezalarını 
burada ikmal edel>;Jeceklerdir. 

TevWf evlerinde 18 y~ııu doldur 
mayanlar için ayrı kı.snn bulunacak -
tır. 

Ceza evleri şunlar olacaktır': 
Müebbet ağır hapis, muvakkat a

ğır hapis ve cezalanrun infazına mah
sua evler. 10 yaşım hitirmemiı küçük
ler için ceza kısmı, zirai ceza evleri 
veya ceza evlerinin zirai kısımları. 

ln:zıbat evleri 
Mahkumlara tatbik edilecek ceza

lara mahsuı inzıbat evleri. Aklen ma
lul veya ha..ta olan m.ahkWnlara mah 
s~ evler, verem.li m.ahkiunlara mah
sus evler . Bu ceza evlerinden Çıkan
lara iı bulmak, kendilerine ve ailele
rine her sek.ilde yardım etmek Üzere 
bülcmi şahsiyt!ti haioz bir patron heye
ti teşkil edile::ek ve bu heyetin azala 
rı hi.lcimlerden ibaret olacaktır. 

Çalışan mahkumlara çalıpnalan mu 
kabilinde bir ;, parası verilecek ve iş 
masrafı tenz.iJden sonra artanı mah
kiiın namına saklanacaktır. 

lş praaı haczedileım.iyecektir. Bu 
patronaj heyetleri mahpuslann bede
ni, ..,hi kab;l1yetlerini arayacak, giy 
dirilmelerine, ııkutulınalanna ve çah
ıılmalanna bakacaktır. 

Cer.a kanunu 
Türiı: ceza kanununun bazı m.ad • 

delerinin ta.!iline dair layihaya göre 
de hafif para cezalan ilk had yarım 
liradan son had 200 J.iraya kadar <>fa 
ek, ğrr pra cezasında ilk had bi.r lira. 
olaca.il, &on haddi bulunrruyaeaktır. 

Bazı suçlar için konulan para ce
zalan su9:unun mali varziyetinin 
müsait olma.ııından dolayı bu ceza bek 
lenilen tesiri yapamamakta olduğu an 
latıldığmdan hakiın para cezalannı 
3 m.İ6Line çıkarabilecektir. Ceza ödeme 
müddetleri iki aydan 15 gilne indi
rilmektedir. 

Hiihimler Kanunu 
Hİlk!İmler Kanun Layibasile Mec

lôııe tekl;f edilen yeni esaslara naza
ran h8kiın namzetliği.ne kaıbul oluna
bilmek için Türk olınak, 21 ya§IDI bi
tinni.ş bulunmak, 30 Ya.§ını geçmemiş 
olnıak, a,.J<erliği obnamak, bulaşrk 
hu.talıklı bulunmamak, ecnebi ile ev 
li olmamak. Tüıiı: H<d.:ık fakültesin
den veya Mülkiye mektebinden me
zun olup ta Hukuk Fakültesinde imti 
han venniş bulunmak, bir ay ve daha 
fazla ha,nis cezasile mahkfun olma
mak, sarho§luk, kumar oynamak, ha 
kimLiğe yaraımıyacak bir fiil ile dile 
d~üş bulunmamak lazımdır. 

Namzetliğe kabul olunanlar 
NMnZetliğe kabul <>lunanlar iki 

&ene n:ıüd<letle mahkemelerle müddei 
mnumilil<te staj göreı:ekle..dir. Ceza 
ve hukuk işlerinde zabıt katipliği ve 
b~k&üpliği vazifesi, icra memurluğu, 
sorgu hakimliğine vardım ve vek8.Iet 
edeceklerdir. 

Namz«liğini bitirenler üç temyiz 
az<Nmdan 2 Hukuk fakültesi profesö
Mindan seçilmiş heyet huzurunda im
tihan vereceklerdir. 

imtihan her ıene birinci teşrinde 
Ankarada yapılacaktır. lrntihanlarc:la 
sualler tahriri ve §i'fa:hi olac:a.ıktn·. Üç 
defa inıtıihana gİ.rlmeyen veya girip 
le 3 defa muvaffak olamıyanlar nam 
zetlikten çıkarılacaklardır. 

imtihanda muvaffak olanların ta
yinleri için ayırma meclisleri teşk;t 
olunacaktır. 

Hôhimlerin terfileri 
Hakimlerin bulundukları dereceden 

bir derece yukanya terfileri en az iki 
sene hizmetle olabilecektir. Bir •ene
de bulunduktan sınıflar da 3 tevbih 
cezasına uğrayanlar ceza gördükleri 
tarihten itibaren 2 rene terfi hakkını 
kaybedeceklerdir. 

Maaş cetveli 
Layihada bundan başka tayin, ter

fi, tahvil. mezuniyet ve tekaüt sını
fında hükümler olduğu gibi inzibati 
hüküımler, İnzibati eezalar ve merci
leri hakkında da hükünıler vardır. 

Uyihaya bağlı Dlaa_ş cetveline gö
re muavinlik, hakim muavinliği, icra 
memurluğu, beşinci mertebe sorgu hi 
kimliği, ağır ceza mahkemesi aza mu 
avinliğıi, maaşı 30 lira. 

Dördüncü mertebe sorgu ha.kim • 

Milliyet'in te :rikası: 20 

Tanıdığım Casuslar 
(Meli. Knokaert1in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
(Jan)ı görünce evvela zevcesi 

(Matilda)yı hemen bana gönder
mesini söyleyiniz. Mühim ve müs
tacel bir it için (Matilda)yı gör
mekliğim lazım. Yolun açık ols~n 
arkadaş. Belki tekrar bulutur bır
likte çalışırız. Herhalde ba,ın sı
kılacak olursa bana müracaat ede
bilinin; çek'nme evladım. 

Ertesi ak,am (Alfons) bilahadi
se (Jan)ın evine vardı ve ihtiyar 
(Verhagen( in madam (Jan) ı 
görmek istediğini haber verdi. Ka
dın bilatereddüt: 

_ Peki! yemeğinizi verdikten 
sonra hemen hareket ederim. Ce
vabını verdikten sonra yemek ha
zırhğile mesgul olmaya başladı. 

Bu müdd~t zarfında (Alfons) ve 
(Jan) karşı karşıya geçerek konu~
maya ba.ladı'ar. Dev cüs;;eli r~~ç
ber: Alasaslıya hang; tankle done
ceğini sordu. (Alfons) (Roulers)e 
dönmeden evvel (Bheut) kasaba· 
unda yaralı bir arkadaşı göreceği-

ni söyledi. Mert köylü; 
- (Gheut) fena bir kasaba de-

ğildir ama, dedi, son bombardı-
manlardan bir hayli barap oldu. 

- Ben oraya ilk defa olarak gi
d:yorum .•. B adehu Alsaslı (Pras
sek) in katli ile neticelenen macera
yı bertafsil anlattı. (Jan) ın hayret 
ve taacci,ipten gözleri falta'ı gibi 
açılmıştı. 
Yemeği yedikten sonra Alfons 

bu vatanperver karı kocaya veda 
ederek evvela Geheut'e giderek ya
ralı arkadaşım buldu; sonra da bir 
kamyona atlıyarak Rou~ers'e dön
dü. 

* * * Muhterem okuyuclarıma bu va. 
kanın mabaadini anlaşılır bir su
rette izah edebilmek için Alsaslıyı 
Roulers'de bırakarak ihtiyar Verha 
ı;en F elemenkte yaşıyan hain Bel
çikalı ile Felemenkli zevcesine oy
namış olduğu oyunu an1atayım: va 
tanına ihanet ederek düşmana es • 

liği, üçüncü mertebe sulh hakimliği, 
dördilncü mertebe icra h8.Iı:im muavin 
!iği, yedinci mertebe hakimlerin ma
aıı 35 Li~a. 

Birinci amıf h8.Irimler: Üçüncü mer 
tebe sorgu hôıkimliği, ikinci mertebe 
&ulh hak~, üçüncü mertebe icrıı re
isi muavinliğı.l, ağ-ır ceza mahkemesi 
azalığı, altmcı mertebe hakimliğin ma 
aşı 40 lira. 

l!tinc.i mertebe sorgu hakimliği, bi
rinci mertebe sulh hakim.?~ği, ikinci 
mertebe, icra ltBkim muavinliği ağır 
ceza mahkemes.i azalığı, beşjnci mer
tebe hakimlik, istinaf mahkemesi aza 
muavinliği oıaaşı 45 lira. 

