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Şah Pehlevi f 
Hz.nin ziyaretleri 1934 Bütçesinin Mecliste Müzakeresi Bitti 

Bir hafta on gün içinde çok 
kıymetli bir misafiri karşılamak 
ferefile mübahi olacağız. Rıza 
Şah Pehlevi Hazretleri hükümet 
merkezimizi ziyaret etmek üzere 
Türk topraklarına ayak basm~ş 
bulunacaklardır. Muhterem mı
ıafirimizi hudutta karşılayacak o
lan bir heyet bugün Trabzona 
hareket ediyor. 

Şah Pehlevi Hazretleri yalnız 
komşu lrarun h~kümdarı değil, 
ayni zamanda yem lrarun kurta
rıcısı banisi ve çok sevilen bir ' . . . 
fefidir. Bu, zıyaretın ehemmı-
yetini tebarüz ettiren bir husu
siyettir. 

Türklerle İranlılar arasındaki 
temasların çok eski bir tarihi var· 
dır. Fakat bizi biribirimize tanı· 
lan amil yakın zamanlarda tarih
lerimizin müşterek seyridir. Bü
yük harpten evvel gerek. ~a~~i 
vaziyetimiz ve gerek harıcı mu· 
nasebetlerimiz noktasından mem -
leketlerimiz arasında benzerlik 
vardı. Her iki millet te ayni em· 
Peryalizmanın kahrı altında ezili
Yordu. Garp devletlerile münase
betlerimiz kapitülasyon şartları 
İçinde cereyan ediyordu. İran 
Çarlık Rusyası ile İngiltere ara
sında birtakım nüfuz mıntakala
rına ayrılmıştı ve müstemleke ol
ınak yolunu tutmuştu. 

Büyük harp geldi. Gerçi İran 
harbe ittirak etmedi. Fakat lngil
lerenin orta şarkta rakibi olan 
Çarlık Rusyaaının yıkılmasile ln
gilizler meydanı boş buldular. 1919 
senesi ağustosunda ham himaye
lerine alan bir muahede imza
ladılar. 1919 yazında İngilizlerin 
Yakın ve Orta Şarktaki hakimi
yetleri en müfrit İngiliz emper
Yaliatini bile tatmin edecek dere
cede muvaffak olmuşa benziyor
du. Osmanlı İmparatorluğunun 
büyük bir kısmı doğrudan doğru
Ya işgalleri altına girmiş, geri 
kalan kısmını, İstanbul hükfune
tini ele geçirmekle , nüfuzları al
tına almış görünüyorlaı·. Boğaz
lar açılmış. Kafkasyada hakim 
vaziyete geçmişler. lranı himaye
lerine almıtlar. Afganistan elle
rinde. İngilizler Hindistandan Ak
denize kadar bütün memleketler
de nüfuz ve hakimiyetlerini kur
lnu§ gibi idiler. 

Fakat bu manzaranın aldatı
cı olduğu anlaşıldı. Anadoluda 
Büyük ,efimizin kudretli idaresi 
•hında milli hareket kuvvetlen
llleğe baıladı. Biz İnönü harbini 
Yaparken lranda da Rıza Han na
lllında bir Kazak alayı kumanda
nı hanın mukadderatım eline alı
Yordu. İ§te bu kumandan lram~ 
kurtarıcısı ve yapıcısı Pehlevı 
Bazretleridir ki 1925 senesi son
baharında Kaçar sülalesini iskat 
ederek Şah olmuştur ve yakında 
kendisini misafir olarak kabul et
mek şerefile mübahi olacağız. 

Şah Hazretlerinin İran tahtı
na oturması, bu komşu memle
ket tarihinin ehemmiyetli bir dö
nüm noktasıdır. Daha doğrusu 
Yeni İran tarihinin başlangıcıdır. 
İranın on senedenberi karşılaştığı 
D:ıeseleler aşağı yukarı bizim kar
!ılattığımız mesel.elerin aynidir 
ve İran da bu meseleleri ayni şe
kilde halletmektedir. Memleket
te muhafazakar unsurların teced
clüt hareketine kartı mukavemet
leri kırıldı. Memleketin ır ·ida-
1111111 ve emniyeti için tertibat a
lındı. lktısadi inkitafına yardım 
edecek adımlar atıldı. Fabrikalar 
kuruldu. Şimdi timendiferl~r. yap
tırılıyor. Kısa bir zaman ıçınde 
han medeni milletler arasında 
Çok terefli bir yer kazanmıştır· 

Birkaç sene evvel de .M~lletler 
Ceıniyeti meclisine aza ıntıhap e
dilınesi de lranın telkin ettiği iti
Dıadın derecesini gösteren bir ha
~isedir. Gerek dahili teceddüt ve 
1Dıar faaliyeti gerek harici saha
daki muvaffakıyetler , Şah Peh
levi Hazretlerinin liderliği altın
da batarılmıştır. 

Türkiyedc Osmanlı hanedanı, 
Iranda da Kaçar sülalesi hakim i: 
ken Türk Iran münasebetlerı 
normal bile değildi. Bir taraftan 
din taassubunu tahrik etmekte 
ınenfaatleri olanlar diğer taraf
tan da hanedanlar, 
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iki kardeş mil
let arasında samimi münasebet 
teeaaüs etmesine bir engeldi. 
l'l•w•t.& .. V.-.--1 T~~ ı,.:..., • • 
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- a t bütçesi 184081000, mas af : r·· k .. k··ıı·· .. 
~ta 18407 5000 lira olarak tesbit edildi ~ / ur ve reJım u uru 
~ ~ sağlam yoldan gidiyor 
~ Milli Miid~faa k8:ra ve hava ~iitçel~rine za!ll yapıldı. ~ Nafıa işlerinde de dar bütçeye rağmen 
- Y enı vergılerden tahmın edılen varıdat 5 azami randman alınacaktır 
_ Maliye Vekaleti Teşkilatı - Münakaşalar - Adliye Teşkilatı - Meccani s 
~ talebe - Mekteplerin isimleri - Ziya Gevher Beyle Sırrı Bey arasında 
§ bir münakaşa - Kalfa bakayaları s 
:= 'ANKARA, 30 (Telefonla) - Mecliste 1934 ANKARA, 30 (Telefonla) - Meclis öğleden -
_ bütçesinin müzakeresi ikmal edildi. Yeni varidat evvel ve sonra iki celse akdettı. _ 
:= bütçesi 184.081.000 lira, mas.laf bütçesi 184 mil- Sabah celsesinde Rasim Bey (Ankll{a) nın _ 
E yon 7~ bin .lira olarak tesbit ~dilm~ftir. Vergilerd~n tahlifi yapıldı. En.cümenden. gelen ~ç l~yiha. ~örü-
i§ tahmın edılen hasılattan Milli Mudalaa Kara but- tüldü. Bunlar Malıye ve Adlıye vekaletı teşkılat ve = = ç~sine 7.931.QOO lira, Hava bütçesine ele 3.650.000 kadrolarında yapılacak tadilata dairdi. Maliye Ve- -
; lıra zam yapıldı. .. . . kili kadrolarda yapılması .te!<lif edilen tadlatın ru- § 
3 Bu suretle Kara butçesı 41.053.957 lıraya, Ha- hunu anlattı ezcümle dedı kı: =: 
~ va bütçesi de 4.585.74-0 liraya çık~"!dı. . . .._ Te~tit heyeti kadrosundaki değitikliğin a 
3 el Bahzı .madd~lelerden.dalınacak ıstıhlii~ vergısın- eıaaı tudur. Yukarıdakiler çoktur. Aşağıdakiler ise § = en ta mın e ı en varı at; 4.800.000 lıra, damga . . - · • d" = 
3 resimleri tadilatından 100 bin, la:dala~tırılacak azdır. Şımdı yukarıdan alıp ~agıya ılave e ıyo- = 
3 mahkeme harçlarından 700 bin, tütün ve mü~kirata ruz. Bu adeta bir ehram feklınde yukarı çıktıkça = 
~ yapıştırıla~ak M~~alaa pulu_ndan iki milyon, tay- azalmaktadır. . ~ 
=: yare reıımınJen ıkı buçuk mılyon liradır. (Devamı 6 ıncı sahıfede) = 
~ı 111111111111111111111 IUH IUIHll 111111111111111111111111111111111111111lllU111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111nill1111111n1111 lllffi 

Litvinof dfqor ki: Şah Hz.ni istikbal 

S•}Ah ) • k"' Edecek heyet ) a Sız anma im ansız, Karadeniz vapuru ile 

b • İ .. d•d İ ) bugün Trabzona gidiyor 
arı ah ı a yapa )fil Ankarayı ziyaret edecek olan 

M. Litvinof Cenevrede silahsızlanma 
işi etrafında mühim bir nutuk söyledi 

M. litvinof 

CENEVRE, 30.A.A. - M. Hen
derson, dün silahsızlanma konfe
ransının umumi komisyonunda, 20 
kadar nazırın ve kalabalık bir küt
lenin önünde silahaızlanma konfe
ransının tarihçesini yapmış ve a
meli bir sureti hallin lazım oldu
ğunu söylemiştir. 

CENEVRE, 30.A.A. - M. Lit
vinof silahsızlanma konfeı·ansımn 
umumi komisyonunda, halihazır
daki ihtilfaların telifi imkansızlığı 
noktasından hareket ederek silah
sızlanma meselesine bir sureti hal 
bulmak mümkün olmadığını söyle
dikten sonra, evve!ce tam ve umu
mi bir silahsızlanma teklif etınit 
olan Sovyet heyeti murahhasası
nm timdi silahların kısmen tenki
si sistemine iftirake amade oldu
ğunu bildirm · ş ve demittir ki : 

daha fazla tereddüt eseri görter
melerinde hayret edilecek bir fey 
var mıdır?" 

M. Litvinof, bazı heyeti murah
hasaların silahların timdiki hadle
rinden yukarı artırılmamasını ye
niden tek'. ifte iktifa edeceklerini 
farzetmekte ve fakat, hakiki bir 
kontrol usulüne müracaat edilme
dikçe, şera· ti hazıra altında böyle 
bir teahhüdün herkes tarafından 
hakikaten tatbik edileceğine inan
mak kendisi için mü~kül olduğu
nu bildirmektedir. 

M. Litvinof diyor ki : 
"Programlarında başkasına ait 

toprakların fethi gayesini takip e
den memleketler muvacihesinde 
takip edilecek hattı hareket mese
lesi mevzuu bahsolmuştur." 

M. Litvinof son seneler zarfın· 
da bazı memleketlerde vukubu
lan hadiselerin konferansa doğ
rudan doğruya gayesine vusul ve 
bir mukavele tespiti imkanını ver
mit olduğunun açıkça tanınması 
daha cessurane bir hareket olup ol
mıyacağım &ormaktadır. 

Her halde, Sovyet heyeti mu
rahhasası silahsızlanma meselsi 
hakkındaki hattı hareketini değif

(Dcvamı 5 inci sahiicde) 
. _,.. -.. . . . .. 

Bugün 
2 İnci sahifede 

Ecn~bi matbuatında gördüklerimiz 
3 üncü aalıifede 

Eczacılar klübü 
FELEK 

Romanya ahvali 
Mümtaz FAiK 

<f üncü aahifede 

lran Şahı Hazretlerini hudutta kar 
fılayacak olan heyet bugün Deniz. 
yolları idaresinin Karadeniz vapu 
rile Trabzona hareket edecektir. 
Heyet Riyaseticümhur yaverlerin -
ler: ··z.L::\fı Cevdet,Hariciye proto 

!<01 memurlarından Şefkati Nuri, 
Hariciye Şube müdürlerinden Ta • 
lat, Haıiciye Levazım müdür mu
avini Hikmet Beylerden mürek
keptir. Heyet Trabzondan hudutta 
Gürcübulak şehrine gidecektir. He 
yet ile beraber T okatliyan oteli 
müdürü Vehap Bey de hududa git
mektedir. Vehap Beyin maiyetin· 
de müteaddit aşçı ve Metrdoteller 
ile lüzumu kadar garsondan mü
rekkep elli ki,ilik bir heyet te var-• 
dır. 

Viyanalılara kar~ı Zeki
nin yanında oynıyacak 
Yarın son macını oynayacak 

Zeki Rıza ile ayn-i zamanda fut
bole ba~layan ve 
ozun yanında bir
çok maçlara gir
miş bulunan meş
hur çalım üstadı 
Alaettin, Ankara
dan şehrimize gel
miştir. Bugünkü 
spor sahifemizde 
Fenerhahçe takı
mı hakkında ma-

~---~ liimat vermekte- · 
yiz. Bu takımda ufak hır tadi
latla Alaettinin gene eskisi gibi 
Zekinin yanında yer alacağı söy
lenmektedir. 

Zekinin futbolü bıarakacağı 
bir maçta, daima beraber ve çok 
muvaffakıyetli oyunlar oynamıt o
lan iki futbolcuyu bir arada gör
mek çok zevkli olacaktır. 

Viyanalı ve Yunanlı sporcula
rın bugün ,ehrimize muvasalat
ları beklenmektedir. 