Bjrinci mertebe sorgu hal<imliği, 
birinci merteb~ icra bikinı muavinli
ği, üçüncü mertebe icra hakimliği, 
dördüncü mertebe hakimlik, dördün
cü mertebe ağır ceza reisliği, temyiz 
raportör ve stajiyerleri maaşı 55 Jira. 

İkinci mert~e İcra hakiı:nliği, ikin 
oi mertebe h8.kimlik, üçüncü merte
lüğü maaşı 60 lira. 
be ağır ceza reis-liğ.i, T eoıyiz raportör 

lkınci sınıf hakimlik, birinci mer
tebe icra ha!ı.imliği, i\<inci mertebe ha 
kiırnld:, ikinci mertebe ağır ceza reis
Liği, tstinaf mahkemesi azalığı maa
şı 80 lira. 

Birin.ci mertebe hakimlik, birinci 
mertebe ağır ceza reisliği, istinaf mah 
kemes.i ikinci reisliği maa~ı 90 lira. 

Ocüncü sınıf Jıak.imlik: Temyiz mah 
kem~si azalığı maaıı 100 lira, istinaf 
mahkemesi birinci reisliği ve Temyiz 
mahkemeıi ikinci reisliği maaıı 125 li 
ra; T emy.iz mahkemesi birinci reisliği 
maaşı 150 lira olacaktır. . . 

Ayni layihaya bağlı müddeıumumıler 
ve muavinlerin maaş cedveline göre mu-

aviqlik: • . ı· •. d'. d"" .. 
Müddeiumum• muavm ıgı or uncu 

mertebeden maa~1 30 lira, müddeiumu -
mi muavinliği 3 üncü mertebeden ve al
tıncı mertebeden müddeiwnumilik maaşı 
35 lira, üçüncü mertebe muavinlik ve be .. 
§İnci mertebe '1)Üddeiumumilik maaşı 40 
lira. 

Birinci mertebe muavinlik ve dördün· 
cü mertebe müddeiumumilik 45 lira. 

Birinci sınıf müddeiumumilik: başmu
avin!ik, üçüncü mertebe muavin!ik, isti
naf müdd._;umumiliği, i>tinaf müddciu • 
mumi muavinli~ temyiz ikinci mertebe 
müddeiumumi muavinliği maa§ı 55 lira. 

ikinci mertebe müddeiumumi, istinaf 
müddeiumumi ha~ muavinliği, temyiz 
müddeiumumiliği birinci mertebe mua .. 
vinliği maaşı 70 lira. 

ikinci sınıf müddeiumulik: Birinci mcr 
tebe müddeiumumilik, temyiz müddei
umumi ba§muavin1iği maaşı 80 1ira, isti
naf müddeiumumiliği 90 lira. 

üçüncü oıruf qıüddeiumuınilik: Baş • 
müddeiumumi 150 lira asli maaş alacak· 
lardır. 

Mahkeme ve bunlara bağlı davalarda 
alınması lizımgelen harçlar hakkında:.,; 
layibaya göre de miktar ve kıymeti 2500 
kuruşu eeçmiyen davalar için harç al. n. 
mıyacaktır. Mahkemelere verilecek &J'ZU· 

hal ve nüshalarından 20 kuruş harç alı
nacaktır. Dava ve- ..cevapların mahkeme 
kaleminde zaptedil5nesi için 20 kuruş, 
arzuhal dolayısil41 ve celpname ve diğer 
dava evrakının tı!b1iğlnin her sureti için 
10 kuruş, sulh hakimi tarafından lastik 
edilecek vekaletDl""elerden her İmza i • 
çin 25 kuruş tasdik harcı, mubakeme;-i 
talike sebebiyet verenden 500 liraya ka· 
dar davalardan 100, daha fazlası için 300 
kuruş celse harcı alınacaktır. 

Nihai hükümden evvel verilen fiat lte
ş;f kararlarının her birisi için 50 kuruş, 
icra talebinin reddi zımnında maktr~an 
200 kuruş,delillerin tesbiti ve ihtiyati ted 
birlere müteallik kararlardan 200 kı!ru ş 
alınacaktır. 

Miktar ve kıymeti 2500 kuruşu geçıfu • 
yen davalara dair verilen ilamlardan kıy· 
metin binde biri nisbetinde harç alınaca
ğı gibi kıymet takdiri mümkün olmıyan 
davalarda ilam harci 4 lira olacaktır. Da
vanın reddi halinde ilam harcı 400 kuruş 
olacaktır. Vasiyetnamelerin tevdii muka
bilinde verilen makbuzlardan 50 kuruş a· 
lınrr. Mirasçılık vesikalanndan 150, şifa
hi vasiyet zabıtlarında miktarı 150 lira • 
dan fazla olursa binde bir, bir gayrimen
kulün taksiminde sulh mahkemesindı:::ı 
verilen kararlardan 100 kuruş, iflas da
valarmd• verilen nihai kararlardan 4 Iİr'I, 
konkorC. .., tastikini mutazammm ver]eı::ı 
iiamlar is _, alacaklılara verilmesi tekar
rür eden meb!iığın üzerinden yüzde b ir 
konkordatonun feshi ili\mlarından mak
tuan dört lira, J,üküm karar1arın:.n inf· zı 
li.zım olduğuna mahkemece verile_c[, 
§artlar 400 kuruş, ünvanı ticaret, tesçil 

rar satan bu hain Belçikalı Louis 
Servaes isminde birisi idi ve Holan 
da toprağında kain Flushing kasa· 
basında bir otelde kapıcılık ediyor
du. Orada kendisinden daha cesur 
ve azirnkar bir kadın olan bir Ho
landalı ile evlenmiş ve harp zubur 
edince Belçikaya dönüp askerlik 
vazifesini yapmayı hatırına bile 
getirınemitti. Bu hiyanete sebep i
se her feyden evvel Holandalı ka
rısı olınu.ttu. Bu kadın kocasına 
ihanet ederek elde edeceği parn i
le Amsterdam tehrinde mükellef 
bir dükkan açmak gayesi peşinde 
k~uyordu. Karı koca Holanda 
toprağında kendilerini emniyette 
görüyorlardı. Öyle ya! Müttefikin 
istihbarat şebekesi başta Entell i • 
cens Servis bulunduğu halde bunla
rın faaliyetinden haberdar bile ol
salar kendilerini bitaraf bir devlet 
arazisinde elbet tutamazlardı. Bü
tün bu malümatr toplamış olan ih. 
tiyar Verhagen bu tehlikeli çifti 
fenalık yapamıyacak bir hale koy
mak için alelace!e planlarım tertip 
etti ve mükemmel bir pusu kurdu. 
ihtiyar vatanperver ele geçen mak
tul Pras•ek'in cep defterindeki not 
!ardan ve bu cep defterinde bul -
mu~ olduğu makbuz pusulasından 
Alman casusunun hakiki ismi altın
da otelde bir gece kalmış olduğunu 

Berlin sefirimiz 
Hamdi B. Meçhul askerin 
mezarına çelenk koydu 

BERLIN, 27 (A.A.) - Türkiye 
Büyük elçisi Hamdi Beyofond; bugü:ı 
öi7leden evvel · itL'"natnamesini Alman 
R':.i:>iciiu::!ıuru h~er:nc trlıdim et • 
mıİ'ştir. Daha sab&'llcyin W:.:ı:ıelm car~
deai ile sarayın önü büy-ütı bll- kala
bal.Ma doluydu. S=t q:ı birde hari
ciye nazırı biraz S-O;ıra da büyii':c elçi 
1-Wr.wli Bey yanıntl;ı teşrifat ni.idürii 
umucııici oiduğu halde ~ray arahasile 
s:ıraya v::.sıl oldular. 

s~ay, avlusunda bir kıt::ı ad.ter ta
rcl'm:!an reomi sel:im if:ı edilmiştir. Bü
yük elçi hazretlerimn itimatna:ncoini 
verc!:1tto;..ı sonra m~-1ı.ul asker abidesine 
çele:-i~ koyacağı gaızcteler tar:.fındc:n 
bildirilmiş old:.ığundıın bütün bu ka
labalrk, yenic!e:ı iltihak ede:ı hail< ile 
beraıl>er abidenin bulunduğu yere 
lroşmağ:ı haşlanuşlardır. 

Abidenin etrafında büyük bir polis 
iması intizamı temine çalışıyordu. Bir 
bölük asker abidenin karşısında selam 
vaziyetinde durmuştu. Askeri bir mü
ziıka talkımı da btma il tiha!ı etti. Biraz 
sonra Hamdi Bey refakatinde te§rifat 
umum müdürü olduğu halde geldiler. 
Orada vürutlanna intizar eden ccneral 
selamlandrlctan sonra onunla birlikte 
resmi selamı ifa eden askerin önünden 
geçti. Abidenin bulunduğu yere be • 
va.: güllerden yaptırılmış olan çelengi 
kovdu. 

·Merasimden S-Onra bütün aslı:er Tür
kiye büyük elçisi önünde bir resmi 
geçit yaptı. En büyük film şirl<etleri 
tarafmda.n bütün merasimin filmi alın
uuş ve Berlinde bulunan Alman ve ec
nebi gaızeteleri muhabirleri hazır bulun
muşlardır. 

T ckmil Alman matbuatı Türk • Al
man do•tluğundan, Türiciyenin bü)'iik 
hala•kan Gazi hazretlerinden bahis ma
kaleler yazmıJcta T üm;ye inkılilbmın 
azametinden bahsetmektedirler. 

Bu hafta içinde bir çok 
seyyah gel.ecek 

Bu hafta içinde, Kraliçe Maria 
vapuru ile tehrimize mühim mik -
tarda Fransız ve lngiliz seyyahı 
gelecektir. 

ve ilam için 200, ticari şirketlerin tesçi) 
ve ilanı için sermayenin binde biri nisbe .. 
inde müdür, mümessiller, tasfiye memur
ları ~e temsile memur sair kimselerin tes
~il ve itam için 250 kuruş, ticari müesse· 
selerin şubelere müteallik kayıt ve ilanla· 
n için asıl müesseseden alınan harcın ya .. 
nsı, tadil ve terakkiler için yukarıdaki 
harçların yarısı alınır. 

Ticaret kanununun 502 nci maddesi ~ 
de yazılı cetvelin tadili için 50 kuruş, 1 u 
muamelelerden başka sicile ke~t ve ilan ı 
kanunen icap eden muameieler için 1 ()(l 
kuruş ve bunlann tadil, terkin ve tes~ i!i 
ilinlan için 50 kuruş,_ ilam ve evrak sur~t 
!erinin hr sayıla ve küsuru için 30 kJ· 
ruş alınır. 

V emeye verilecek paralar 
Adliye veznesine tevdi olunacak ıx:ra 

ve kıymetli eşyanın kabul ve muhafaz:ıs • 
için yüzde yanın harç alınacaketır. 

Sulh mahkemelerile ilk mahkeme ve 
ağ:r ceza mahkemelerinde para cezas~nı 
ve hürriyeti bağlayıcı bir cezaya dair ve· 
rilen hükümlerden şöyle harç al nır: 

500 kuruştan 1000 kuruşa kadar, b'r 
günden on güne kadar 200 kuruş, b'.n bir 
kuruştan, bin beş yüz kuruşa kadar, 0 _1 

bir günden ondört güne kadar 300 kunış 
1501 kuruştan 3000 kuruşa kadar 1G 
gilnden otuz güne kadar 400 kuruş, 301 
kuruştan 7500 kuruıa kadar 31 günden 
45 gilne kadar 500 kurştan 7501 kurus
tan 15000 kuruşa adar 46 gilnden 3 aya 
kadar 1200 kuruş. 

15001 kuruştan 23000 kuruşa kadar, 
üç aydan altr aya kadar 1400 kuruş, 23 
bin bir kuruştan 50 bin kuruşa kadar ,.J. 
tı aydan bir seneye kadar 1700 kuruş, 
50001 kuruştan 75 bin kuruşa .kad,.r, 
bir seneden iki seneye kadar 22 bın ku
ruş 75 bin bir kuruştan 150000 kuruş11 
kadar iki seneden üç seneye kadar 2800,. 
150 bin kuruştan para cezası ve 3 sene
den 10 seneye kadar 3800 kuruş, hürri
yeti bağlayıcı daha yüksek ma!ıkumi) et 
!erde 6 bin kuruş hükmedilen ceza yd 
nız Amme hizmetlerinden veya bunlaı·· 
dan bazılanndan mahrumine ait olursa 
harç 500 ve tevbihi adli yapıhnasma ka
rar verilmemişse 100 kuruş • 

anlamıştı. Hatta Alman memuru 
kendini (Alman mülazimi Pras -
sek) diye kaydettirmişti ki bundan 
maksat ta Serveas ile aç gözlü ka
rısının tamah damarlarını depreş -
tirmekti. Şimdi Verhagen hain Bel 
çikalıyı Prasısek'in ağzından bir 
mektup yazarak kendisine nakti 
b'.r mükafat verilecekmiş gibi tahtı 
işgalde bulunan Belçika arazisine 
celbetmek istiyordu. Alman tahtı 
itgalinde bulunuğunu düşünerek 
hain herif paraya kavuşmak için 
bu davete icabette mahzur görmi
yecekt:. Lakin çok ihtiyatkar dav
ranmak ve herifin ti.iç bir şeyden 
şüphelenmemesi lazımdı. Ağlebi 
ihtimale göre heriften evvel karısı 
gelecekti. Çünkü kadın HolandaJı 
idi ve bitaraf bir devlet tebaası sı
faf le canının istediği yere gidebi
lirdi. Verhagen Alman casusu Pras 
sek'in el yazısını taklit etmeğe çalı 
sarak bir mektup yazdr. İfin alt ta
~af ını karı kocanın gözlerini bürü
müş olan para hırsı ve tamahı yapa 
caktı. Mektup şöyle yazılmıştı: 

"Bu mektup muhteviyatını kim
seye faşetmeyiniz. Şimdiye kada, 
ifa ettiğiniz hizmetler dolayıdle A! 
manya isgal kuvvetleri umumi ka
rargahı tarafından sizlere 5000 
mark tediye müsaadesini ist"hı;al 
ettim. Elyevm mühim ve müstacel 

'ır eni Matbuat -
Kanunu 

--o-

Şükrü Kaya Beyin Mec
listeki beyanatı 

ANKARA, 27 (A.A.) - Matbuat 
Umum Müdürlüğü teşkilat kanununun 
dü.., l'\'lilkt Meclisind~ müzak~resi esruı 
smda me:nleket dalıilind~ radyo negri3·a 
tı prograrnlaruun tanzimi işinin Matbu~ 
at Umum Müdürlüğünü.. ... yapacağı işler 
meyanına konulmuş olmasına binaen bu 
programın ta..""lZiminde ıarkdan11 d;;ı gCı: 
önünde bulunduru!up bulundurulmıya
caY-ı hakkinda ileri sürülen bir müta!e
ay; c<Vaben Dahiliye V"kili Şükrü Ka
ya Bey demiştir ki: 

"Evet, rausiki, mi?li terbiyeye dahil 
bir unsurdu~. Bilhassa dahil olması la
zımdır. Hakikaten şarkılanmız gerek 
b~stesi ve gerek güftesi itibarile çok meş 
gul olunacak bir me\'zudur. Şarkılar kah 
vclcrden çıkıp radyolara plak'.ara inti
kal ettikten sonra devletin vuifesinin 
daha büyük olma., lazım gelmiştir. Mem 
lekette bedüyatla uğraşan daire Maarif 
Vekaletidir. Yukarıda okuduğumuz macl 
dede deniyor ki, Matbuat Müdürlüğü bu 
mesPleleri alakadar vekaletle temas etle 
rek yapar. Radyo ve film güzel san:ı.t
lan alfikadar ettiği için Maarif V ekalc
tinin müsaadesi alınarak takip olunma.'< 
lazımdır. 