" Halen, Briand • Kellog misa
kına rağmen, komtu devletlerin 
hudutlarında muhasemata giriten 

bazı devletlerin milli siyaset ga- Derici ve kunduracı/arla lastik Başvekllin nutku 
yelerini tehakkuk ettirmekten iba- sanayicileri 
ret olan bu uau!ün tatbikine tabit Rü,tü Rü\uhi ANKARA, 30. (Telefonla) -
oluyoruz. Sulhun kurtarılmasında 5 inci sahifede Başvekil ismet Paşa Büyük Millet 
alakadar olan devletlerin silahsız- Meclisinde cumartesi beyanatta 
!anma meselesinde evvelkinden S P O R bulunacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~=- ~----------------, 

Pehlevi Iranı bu engelleri kaldır- değil, her Türkün kalbindedir. Sı"pahi Oca X..nın .N.i~a. i ı 
mıştır. Bir asra yakın zamandan- Türkiyede İran dostluğu artık 5' • 

h k lb. Bu""yu··k Konkur ıpıgı beri devam edip giden udut me- siyaset sahasından milletin a ı-
selesi nihayet halledildi . Hudu- ne intikal etmiştir. Yakında mem- ı Haziran cuma günü 15 • 17 ara 
dun her iki tarafında asayişin te- leketimizi ziyaret etmekle bize sında Takajm stadında Memleke-
mini için mütekabil yardım vade- §eref verecek olan Şah Pehlevi tin en yüksek sınıf mii•abaka atla-
den mukaveleler imzaland'ı. Bun- Hazretleri bu dostluğu kuranla- rının mücad.,lesi: Pek heyecanlı o-
dan maada lı anla aramızda ade- rın biridir. Bize dost ve kardeş 1 lan bu at yarışları ~nasında muh-
mi tecavüz ve dostluk muahede- bir milletten sevgi getirecektir. terem seyircilerin sükunetlerini mu· 
leri imzalanmıstır. Fakat Tür ki- Kendisini timdiden hürmetle se- ha faza etmeleri ve aJkışlaınamaları 
yede İran hakkında hissedilen aa- liimlarız. rica olunur! 
mimi dostluk yazılı muahedelerle Ahmet ŞÜKRÜ 

Evvelki gün Mecliıı!e 
Maarif ve Nafıa bütçele
rinin müzakeresi esnasın 
Ja Maarif ve Nafıa ve
killerinin kürsüdeki be
yanatlarını Ankara mu
habirimi;;z hülôsaten bil
dirmİfti. Her iki beyana
tın da şayanı ehemmiyet 
kısımlannı hacmimizin 
uiis' ati nisbetinde An ad o 
lu Ajansından alıyoruz: 
Hikmet B.,yin beyanatı 

ilk mektep muallim
lerinin muntazaman ma
q]arını vennek bizim en 
birinci vazifemizdir. Ve 
bütün gayretimizi buna 
sarf ediyoruz. Mahdut 
yerlere münhuır olan Nafia Vekili Ali ve Maarif Vekili Hikmet beyl<!r 
bu sıkıntılı hal birkaç M!nedir böyle iu ka.dar, elden geldiii kadar her mü 
devam ediyor, Bunun bir ila üç ay için fettitin raporu tetkik e~ilmektedır. 
de katiyen izal<>Si kol•y değildir. Fa- s;~ &Üzıreçte geçjyor. Bır defa f~DU 

. d .. 1 k 1 • undrr kj azim pepk azım kat öyle Ümıt e iyorum ki bunu önü- soy eme az .. f · 1 • • 
müzdeki aylarda hemen kiımilen iza- bir ekseriyet iıibar!Y.le mu elt.if erımız 
le edeceğiz. tamamiyle t•Y~~· ıt~attır. ~a?"et, ez-

1 a bir taneaın1n, ıkı tane.ının ta?a Mülettiş!<!r az d - h .. d 
Teftitferden bahsedildi • Her insan nr .itimat olma ıgı leza ur e erse, aa-

ib . · 1 bit oluna tabji onun hakkında lazım 
il ı müfettitlerin de kiımi lo marna•• (Devamı 5 incı sahif<dc) 
hatıra gelebiHr. Fakat mümkün oldu 

İktısat Vekaleti teşkilah 
bu akşam kal ır ıyor 

Yeni teşkilatta vazife alacaklar hakkın· 
daki emrin bugüıı tebliği bekleniyor 

Ticaret mümessilliklerinde değişildik 

lstanbuldaki İktisat Vekaleti 
teşkilatı, yalnız Deniz Ticaret mü
dürlüğü ve Tahlisiye umum mü
dürlüğü müstesna, bu aktamd·an 
itibaren mülgadır. Ticaret müdür
lüğü, sanayi müdürlüğü, maadin 
mühendisliği te§kilatının bu ak-

ın vazifeleri nihayet bulacaktır. 
htanbulda olduğu gibi meml~ketin 
d" -er kısımlarında da tıcaret, 
s.:!ayi iktısat müdürlüklerile ma· 
den mÜhendidikleri kaldırılmakla· 
dır. Yarında!\ itibaren bunun yeri
ne ikame edilecek yeni teşkilat ve 
bu yeni teşkilatın vazife alacakla
ra ait emrin bugün alakadarlar.a 
tebliğ edilmesi beklenmektedır. 
Cumartesi sabahından itibaren ge
rek merkez ve gerek vilayetlerde 
lktısat vekaleti tefkilatı yeni şek
lile faaliyete geçmiş olacaktır. Di- ı 
ğer taraftan hariçteki ticaret mü
messillerimiz arasında da bazı de
ğitiklikler yapılmıttır. :"'ldı.ğımız 
malumata nazaran, Berlın Tıcaret 
mümessilimiz Nizarnettin Ali Bey 
de Londra ve timal memleketleri 
ticaret mümessilliğine tayin edil
miştir. lktısat Vekaleti Merkez teş 
kilatındaki değitiklik bir hayli mü 
himdir. Uzun senelerdenberi Tica-

Niuımettin Ali Bey 

ret Umum Müdürlüğü vazifesini 
gören Naki Bey Nafıa Vekaleti teş 
kilatına geçerek Devlet Demiryol
ları ticaret şubesi müdürlüğüne ta
yin edilmiştir. Diğer taraftan Tica 
ret, sanayi müdürleri, oda, bona
lar ve bazı teşekküller mecfüi ida
relerinde aza olarak ve hükumeti 
temsilen bulunmakta idiler. Bun
dan sonra bu vaziyetin de ne ola
cağı malum değildir. 

Budapeştede açılan beynelmilel sergide Tüı k paviyonunda bir de 
turizm köşesi tesis edilmiftir. Yuka ııdaki reııim turizm köşe "ni göster
mektedir. Bu köşede lstanbula ve memleketimizin dif;er yerlerine uit 
afifler göze çarpmaktadır. 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKT!Cl VESiKALARA GORE)' 

Diyarıbekir kıta/inde Enis Pş.nın 
kaba halı neler olabilirdi? 

l te bu Azimet Bey öyle bir 
tadigardır ki Diyarıbekir ahalisi
ni soyup Sıvas vilaye~inde cesim 
cesim çiftlikler satın almaktadır. 
Her halde vukuata başlıcıı sebep 
hu herifin yağmacılığı olmuş · 
tur. Eğer Azimet Bey arzu etmi~ 
olsaydı, vukuatın evvelce önünü 
almak imkan dahilinde idi. Hiç 
olmazsa vilayet halkı bu kadar 
zarar ve ziyana duçar clmazdı. 
Eğer arzu ederseniz vali ile kon· 
solos arasındaki brudetin hakiki 
sebeplerini Diyarıbekirden tahkik 
edeyim. Fakat cevabın gelmesi 
iki buçuk aya mütevakkıftır. 

Enis patanın bir kabahati varsa 
o da Azimet beyi vakayı müteakıp 
muhakeme altına aldırmamasıdır. 
Eğer a l dırmış olsaydı bugünkü felii. 
ket başı gelmezdi. Her ne kadar 
Azimet BAy İstanbuldaki hempala
rmın yardımile yakasını adalet pen 
çesinden kurtarmağa muvaffak ola 
bifo·d:se de hiç olmazıa Enis paşa 
da kendisine karıtı yapılan İsnatlar 
dan kurtulurdu. 

Diyarbekirdeki aıkerin miktarı 
ancak iki yüz k'ıti idi. Enis P&4& bu
kadarcık bir kuvvetle ahaliyi nasıl 
teskin edebilirdi? Hükumet Diyar
bekirde bulunan askerin miktarım 
daha evvel azaltmış olduğu için a
haliyi müdafaai nefse doğrudan 
doğruya hüklımet mecbur etmiftir. 
Ortada hükumet namına bir kuv
vet görülemey· nce kıtal üç gün de
vam etmi,tir. Burada Enis pap i· 
cin ithama medar olabilecek bir 
;ey daha vardır ki o da et~~fta ~~ 
kuat bafladığını ve tekerrur c:ttıgt· 
nı gördüğü ve işittiği için Dıy~r
bekirde de öyle b

0

r isyan çıkacagı· 
na emin olması idi. Böyle olduğu 
halde Diyarbekirin muhafazası için 
hüklımetten neden ki.fi miktarda 
asker istemedi? 

Benim i!ittiğime göre o istemİf 
ama hükfunet göndermem·,. Ken· 
disinin asker istediğine dair çekti
ği telgrafların numaraları elde e
dilmi, olsa, o vakit Enis pata mü
\t-mel sunılte beraat eder. Haaı\& 
umum Diyarbekir ahalisinin fikri 
En°s pata lehinde ve Azimet bey 
aleyhinedir. Çünkü vukuat esnasın
da birçok lslıim evleri de yağma 
edildi. Şimdi huna ne demeli? Huı 
lı bu vukuat sırasile tasnif edile
cek olursa Enis pa,a için güzel bir 
beraat vesikası meydana çıkar. Fa· 
kat iti kuvvetlett. rmek için pa,a· 
nın fstanbula çektiği telgrafların 
bir veya tkiai elde edilse çok mü
kemmel olacaktır. 

Bir de bir vilayette valinin icra 
kuvveti zabıtadır. Eğer zabıta fe. 
sadın zuhurunu kolaylaştırırsa vali 
n~ !~P.~ilir? Hatta fehirde ahali 
b rıbırını keserken zabtiye kuman
danı tehrin bütün zaptiyelerini top 
lıya~a~. y~lnız ermeni zenginlerin
ıen bırtsının konağını abluka ederek 
kurtardı. Bu hizmetine mükafat 
olarak o ermeniden iki bin lira al
dı. Öte tarafta ise fakir fukara b!
ribirini doiramıttır. 

İşte bu kadar azizim, timdi be
nim de senden bir ricam var: Ha
lil Ganim efendinin "Osmanlı Sul
tanları,. isminde bir kitabı çıkmış. 
İki buçuk frangın varsa ver de al 
bana gönder. Posta para.sile bera
ber ne tutana sonra yollanın. Buı a 
!ara da kar yağdı. Öksürüğümün 
bir tüTlü geçtiği yok..,, 

Yukarıki mektup 20 fUbat 1901 
de yazrlmıttı. Bu tarihten dört gün 
sonra lalıak Sükuti Bey, Pariste 
doktor Nazım beyden aldığı cevap 
üzerine yazdığı diğer bir mektu
bunda Avrupadaki genç Türkler 
~ra11nda yeniden yeniye kurulan 
fırkalardan ve genç Türkleri a!a
kadar eden ~r mühim 'eylerden 
bahsolunuyordu. Doktor Sükuti 8. 
İstediği kitabı gönderdiğinden do
layı Nazım beye teşekkür ettikten 
sonra diyordu ki: 

''Osmanlı., da çıkan iki makaleyi 
bc.'ıendiğine çok memnun oldum. 
Onlar hakikaten bitarafane ve ha
l:ikati hale göre yazılmıııtL Zaten 
bundan sonra (Osmanlı)nın mes
leki, umum mile!tin menafiini dev
letin m nafiile b
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tarafane mezce
de ek müdahaleden ibaret olacak
t ı r. Benim hiikmüm böyledir. Bun
da tamami'e muvaffak olunamayı
ş na sebep benim it başından uzak 
kalmağa mecbur olmamdır. 

Benim müneccim başlığımı isti. 
da ettigimden bahsediyorsun. Bu
nu da kim icat etti ? Yoksa Sait 
bey m ? Yok a latife olmak üzere. 
mi yazdın? Eğer hakikaten böyle 
bir sayia varsa biraz tafsili. lı yaz 
da ben de güleyim. 

Mitranlann ne matah olduklarını 

bilenlerdenim. Onların veliahtla 
münasebete giri,miş olduklarına 
inanamam. Belki Ahdü\hamitten 
para koparmak için böyle bir •ey 
ıhtira etmislerdir. Bir de kimbilir 
bizim fehz~deler böyle edaniyi bu
lup onlara iltifat eoerler. Zaten 
baska kimi bulabilecekler? Her
halde turası muhakkaktır ki değil 
yalnız Mitranların, onlara menıup 
olanların bile parmakları (Osman-
lı) ya giremez. Şimdi (Osmanlı) 
da o eski karı~ıklıktan eser kalma
dı. (Osmanlı) idarehanesi munta
zam bir tekle konuldu, hatta konu' 
ınak için bile yabancı adamlar ida
rehaneye kabul edilmiyorlar. 

Pariste ~imdi ne gibi dedikodu
lar i•itiliyor? Şu davulcular kim? 
Bunların maksat arı nedir, ne olu
yor? Hele "Liberal Otoman,, fır
kası? Allah emsalini müzdat bu
yuraun ! İfrat ve mübalağada acem
leri bile geçtik, ya İntikamcular.
Her tarafta herkes birer fırka teş
kil ediyor. Elbette bir gün gelir, 
bu kargaşalığın hayırlı bir netice
•i görülür, hepsi esaslı metin bir 
fırkaya münkalip olur. Sakın beni 
opotimistlikle itham etme ha! 
Ben pesimist bir adamım. 

Mektubunun bir yerinde d yor
sun ki: Herkes ben böy~e düfünü
yorum, ~yle yapacağım diye sahi
bi zaman olan Abdülhamidin cin
netinden istifade ediyor. Onun için 
İslediğimi kimseye söylemiyecek 
b'r hale geldim.,. A kardeıtim, mü
talean doğrudur. Fakat bu bi· 
zim için varit değildir. Ba,kaları· 
nın ötede beride atıp tutmaları sa
hibi zamanın kulağına gitsin için
dir, bizi aklımıza gelenleri biribir:. 
n' i .ıc bÖyliyelim ki bu gibilerin da· 
mına düşmiyelim. 

Makedonyada Bulgarların cek
tikleri merhamete şayandır. F~at 
ne yapayım? Zaman hazan sırf ha
k kat olan bazı şeylerin örtülme
sini istilzam ettiriyor. Çünkü Rus
Y<' nın politikasına hizmet etmekten 
ben çok korkuyorum. Vallahili.zim. 
elime kalem aldığım zaman o ka. 
dar dikkat ediyorum ki aman Rua
yanın iddiasını tervic eden bir ke
lime yazmıt olmıyay;m. 

Burada soğuklar dehfetlendi. 
Hiç bir sene Roma.da böyle soğuk 
olmamıt imi,. Kar yağdı, bilmem 
ne haltetti. Bugün sıcak, yarın so
ğuk derken uhhatim cidden bozul
<lu. 
. İsmail Kemal bey meselesine g-!
lınce ben o mesele için daha bir hü 
küm veremedim. Eğer sırf Arna
vutluğun istiklali için uğr~yorsa 
pek beyhudedir. Fakat ben onda 
df'"in bir lslamiyet hissi görüyo
r:mı. Bu fikirde olan bir adam n:ı
sıl oluyor da istiklal hevesine kapı
lıyor, anlayamadım? Maamafih. 
şimdiden hüküm vermeğe cesaret 
edemem. Çünkü zaman beni seri 
luikümlerimden dolayı o kadar ez
di ki bugün ayan b
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r şey hakkında 
hı.il<üm vermek için bile aylarca 
Jü,unmeğe mecbur kalıyorum. Sah 
redelim. Zaman herteyi meydana 
çıkarır. Çok sürmez, İsmail Kemal 
kendi fikrini kendisi meydana ko< 
da bizim istediğimiz hükümlerden 
daha evvel kendisi hükmünü ver
dirmİf olur. Zaman acip şeylerin a
ııas;dır. Bir de bakarsın ki bugün 
hıil<üa. verdiğimiz feylerin yarın 
aksi zuhur eder. Sözü uzatmaktan 
maksadım: Ben bu zat hakkında 
mükemmel beyanı mütalea etmek 
için hayli zaman dü,ünmeğe ve ta
savvurz.tımı tetkik etmeğe muhta-
cım . ., - Bitmedi -

.Solyada çıkan Novo Vreme gaze
te1111den: "/atismar rical halinde 
.erlevha&ile yazJıiı bir makalede d;: 
yor kı: lti~al !'tmeliyiz ki, yeni hükü
metın otorıtesı, malcim iati.smarcılann 
.zaru~i ihtiyaçlar araaında bulunan e; 
ya lıyatlarıRJ arttırmak huau.sundaki 
oyunlarını tekrarlamak arzusuna ud 
çeknıipir. Umumiyetle hükümet deiiı 
melerinde hemen butün eıya fiyatları
nın yükselmesi tabü bir hadisedir. Çun 
kü bulanık suda duha iyi balık adamr 
diye bir halk daı·bı meseli vardır. 

akat bu defa kolay ve çabuk ka • 
zanç için kullanılan istismar iıtihaları 
bofa çıknıııtır. Pek tabıidir ki, birçok 
tektüh vahalar gôrülmütfi.ır. 