Bu.im bazı alaturka şarkıların g\;(. 
telerini dinlemek için kulaklann çok na 
salaşmı§ ohnaoı liznndır. Hele pındi 
cinsi hevesleri tahrike çalışmayan şar
kılar nadir İ§itiliyor . ., 

Şükrü Kaya Bey bundan sonra cina· 
ıretleri bütün çıplaklığlle, bütün fe
caat iyle neşrebnenin terbiyecilik nokt u 
nazarından doğru olmadığından bahis -
le bu kanunda böyle bir memnuiyet 
olmadığını işaret eden ve intihar me5e
lelerinde gazetelere ııazedilen memnui
yetin dhan matbuat birliğinde yapılan 
konuşmada kabul edilmiş olduğuna gö
re cinai neş.riyatta bu şerefin Türkiye 
Büyük Millet Meclisine nasip olması hu 
susunda Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
İn delaletile rica eden Bursa mebusu 
Rüştü Beye cevaben de demiıtir ki: 

'' - Matbuat kanununu hazırlamakta ... 
yız. Bu içtimaa yetiştirebileceğimizi 

zanne-tmiyorwn- Bu yaz matbuat men
supları arkadaşlarla görüştükten sonra 
gelecek seneki içtimaa yetiştireceğimizi 
zannediyorum. Rüştü Beyin getirdiği 
misal hakikaten yerindedir. 1 ntihar va
kalarırun yazılmaması tesadüfi bir ese• 
değildir. Büyük terbiyecilerin paikolo ;; . 
!arın fikirlerinden alınan bir kaideJen 
doğmuştur. Hakikaten bu esası Matbuai 
Kan unu konduktan sonra size söyleye
bilirim ki intiharlar dörtte bir inmiştir. 
Vakıa intiharların içtimai, ahlaki, ter
biyevi muhtelü sebepleri vardrr. Münte 
birleri birer kahraman göstererek yat • 
mak intihar edecekler üzerinde teşvikkiir 

bir tesir yapıyor, intiharlar da bir göre
nek, bir moda oluyor. Böyle milli k r bi .. 
yey<. taallıik eden meseleleri yukaı·•cla 
arzettiğim gibi Matbuat müntesiplrriy
lc uzun uzadıya görü'jerek kanunu bu 
ar4!.u haline getireceğ~.,, demi~tir. 

Paris Belediye meclisi 
reisinin teşekkürü 

Ankaraya gelen Paris Belediye Krisi 
M. Fige memleketine dönerken Kösten· 
ceden Ankara Belediye Reisi Nevzat Be 
ye bir veda telgrafı göndermiştir. lın
karadan çok iyi hislerle aynldığını b;J. 
diğiıniz M. Fige bu telgrafında şöyle de 
mektedir: 

"Hatrrasıru muhafaza ettiğimiz pek 
samimi kabulünüzden mütehassis ola
ralt ben ve mesJekdaşlanın, memleltetİR 
nizden ayrılmadan, size ve belediyenize 
hararetli teşekkürlerimizi arzeder ve 
minnet duygularımıza inanmanızı rica 
ederiz.,, 

Röne Fige 
P aris Belediye Meclisi Reisi 

Asarı atikadan olan 
camiler 

Evkaf idaresi, tasfiyesine karar 
verilen camilerin asarıatikadan O• 

lup olmadrklarının tetkik edilme
sini Müzeler idaresinden isterriş
ti. Müzeler ldared, bu hususta tel
kikata başlamrştır. 

vezail dolayısile oraya kadar gele
bilmekliğime imkan tasavvur eti e
miyorum. Tahtı işgalimizde bulun
makta olan ara.zı'de kiiin Saint Lau
rent yolu üzerinde bulunmakta o -
lup karargahlık vazilesi gören Ma· 
don çiltliğiııe kadar gelecek olur
sanız ya bana veyahut ta göndere· 
ceğ:m memurmna mülaki olarsu
nu:- ve hak etmiş olduğunuz mad
di mükafatı bir makbuz mukabilin
Je teslim alırsınız. Sizleri son gör
düğüm andan SOJ!ra islihsal etmiş 
olabileceğiniz maliimatın hesabı 
da ayrıca görülecektir. Bütün mu
hafız devriyeler vürudunuzJan ha
berdar edildiklerinden hududun bu 
tarafına kemali emnı"yetle gelebi -
lirsiniz. Bet'ayİ ihtiyat bu mektu • 
bumu okuduktan sonra yakarak 
imha ediniz. imza: Müliizim G. 

Prassek.,, 
Vakıa "hudut muhafız devriye· 

lt!ri vurudunuzdan haberdar,, de
mek suretile Verhagen işi tehlike • 
ye atmış oluyordu. Lakin açık göz 
Holandalı kadın devriyeler "habe
rimiz yok., demiş olsalar bile ken
disinin Alman istihbarat şubesi he
sabına çalı'}an bitaraf bir devlet te
baası olduğunu söyliyerek ve bahu
sus mülazim Prassek'in ismini vere
rek hududu geçm~ye muvaffak ola
cağında şüphe etmiyordu. Yalnız 

Tevfik Rüştü 
Beyin temasları 

(Başı 1 inci sahifede) _ 
miştir. Nihayet Sovyet Rusyanııı 
Milletler Cemiyetine girmesi c"d· 
diyetle mevzuu bahsedihniftir. Hu 
susile ki Türk - Rus münasebatınııı 
samimiyeti malümdur. Önümüzde· 
ki haftalar içinde bu meselenin ge· 
rek Cenevrede gerek hüıkümetler 
arasında beynelmilel müzakerele · 
rin ilk sırasına geçeceği beklenil· 
me'.idir. Çünkü bu kadar mü~külat 
henüz halledilmemiştir. 

Diğer taraftan Havas Ajansı mu 
habirine beyanatta bulunan Tev· 
fik Rüştü Bey, M. Barthou'nun Me· 

busan Med'.sinde Türkiye hakkın· 
da söylemiş olduğu sözlerden do

layı memnuniyetini izhar etmi~ir. 
Türkiye Hariciye Vekili, M. Bart· 

hou'nun söylemiş olduğu sözlerin 
tamam"yle Türklerin diifünmekte 

olduğu şeylerin ifadesi demek ol• 
duğunu beyan ve dünkü mülakat 
esnasında kendisi ile M. Barthou• 

nun sulh zihniyeti ve &ulha hadiı:ıı 

olmak azmi ile sulh işi için bera· 

berce çalışmağa hazır olduklarını 
mütahede etmiş bulunduklarını ila 
ve etmi~tir. 

Bllfvekil M. Doumergue ve Rei• ' 

sicümhur M. Albert Lebrun ile 

yapmış olduğu mülakattan bahse• 

den Türkiye Hariciye vekili, Tür• 
kiye ve Gazi Hazretleri hakkında 
izhar edilmif olan hissiyattan çok 

mütehassis olmuş olduğunu söyle· 
mişfr. · 

Tevfik Rüttü Bey, Sovyet Rusyanın 
Milletler Cemiyetine girmesi meselesin· 
den bahsederek Türkiyenin ıulh için pelı 
mes'ut bir hadise olacak olan bu işi şid• 
detle arzu etmekte olduğunu beyan el· 
miştİr. 

Türkiye Hariciye Vekili, Balkan mi· 
salandan bahsederek bu misakm ber za
mandan daha ziyade kuvvetli ve ıağlaın 
olduğunu ve Türkiyenin henüz bu mis•"" 
ka iştirak etmemiı olan devletlerle Jos· 
tane teşriki mesai anusunda bulundu· 
nu söylemiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, Avrupay• 
gönderilecek Japon mensucatımn imali .. 
ne ve transite müteallik ilkbsadi teshi· 
l&t mukabilinde Japonyaya on kruvazör 
sipariş etmiş olduğu •uretindeki gazete 
haberlerini tekzip ebniştir. 

PARIS, 27 (A.A.) - ReisicümhUl" 
M. Albert Lebrun, Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyi kabul et~Ş: 
tir. Mülakat esnasında Türkiye sefırı 
de hazır bulunmuştur. 

Roman yada 
Tahrikat 

(Başı 1 inci sahifede) 
pamamak vaziyetinde bulunmakta 
dır. Bu vaziyetin Kralın itimadın' 
selbeylemi!} olduğu söylenmekte• 
dir. 

Bu tahrikatın bilhassa Madaıll 
Lupescu aleyhine mütevecc'b oldıl 
ğu rivayet ediliyor. (Madaın Lıı· 
pescu Kralın metresidir) 

Romanya Ajansı tekzip ediyor 
BOKREŞ, 27 (A.A.) - Romafl 

ya Ajansı bildiriyor: KabineJe 
değişiklik yapılacağına dair ol~11 

şayialar, salahiyettar mahafil taf~. 
fından tekzip edilmektedir. Hülı0 

met Kralın ve efkarı umuıniyerııfl 
itim'adına mazhardır. Ve her sahil-" ·e 
da programını tahakkuk ettirme!: 
deva meylemektedir. Hükfunel'~ 
yarın bu husus hakkında resmi )1J 

tebliğ neşredeceği temin ediJme1'' 

tedir. 

tehlike, kadın hududu geçtikte~ 
sonra kendisinin Alman askerle.rı• 
nin ı:nubafazası altında mül5.z1~ 
Prassek' e kadar götürülmesi iht~f• 
malinde idi. Maamafih Madon çı 
]iği hudu.t~ haylrca uzak bir. rııf~ 
safede kam olduğundan devrıye 

1
, 

rin bu angarya seyahati göze ıı.IJll 
yarak kadına avdet için muayJ'e:. 
bir vakit tayin ett~kten sonra kj,ı 
disinin yalnız başına çiftliğe ka ıır 
gitmesinde bir mahzur görıneııı\, 
ri de kuvvetle varitti. İfte bu.ıııeel' 
tup Lushing' de postaya veı;lll',,~ 
talimatile mahut dikenli tel c•"11 

,, 

daki yoldan Holanda toprağ~i' 
trldı. Aynı zamanda o mınt Jıı'' 
yabancı olmaları dolayısile or~ıı • 
da tanınmıyan il<:i memur dıı. ef 
dm Belçika bududımu geçer. g ei' 
mez kendisini adım adım tal<Z,ışf• 
!emek vaz:fer~~e tavzif olu~ etİıY 
Bunlardan birisi Prassek'in uı 1ıe' 
de çıkan iki hüviyetnamedj" JJ~ 
ikisini de hamil bulunuyor tı·»·es' 
memur şayet bir Alman de"r rrııS' 
tarafından çevrilecek olur•3 Jcıı5ı~1 

sek'in hakiki hüviyet vara eı,:ı-
b·ıec ,. 1. 

göstererek yakayr sıyıra 1 lııtfı> 
b. rıııı e 

Aynı zamanda kadına ır , 6a g 
ılevriye de refakat edecek olıı· ı.ıı>'.~ 
ne bu hakiki hüviyet varakaS~a.j;Y 
sinde onu neferlerin elinde~.,...,.. 

- Bitme"' 



YE:tv/ NEŞRiYAT , ................. ..., __ ] 
1 Müzayede ile Satış 

Müller sistemi 1 Bebekte Cevdet Pata caddesinde 
Beynelmilel terbiyei bedeniye Ü•tat- ı 

!arından Alma.t mütehassuı J. P. Mü\
ler'in Sistemlm isimli meşhuı· eseı·i 
kuv,·etli bir türkç:.yle lisanımıza çevril4 
miştir. Tercümeyi yapanlar beden ter- 1 

biyeıi muaJJimleı-inden yüzbaıı LUtfi 
ve Süleyman Beylerdir. Eser Büyük 
Erk.inı Harbiye reisliği. tarafından da 

1 

tet!,~l< edt!ır.iş ve mazha;·ı tah:dir olarak 

Sadrazam Arifi Paşa yalısında bulu-
nan lngiliz mamulatı bir çok e~ya 29 
Mayıs 934 Salı günü saat 14 de ale-
ni müzayede ile satılacak ve icap eder 

se anı takip eden günlerde satışa de
vam olunacaktır. Talip olanların işbu 

ınc.kteplcı·c tavsiye olunmuştur. gün ve satte mahallinde hazrr buiun-
Sisten1nn , lisanımızda şimdiye ıka- malal·ı ili.n oJunur. 

J~ı· yazılan beden terbiyesine ve spora 1 . . .. 
aıt kitapların en mükemmelidir. Krta- 1 Mustafa Şekip Beyın va•m 
hın e1aı fikrini hülasa eden: Avukat Salih 

"SEıhat ve vücut güzelliği jçin gün
de 15 dakikalrk beden harekatı,. , eser- 1 
de çek açık ve güzel bir ~·kilde izah - GLANDOKRATIN ~ 
olunmaktadır. ı 
. B_u kitap kıymetile mütenasip, za- Ademi iktidara, zafiyeti umum ;· 

rıl bır "'kilde ve papye.kltŞa üzerine ba
"lmıştır. 

Eserin ash 24 muhtelif li5a.na tercü
llle edilmiş, satış m.iktarJ milyonlara 
çckaralc mirteaddöt defalar baaılmııtJr. 

yeye \'C asabi buhranl.lr:ı karşı. meş. 

hur Prof. Bro\rn S"'quard Ye Şteina

lıın keşfidir, E~7.anelcrde 200 kunı~ı 

Eıe~de, b~tün beden hard<etleri!'i can- 1 ~atılır. Deposu: lotttnbul Zamsn ecza-
lı bır •<.kılde •Österen 119 resım de d ( 

' o Cllfl>ll 168~7 I 29~6 vardır. .. __________ ..... _I 
Bu eser gençlik için çok faydalr~rr. 

Eseri hararetle tavsiye ederk.en, mUter
cinderini, yaptıklan hizmetten dolayı 
~ayaru tebrik ııôriirü:ı:. 

Yeni adam 
Yeni Adam'rn 22'nci sayısı çıktı. Ye

ni Adam fikir ve kültür adaınlannı, 
anaları, babaları ve bütün muallim
leri alakadar edecek mahiyette bir ga 
zetedir. Bu sayıda muhaberf" de der 
verme ve Yeni "'1aet Halk Onivenite
si der~leri ·ıa! :.kında maliimat verili -
yor. Herke.sin olı:uması Ji:zım.dır. 

·· Fulfrich Photometresı i'.e 
tıbbi tahlirer,. 

Cerrahpaşa hastahanesi lahoratu -
var tefj bakteriyolog ur. ret .ı ....... ._. uı-

frich Photometresi ile tıbbi tahliller,. 
İıntile yeni bir kitap neşretmiştir. Dr. 
Fethi Bey tamamen ihtisasa taalluk e
den bu eser.inde bilhaasa son zamanlar 
da gerek seririyatta ve gerek li.bora
tuvarJard& ehemmivet kesbe.den kan
:" Cholestrin, Asitürik, Şeker, Bilirü-
ın ve idrardaki bir çok maddelerin 

1~hlil usul'erini göstermektedir. Bu u
•ul ile yapılan tahlillerin diğer usulle
re r.ıüreccah olduğu ve tahlillerin doğ
,.~luğu hususunda edindiği kanaat1e· 
rıni eserinde cö:.t ~'t"Tnektedir. 

1 ! 
izin ikinci aayıaı çıktı. için.de kıymet

ti yazı ve güzel resimler vardır. 
!lll--ı•ı ............... 11!1. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataurayd;;ı Kanzük eczahanesi 
kar,ısında Sahne sokağında 3 numa· 

tJt.lt a:n'lrtrm.and" 1 numttra. 

2464--

İ•tanbul Ticaret Müdürlüğün
den: 

Leblebiciler Cemiyetinin 
idare heyeti intihabı 2-6-934 Cumar

lesı ~ünü Küçükpazarda Vatan otelin. 
deki cemiyet merkezinde saat 10 dan 15 
• kddar yapı!acağı alakadarlara ilan o
lunur. ( 17061 ') 

Beyoğlu Dördi•ncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Taksimde Abdülhak 
li~rnit caddesinde Kocatepe mahallesin
de 79 numaralı hanede sakin iken 25-3-
934 tarihinde vefat eden Kutsiye Ha -
l'tıtnın vaıiyetnameı1i açılarak usulen ten 

fiıine batlanıldığından kanunu medeni
nir. 538 inci maddesi mucibince bu 
O;ıı,nta. itirazı olanların ilin tarihjnden iti 
haren bır .ay ;çinde BeyoS"lu Dördüncü 

Sulh Hukuk Mahkeme.sine ır&Ürac:aat
~t'ı lüzumu ilin olunur. 934-48 

Darüşşaf aka 
Müdiriyetinden: j 

Dariiffafaka için bir sene zar- / 
fmda alınacak Yirmi bin kilo et ve 1 

altmıt bet bin kilo Ekmek k=ıpah 
za.rf usulile münakasaya konul
muftur. Tal"pler tartnameleri Nu
ruosmaniyede Cemiyeti Tedriaiyei 
lsli.nıiye Müdüriyetinden almala
rı ve münakasaya ittirak için 
4-6-934 pazartesi günü saat 14 de 
mezkur Cem"yet Merkezinde bu-
lunmaları. (2712) 2979 