Fakat bunlar kendiligi:ıden berta 
raf edilmiıtir. Şurası anla1ılma&dır 
ki, istismann eski oyunlanna artık 
meydan verilmiyecektir. Kolay ve ça• 
buk kar.anmak için haris solanlar, hal 
kı hep bu şekilde soyabielceklerdir. 
Bu hususta yeni hükıinıetin ômansız o 
lacagma •upphe etmiyoruz. Hukümet 
arkasında bütun Bulıı:ar millctinın kuı1 
velini bulacaktır. Deı1let tJe milletin 
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HARiC:i HABERLER 

Fransız tayyarecilerinin katettikleri mesafe ile, gitmek istedikleri 
yeri gösteren harita 

NEVYORK, 30. A.A. - Nevyorll be:ediye reisi Fransız tayyarec:
leri Kodoı ile Rossi'yi kabul etmiş ve şereflerine bir. k.abul resmi ter· 
tip eylemiştir. Belediye reisi söylediği nutukta bu gıbı sayahatların 
Amer:ka ve Fraruayi bir birine daha ziyade yakıla!!hracağını beyan 
etmiştir. Tayyareciler bugün Vaşington'dan Reisicümhur M. Raose· 
velt tarafından kabul edileceklerdiı. 

Yunan meclisinde 

İntihap layihası 
Münakaşaları --
r.~uhalifler şiddetle hü
kumete tecavüz ettiler 

ATINA, 30 (Milliyet) - Yunan 
meclisinin dünkü celsesinde intihabat 
Ji.yihasmın müza.kercıine bit.tlanmıştır. 
Sözü evveli encümen azasından Mös
yö K.ranyotak.is almıt ve bunun Yuna
n.iıtana en yarayan intihap usulü oldu
ğunu söylemİ§tİr. 

Bundan sonra Mösyö Mazaraki şid
detli surette hükumete hücum etti, 
bu liyiharun Yunanistanı kana boyaya
cağını ve hükUmetin c~rcn ncktai na
zarını kabul ettinneğe çalıfbğıru beyan 
etrnittir. 

1 Mançuri vapurları 
l ---
Rus hududunu 
Tecavüz ettiler 

-·-
Rus muhafız· ar silah kul
lanmağa mecbur oldular 

MOSKOVA, 30 (A.A.) - Tas a· 
jansı bildiriyor: 

27 ve ~8 tarihlerinde Kabarovsktan 
bildirildiğine göre, Amur nehri üzerin
deki Mançuri vapurları ~vyet. hudu .. 
dunu yeniden tecavüz etmışlerdır. 

27 mayısta b11dut mu.'ıafızl.~ bir 
Manç:uri vapurunun Sovyet sahilıne 6 
metre ya.klaşbğını görmüşlerdir. Vapur 
muı.'ıafız tarafından açılan iki el a.teı· 
ten sonra Sahaline doğru uzaklaımrı· 
tır. 

28 mayısta, bir diğer Mançu~i vapu
ru Sovyet arazisi içinde olan Zeıa ınna .. 
ğına ıPrmittir. Nöl>etçi h~vay~ ilci el 
ateş e~erek durdurmak ıstemııse de 
vapur Sovyet sahili boyunca haTeketi. 
ne devam etmiıtir. 

Bunun Üzerine nöbetçi doğrudan doğ 

Yanya mebasu Mösyö Milis liyi
bayı pek ağrr ibarelerle tavsif eyledik
ten sonra bqvekil Möıyö Çaldarise hi· 
taben: "Mösyö Çaldaria hayatınızın son 
baharında akibeti pek vahim olacak o
lan bir layihanın kabulü caiz değildir., 
demiştir. 1 

Gece celsesinde .iki liberal mebus U• 

zun sözler aöyledilel' ve hükllmete kar
şı taarnızda bulundular. 

ruya vapura ateş ve vapur Sahalin 
rıhtmuna doğru uzaklaımııhr. 

Bu hadiseler haklmnda tabkiı.at ya· 
pılmz:ktadır. 

Mösyö Gavrilidiı şiddetle hükumete 
tariz ederek "yeni intihap li;yihasın
dan maksat Mösyö Venizelosun ve ya
hut baıJ<a bir zabn cümhurriyasetine 
intihap olunmasından kaçınmaktR",, de
di. 

Mösyö Gavrilidis.in "baıJ<a bir za. 
tın.,, demesi üzerine ha.lıkçıların cena
t.mdan "Pli.•tiras demek irtiyonun,, 
..,,ı.,..; işitildi ve bu sırada hınca hınç 
dolu olan localardan y11halar ve "hain· 
ler ta9raçılan., diye bağırmattnlar de
di. Ve reis celseyi kapamağıı ....,&ur ol• 
du. 

Arabistanda --İbnissuut mütarekeyi bir 
kaç gün daha temdit etti 

KAHiRE, 30 (A.A.) - Röyter a· 
jansı muhabirinden: Haber verildiğine 
göre, lbniuuut, lmam Yahya ile yap· 
.rnış olduğu mütarekeyi birkaç gün da
ha temdide muvafakat ve bu suretle 
imam Yahya, konulan ~artları tatbike 
vakit bulabilecektir. 

Hicazdan yapılan bir tebliğe göre, 
imam Yahya lbniuuuda bir telgraf çe· 
kerek mütareke şartlannı yerine ge
tirmek niyetinde olduğunu ve daha 
§İmdiden ha:zılarmm tatbikine bile ge
çildiğini bildirmiıtir. Bu telgrafla ı. 

marun geri kalan ıartları da yapacağı
na kani olan lıni.ssuut mütarekeyi U• 

zatmaya razı olmll'ftuı. 

M. Venizelosun resmini 
kir :ettiler 

ATINA, 30 (Milliyet) - Mösyö 
Venizelos Pirenin fahri hemferisi oldu
ğundan belediye meclisi salonunda res· 
mi aul. bulunmakta idi. 

Meçhul kimseler salona girerek 
zift ve ıair pislikle reımini siyalılat
mıtlardır. Mütecaıirler henüz buluna
mamıştır. 

AA<"""' üstü belediyenin içtimaı 
esnasında salona Mösyö V enizeloıun ye 
ni bir resmi asılmııtrr. 

--·-
Küba ve Amerika 

VAŞINCTON, 30 (A.A.) - Birle
şik Amerika ile Küba, Platt şartname· 
sini bertaraf eden yeni bir aiyasi mua
hede imulamış.lardır. 

Platt şartnamesi icap ettiği zaman, 
Amerika tebaasırun canını ve ma!lannı 
korumak için Amer.ikaya Kül>ada mü
dahale hakkım veriyordu. Bununla be· 
raber muahedede, Cuantananamoda bir 
Am~a deniz istasyonu yapmak hak· 
kı veren anl'l§ma ifa edilmiıtir. 

Romanyada 
Hükumet mevkiini 
muhafaza ediyor! 

BUKRES, 30.A.A. - M. Tataresko, 
Kral ile gö-;.üıtükten sonra gazetecilere 
beyanatta bulunarak demiştir ki : 

Kral mesa.iaine 14-6 da baılıyacak O· ' ... 
1an parlimentonun açılma emnnı ımza-
lamıştlr. Bu hareket herhangi meşruti bir 
buhranın şimdilik önüne geçilmiı oldu· 
jiunu ispat etmektedir. 
BUKREŞ, 30.A.A. - Umumi bütçe· 

nin tanzimine ıaıüteallik bütün işler he· 
men hemen bitmiştir. Bütün hakiki İm· 
kanlar tetkik edildikten sonra varidat i. 
le masarif arasında muvazene vücuda ge .. 
tirilmittir. \"eni bütçe sayesinde maa,Ja. 
r:ı dokunulmaksızın mühi mtasarruflar 
yapılmııtır. Nihayet harici borçların ha
fifle~tirilmeıi bütçe muvazenesinin te .. 
minini kol.aylafbracalctır. 

1 l haziran tarihinde toplamnası muh. 
temel olan parlamento bütçeyi ve ayni 
zamanda bazı mühim mali kanunları ka· 
bul edecektir. 

Alman dini teıekkülleri 
BERLIN, 30 (A.A.) - Muhtelif 

Alman d'r'letlerinin polisleri ııençlik 
din te!eıkküllerinin umumi tezahÜTatta 
ve spor faaliyetlerinde bulunmalarrru 
ve nişan ve üniforma taşrmalannı ıne
nebnitlerdir. 
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Y'eni vergi kanunları
nın tatbik sureti 

Vekaleti, izahnameleri 
vilayetlere bildirdi 

Maliye 
telgrafla 

AN KARA, 30. (Telefonla) -Buğdayi koruma istihlak ve e!ekt
·rikten alınacak istihlak, tayyare re5mi kanunları bugünkü resmi gaze
tede neşredilmiftİr. Maliye vekaleti bu kanunların tatb k suretlerini 
gösterir izahnameler hazırlanınca .va kadar yapılacak muamelevi tele· 
rafla vilayetlere bildirmiştir. 
luıhnameler cumartesi günü ikmal edilmiş bulunacaktır. Buğdayi ko

ruma istihlak ve tayyare resmi kanunları hükümleri dah.~me giren mü· 
kellefler yarın beyannamelerni veıeceklerdir. Beyanname vermek 
mecburiyeti küçük dükkanlarla, peru~ende sahcılara şamil olmıyacak 
yalnız tacirler ve toptan satış yapanlar beyanname vereceklerdir. 

Kurşun mühürler yapı'ıncaya kadar un çuvalları için postahane· 
lerden muvakkaten tedarik edikcek mühürlerle çuvallar mühürlenecek 
pullar tabedilinceye kadal' da tanığa pulu kullanılacaktır. 

Maliye Vekaleti yeni verği kaııu11larını taksir etmekte ve vilayet
lere sevketmektedir. Gümrük ve inhisarlar vekaleti de gaz ve mÜf
tekatından gümrüklerce almacak istihlak vergisi kanuni ile gümrük 
beyannamelerinden alınacak vergi ıJe müskirat ile tütünden alınacak 
L'ergi kanunlarıni gümrüklere ve alü.kodarlara telğrafla tebliğ etmiflİr. 

Yarın müskirat ile Wtün satanlar bir beyanname ile mevcutlarını 
bild:receklerdir ve bunlara inhisar damgası vurulacaktır. 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Cumhuriyet Merkez bankası kanu

nunun 63 üncü maddesi mucibince ticaret odaları ve z :raat koopera. 
tifleri murahhasları bütün toplanarak banka idare meclisinde mıid
d.,tlerini doldurmuş olan 3 azanın yerine Emlak bankası umum mÜ· 
dürü Hakkı Saffet, Ziraat Bankası mec:isi idares'.nden Ahmet Münir, 
ve Nusrat Beyleri seçmişlerdir. 

Türkiye - So'-1gel Rusya ticareti 
ANKARA, 30 (Telefonla)- Sovyet Rusya ile memleketimiz a· 

rasında yeni bir ticaret itiliifnamesi imzalana_ca.ktır. _ 
Bu itila/nameye göre Rusya memleketımızden alacagı 800,000 

liralık tütüne mukabil 8\:J,000 liralık muhtelif eşyayı memleket:mize 
ithal edebilecekt:r. 

• 
lzmir - Kasaba hattı • • 

zçın 

'ANKARA, 30 (Telefonla) - Satın alınan lzmir ·Kasaba ve tem
dıdi hattının tesellüm, tasfiye ve işletme muamelatı hakkında hükumet 
meclise bir lıiyiha vermiştir. Layiha encümenlerde kabul eıl.lmistir. 
Yarın mecliste görüşülecektir. 

Muamele vergisi izahnamesi 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Yeni muamele vergisi kanununun 

tatbik tarzı hakkında Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekaletleri tef· 
kilatlarına birer iuıhname gönder nıi~lerdir. Maliye vekaleti ayrıca u • 
nıumi bir ıa:.matname hazırlamaktıulır. 

Kayseri şimendif erinin 7 nci yılı 
KAYSERi, 30.A.A. - Dün dcmiryolunun işlemeye açı:dığı gü

nün yedinci yıl dönümü almak miinasebetiyle kutlulama meras~i 
ycıpılmıstır. istasyonda pek büyük bir kalabalık toplanmtf, Alttlenız· 
le Kar,;,ıenizin demiryolla birlestirildıği bu mesut günü fwtlulamı~hr. 

Halkevi idare heyeti devlet demiryoi~arı erkiinınıian birer zat 
tarafından söylenen nutuklardan sonra bir mektepli tarafından bir şiir 
o.',unmuf ve bayraklarla süslenen bir lokomotif halkı.n • al_kı,tarı ara
;;ından istasyondan geçirilerek me:..asime nihayet verılmıştır. 

Ankarada yağmur ve dolu 
ANKAA, 30 (TRelelonla) - Bugün saat on yedi buçukta Anka· 

yanın cenubunda Elma dağı ve Dikmen üzerinden kes;f ve kuvvetli o
larak alçaktan gelen yağmur bulutları saat on yediyi çeyrek geçe An
kara üzerinde kuvvetli bir sağnak halinde dökülmeğe başlamıştır. 

Oldukça şiddetli yağışlardan ~ayılan bu yağmura dolu da kartf· 
ınıştır. Te!siz İstasyonu civarında lıi küçük tepe dolu tabaka.ile örtiı~
nıüştür. H avuzbaşı sellerin hücum una maruz kalmıştır. Seller B entde • 
resi, su köprüleri üzerine çıkmış • \kköprü mıntakasında etrafı olduk
ça istila etmişt · r. 

Ali Hikmet Paşa 
87\LIKESlR, (M'1liyet) - Ali 

Hbet Paıa sün 1 ıtanbula mütevecci· 
hen hareket etti. Kendiıi halkın ha
raretli tezalıürab .ile ve askeri mera· 
~imle uğın-landı. 

Paıaya Bandırmaya kadar da ka
labalık bit• heyet son rasimei tefyİİyi 
ifa eylemek üzere refakat etti. 

Paris sefareti müsteşarlığı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Paris 

büyük elçiliği müsteıarlığına Celal Os· 
man Bey tayin olunmuıtur. 