Denedilecek ihtira beratı 
"MüvellidülmZ\ ve müvelJidülhumu-xa 

iıtihıaline mahsus elektrik cereyanı sa

yesinde muhalle! cihaz,. hakkındaki ih

tira için İstihıal edilmiş olan 9 Haziran 

1928 tarih ve l 479 numaralı ihtira bera-
tı üzerindeki hukuk bu kere başkauna 
devir veya icara verileceğinden bu bap. 
ta fazla malümat edinmek isteyen zeva

ttn lıtanbulda, Bahçekapıda Taş Hanm 
da 43 .. 48 numaralı idarehaneye müra· 

caat etmeleri ilan olunur. (17077) 1 

~~~~~~~~~~~~ ! 
BiR MEMUR ARANIYOR 1 

iyi almanca ve daktiloğrafi bilir, ol- 1 
dö.1kç.a muh .. bere usulüne itina, Lise tah 1 
sili gÖl'mÜf bir hanım veya bir genç e- ı' 
lendiye ihtiyaç vardır. Yalnız bu işleri 
baıarabilecelderine emin olan isteklile - ı' 
rin =>ırkecide Mühürdar Zade hanmda 
Şvkufe ltriyat fabrikasına serian müra
caatları. (17073) 

Bugün 2~~~~~::::si saat 18,45 1 
de Fen Fakültesi konferans salonunda 
Felsefe ordinaryüsü Prof. Reichenbach 
tarafından Zaman ve Mekan mevzulu u
muma mahsus şayanı dikkat bir konfe
rans verilecektir. Konferans almanca - 1 

1 
dan türkçeye tercüme edilecektir. 

* * •:C: 

lstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Ordinaryüs Tevfik Salim Paşa 
29-5-934 salı günü oaat 18,30 da Bey
oğlunda Saka çıkmaz sokağında Türk 
Tıp Cemiyeti salonunda rie sillin~n te· 
kevvün tarzları mevzuile bir tebliğde 
bulunacaktır_ 

1 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Müskirat ve tütün bayile ri haziranın birinci günü şöyle 
bir beyanname itasına davet olunur. Bunda: 

1 TU•ür> Tönbeki ve En fiyeden dükkanlarında ne ka
dar paket mevcut olduğu ve n evileri. 

ı 1'.apaı. içkilerin nevil erile hacimleri. 
3 - Açık içkilerle fıçılard aki Şarap ve Biraların vine nevi 

leriyle litre mikdarı gösterilecektir. 
4 - Beyannameye 15 kuruşluk pul yapıştırılacak, usulü 

'leçhile İptal edilecek ve bayiin imzası adreııi teskeresinin nu-

! 

lllarası okunaklı yazdacaktır. ' 
5 - Beyanname1erden Tü tüne ait olanlar Cwnartesi ales

sabah mensup oldukları satışdeposu müdürlüğüne, Müskira
ta ait olanlar da semtlerine göre takibat mıntaka amirlikleri
ne Yahut basmüdürlük ticaret şubesine verilecektir. 

6 - Beyannameyi vaktin de vermeyenler haklanda ka-
nun icabı tatbik olunacaktır. (2828) -

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Cins ve Mevkii Senelik Müddeti 

r Kirası 
0 Phanede Necati 8. caddesinde 41 l No. lı dükkan 54 Bir sene 

" " .. 403 " " 54 .. .. --
413 

" " 
427 ,. ,, 36 .. ,, 

" 
" ,, 439 

" 
,, 48 ,, ,, ,, 

" Topçular 
" 

347 ,, 
" 

144 .. " --· 
1 

' 

MlLLfYET PAZARTESi 28 MAYfS 1934 ; 

Elektrik Şirketi 

Abonelerine 

İLAN 
• 

Elektrik istihlak resmine 
dair yeni kanun mucibince 
Şirketimiz, 26 Mayıstan 31 
Mayıs 1934 tarihine kadar 
tekmil miisterilerinin 87000 
elektrik ~atini kıraat ettir
mekle mükelleftir. 

Kanunun emrini yen
ne getirerek müfterilerin 1 

saatlarini okuyabilmek ı- 1 
çin Elektrik Sirketi memur
ları sabah erkenden alqam 
geç vakte kadar çalışmaya 
mecburdurlar. 

Kanunun icabatmı muh· 
terem ahaliye bildirmekle 
beraber vakitsiz taciz edi
lebilmeleri ihtimalinden do
layı müşterilerimizden özür 
eliler ve memurlarımıza va
zifelerini ifa eder1cen kolay
lık göstermelerini rica ede
rız. 

İstanbul, 26 Mayıs l 934 
Müdiriyet 

..... ~os2 

~1-----·-

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: ' Karaköy Koprüba,ı 
Tel_ 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 29 Mayu 
SALI 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak Gidi.le Zongul . 
dak, Jnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu"yıo. 
uğrayacaktır. (2739) 3025 

İZMİR SÜR'AT 
İsken deriye Yolu 

EGE Yapuru 29 Mayıs SALI 
11 de Galata rıhtımından kal
kacak doğru lzmir, Pice, ls
kenderiye'ye gidı-cek ve döne
cektir. (2784) 3037 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 28 Mayıs PA
ZARTESi 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır_ (2785) 

3C3f. 

...................... 
Istanbul ve Kedı
köy Ha vagazı Şir 
keti Abonelerine 

iLAN . --
Havagazı istihlik resmi

ne dair yeni kanun mucibin
ce Şirketimiz, 26 Mayıstan 
31 Mayıs 1934 tarihine ka
dar bütün müsterilerinin 
saatlerini kıraat -ettirmekle 
nlükelleftir. 

Kanunun emrini yeri
ne getirerek müşterilerin 
saatlarini okuyabilmek ı
çin Şirketimiz memurları 
ııabah erkenden akşam geç 
vakte kadar çalışmaya mec· 
hurdurlar. 

Kanunun icabatmı muh
terem ahaliye bildirmekle 
beraber vakitsiz taciz edi
lebilmeleri ihtimalinden do
layı şimdiden müşterileri
mizden özür diler ve me-

1 

ı l 

Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünde • • 
Tarih No. 

343 
369 
374 
416 
435 
467 
4.?8 
473 
474 
476 
477 
479 
483 
487 
488 
489 
491 
492 
493 
494 
497 
500 
501 
502 
506 
508 
509 
511 
565 
584 
586 
587 
588 
589 
591 
592 
5~l 
594 
595 
597 
59~1 

600 
601 
602 
604 
605 
606 
607 
640 
646 
660 
47 
665 
152 
275 
276 
309 
310 
313 
322 
331 
350 
588 
414 
417 
419 
428 
434 
445 
315 

59 
68 
70 

ismi Adresi San'ati Vergisi Senesi 
- -- -- --

lstelyo Haraççı Birahane 180 L. 930 
Halis Yakut H. Kahveci 16,63 ,, 
Onnik Ethem B_ H. Kürk tamiri 54 
Marko Bali Omer sokak bir sene Lamba tamircisi 108 

" Ali Mehmet Ai!a Persembe pazar bir sene Minderci 27 ,, 
Ali Rıza F er~eneciler gün 78 Berber 23,40 

" Ketmart Marikyan H. 117 Yazı makine tamir- 23,40 ,. 
Marino Y ordani Y. cami 19 Sütçü 4,50 ,, 
Anderya Balık pazar Bakkal 48,40 ,. 
Bakomnase Karakaş H. bir SP.ne ispirtocu l 13,85 ,, 

" 

Rıza Omeı· sokak 154 Kahveci 57,60 ,, 
Ispiraki Obroviç Harççı Perukar 82.35 ,, 
Mehmet Celalettin Kürekçiler Keresteci 57,75 ,, 
Seroloviç Küçük Değirmen H. Havracı 34,65 ,, 
Ramiz F ermeneciler Kahveci 42,93 ,, 
Pavili Yuvan Fermeneciler Terzi 31,50 ,, 
Ramazan Ef. Fermeneciler Kasap 57,75 ,, 
Koço Papadapulo F ermeneciler Tenekeci 46,57 ,, 
Keçeci oğlu M. Ali Paşa H. Yağcı 11 
Ahmet Hamdi Balıkpazar Kahveci 67,50 ,, " 
Yusuf Hüsnü Haraççı Kahveci 12,60 ., 
Aym Menarnet Se!anik H. Çikolatacı 45,10 ,, 
lstamet Ef. Se'!inik H. Matbaacı 55,12 ,, 
Jorj Yakut H. Tuhafiyeci 74,25 ,, 
Rifat B. Perşembe pazar Kebapçı 27 
Ismail Perşembe pazar Kebapçı 25.20 ,. 
Ali Rıza Fermeneciler Terzi 10,80 ,, 
Nuri Perşembe pazar Çaycı 9,45 

be " Mehmet Raşit Şer thane 34 Kahveci 45, 7 ı ,, 
Mustafa Değirmen H. Kahveci 1,68 

" Alvericlis Yüksek kaldırnn Fotoğrafçı 64,20 ,, 
Bekir Hasan Kemeraltı Kömürcü 46,20 

" Leon Y orgİ Şevketpaşa H. Terzi 15,60 ,, 
Madam Sofiya Kemeraltı Aşçı 37,80 ,, 
Ramazan Hacı Bekir serbethane Kahveci 30 
Arif Ef. Şeftali Aşcı 68,17 :: 
Koço Aristidi Hasana paşa H Kahveci 15,37 ,, 
Raşitef. Hamit B. H. 41 Kahveci • 16,05 ,, 
Tanaş Ef. Halil paşa H. 4 Börekçi 83,47 ,, 
Foti Anderya Halil paşa H. 4 Kunduracı 16,05 ,, 

" 

Mehmet Gümrük Saat tamircisi 54 .. 
Nikola Civari Yeni gümrük H. l-3 Terzi 68,70 ,. 
Haşim bin Mehmet Rıhtım Kahveci 48,15 " 
Abbas Ali Kalirun H. Kahveci 48,15 
Kilo Markoviç Maritim H. IS Aşçr 112,35 " 
Izzetullah Ef. Köprü Kahveci " 9,22 .. 
Ispiro Pavli Kılıç Ali Kahveci 9,96 ,. 
Pandeli Mamarino~ Gümrük 25 Şapkacı 13,80 .. 
Halim Tulumba 2-5 Terzi 18 ,, 
Nikola Ef. Havyar H. 7~ Şapkacı 137,31 ,, 
Sarafim Havyar H. 33-1 Kunduracı 11,04 
Selim bin Mehmet Topçular l 19 Tezgahtar 13,SO " 
Ali oğlu Cemal Kemeralh 54 Kahveci 36,37 :: 
Andon Yani Havyar H. 1-1 Terzi çırağı 4,50 ,, 
Lino Nesim Alaksiyadi H. 21 Kunduracr çrrağı 4,50 ,. 
Nasuteosare Alaksiyadi H. ?.1 Kunduracı çırağl 4,50 ., 
Ahmet Hüseyin Gümrük H. K. 3 Kunduracı çırağı 6,75 ,. 
Mustafa Mehmet Gümrük H. K. 3 Kunduracı çırağı 6,75 o 
Kostantin Dimitri Gümrük H. K. 3 Kunduracı çıragv ı 6,75 

Gümr. ük H. K. 4 " Niko Yorgi Kunduracı çırağı 4,50 ,. 
M. Vaso Vasil Havyar H. 13 Terzi çırağı 4 50 
Sotiri. Anastas Maritim H. 15 Aşçı kalfası 9' " 
Kosmo Apustol Tulumba 3 Garson 6 75 " 
Nesim Mişon Havyar H. 33-4 Kundura kalfasr ıJ:so " 
Kirkor Hararus Havyar H. 53-4 Ressam 18 " 

d " Panayot Ef. Arvanti i,H. 9 Terzi çrrağr 4,50 ,, 
Y ordan Eftim Gümrük 42 Kunduracı çırağr 4,50 ., 
Mehmet Hasan Çeçeyan H. 14 Kalfa 9 ,. 
Manol oğlu Dimitri Karantin~. 9 Müstahdemin 4,50 ,. 
Mehmet lsmail Perşembe pa::ar Çırak 9 ,. 
Robeka Haraçcı sokak 11 Terzi çırağı . 4,50 ,. 
Cemal Ahmet Giimrükaltı 52 Kahveci kalfası 7 ,20 ,, 
Kenan İsmail Gümrükaltı 58 Berber kalfası 9 ,, 

Galata Maliye şubesiııce isimleri yukarıda yazılı mükellefler namına 1930 mali senw 
için bizalannda yazılı mikda..-da kazanç vergisi tarholunmuştur. ikametgahları meçhul ol
duğundan Hukuk Usu}ü Muhakemeleri Kanunu mucibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur 

(2823) 

ANADOL,U 
Şirketi 

Vakıf Haıı f atanbul 

Sigorta 
4 Cncil 

Türk 
fhtiyat ve Sermayesi: (1.00Ô.000} Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60} ı Türkler elindedir. 
Türkiye f, Eankaıı tarafından feıkil olunmu,tur. idare meclbl ve müdilrler 
heyeti ve n:emurian kimilen Türklerden mürekke.ı> yegina Türk Sigorta Şirke
tidir. TUrkiyenin her tanmnda (200) il ııeçeıı acentalannııı h•p•l Türktür. Tilr• 
ldyealn en mühim müeaaeııelerinln vebankaJannın algortalat"ıoı icra etmekteılir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiıortalannı en iyi ıeraitlo 3apar. Hasar vukuunda rararları ıilr'a! vo kolayhlıh 

Telgrafı iMTiYAZ - -Telefon: fst. 20531 
öder. 

2471 
. ' . . . . v 

-

' ::.. 1 • ' ' • ~ 

Devredilecek ihtira beratı -hu icara verileceği teklif edilmekte oldu-• murlarmuza vazifelerini ifa ·--- BEBEK'te •-llllll 
357 

Yukarıda cin3, mevki ve numaraları yazılı dükkanlar hiza 
l~rındaki müddet ve bedeller ü zerinclen açık arttırma usulile 
k~~aya veri1ecektir. isteklilerin 17-6-934 Pazar günü saat on rl 

..,,.. "•>ev ;11k<:elerile müra.caatları. "M" (2741) 

ederken kolaylık gösterme- ~ 

'

' lerİnİ rir.a ederiz. LMobilyalı veya mobilyasız kiralck 
İstanbul, 26 Mayıs 1934 artıman. AYslanlı konak 4 No. ya 

i
l Mü diriye t Üracaat. Telefon , 36-86. (16701) 

3051 .... 

" Deviı· hareketli cephane aaanaörle
rinin alt losmını kapamağa mahıuı ter· 
tibat'' hakkındaki ihtira için iıtihsal e
dilmit olan 19 Haziran 1930 tarih ve 
987 numaralı ihtira berabrun ihtiva et
iği Hllkuk bu kere baıka11na dnir veya-

ğundan bu hususta fazla malümat edin-
mek i•teyen zevatın lstanbul'da, Bah
çokapuda Tat hanında 43-48 numarah 
id•rehaneye mür•caat eylemeleri 
olunur. (17012) (3012) 

iıa11 1 ....... ___________ ! 287.! 
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Bevhude vere ,~ 
AZA~LI G~~ELERcn.r-
eeçırmevınız -

Sivri sinekleri FLİT ile öldürünüz 

Umumi Deposu : JÜL KREPEN, lstı n bul , GaJatı, Voyvoda Han No. 

t EVKAF MOD1R1YET1 İLANLARI 1 
1 Hasekide Tekke sokağmda bayram paşa tekkesinin 1 

No. h harem dairesi. 
2 - Hobyar mahallesinde yeni postahane caddesinde 

56 - 58 No. lı dükkan ve odalar. 
3 Balıkpazarmda Hacı Mustafa ağa mafıallesinde taş

çılarda 191 - 103 No. it dükkan. 
4 Hacı Mustafa ağa mahallesinde Balıkpazarı caddesin 

de 49 No. lı dükkan. 
5 Mahmutpaşada Hacı küçük mahallesinde cami altın-

da 24 - 6 No. lı dükkan. 
6 Galatada Mehmet Ali Paşa hanında 38 No.lı Mağaza. 
7 Yusuf paşada haseki caddesinde 23 No. Iı dükkan. 
8 - Bahçekapıda dördüncü vakıf han asma katta 17, 19 

No. lı odalar 
9 - Dayahatunda ka.lcılar hanında alt katta 39 No. lı oda 

10 - Süleymaniyede şeyh ebülvefa camii hariminde bila 
No. b ve 1 No. b baraka odalar. 

11 - Çarşıda Cevahir bedesteninde 131 No. lı dolap 
12 - Ayas paşada cami sokağında 50 No. lı Bodrum. 
13 - Osküdarda Rum Mehmet paşa, balabanda hanı sebil 

arsasından müfrez arsa. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
Taliplerin 2-6-934 cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf 
Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. 

(2356) 2702 

Gazi Antep Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Gazi Antep hapishanesinin 1 ·6-934 ten itibaren 
31-5-935 senesine kadar olan bir senelik 345,600 kilo ek
mek ihtiyacı kapalı zarf usuli le münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların ihale gÜnÜ olan 31-5-934 tarihine tesadüf 
eden perşembe gÜnÜ saat on dörtte ınemuriyetiınize ınüra
caat etmeleri ve şartnameyi dahi gelip görmeleri ilan olunur. 

T.L, 

(2354) 2821 

KURU VAZI 
Yen i İca t Edıle n 

MUNGO 
UCSUZ "7 Mürekepli dolma kalemleri sayesinde 

artık sünger kAğıdını kull"nmaı:a ihtiyaç kalmU 

AŞINMAZ - KIRILMAZ- İSTİFADELİ 
Anadoluda Acentalar aranıyor 

Bülün Şark için umumi depoıiterl 

NAiM DE TOLEDO 
lsıanouı~ Sultan Hamam, Hatopulo Han 3S • 37 

'Jeıeron: 20620 • 4 2309 2478 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 

İskenderiye hattında fevkalade 