ı Almanyanın borçları 

6 Aylık morator
yom ilan edildi 
Daves ve Y oung istikraz

ları bundan hariçtir 
SERLIN, 30 (A.A.) - Borç mü

n.~~e~ ~o~feransı dün ak§am mesai· 
sını bıtırmııtır. 1 temmuz tarihinden 

.itibaren alb ayldı: bir morotoryom 
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tathik edilecektir. Dawe ve Younıı 
istikrazları bu moratoryomdan hariç· 
tir. 

LONDRA, 30 (A.A.) - Alman· 
ya Dawes ve Y oung istikrazlan tedi· 
yabnı kestiği tz kdirdc lngilterenin der
hal takas usulünü tatbik edeceği mu
hakkak addedilmektedir. 

menfaatleri arhk kendini wıutan fır 
kacıların müdafaaıına bırak.ılm1ya • 
caktır. Bu vakıa kendiliğinden, evvel 
ce kendisinin protesto hakkı olduğu. 
nu açıkça izah etmektedir. Müstahsi • 
/in mahsulünü, müstehlikin eline çok 
pahalı olarah: gefmesi için hiç bahası 
na .attıran bu utanılacak vakı:.ılar, 
artık prensipsizliğin bir tarihi olarab 
kalmalıdır, 

Journal de Geneve'den: 

Almanyanın silahsızlanma konfe • 
ransındaki sabık heyeı i murahhasa8ı 
azasından olan Baron Rheinbahen, 
Journal de Geneue gazetesinde neşret 
ti "' i bir makaledl!, Alm!'nyaıun kon
feransın nıuvaffakıyeti için senelerce 
11.u:l calı~t~;ı nı ve f'ransanın hakiki 
"" devamlı bir sureti lıalle mani ol
mak icin daima nasıl yeni vesileler 
b lcluİfunu cösterdikten sonra diyor 
ki: 

.,S'lahsızlanma meselesiyle birlikte 
h akuk müsaııcıtı "ıeaelcsi tamamen hal 
ledilmeden Almanyanın Cenevreye 
donmesi.ni dufunmek faydasızdır. 

Almanya s:lalı.ızlanma itilôfına 
daima taraftardır. Hatta, umumi bir 

surette tat&ik edileceği ümidiyle her 
türlü tecac;Üzİ silOhtan da sarfı nazar 
etmektedir. Almanya yeni bir Avrupa 
teşriki mesaisi 3İ.stemi dahilinde hu .. 
kuk mıisavatından istifade etmedikçe 
sulhü müsalemet Avrupada lıiç bir 
suretle mümkün olmıyacaktır. 

Mir'den : 

Bulgar çiftçi ittihadın•n Al Stambo 
liski kolu, memleketteki şubelerine hi 
taben neşrettiği bir tamimle lrfkilcitı 
faaliyetiı•e devam edilmesini bildirmek 
tedir. Falzat ayni tamimde eğer fırka 
hayatı lüzumsuz sayılırsa teşkilat/a
rın lıültür ve irsat whalarında çalışma 
ları lüzumu ilıive ediln1cktedir. Bü -
tün diifer fırkaların ayni şekilde hare 
ket erl~ceklerine kuvevtle ihtimal ve• 
rilmektedir. 

Bası ekil Georgicl Elenikon Melon 
adlı Yunan gazete$İne yeni hüküme .. 
tin siya.si fırkalgra harıı alacağı va • 
;:;İ;yet hak!z· nda_ '";?':lfı beyC!.natta cle
miıştİr ki: Yenı hukHmet, hı!' bir ftr
ka ve t!n.lpa baglı ~/~ayıp memleke
t· yeniden lzurmalı rcın ortaya attığı 
~.-oı:ramla mtl i ~uvoetleri bi~el ti!' : 
mck ıra;resini takıp pctmelıtedır. Bı:oım 

f!melimi.z §imdiye kadar hühürn aÜrPn 
fırka ihtilaflarının ke§mekeşi yerine 
devamlı kabiliyetli ve kuvvetli bir hü 
kiimet iİıame etmektir. 

Krasnaia Gazeta'<lan : 

Bütün dü'lyada şimdiye kadar kalp 
üzerinde beıyüz otuz beş amel y.;ı.t 
yapılmı§tır. Bunlardan elli tanesi Le· 
ningrad' da Oboukhofl hastahanesin • 
de vaki olmu~tur. Rus doktorlarından 
Grekoff ve arkadaşları kalp üzerin· 
deki bıçak yaralarını dikmeğe ınuvaf 
lak olmu1lar ile bu ameli~!er katiye" 
50 dakikadan fazla sürmcmiıtir. Di· 
ğer taraftan bütün dünyadaki 535 a· 
meliyattan 236 sı da muvaffakıyetle 
neticelenmiş ve hastalar katiyen ame 
liyatın tesirlerini bir daha duymamıf
lardır. Gene Lcningrad'dcı bit' lnsti· 
t irt'de doktor Yofond köpekler Üze • 
rinde bircok tecrübelerde bulunmuı 
11e hepsi,;de mut•affakıyet elde etmif 
tir. Ameliyat yapılan bütü:ı köpek· 
/erin sıhhati İyidir. Bu sııreıle taba
bet mühim bir '""'hale katetmiş ve 
§imdive kadar ameliyat yapılmaz di
ye telakki edilen kalp te doktorun 
nifferine esir olmuştur. 

Fakat, salahiyettar mahafil, Londra 
l<a.binesinin mukabelei bilmisil tedbir• 
lcri kararla,tırmadan evvel Berlinde 
yeni bir diplomatik M!ıebbüs yapaca• 
gını bildirmektedirler. Sandık muame• 
!atının hususi borçlara tatbik edilmesi 
hiç bir aure'f:le müsteb'at olmıyacat:rı 
bil dirilmektedir. 

LONDRA, 30 (A.A.) - Youııg ve 
Dawes istikraz tahvilleri bu ıabah Lon· 
dra borsa31nda mah us bir tereffü Ö•· 
t nnittir. Bir aral k Young tahYilatı 
altı puan birden tereffiı etmiş ise de 
öğleye doğru yeniden biraz dı.işmÜf ve 
bir gün evvel kapanı~ından 5,5 puan 
fazlasile 84,12 de kapanını§tır. 

Daves tahvil.ib d~ 77 ye kadar tc-; 
reffı.iden sonra, diınkü kapanrşt'1m ikı 

' puan fazlasile 75 te karar ktlmıftır. 
----o--

Orman yangını 
ALBANI, 30 (A.A.) - s.,ranak 

aölü civarında zuhur eden orman yall'"' 
gırunda ,imdiye kadar 50,000 mur ...... 
lan. lik bir saha yanmıfhr. 
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lflCLEa.i 
Eczacılar klübü 

(Avcılar klübü), (Futbolcüfrt 
klübü) hatta Amerikada (Bir şey
den anlamıyanlar klübü) olur el?. 
eczacıların klübü olmaz mı? Ve 
?e'!en olmasın? .. Klüp elemek bir 
ıştırak noktası olanların bir araya 
gelerek yaptıkları cemiyet Jeme/...
tir .. Bu cemiyet kah eğlence, ka:·, 
sıhhat, kah içtimai bir maksat ı:e 
kah ta Eczacılar kliibü gibi menfu
~ üzerine müesses olabilir. Bun.: 
ıamse karışamaz. Yalnız benim c;. 
cl_uğu kt?c/ar alemin Je gö:<üne iı ·• 
fıyor. Bugünlerde eczacılarda b'r 
t~l°! bir teltiş ki; sormayın. Seb;,
bını acıkça söylüyorlar: 

- Elendim! az para kazanıyo
ruz .. 

Afkolsun. Böyle dobra dobra pij 
riişene canım kurban. Az para k-:
ZQnclıkları için klüp yapıyorl( r. 
Klüp yaparak çok para kazanacak
lar. Şimdi bütün esnaf, eczacıluı 
bekli}•ecekler.. Eğer onlar klii '? 

Yaptıktan sonra daha fazla kaza~
nııya muvaffak olurlarsa clerl!c.! 
bakkallar, turşucular, tahin helı::ı
cıları ve sil(ara ağızlıkçı/arı ela kım 
dilerini taklit edecekler. Bu arac.'a 
gazete muharrirlerinin de b ·• 
klüp yapmaları clüfiinülebilir. B'i
tün bu fazla kazanılan para l rı 
senden benden çıkacak. Değil mi
ya? Aşkolsun! 

Yalnız benim Je eczacı beylere 
•öyliyecek sözlerim var. Geçenler
de gösterdiler: Ecza depoları içiıı 
bir talimatname yapılmış. Bu tal<. 
matnameye göre büyük caddeler 
Üzerine/eki ecza depoları iki sene 
:zarfında gözönünden çekileceklc , 
hcılkın ayağı altında bulunmıyacak 
lar ve bu suretle perakende ecz'.I 
'?tışına imkan kalmıyacak. Ne nc
lıce vereceği bilinmeyen ve hattii 
daha tatbikına bir seneden fazfo 
<:aman olan bir tedbiri simdiderı 
teni.it etmeyi doğru bulm'adığım i
çin bu bahiste bir şey söylemiyece· 
iim. Lakin bu tedbiri asıl az para 
kQzandıklarından şikayet eden şıı 
biçare eczacılar tatbik etmeli cİ e 
rtıasraltan kurtulsunlar. Bu sıralc:r 
ıla reçete ile ecza yapılmaJığınclcm 
Ve işlerin az olcluğuntlan az paı a 
kazcınclıklarını söyleyenler arasın
da şehrin en pahalı yerinde ve en 
Yiiksek kirada mağazası olanlar 
vardır. Ben bir vatanda~ın ticar 0 t 
Yolunda muvaffak olarak zeng'n 
:>~masını memlP.ket için en büyi' k 
"ar telakki ederken bu kan him .• -
Ye İçin halkı tazyik P.decek tedbi"
ler ve İmtiyazlar aramasını ela o 
kadar aykırı bulurum. Bugün ka
nun eczacı:<1n bütün diğer esnaft::ın 
fazla himaye etmektedir. Muayyen 
Qdetten fazla ve muayyen yerll!r 
lıQricinde ihracata açılamaz. Dep'1 
1Qrın perakende aatıfl ela menedi[. 
llıiftir. Hangi malın toptancıdan a-
1•n111ası memnudur; eczacıdan bac 
kcı? Buna rağmen eczacılar para 
kazanamıyorlarsa bunu • umum1 
C.hhatin düzelerek . ceza satışın.n 
azalmış olmasına hamletmek ce 
burıa memnun olmak liiZlmdtı-. 
l>ört beş gün evvel bir reçete yap
tırdım. Bu reçetede 9 gram saf l<:
b.,~ir ve 9 gram karbonat vardı. 
l<11rbonat elediğimiz (bi karbonat 
<lö ıud) un kilosu perakende olc
rQk 50 kurustur. 9 gram karbonc.i 
Jıir111 ; para tutar. T ,,befir tozunu 1 

fiyatını bilmiyorum amma kırk 
Para belki eder etmez. Reçetede.ı 
'f5 k-.ırus aldıla•. Ben şikayetçi de
ğilim. E~uıcı sanatini satıyor diyo 
rum. Lakin hiilii eczacılar şikayet· 
ri. Para kazanamıyoruz diye bağı
rıyorlar ve klüp açıyorlar. Bu iş 
böyle giderse korkarım ki; bir re
Qkıiyon yapıp bi de (eczahaneler
den alış veris etmiyenler klübü) 
teessüs etmesin! 

FELEK 

Bir kaçakçı yakalandı 
İnhisarlar İstanbul başınüdü

riyeti tak"bat memurları evvelki 
!!Ün azılı ve me~hur kaçakçılar
dan İsmail namında birini yaka· 
larnıslardır. • 

İ~hisar ta·kip memurları birkaç 
l!Ündenberi tarassı.t altında bu
l'Undurmakta olan bu İsmaiLi Çar
•1kapıda hallıa kaçak s::gara k~ğı
dı S.tarken cürmü meşhut halınd·~ 
Yakalamışlar ve üzerinde yapılan 
ıı;arna neticesinde 12,500 erak 

1ııara kağıdı bulmuşlardır. --Rıhtım Şirketi anlaşmağa 
• 

yanaşmıyor 

İstanbul rıhtım sirkeli ile Na
fia vekaleti arasında mukavele 
ahkamına riayetsizlikten dolayı 
lllevcut olan ihtilSf e'°an halledil
ıneıni~tir. 

Hükumelçe şirket tesisatının 
lllübayaası tasavYur edilmekte
dir. Bu hususta hüi<fımetle şirket 
arasında yakında müzakeı·eye baş
lanması muhtemeldir. 

tir, 

- --------·- - -·-- ----~-~---- - -

• 
ŞEHiR 

EKONOMi 

Uzak Şarka afyon 
Gönderiliyor 
Bu seneki mahsulün de 
iyi olacağı anla~ılıyor 

Uyu§turucu madaeler inhisar ida
resi uzak sarka ikincı bir parti in
ce afyon gönderme'k ~İn hazırlık
larda bulunmaktadır. Jnhisar ida
resi afyon tacirlerini davet ederek 
şartları bildirmiştir. lnhisarın şatın 
alma •artları eski.i gibidir. Vade 
ile tediye olunmak şartile beher 
morfin 80 kuruştur. Kiloda l I mor 
fin çıkarsa kilosu 880 kurus ede
cektir. lnhisarın bunları Uzak şar
k~. s~tnıakta olduğu partinin çok 
muhım olduğu söylenmektedir. 

I 932 mahsulünün iyi olduğu hak 
kında bütün merkezlerden malu· 
mat gelmiştir. 

Bizde plAkçılık 
Şehrimizdeki plak fabrikaları 

Ticaret od~!:"la bir müracaatta b\. 
lunmuşlar, -· Bu müracaatta ta. 
kas mukaveleleri dolayısile hariı,." 
ten gelen plakları yerli plaklara 
rakip vaziyete getirdiğinden bahse 
dil~e~~e ve bunun önüne geçil
mesı ıçın ~eşdıbüsat yapılması is
tenm~~tedır. Memleketimizde plak 
sanayıı son zamanlarda çok inki
~f etmiştir. Hatta Romanyada ku
rulacak yeni plıik fabrikası için 
mütehusıs sıfatile ve gerek fabri
kayı kurmak gerek çalıttırmak ü
zere Türk ustaları gitmektedir. 

Kedi derisi ticareti 
Japonyada bir firma bundan 

bir müddet evvel Ticaret odasınp. 
müracaatla Türkiyede kedi derisi 
ticaretile meşgul olaaı müessesele
rin isim ve adreslerini sormu,tu. 
Odanın bu hususta yaptığı araştır
malar ve müracaatlara ancak üç 
firma cevap vermiştir. Oda bu üç 
firmanın cevabını dün Japonyaya 
bildirmiştir. 

Buzhane Ucretleri 
lstanbuldaki Buzh;uıe sahipleri 

ve peynir yumurta ve yoğurt ve ba
lık tacirleri bugün Ticaret odasın
da bir i~timaa davet edilmitlerdir. 
içtimaı oda idare heyetinin, buz
hane ücretlerinin yüksekliğini tet
kik etmek üzere tefrik ettiği komis 
yon tertip etmi,tir. 

Pire ve lskenderiyo 
limanlarında tetkikat 

Pire limanından İstanbul limanı
nın inkitafı için alınacak tedbirler 1 

etrafında tetkikat yapan lstanbul 
Liman Şirketi müdürü Hamdi ve 
İstanbul Ticaret Odası idare heye
ti azasından Suat ve Kara O nan 
oğlu Beyler oradan lskender ~ye 
geçerek lskenderiye limanınoa tet 
kikat yapmıtlardır. Hamdi ve Su
at Beyler yarın tehrimize dönecek 
lerdiı·. ---yeni polis memurları 

On gün evvel yapılan policlik 
imtihanında kazanan yeni me
murlar, yarı'ldan itibaren vazife
lerine başhyacaklardır. 

Yarın ayni z.amanda, ikinci 
ve birine;. komiserliğe erfi imti
hanları da yapılacaktır. 

1 BORSA ' 
Clı Banka11ndan alınan cetveldir) 

30 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

f TIKRAZ' AR J TAHViLAT 
Jstilı.razı dahili 94 • Prlıturı l7,?S 
ı 3 lstıkr•%1 93,50 t Mümesai.J 56.80 
On;türk Ku· { il 
ponauı. 29.30 .., 47 .85 

il ..... ,, 111 50 

: ili 28.55 

1:..,HAM 
J, Bankeu Nama 8.80 p ... ~ 

" ,. H•milinc 8.80 Tıelefon 

.. " Müeıais ga T ... r,o• 
Turkiye Cumhü ... Çimento ku-

rlyet Bankası 58 
pon"uz 
J ttıha.t dey 

T .. :.,..,.v,.,y 40 7fj Ş•rk dey. 
Anadolu Hitae 27.35 ~ .. ı. .• 
~.r. 1~.ııyriyf'! 16 Şöırl rn. M:ıa 

4,15 
11.50 
19.40 

11.70 
ıs 

ı.30 

1,55 
3.80 

ÇEK FiYATLAR/ 

~=~~ra ı:ı~ l ~:;~n 
Milano 9.34 Madrıt 
Cenevre 2.44 70 Bcılarat 
Atına 83.24.50 t Zloti 
Bruka~l 3.40 25 l P~nıo 
Amat,.rdam 1 •"" tBukre-, 
N üyork 79.45 • Moako.,.a 
Sol)B & İ Viyana 

N U K U T (Satıı) 

~ı ZO F. Frantı'S 169 20 1 lawiçr• 

ı Dolar 117 1 Pez:eta 
ı latcTlin 610 1 Mark 

ıo Lir~t 21' 1 Zeloti 
20 F. Belçika 115 20 L•y 
2.0 Drahmi 24 20 Dinar 

1 florin 83 l Çernowiç 

1 Şile A•· 22 Altın 

20 Leva 23 1 MecKliy• 
ıı Kur. Çek. 106 B•nlu.ot 

19.05 
2.05 

5.80.32 
34.~6 

.\1.20.50 
3.94.34 

36 
ı0.89.50 
.. ...)3,68 

KuMlf 

sos 
16 
•9 

2G,50 
19 
53 -.-

9.25 
35 1.2 
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l ,. ı Tıl.4.ARIFTE 

l Bakaloryalara 
Bugün başlanıyor 

--o-

imtihanlar haziran orta
sına kadar sürecek 

Lise ve orta ınekteplerde bu sa
bahtan itibaren bakalorya imtihan 

Tıp 
Türk Tıp Encümeniniıı "dün akşamki içtimaıncla .. 

' !arma başlanmaktadır. İmtihanlar 
sabah saat dokuzda bıqlayacaktır. 
Tahriri imtihanlar için saat 12 ye 
kadar müsaade edilecektir. lmtiha 
na giren talebenin mikdarı ikinci 
devrede iki bini mütecavizdir. Bi
rinci devrede ise üç bin beşyüzü mü 
tecavizdir. Y a1nız hariçten bakalor 
ya imtihanlarına girenlerin adedi 
bine yakmı.dır. imtihanlar Hazira
nın 16 mcı gününe kadar de•am 
edecektir. Bugün htanbul cıheti 
mekteplerinde riyaziyeden ve tah
riri olarak imtihan yapılacaktır. 
Haziran devresinde imtihanda mu
vaffak olamıyanlar eylülde tek·ar 
İmtihana gireceklerdir. Maarif Ye
kaleti, bakalorya imtihanına 7 de 
fa girmek hakkını bu sene de ifa 
etmitşir. Şehrimizde İstanbul, Bey 
oğlu ve Kadıköy olarak ayrılan üç 
imtihan mmtakasında müfettislik 
vazifesini görecek olan Bedri, Beh 
çet ve Be!im Beyler, imtihan yapı
lan bütün metkeppleri bu saabhtan 
itibaren mütemadi bir kontrol al -
tında bulunduracaklardır. 

•• • 
encumenı 

Dün Etıbba odasında 
aylık içtimaını yaptı 
Bundan senelerce evvel Tıbbi

ye Mektebi müderris ve mualli~e 
rİ tarafındılll tefl<il edilmiş bulu
nan Türk Tıp pencümeni, dün saat 
18,30 da Etibba oda•ı salonların
da aylık İçtimaını yapmıştır. 

Toplantıda, doktor Osman Şe
rafettin Bey tarafından malarya -
dan mütevellit Karaciğer sirojları 
hakkında mühim bir tebligatta bu 
lunulmuştur. Daha sonra, Dr. Ke
mal Hüseyin Bey de verem mikro
bunun kültürü hakkında bazı mü
him izal;at vermiştir. Bu iki mesele 
üzerinde bir hayli görüşülmü' ve 
ilmi münıüı:~aJar yapılmıştır. 

Tıp encümeni, içtimadan M>r>
ra, azası terefine Perapalaata b'r 
akşam yemeği ziyafeti vermitfr . 

Encümen, bu.,dan sonra her a, 
mesleki toplantılar yapacak, bu iç
timalara yalnız Fakülte mensupla
rı değil, ayni zamanda bütün doK
torlar da davet edilecektir. 

Memleketler kapı 
Komşusu oluyor 
Bir günde Zurihten bu
raya, buradan Zurih'e 
Yakında lsviçrenin tanınmı 

tayyarecilerinden Valter Mittelbvl
zer Zürihten ,ehrimize gelecekt; . 
Mittelholzer, Süesse - Air'in m\.•.1 .. 
rüdi.'.r. Bu seyahatte Zürih , Napc;!i, 
Atina, lttanbul, Belgrat arasında
ki mesafeyi bir günde katedecek 
ve ayni günde Zürihe avdet ede
cektir. 

Mitterholzer ,etırimizde ancak 
iki saat kadar tevakkuf ettikten 
sonra Y e~ilköyden Belgrada ve 
oradan Zürihe hareket edecektir. 
Tayyarecinin gelecek hafta zarfın 
da seyahate çıkması mukarrerdir. 
Bu seyahattP.n maksat bir rekor te
sisi• olduğu haber verilmi• ise de 
bu haber dogru değildir. Tayyare
ci tecrübe mahiyetinde olmak üze
re bir posta uru~u yapacaktır. 

ViLAYETTE 

Yeni kanunlar tebliğ 
ediliyor 

Büyük Millet Meclisinde kabv: 
edilen kanunların tebliğine dün
den itibaren ba,lanmıt,ır. Pa.a
port harçlarının 25 liraya tezyidi 
ve damga kanununda yapılan zar-:ı 
lar hakkındaki kanunlar dün Vil". 
yete telgrafla gelmitşir.. Vilayet 
bunları çoğaltarak süratle alaka
dar dairelere tamim etmi~tir. 

Undan alınan vergi 
Undan alınacak vergi kanunu

nun da tebliği beklenmetkedir. Ka 
nun yarındıı.n itibaren muteberdi•. 
Halktan çıkacak paranın Devlet 
hazinesine girmesi ve kansıklı~a 
meydan verilmemesi için lazımgP· 
len iıtihzarat yapılmı' ır. Fırınh.
dan ve fabrikalardan beyannam'"' 
istenecektir. Y a:nlış beyanname ve
renlerden ceza alınacaktır. 

Kadrolar va maaş 
934 mali ser:e kadrolarının cu

martesinden itibaren tebliği b k
lenmek edir. Maaşın da gecikıni. 
yeceği anla,ılmıt~ır. 

Daire!erde devir muamelesi 
D:ıirelerde kasaların ve kıy

metli evrakın yeni mali feneye dev 
ri için maliyeden heyetler seçilmiş 
tir. 1 Haziran cumaya tesadüf et
tiğin<len lca•aların bugün mühürle
nerek cumartesi günü devir yapıl
ması mukarrerdir. 

1 Nakil vasıtaları ---Cumartesi günü fenni mu-
ayenelerine başlanacak 

Cumartesi gününden itibaren 
Kara, deniz, motorlu, motorsuz bü 
tün nakil vuıtalarmın senelik fen
ni muayenelerine b~lanacaktır. 
Fenni muayene ile beraber bu na
kil vasıtalarında çalışan usta, mo
torcu ve amelenin sıhhi vaziyetle
ri tetkik olunacak, raporu olmayan 
!ar, memup bulımduğu cemiyetten 
cüzdanları bulunmayanlar faaliyet 
ten menedilecektir. 

icrada üç gün tediye ve 
tahsilat yapılmıyacak 
icra <lairelerince geçen seneye 

ait hesapların yeni seneye devri 
münasebetile haziranın ikinci cu
martesi , i!çüncü pazar , 4 üncü 
pazartesi günleri ınüstacel işler 
hariç dmak üzere tahsilat ile 
umumen tediyat muamelesi ya
pılmıyacaktır. 

·-------
On sene 
Evvelki cinayet 

-o-

Münire H. ın ıöyleyecek
lerine ehemmiyet vcriliyo1 

"Sarı Şa..ban" oteli cinayeti etn 
fında dün de tahkikata devaın edil 
miş, on ,ene evvel tutulan dosya 
üzerinde yeniden tetkikat yapılmı 
tu. 

Şimdiki halde, zabıta bu mese
le ile alak sı ı:örülen ve o zaman 
ifadelerine müracaat edilenleri tek 
rar dinlemeğe karar vermittir. lz
mirde bulunduğu anla~ılan Hacer 
Münire Hanımın bu gün veya yarın 
~ehrimize gelmesi muhtemeldir. Ha 
disenin b lıca fahidi olması itiba 
rile, Münire Hanımın malumatı 
ıneseleyi tenYir edecek mahiyette 
görülmektedir. Öğrendiğimize gö
re, hadise gecesi otelde bulunan 
Hafız Sadettin Efendi ile arkad* 
)arının adresleri de tesbit edilmi, 
ve aranılmalarına haflanılmıştır. 

Morg raporu 
Duvarın içeriıinden çıkarılan kP.

mikler üzerinde morgça yapılan tet 
kikal bitirilmi~tir. Bu tetkikat ne
ticesinde kemiklerin 20 - 50 yaşla 
rında bi; erkeğe ait olduğu teıbit 
wilmiştir. 
Diğer taraftan, kemiklerin çıktı· 

~ı mahalde bir de boş bir kurtun 
kovanı bulunmuştur. Maamafih, 
cinayetin tabanca ile ika edilmedi
ği anlaşılmıf olduğu için, kovanın 
bu hadise ile bir alıikası görülme
mi~tir. 

Küçük bir otomobil ile 
Londradan fstanbula 
Küçücük iki kişilik bir otomobil 

ile 13 Mayısta Londradan hareket 
eden İstanbul Telefon Şirketi Mü
dürü M. Andersonun kızı Miss j 
Madge Andeuon zevci ile birlikte , 
tehrimize gelmi~lerdir. On gün de · 
vam edt'n seyahat esnasında Straz
burg, Belgrat, Peşte ve Sofya yolu 
nu takip etmişlerdir. 

Y okular hududumuza girerken, 
bilhassa Edirnede büyük kolaylık
lar görmüşler ve Emniyet müdür
lüğüne gönderdikleri bir mektupla 
te~kkürle. ini bildirmivlerdir. 

Evkafta maaş 
Evkaf ınemurlarının iki aydan

beri maaş almadıkları ve yalnız 
hademei hayrata maaş verildiği 

yazılmıstı. 
Bu husuıta evkaf müdüriye

tinden verilen ınalfımata göre, 
memurlar mayıs maaşlarını alın;,. 
lar ve alacakları kalmamıştır. 

Af YONKAHAHiSAR MADENSUYU 
Ea aıhhi sofra suyudur. 

LiEe ve ortamoktep muallim· 
!erinin maaşları 

Mali seneb141 dolayısile lise ve 
orta mektep muallimlerinin hazi • 
ran aylıkları, birkaç gün teehhürle 
verileceği tahmi ned'lmektedir. Bir 
kaç aydan beri verilen fube deni 
ücretleri de Haziran ınaaşı ile bir
likte verilecektir. 

Ekalliyet mektepleri bDtçeleri 
Mali seneb;qı dolayısile Maarif 

idaresi şehrimizdeki bütün ekalli
yet mekteplerinin bütçelerini tet • 
kik ve tasdik etmiştir. 

Üniversitede üç terfi 
Üniversite doçentleriı;::;)n kı 

demli ve ehliyetli olanlardan üç' 
profesörlüğe terfi etmişlerdir. Te fi 
edenler Fen fakültesinden Şevk t 
Aziz, Tıp fakültesinden Terlik 
Rem!İ ve Bürhan Beylerdir. 

Üniversite bütçesinin bugü '1ler
de tebliğ edileceği ümit olunmak
tadır. 

Küçük Sıhhat Mektebinde 
imtir anlar 

Küçük sıhhat mektebinde hazi
ran nihayetinde derslere nihayet 
verilecek, 15 Temmuzda imtihanla 
ra b~lanacaktır. Mektepten bu se 
ne 21 efendi mezun olacaktır. Bım 
lar arasında 5 te hanım vardır. 

Banka tahkikatı 
Neticel~nmek üzre 

Milli İktısat Bankasını 
tasfiyeye memur edilen 
avukatlar da dinleniyor 

Esnaf Banka•ı hakkındaki adli 
tahkikata dün de devam edilmit -
tir. Tahkikat neticelenmek üzere
dir. Bu tahkikatı idare etmekte <>
lan birinci tetkik bürosu tefi Ah
met Muhlis Bey dün de Kara K,_e
malin Milli lktısat Bankasını tas
fiyeye memur edilmiş olan avukat 
Atıf Beyi dinlemiştir. 