tenzilatlı deniz tenezzühleri 

fıtirahat gllnlerinde ırüzrl bir deniz havası almak iste
yenlere kolaylık olarak İSKENDERİYE hattında 

F evkaladc tenzilatlı 
gidip ırelme tenuzlih biletleri tertip ettik. Yemeklerinin nefa
seti, servislerinin lntiıam ve mükemmeliyeti ile şöhret bula• 
IZMIR ve EGE vapurlarımız her hafta SALI günleri 11 de 
Galata rıhtımından kalkar ve 11 gün ıonra avdet ederler. Bu 
Hyabate iştirak edenler gll:ıel IZMIRI ATİNA ve PİRE ve 
ISKENDERİYE ıehir ve piliijlannı görmek fırsatına da nail 
olacaklardır. 

Biletler 1 Haziran 934 tarihinden itibaren Karaköydeld 
acentebanemizden satıln:ağa baılanacakt r. Fazla ma:ümat 
almak ist~v • • l•rin rcerıte · e müraca'.ltlsr ı i a'l olunur. (2713) 

2998-· 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahrısefit Felemenıc 

BanKast 

lstanbul Şubesi 

Gaıaı:a t<arakôy Paıas 

Mevaancık Ataıemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

leri. Kasaıar ıcarı 

UMUMf MDDCIRLCIK: .MMSTERDAM 
Şubeıerı ı ~msterdam, Buenos Alres, 

lstanouı, ,.,o de .Janelro, santos, Sao Pauıo. 

f 

ı . are - Rahat ve kolaylık 1t • rs ~ z -=~ 
E 1 ıon sistem ayarlı fitil tertibatlı 

DEMON 144 
Petrol ocaklarını tercih ediniz. 

~l a \i al evini i st ed i ğiniz derecede • )·ar edebilirsini z. Bütün 
ku\Vctil e Yandığı zaman saatte 100 graıı petrol yakar 

FIATI YALNIZ 260 KURUSTUR 
• 

S.111ş ,·nlcri : L·m uın 1 üıki ve için yegAn e deposu Dejö Ciyarmati, lstanbulda 
k~ruk~h,eci hanın cll No. 2 1 Ye Calatada Mahmudiye caddesi No. 2+, Perşempe 

pazar No. 19 lleyoğlunda llalıkpazar, Kristal mağazası 

lsıanbulda ve taşrada DEMON ocakları satmak isteyen toptancılar depomuza 
··---------müracaat edebilirler. 3016 

o ..,,... 
• .t480 

ŞARK DEMIRYOLLARI • 

Ankara Vilayet Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Ankara - Beypazarı şosasınm (80) inci ve (86) mcı 
kilometrelerinde, biri on sekiz metre tek açıklı ve diğeri 
(9) zar metre üç açıklı beton arme Kara buğaz ve Gedik a
ğızı köprülerinin inşası kapalı zarf usulile münakasaya çıka 
rılmıştır. 

Bedeli keşif yekfuıu (27948) lira (97) kuruştur. 
ihale 4-6-934 pazartesi günü saat on beşte Vilayet Encü
meninde yapılacaktır. Talip olanların ehliyeti fenniye ve i
tibarimali vesikalarım ve teminatı muvakkatelerini ve teklif 
mektuplarını kanuna göre hazırlıyarak Vilayet Encümeni 
Reisliğine müracaat etmeleri lazımdır. 

Dah&. ziyade malfımat almak isteyenler Vilayet Nafia 
Başmühendisliğine müracaat edebilirler. (2590) . 2919 

Beykoz Malmüdürlüğündea: 
Kazası Karyesi Mevkii Cinsi 

Beykoz Esenceli Palamutdere Çalılık 
,, ,, Ağıldere ,, 
,, ,, Nusratlıdere Tarla 
,, ,, Olucakerenler ,, 
,, ,, ,, Suyu ,, 
,, ,, Büyük Mezarlık ,, 
,, ,, Beylikpmar Çalılık 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" .. 
.. 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

"yatak" 
,, Kervansaray C. 

" 
" 

Eski mezarlılt 
yolu " 

,, T epeçeviran ,. 
,, Kurtdoğmuş- Tarla 
oğlu "derinalçak,, 

,, Akakyolu Çalılık 
Tarla Mauratlr Köyiçi 

,, Bakaçak 
,, ,, Köprü ,, 
,, Y alruzmeşe Çalılık 

" Hohorcukta " 

" 
ormancı geçidi 

Köyiçi Tarla .. Kısırhdere '· 
"Doğandere" 

,, Küçükenderek ,, 
,, Nagaklıgürgen Çalılık 

" 

" 

Bakacakdere Tarla 
Derealtr Tarla 
"Bayıraçma,, 

Üsküdar Cad. Tarla 
"lzmituva,, 

,, Nacaklıgürgen Çalılık 
"Doğandere,, 

,, Bakacakköprü Tarla 
Horhorcuk Çalılık " 

" Bakacakdere Tarla 

" Koçullusırurı " 

" Bakacokdere " 

Mesahası Kıymeti 
D. Ev. Lira K. 
45 o 50 
35 o 50 
8 2 50 
9 o 10 
3 o 15 
4 o 20 

36 o 40 

17 2 
7 3 

25 
3 2 

23 
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Yukarıda cins ve evsafı yazılı Emlakin mülkiyetleri satıl

mak üzere 28-5-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mü
zayedeye çıkarrlmı~trr. Yevmi ihale olan 16 H:'-ziran C';ll°arte
si günü saat 13 te taliplerin yüzde 7,5 nisbetınde temınat ak
çelerile Beykoz Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 2 incı keşide 1 1 Haziran 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 2881 
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Istanbul Belediyesi ~ 

SULAR iDARESİNDE 
idaremizin 29/5/1934 Salı günQ sabahından itibıren Takıim ·le 

Türk Sineması yanındaki binac!a çalışacağı muhterem aha:iye 

Yozgat Nafıa Mubayaa 
Hey'etiden~ 

Yozgat Nafıası için külliyetli mikdarda pazarlık suretile 
satın alınacak kazma, kürek vesair malzeme ile Yozgat atel
yesi için almacak pres, fireze tezgah vesair noksanlarını sat
mak isteyenlerin saat 6 elan 9 a ve 16 dan 18 e kadar Şahin 
Paşa Otelindeki Mubayaa Hey'etine müracaat ebneleri. 

(2805) 

lıtanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden~ 

Mükellefin ismi Ticareti Şubesi Vergİ Senesi lhbar-
miktarı name 
Lira K. 

lstitütö Nasyonal Nur Han 21Hocapaşa 2100 40 930 11-73 
della Asikürasyoni 
Sigorta Şirketi 

Yukarıda isim ve ticareti ve vergi miktarile senesi yaz!h 
mükellefin kanuni ikametgahı meçhul kalmış olmakla tebliğ 
makamına kaim olmak ve bir ay zarfında bir gfuıa itirazatta 
bulunulmadığı surette vergisi kat'iyet kesbetmek Üzere Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 ve 142 nci madde
leri mucibince ilan ve tebliğ olunur. (2803) 

-
L'----=l~ST,;..;..:A~N~B~U~L_.B_E_L_E_D_IY __ ES_l_,;l~L~A~N~L~A~R~I---' 
Pazarlıkla 315 top matbaa kağıdı alınacak 

Belediye ınatbaası için lüzumu olan 130 top battal 18 ki 
loluk, 100 top battal 28 kiloluk, Stop çift İstanbul 32 kiloluk 
ve 10 top renkli kağıt pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar nü
muneleri görmek üzere Levazım Müdürlüğüne pazarlığa gir 
mek için de 150 liralık teminat akçesi makbuzu ile 28-5-934 
Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müraca
at etmelidirler. (2796) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Filyos - Irmak hattının halen işletmeye açık son istasyonu 

olan Balıkısrktan itibaren, Bol kuş, Karabük, Cildikısık, Han· 
köy, Eskipazar istasyonlarını havi 65 Km. lik kısmının 1-6· 
934 tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eşya münakalatına 
açılacağı ve Filyostan Eskipaz ara Cuma, Salı, Eskipazardan 
Filyosa Cumartesi, Çarşamba günleri birer muhtelit trenin iş· 
leyeceği muhterem halka ilan olunur. (2314) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik &le Matbaacılık T. A. Ş. 