Kara Kemalin Milli lktısat Ban
kıumm tasfiyesi 16-7-927 tarihinde 
Esnaf Bankasına verilmi•, E~naf 
Bankası da bir taraftan Münür Bey 
i.sminde b1r avukatı bankanın tırs· 
fiyesine menıur etıni~, bir taraftan 
da lktısat banka!ı ht'.ı:abına alacak 
lılanndan 38 bin küsur lira tahail 
etmiştir. Esnaf Banka~ı hesabına 
Milli lktısat Bankasının tasfiyesi -
ne 932 senesinin ikinci ayına ka
dar devam edilmi~, 932 senesinin 
ikinci aymda bu iş Esnaf Banka .. 
sından alınarak avukat Atıf Beye 
verilmitşir. Esnaf Bankasının !"illi 
lktı•at bankası hesabına tahsıl et
tiği 38 bin lira da kaybolan para· j 

lar meyanındadır. lktısat Bankau- ! 
nı ta.sfiye ve bu i,., d~vaın e~en a- j 
vukatlarm dinlenmesı bu munaae- • 
betledir. Bugün veyahut cumarte • 
si ııünü de Münür Bey dinlenecek
tir. 

Diğer taraftan Esnaf Bankası -
na bir takım yeni sualler sorulmuş 
tu. Banka henüz bu suallere cevap 
vermemiştir. Bunun için Bankaya 
suallere cevap vermesi de tekit o 
dilmiştiı·. 

-· _.., ____ ... _ ..................... -·-------.. -· ____ ,, 

Romanya ahvali 
Bulgarotandaki askeri taklibi 

hükumetten sonra Romanyada da 
gene askeri hosnutsuzlukların ka· 
binenin mevkii~i sarsacak derece
de fazlalaşması hiç fiiphesiz her· 
hesin nazarını bu memleket üzeri
ne çevirmiştir. 

Romanyaya böyle hariçten balı
lı: sa ne görülür? 

Daily Chronicl gazetesinin bir 
muhabiri bunun bir " Opera ko
mik" manzarası arzettiğini yaz
maktadır. Fi/lıakika gözlerimin ;;. 
nünde eski saltanatlann debdebe 
ve ihtişamını canlandıran "Opera 
komik" [erin bütün lazımı gayri 
müfariki olan sahneler burada mev 
cuttuı-. 

Hele muhafız askerlerinin, sa
raylarının, yaldızlı, sırmalı, fata· 
/atlı elbi!eler, b(lflannda koca tiıy 
lü, sorguçlu serpuş/arla büyük ret:· 
mi geçitler yaptıkları zaman etra
fa telkin ettikleri his tamamile bu-

k~ ' 
Tasavvur edin ki K·'al Karol ta· 

rihte ilk defa milli bandoya sahso
lonu ithal eden kraldır. 

Ve resmi geçitler yapılırken etra 
la üfii1en halk Jannette Macc/o
nald'ın Maurice Chevalierin "Afk 
resmigeçidinJe,, söyledikleri şar· 
kıların nakaratım dinleyerek nesc-
lenmektedir.. · 

Bu ga::e!enin ve:1Jiği malumata 
göre her opera komikte bulunan 
"lntrigue" ve (Aşk) ta burada 
mevcuttur. Madame Lupesku bil
hassa birçok sahnelerin yapılma· 
sıncla inşasında büyük roller oyna
maktadır. Kral Karola b:r zamcn
lar taç ve tahtını feda ettirecek de
recede terir İcra eden bu kadının 
Sinaia' ela bir köşkü, Biikrqte bir 
konağı, Köstence civarında deniz 
kenarında bir villa ı vardır. Şimdi 
bunlar kafi gelmiyormuf gibi Av
rupaya ge:ı:meğl! çı.ktıi_ı za"!an va
kitlerini hofça gl!çırebılmesı ve ra
hatsız olmaman için Berlinde bir 
ixqka kö~k almak arzuııurıdadır. 
Diğer taraftan kendisine tahsi.5 e
dilen aylık ta mühim bir yekuna 
bciliğ olmaktadır. 

lfte şimdi Demir muhalızlann 
askeri mahalilde aleyhte tahrikôt 
yaptıkları kadın bu Matfame Lu· 
ptı$ku'dur. 

Bakalım Saksofon seslerile çar
pışan Demir muhafızların protea
tosu ne netice verecek, ve bir çok 
dedikodularla bulanan dahili si)a. 
set ne şekilde durulacak.~ 

Mümtaz FAiK 

BELEDiYEDE 

Mezbahada hayvan 
teşhir mahalli 

Hayvan borsası idare h~ f · 
nin kasaplık hayvımların me:ı:ba• 
baya daha kolay sevki için mil· 
h~llinde yaplııiı tetkikat dün b;t
mıt ve borsa heyeti yaptığı i;ll• 
mada kararını vermi,tir. 

Heyet pay m alli ya.,ınd 
borsaya ~erbut olarak bir hay
van tcthır mahalli •ikuda getiril-· 
mesine karar vermi~ ·,. 

Sular idaresi ta~ındı 
Belediye sular idaresi (c•ki 

terkos) dünden it{.Jaren Sıraser
vilerdeki yeni binasına nakdelimiı· 
tir. 

Kaçak e\ler 
Son :zamanlarda şe. irde kaça t 

etler çoğalmıttır. Bclcm)e §Ube-
lere bir tamim yapara;. kaçak et• 
lerle ~iddetle müeadele cdılmesi
ni bildirmiştir. 

K çak olarak bulun n etler 
ayni zamanda müsadere edi:ecek, 
cezası alındıktan aonra dı:.~i sahip 
!erine iade edilmiyecektir. 

Guru·tu ile mücadele 
Öğrendiğimirze g:re, Da iliye 

vekaleti, şehirlerin gl.irülr· ~lİ ile 
mücadele etmek üzere bir kanun 
layihası hazırlamaktadır. 

Seyyar satıcıların, herkesi uy
kusundan uyand:racak sure te ç<>k 
erken uatlerde sokaklarda dola
şıp bağırmaları meno1unacaktır. 

-o-

Türkiye ile Fransa 
arasında turizm 

Türk - Fransız turizm komi· 
teai geçen gün Union Française· 
de toplanmıştır. Bu toplantıda 
Türkiye ile F rann arasında tu• 
rizm faaliyetinin inkişafı ve il~ 
memleket arasında esasen mcv· 
cut olan dostluk rabıtalarının bir 
kat daha tak~·iyesi meselesi goni• 
şülmü~tür. 

Cereyan eden müzakerat neti
ceainde bu maksatla Türkiye tu
ring ve otomobil klübünde daimi 
bir büro teaısine knrar verilmii· 
tir. 



• l Serbest sütun J 
Derici ve kunduracılarla 

lastik sanayicileri 
İki tarafın çarpışan noktai nazar 

ve dilekleri nedir? 
(Derici, kundurac:ılarla lô.stik sanayicileri arasında gunun meselessi 

halini alan bir noktainazar çarp şması var. Her iki tarafın da dilekleri
ni nakil ve tahlil eden i>ir maka eyi " Milliyet" in okurlarının mütaleala
rına mahsus olan serbest sütunu lda bugün neşrediyoruza Bu makale 
ve ihtiva ettiği tahlil ve izah esasları lastik teknisyeni Rüştü Rüsuhi Be
yindir.) 

Son günlerde Millet Medisi müza
keratında da mevzuu bahsolan kau
çuk meseelsi esaslı bir tetkik zahme
tine değer. Zira mesele yalnız birkaç 
fabrikatörü değil bütün memleketi a
lakadar etmektedri. 

Derciler derı satışının azlığından, 
kunduracılarda halkın \.istik iskarpin 
leri tercih ederek kendilerinden mal 
almadığından şikayetçidirler. Fakat 
mal satmıyoruz, rakipelrimizi tica
retten menediniz.,, tarzm-da bir mü
tacaatın manasızlığını anladıklann· 
dan orta.ya yeni nazariyeler atıyor
lar. 

Lastikçilerin bütün diğer sanayi 
şube!erini ihmal ederek bütün ku•vet 
!erile imal eyledikleri üstü keten altı 
13.stik iskarpinlerin mevaddı ıptıoaı

yesi hariçten geliyor. Memlekete yal · 
nız i~çilik bedeli kalıyor. Bütün ışler 
de makine ile yapıldığından bu İşçil ik 
tıe pek chcmmıyecsız bır paray a ... ,, .. 
sar ediyor. Halbuki biz deri için Av~ 
rupaya beş para venniyoruz. Bınaen~ 
a\eh bu fabrikalarln kt:.tcn yuzlu ayaK

kabı yapmaları .m.eno\unm.:.:ıdır . ., 

Bu iddiayr mübalağa\ı ve manasız 
bulan lastikçilerin cevabı da şudur: 

1 - Lastikçiler diğer kauçuk sana 
yi ıubelerini ihmal etmiyorlar. Hal'İ
ce her sene birçok paramızı götüren 
bazı umumi ihtiyaçlan da hazırlama· 
ya çalışıyor, yeni tesisat ya.pıyorlar. 

2 - Bizim yaptığnn.ız keten is.kar
pi.ı kundura ile rekabet etseydi bütün 
kuvvetimizi ona vererek birkaç mil
yon çift çıkartırdık. Halbuki şimdi 
m arttan hazir a na kadar, çalışıyor ve 
ancak 500 000 çift imal ediyoruz. 
E~kiden A~upadan gelen 400,000 çif 
le ·nazaran 100.000 çiftlik bir fa~k 
var. Bunu da deri ayakkabı a~~aga 
parası yetrniyenler, köylüler gıyıy?r· 
Iar. Hükumet Sumerbank vasıtası le 
ucuz elbise çıkartmak için o kadar ça 
lıtırken deTicilerin keyfi için zavallı 
hali< çıplak ayak gezmeğe mahkürn 
edilebilir mi? 

3 - Kauçuk yalnız bize değil bii· 
tün Jis.tik imal eden mem?ek etlere, 
Afrika ve Asyadan geliyor. lstanbula 
kadar nakliyesi de dahil olmak uzere 
f!yatı 35 kur1ı~tur. Bir çift k e ten is
karpinde 157 gr. aafi kauçuk vardrr 
kl 500.000 çift;,te 80 ton eder. Bunun 
tutarı da 30,000 lirayı geç.mez. 

Şimdiye kadar Avrupadan gelen 
ve ancak lastik fabrikaalarınrn terak 
kisi yüzünden son günlerde memleket 
le yapılmaya başlıyan keten;n bir met 
rosundan 10 çift çıkar. Bunun tutarı 
da metrosu 80 kuruştan 40.000 liradır. 

Lastiğin pişmesi için kulJaruian 
mevaddı kiıııyeviye de Avrupadan 
gelir ve her sene 20.000 liralık me
va.ddı kiınyeviye boya ve saire alınır. 

Li.&tiği yüzd; 60 ~~etinde katı
lan tebeşir, üa.tübeç. kükürt ve pamuk 
yerlidir. L&atik içine konulan astar;ılr 
da yerli kaput bezidir. 

Fabrikalar senede 4 bin - 5 bin ton 
kömür ve 85 - 90 bin liralık elektrik 
kullanırlar. 15 bin - 20 bin liralık tah 
ta sandık yaptırırlar. 

Bu kadar yerli mal kullanan bu 
fabrikaların mevaddı iptidaiye için 
harice. verdikleri para, gümrük ka 
yıllar ıle de sabit olduğu üzere senede 

100.000 lirayı geçmez. Eskiden ise 
yalnız keten ayakkabılar için Avru
paya 800 bin lira veriyorduk. 

Bizi paramızı harice vermf,;kle it .. 
ham eden dericiler ise kullandıkları 
hanı derinin yüzde 80 i hariç.ten getiri 
yor ve meva,.ddı ki.myeviye bedeli de 
dahil olmak Üzere Avrupaya her sene 
1,200,000 lira veriyorlar. 

4 - Memleekte kalan işçilik bedeli 

de ıstisgar edilecek bir mikdarda de
ğildir. Makineler kauçuğa tebeşir ve 
aa.ire katarak hamur yapar ve bu ha
muru aafha halinde çıkartırlar. Böyle 
ce çıkan 13.stik el ile kesihr, tıpkı ~ ... n
dura gibi kalıplar Üzerine yapıttınlır, 
boyanır ve kazanda pişirildikten son
ra piyasaya sürülür. Bütün bu işleri 
yapan da Türk işçileridir. Ve mikdar 
ları 3,000 e yakındır. Bu i§çilerin en 
acemi.sine 60 kuru~ gündelı:< vtrı u·, 
u•talapnağa başlayınca gündelikleri 
2 - 3 liraya kadar çıkma .. ve birçok 
ustalann aylıkla ku\lanılmaaı yüzün
den patronlarından ancak ekmek pa
rasını bile güç bela kurtarabilen bin 
!erce kun.duracı da işlerini terk ile 
lastik fabrikalarına girmişlerdir. 

5 - Deridleri bu kadar aıkıştıran 
buhranın en büyük amili bizzat deri 
fahr:kalandır. Gittikçe tekamül ede· 
rek imalatını arttıran bu fabrikalar 
mallarını satmakta müşkülat görmek 
tedirler. Deri fabrikalarının ıs ' ihs•la 
tını arttırdığı resmen tahkik olunabi
lir. 18 milyon nüfuıslu bir memlekette 
aenede aa.ga.ri 30 milyon çift ayakka· 
br ku,lanılır. Yerli fabrikaların 100 
bin çift fazla mat imali yüzünden 
buhran çıkacağını iddia yanlıştır. 

işte lastik ve deri fabrikaları~ın 

mütekabil iddiaları. Görülüyor ki bu 
mesele ancak esaslı bir tetkikle halle 
dilebilir. 

Lastik Teknisiyeni 
Rü§fÜ Rüsuhi 

Acıklı bir ölüm 
Mmr mebuslarından Abdullah 

Lem1Ul Beyin zevcesi ve Şirketi Hayri 
ye müessisi Hüseyin Hi.ki Ef.nin ha .. 

fidesi ve mülga ŞUrayi Devlet azasın 
dan Nuh Bey merhumun kerimesi Re
fika Hanımın Mısırda bir kız çocuğu 
dünyaya getirdikten sonra genç yaşın 
da irtihal ettiği teessürle haber alrn
mı~tır .. M,erhume, necip ha.seltlerile 
tanır..mı§ bir Türk Hanımı idi. Cenaze 
mera.simi, Kahirede Türk vatandıqla
r rnm, Mııır mebusları ve rica linin ve 
bir müfrezei aS!keriyenin iştirakile ya 
pılmı~ ve zevcin.in aile kabristanına 
defnolunmuştur. Eniştesi Mithat Ce
mal Beyle hemşiresi Hanımefendiye 
taziyetleri.ınizi beyan ede riz. 

o 

YENi NEŞRiYAT 

MiMAR 
Her ay intişar etmetke olan bu 

mimari, şehircilik ve tezyini sanat
lar mecmuasının 40 numaralı Ni
san sayısı çıkmı,tır. içinde Yalo
vada Akay idaresi tarafrndan ya
pılacak otel müsabakasına ait, pro
jeler ile birçok inşa edilmiş bina
lara ait, resimler ve yazılar vardır. 
Bu mecmuayr tavsiye ederiz. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Devir hareketli cephane asansörle .. 

rinin alt kısmını kapamağa mahsus ter .. 
tibat" hakkındaki ihtira için istihsal e
damiş olan 19 Haziran 1930 tarih ve 
987 numaralı ihtira beratının ihtiva et~ 

iği Hukuk bu kere başkasına devir veya.
hu icara verileceği teklif edilmekte oldu
ğundan bu hususta fazla malU.mat edin
mek isteyen zevatın lstanbu1'da, Bah
çekapuda 1."aı hanında 43-48 numaralı 
idarehaneye müracaat eylemeleri ili.n 
olunur. (17012) (3012) 

Milliyet'in edebi tefrikası: 92 

KANLI SIR 
Dr. Nüzhet Süleyman'<lan 

Hüsrev Beye 
. 

Mayıs geldı, geçiyor; sen hala 
vadini tutmadın! Hani arasıra ka • 
çamak yapacak lstanbula gel~~k
tin? Öyle kuvvetle de vadetmıştın 
ki ... 

Yoksa, sen, sözünü tutmaz, sö • 
züne inanılmaz bir adam mı oldun? 
Hiç, bu kabil mi? Eğer, sen ~e de
ğişir ve özü sözüne uymaz bır a • 
dam olabilirsen, benim, hayattaki 
bütün kanaatlerim sarsılacak, yrkı
lacak ... 

Filhıij<ika şimdi çiftliğin tam 
mevsimi... İşlerini brrakam"\zsm. 
Lakin bu mevsimden evvelisine 
ne diyelim? Haydi, bunu da affedi
yorum, bundan sonrasr için de bir 
diyeceğin kalmaz ya ... 

Neşide, hakikaten üzülüyor ... Se· 
ni yakınımızda görmeğe o kadar a
lıştık ki şimdi bıraktığın boşluğu 
hiçbir şey dolduramıyor... J 

Artık Neşidenin düğünü yaklaşı- ı 

Yazan: Mahmut YESARi 

yor Ağustosta bütün hazırlıklar bi . 
tecek ve mükellef bir düğün yapı
lacak. İnadı brrak. Düğünde sen, 
muhakkak bulunmalısın. Vallahi 
ayıp olur. 

Sırrı Nevres, çok uysal nazik 
k"b ' ' ı a~ gör_ünüyor. Belki bu çocuğun 
mazıde bırçok kabahatleri kusur -
larr, günahlarr olmuştur. ' Lakin 
gençliğine bağışhyamaz mıyız? Ni
hayet, o da ahlakını düzeltmi• ve 
değiştirmiş olamaz mı? ' 
. Düğün, bu kadar uzamryacaktı. 
Fakat Neşide, çok titiz! Etrafında
kiler ise beceriksiz! Doğrusunu iti
raf etmeli,birimizin eleniden iş gel
miyor. Bu gibi hazırlıklar, daha 
fazla kadın eline yaraşıyor. Bari, 
senin yenge hanımefendi, burada 
bulunsaydı! Birkaç güı;ı için olsun 
yenge hanımefendiyi, lstanbula 
gönderemez misin? 

Hatta, sen de beraber gelirsin ... 
Şayet, gelmiyecek kadar meşgul i
sen, bana yaz, ben, gelip yenge ha
nımefendiyi. alayım. 

Mi.-.A.IJ!liill.I 
Çırçır 

Derler ki insanı iki sey çeker: 
Biri toprak, biri su .. B~ni de geçen 
gün, Sarıyerin çırçır suyu çekmiş 
olmalı. 

Çırçırda geçirdiğim birkaç saat, 
ömrümün içinde çal.an saatlerin 
belki en zevklisi idi. Yeşil, yemye
şil yamaçların arasında, bütün gün
lük kederlerimi, unuttum. 

Dehşetli kalabalık vardı. Fakat 
biz, tenha bir köşeye çekilmiştik. 
Çırçırda başka ne yapılır? 

Durmadan su içt"k. Ve tabii suyu 
içtikçe acrktığrmız için, durmadan 
yemek yedik. 

Bir aralık çırçır arazisinin sahi
hibi olduğunu söyliyen Sadık bey 
İsminde bir zat yanımıza ge:J;. 
Kendisile dereden tepeden konuş
tuk. Bir aralık suyun tarihinden 
lal açlıdr. 

Sadık Beyin anlattığına göre, çır 
çır suyunu1 bundan yetmiş yıl ev
vel, Romadan lstanbula gelen bir 
papas keşfetmiş.Bu papas, kum has 
talığı çekermiş. Çırçır suyundan 
birkaç gün üstüste içtikten sonra 
İyileşmiş. Gel zaman, git zaman, 
suyun şöhreti etrafa yayılmış. 

Öyleki çırçır, bir nevi ilaç hali
ne gelmiş. Kum, böbrek, mesane, 
karaciğer hastalıklarının topunu 
birden tedavi eden basit, tabii bir 
iliiç ... 

Sadık beye, yalnız bir noktayı 
i.şaret etmek istedim: 

- Aşağıda do~aşırken gördüm. 
Suyu kilitliyorsunuz, dedim. Ser
best bıraksanız da herkes kana ka
na içse olmaz mı? 

Sadık Bey giildü: 
- Beyim, dedi, çırçır suyu bir 

hazinedir ... S'.z, kapısında nöbetçi 
si olmıyan hazine gördünüz mü? 

M. S~LAHA TTİN 

Bugünkü program 
ISTANBUL ı 

18,30 Pli.k neıriyatı. 19,20 Ajanş haberleri. 
19,30 Alaturka ınuaiki ne4riyab. (Kema.l Ni 
yazi B. Hayriye \{ . M a hir B. Müzeyyen H.J 
2 1 Selim Sırrı B e y tarafından konferans, ve 
Ajan ı h a b ,.. .. le.-i. 21 ,25 Orkesfi ::. tarafından 
d ar• • musikisi. 

223 K h.t.. ~ARŞOVA, 1345 m . 
18,15: P c. puler Leh. musikisi. 19: Muhte l if 

cözl ~ r. 19,40: Koro farkıları. 20! Sözler. 20,30 
Pl.ik_. 2t>,55: Hafi f orkes tra mu.Jikisi ( ta g.nni
li) .. - Haberle r. 22,17: SenEoııilıı:: orkestra. 
23 : H aberler - Plik. 23,30: Dana muaiki.a i.
M us.'.1.ha be. - Danı . 

823 K hz. BUKREŞ 364 m. 
JJ: H e rgü nkü netriyat. 18: Gr. Oinico or

keı tra sı. - Haberler. 19,15: Orkestranın de
va~u. - Univerşite. 20, 10: Konferans. 20,30: 
"L:C: TROUVERE,. isimli Verdinin operası. 
(Pl .ıı. k ile). - Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
19.JO: Ken1an konseri. 20: Radyo tiyatrnsu , 

22: Vi ya nadan nakil . 23,45: Sigan musikisi. 
24 ,30 : Caz musikİ•İ. 

592 Kh-z . VJY ANA 507 m . 
. 20,15: Tagannili radyo popuriıi. 22 : Aktü

aılte . 22,10: Haydandan pC:rçalar. 23,10: Son 
haberi.e r. 23,25: Futbol dünya fampİyonluğu 
na daır h a berler . 23,.35: Dans pl;lkları, 

638 Khz . PRAG 470 m. 
~7: Ask~ri konser. - Musahabe. 18,45: 

P~ak. 18,55: Musikili almanca ne1riya.t. - 20, 
O_.:.: caz orkestrasr. 20,55: Te Haydanın eaerle
rtnden konser. 21,20: Musa.habe. 22,05: Koai ce 
r ."ldyo orkestrası. 23,20: pJak:. 23,45: V iola 
(Ro ına.n tik opera .) 

191 Khz. D e uschla ndaender 1571 m. 
20: Pli.k. 22,15: Haberler. 22,30: Straus11un 

"Ar ::ıbela0 iaimli lirik konseri. 24 : Dans musi
kiai. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Pliik. - Musa habe. 21: SoUat Mme 01-

go: nın iş tirakile senfon ik konse r . 23: Haberle r, 
- Almanca konfera.ns . 23,4-5: Dana parçaları . 

904 Khz. 1-IAMBURG 332 m .: 
:?::C ,10 H.Hofmıınnsthal'in Arabe lla is.imli 

t~m•ili, 23,05 Haberler, 24 Haydn'in eaerle 
rın~e11 k»n•er, 24,40 Nef 'eli musiki (plikJ 
1,05 Gece muş ikiı i. 

950 ,Kh.z'. BR ESLAU. 316 m . , 
I ~o. N ~~ t: lı İ•·>nser, müsahahe , 22,30 Arahel4 
a ı sı~ı oper.t. R. Strauss' un es.eri (Orest'te n) 

23,40 a hc rlcr, 24 Mandolin, Lauta konseri. 

Sonra, sen, düğün için ne zaman 
geleceksin? Cevap vermezsen, bak, 
benim şakam yokı oraya gelir, seni 
alır götürürüm ... . • 

- Haziran 8 -
Doktorun mektubu, beni fena 

dü§ündürüyor. Onu cevapsız bıra
kamam. Fakat ne yazacağrm? Yen 
gemi, İstanbula gönderebilir mi -
yim? Kendisine, nekadar tembilh 
edecek olsam, ihtiyar kadın, laf a
rasında ağzından münasebetsiz bir 
söz kaçıracak, benim inzivaya çe
kilmemden zaten şüphelenen Dr. 
Nüzhet Süleymana, Neşideye bir 
İpucu verecek. 

Hele Sırrı Nevres, muhakkak 
yengemin ağzını arayacak ve Fer
hundeyi Adapazarında olduğunu 
anlryacaktır. 

Doktorun tehdidi fena! Ya yen
gemi, yahut beni almak için Ada
pazarına geleceğini söyliyor. Buna 
mani olmalı. Önümüzde aşağı yu
karı iki aydan fazla vakit var. Bu 
zamana kadar doktor Nüzhet Sü
leymanı nasıl avutmalr? 

Yoksa, Adapazarından mr hicret 
d 

. ., 
e eyım. 

Zavallı doktorun içinin saflrğına 
hem gülüyorum, hem de krzıyo
rum. Sırrı Nevresin düğün hazırlr
ğmr, ben, kendi elimle yapacağım 

İki kahvenin hikayesi 
Bir zamanlar Aksarayda karşı

lıklı ilci kahve vardı. Şimdi kapıla
rında "kiralıktır,, yaftası oran bu 
kahveler o zaman iyi işledikleri i
çin aralarında hiçbir rekabet olmı
yan iki arkadaşın kahveleriydi. 

* * ~:~ 
Yağmurlu frrtınalı bir mart akşamı 
idi. Cemal usta bir köşeye büzül
müş uyuklarken içinde son kalan 
bir iki müşterinin de biran evvel 
gitmeleri için dua ediyordu. O ak
sam kahveyi programdan iki saat 
~vvel kapadı. Evi yakrn olduğu için 
bir iki dakikada evine gitti. Tam 
anahtarla kapıyı açarken içerden 
bir gürültü telaşla dolaşan ayak 
sesleri isitti. Hiddetten soğuk ter
ler dök~rek kapryı açtr. Kar~ısın
da Mehmet usta (karşıki kahvenin 
sahibi) dıvara dayanmrş duruyor
du. Cemal usta, korkudan rengi 
dıvar gibi olan hu adamı hiç gü
rültü etmeden kolundan tuttu, 
merdivenlerden fırlattı, kapıyı ka
padı. Karısına seslenmeden gitti, 
soyundu, yatağına g"rdi. Karısı ağ
lıyarak odadan içeri girerken o dı
var tarafına dönmüş yatıyordu. Ka.. 
rısı yatağa girdiği vman boğazına 
sanlmamak için kı;:ndini güç zap
tetti. Böylece sabahın ilk horoz 
seslerine kadar karısının hıçkı
rıklarını işitti. 

Sabaıhleyin yataktan kalkar
ken: "Bugünden i0tibaren kahve
de bana yardım edeceksin. Ben 
yalnız çok yoruluyurum,, dedi. 
Cemal usta karısının güzelliğin
den istifade edeceğine emindi. Za
ten çirkinlerin alacağı intikama 
alet olamazdı. Güzelliğile kah
veyi. birdenbire aya'ınlatan karısı
nın kırmrzı elbisesi sokaktan ge
çenlerin nazarı dikkatini celbedi
yoı·du. Akşam üstü Mehmet us
ta elleri cdbinde şaşkın şaşkın kah 
vesinin önünde dolaşırken , Ce
mal ustanın ka!hvesinde boş lıir 
masa kalmamrştı. Herkes güzel 
kadrom elinden bir füncan kahve 
İçmek hevesile Cemal ustanın kah 
vesine gelmişti. 

ıBir gün kahveye sarışın, za
yıf, orta boylu bir genç geldi. Bu 
Aksaray külhanbeylerinin en şı
kı Fiyakalı Akifti. Cemal usta 
Akifi görünce kalbi çarptr. Fiya
kalı Akif kadının karşısındaki. bir 
masaya oturmuş, ağır ağır s i.gara 
içiyordu. Fakat, gittikçe keskin
leşen nazarları kadını şaşırttı. Bir 
an o gözlerden kurtulmak için 
k&pıya doğru ilerledi gözleri, kar
şıki ka•hvede, birdenbire çöken, 
zayıflayan Mehmet ustaya daldr. 
Omm sararan yüzünde gözleri 
büsbütün çukurlaşmıştı. 

Zavallr, vakit geçirmek için boş 
masaları, sandalyeleri , döşeme tah 
talarını sayryordu. Mehmet Usta 
birkaç gün içinde komşu 'kahve
nin sahi.binin karısına olan mu
habbetini de unutmu_ştu. Kadın da 
onu sevmediğiniı şimdi anlıym'Clu. 
O esnada Fiyakalı Akif içtiği kah
venin parasını vermek için kadı
na yaklaştı. Kadın n müz'iç göz
ler karşısında kendini yalnız, a
ciz buldu: "Öyle bakmasanız.,, 
Nasıl bakıyorum? Ben gene ge
leceğim .. Kadın cevap vermedi 
gözlerini yere indirdi. 

Karrsmı çerçeveleyen ateşten 
çember Cemal ustayı fena halde 
sıkryordu. Fakat o, böyleli'kle 

ha? 
Sırrı Nevresin, bütün hilekarlığı 

ile onlara çok iblisçe oyun oynadı
ğı anla,ılıyor. Beni, biraz kulağını 
bükmüş olmama rağmen, doktor bi 
le, Sırrı Nevresi sevimli bulmağa 
batlamış!... 

Doktor Nüzhet Süleymandan 
Hüsrev Beye: 

. . . . . . . . . 
Mektubunu alınca o kadar se

vindim ki tarif edemem. Mektubu
nun yazrlış tarzından, bana bir par
çacık gücenmiş olduğunu sezinle
d ir.ı. 

Seni ne derece sevdiğimi bilir
sin; artık bu kadarcık serzenişte 
temi hakkım değil? Yenge hanı
mefendinin rahatsızlıklarına çok 
müteessir oldum. Romatizması i
çin, Bursa kaplıcalarına götürsen, 
hiç te fena etmezsin; az zamanda 
iyileşir, kend'ni toplar. 

Hasat zamanı, çiftliği bırakmıya 
cağrnı söyliyorsun. Temmuz niha-

i .. ' M yetlerinde ge emez mısın. uay-
yen bir gün söyle ki, ben, şimdi
den hazırlanayrm. Sizin köşkte otu 
ramazsın. Benim köskte, istediğin 
kadar kalırsın. • 

Titiz olduğunu bilirim ama, in
san, dostlarının hatırı için beş on 
gün rabatsızlı~a ' katlanabilir. 

Cevabım bıraz gecikmişti. Bi~. 

Mehmet ustadan, onun ~in ıölen 
kansıooan intikam alacaktı. Bir 
kaç gün sonra Akif 'kahveye gi
rerken Cemal usta rakibinin hali
pünnelalini görmek için kapı ö
nüne çıkmıştı. O da kaprnm ö
nünde oturuyordu. Her ikisi de 
değişen hayatlarım düşünüyor
lardı . 

l•ki ay evvel aynı yolda iler
liyen iki samimi dostular. Fakat, 
şimdi iher ikisi ae intikam almak 
fırsatını gözleyen düşman kesil
mişlerdi. 

Cemal usta içeri girdi. Kah
venin lambalarının yanmasile ka
rrsının yanından uzakl.aşan Akifi 
kolundan tuttu:. "Akif Efendi, 
A11met ustanın kahvesi açık oldu
ğu müddetçe bu kadın burada ka
lacak Onu, vaktinden evvel ben
den alacak olursanız karışmam 
sonra. Ne demek istediğimi bil
mem anladmız mr? Görüyorum 
ter liyorsunuz. Çünkü kabahatlisi -
niz. Fakat müsterlh olunuz size 
karşı ·hiç bir kin beslemiyorum. 
Yalnız biraz benim giıbi sabırlı 
olmanızı tavsiye ederim,, dedi. 

B<>ylece üç ay geçti. Bir gün 
üç kişi Mehmet ustanın kahvesine 
girdiler. Bir çeyrek saat sonra 1 

dükkanı mühürleyerek uzaklaş
tılar. Bu esnada Cemal usta kah
vesinin önüne çıkmış, rakibinin 
inmeli bir adamın ağır adımlari
le dükkanından uzaklayışınr gü
lerek seyrediyordu. 

Akşam geç vakit bütün müş
teriler gittikten sonra Cemal us
ta karısına yakla~tı: "Arttk sana 
lüzumun yok - titreyen eliyle 
kapalı kahveyi gösterere'k - gö
rüyorsun ya - dedi. - işte bazen 
güzel kadınlarla evlenmek İyi ne
ticeler verir.,, 

Hareketsiz, mermer kesilen 
karısının karşısrnda insafsız bir 
tavrrla acı bir kahkaha attı, içeı·i 
giNli, dört anahtarla tekrar karı
sının yanına geldi. Onu kolun
dan tuttu, sürükler gibi dükk!l.n
dan çrkardı. Dükkanı kapadr, ki
litledi. Şapkasını çıkardı karısını 
son defa selamladı ve uzaklaştı. 

Onu aldııtan karısrndan, karı
sının sevgilisinden istediği İnti
kamı almıştı. O O!'. bir daha kah
vesini acmadı. 

- Firdevs lSMAİL 

[ 

Armutlu Kaplıcalar=1 
Çok şifalıdır. Bilenlere sorunuz. Reh· 

berini Bahçekapu An•dolu ilanı 

-No. 6dan •lınız- [ 17127] 

r,.._ııi1~•' 
Asrın umdesi "MiLLİYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylığı, • • • • . . • ~ -
6 '• . • . . . • . . 1 so 

12 ,, ••..•..• 14 -

H11.riç için 
L . K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak geri verilmez:.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Gaı:ete ve 
nıatbaaya ait işler içi.n müdiriyete müra
caat edilir. Gazetemiz ili.nların mes'uliye• 1 
tini kabul etmez. 

gün Ne,ideye açıldım: 
- Yavrum, aklımdan ne geçiri

yor bilir misin? 
Neşide, gözlerini kırpıştırarak 

baktı: 
- Ne geçiriyor, doktorcuğum"! 
- Kalkayım, trene atlıyayım, 

Adapazarına gideyim. 
Ne~idenin, yüzü soluvermişti: 
- Sende mi doktorcuğum? 
Boynunu mahzun mahzun bük-

tü: 
_ Ne var bu Adapazarında Al-

lah askına? .. 
On~n böyle birden boynu bükü

lüp ne~esi kaçacağını hiç ummaımş 
tını. Genç kız, ellerimi tutmuştu: 

- Doktorcuğum, demek, sen de 
bizi terkediyorsun? 

Azizim, gözlerimden yaş geldi: 
- Yanlış anlama, kızım •. Ada

pazarına gidip Hüsrev amcayı alıp 
getireceğim! 

Neşidenin biran yüzü parladr, la
kin bu ani sevinç parlaması sönü
verdi: 

- Hayır, doktorcuğum, gitme ... 
- Neden yavrum? :,; '1 
Sesinde, gariıı bir h"cran ateşi 

vardı: 

- Hüsrev amcayı rahatsız etmi
yelim ! 

Neşideye cevap vermedim. Yal
nız; Neşide, sana çok dargın ... Ka-

TORK ANONİM ŞiRKETi 
tST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
DiKKAT 
TARI vapuru 3 

l laziran 
PAZAR günü saat 20 de Galata 
rrhtımından kalkacak olan bu va-
purda zamanın her türlü 
konforu, kamaralarda van
tilatör, akar su vardır. 1 in
ci kamaralardaki yataklar 
kamilen karyoladır. Gü-

l verte yolcuları için hususi 
ranzalar mevcuttur. 

Gidişte : Zonguldak, lnebolu, A
yancrk, Samsun, Ünye, Gireson, Ti-
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüşte bunlara ilavet'l:n Of ve Sür
meneye uğrayacaktır. 

İzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE günü saat 

16 da Galata nhtımından kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmirden 
kallup doğru lstanbula gelecektir. 

İmroz yolu 
Her PERSEMBE r;iinü Ga

lata rıhtnnmdan saat 18 de bir vapur 
kalkar. GMiş ve dönüşte mutat iske
lelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTIN 

vapurları cumartesi ve salı günlerin .. 

den maada HERGÜN saat 9,30 
da Tophane nhtnnından kalkarlar. --Devredilecek İhtira berab 

" 
"Müvellidülma ve müvellidülhumuza 

istihsaline mahsus elektrik cereyanı sa• 
yesinde muhalle! cihaz,, hakkındaki ih· 

. tira için istihsal edilmiş olan 9 Haziran 
1928 tarih ve 1479 numaralı ihtira bera· 
tı üzerindeki hukuk bu kere başkasına 
devir veya icara verileceğinden bu bap· 

ta fazla maliimat edinmek İsteyen zeva• 

tın lstanbulda, Bahçekapıda Taı Hanın 
da 43 - 48 numaralı idarehaneye müı-a• 
caat ebneleri ilan olunur. (17077) 

3066 

Sultanahmet üçüncü sulh huliuk maJı• 
kemesinden :. 

Davutpaşada çavuş hamamı sokağın• 

da hanesin~e bulunan eşyasına Hüseyiıl 
efendinin malıdir Dcyö Dimusten el
di tarafından vaki haczin F ckki ömer 
Ef. cenibinden bilistihkak dava ohm· 
mast üzerine muddeialeyblerden Hüse-

yin efendinin lstanbulda Balikpazarın• 
da Taıçilarda (32) No. deki ikametga
hında bulnamadığında.n evvelce ita.nen 
tebliğat yapılıp gelmediği cihetle gıya· 
bında davacı Ömer efendinin şahitleri 
istima olunarak dava hüküm derecesine 
gelmiştir. H. U. M. K. ( 406) inci mad· 
desi mücibince bir ay müddetle ve şa" 
hit istimaından bahsilc muameleli gıyap 
kararının ilanen tebHğlna karar verile

rek muhakeme. 4-7-934 çarıamba saat 
10 a talik olunmuıtur. Müddeialeyh Hii' 
seyin Ef. bu müddet içinde itiraz etme
diği ve yevm ve saatı mezkôrda mahke· 
meye gelmediği veya bir vekil gönder
mediği takti~de (410,408) maddeler ah
kamince vakiaları ikrar ve kabul etmiş 
addile davaya hüküm olunacafrı ilan o
lunur. ( 17133) 

bil olabildiği kadar çabuk gel; 'k 
dini baska türlü affettiremezsin.· ' , 

- Haziran 20 -
Netide, benim, kendisini düfÜll' 

nıediğimi zannediyor! 
Sesinde, garip bir hicran atetile: 
- Hüsrev amcayı rahatsız etıııİ 

yelim! diyor. 
A, zavallı çocuğum, Hüsrev aJ11' 

canın burada nasıl yandığını bil' 
mi~ olsan! 

Doktorun münasebetsizliği! Bil' 
na, bunları yazacak ne var? N'çİtl 
yazıyor? Benim, derdim, hirranıJll 
bana yet miyormu? 

Doktoru sevmiyorum! Bilmiye-" 
rek dahi olsa, seven ve sevilen in' 
sanların sebebiyet verdikleri azil' 
ba, rstıraba daha zor dayanrlıyor· 

Acaba, doktora hakikati söyle· 
mediğime hata mı ettim? Fakat o' 
nun temiz kalbi, b"r gün belki sotl 
dakikada isyan edecekti. 

Neşideye çok müteşekkirim;" d?.~ 
torun Adapazarına gelmesinin O' 

nüne geçmiş •. Lakin doktor, me~· 
tuplarile beni .rahat bıralanryar 1'•·· 

Bir şey, tek bir şey diişüneıne• 
dim; lstanbuldan darılarak ayrılll· 
bilirdim. Bana gu" cenmi• olmaları: 

y it~ 
dost kalmalarından b '.n defalar J11 
reccahmrı; !.. Fakat insan, içten, cilt' 

-Bitmedi-

- - - ~ •••
0 

.... ._u. 1 4Au.ıuı!.ı ıuruı taruır, naita, atnunıı Qır / m<?k gaycsı"nı tallıp petmektedır. tsı.:..ım niffe,-ine esır olmuştur. t0n. Jn< oır sana yanmışar. 
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Ycırırı geleli çe1.-ttı 

Fikret oynarsa işin noksan yeri kalmaz 
Memleketimizde ilk defa Türk, Yunan ve Avusturya 

atletlerini bir arada göreceğiz 
İki haf tadan beri, bütün safhala

rını daima ilk olarak okuyucuları
ınıza bildirdiğimiz büyük spor gü
nü nihayet geldi, çattı. 

Bu kadar geni' ve zengin pro
gramlı bir spor ıgününün eşini spor 
tarihimizde hatırlamıyoruz. 

Bir stada dikilen Büyük Gazinin 
•heykeli merasimle açılıyor ve bu 
heykel önünde sporcular andiçiyor 
lar. Bir kulübün 26 ncı yıldönümü 
kutlulanıyor ve o kulübün en emek 
tar sporcusu son maçını oynıyor. 

F enerbahçe futbolünün başına ye
ui ve genç bir kaptan geçiyor. İs
'"anbul atletizm bayramının beşin
~i senesi yapılıyor ve bu müsabaka
lara Türkiyenin, Yunanistanm ve 
Avusturyanm en iyi atletleri giri
yor. F enerbahçe futbol takımile 
futboldeki şöhretleri dünyayı tu· 
tan Viyanahlarm bir takımı karşı· 
taşıyor .. 

Daha zengin bir spor günü, can 
sağlığıdır doğrusu .. 

Bütün bu mükemmel program· 
da ya'nız bir gedik var. Fenerbah
çenin en iyi futbolcusu ve yeni kaP.· 
lanı Fikret, henüz boykot müddeti
ni doldurmamıştır. Maamafih F e
nerbahçe kulübü, böyle zengin bir 
~Ünün yüzü suyu hürmetine Fikre
lın affedilmesi için umumi merke
~e ınüracaatte bulunmuştur. Eğer u 
ltluıni merkez, esasen cezasının hü
l'Ük bir l::ısmmı çekmiş olan Fikre
ti affeder de bu futbolcunun Viya
nalıiara karşı oynaması imkanı ha
sı} olursa bu i,in nok:ıan tarafı kal
maz. 

Fikret oynadığı takdirde Fener
bahçe takınn, yarın, Viyanalıların 
karşısına şu şekilde çıkacaktır. 

Bedii 
Fazıl Ya,ar 

Cevat Ali Esat 
Niyazi Namık Zeki Şaban Fikrel 

Evvela bu tnkım hakkında dü
. şündüklerimizi yazalım: 

Hüsaınettinin müebbet boykotu 
neticesinde (yani kahır yüzünden 
lütuf olal'ak) F enerbahçe b · rinci 
takımının kazandığı bu kaleci, hali 
hazırda en iyi ve yakın bir zaman
da da eski milli takım kalecimiz Ul 
vinin yerin i tutacak yegane oyun
cudur. Çeviklik, sürat ve görüşleri 
ınükemmeldir. Yalnız hazan fanta
ıiye kapı~arak lüzumsuz çıkışları 
tehlikeli ve zararlıdır. Bu noksanı 
da. tecrübe ile telafi edeceği mu
hakkaktır. 

Nafıa ve Maarif 
(Başt 1 inci sahifede) 

Relen tedbir derha lahnır ve alınmak 
tadır,,. 

Nakliye üc,.tleri 
Nakliye ücretlerinin tenzili için ça 

lışıyoruz. imkanı var mı, yok mu bu 
~ıt- bütçe meselesidir. 

Talim ve Terbiye 
Talim ve terbiye kadrosu kafi de

ğildir. Yarı yarıya boştur. Her mual
lım o kadar meşguldür ki, o kadar çok 
ınünhaller ohnuştur ki, o kadar çok 
vekaletle idare edilen yerler olmuş
tur ki talim ve ter biyeye getirilecek 
zevatın muallimlerin en iyilerinden 
olması llznn geldiğine nazaran ora -
'Ya yeniden ~ahsiyetelr getirilmemiı -
tir. 

Zira her hangi bir muallimi yerin
den alırsanız orada hemen bir boşluk 
has.ı olur. akat evvelce de izah etti -
C-iın gibi gelecek sene dersaneler mu
allimlerin adedine göre olacakhr. Mu 
•yYen mikdarda talebe alınacaktır. 
Binaenaleyh o vakit ~erkezi kuvvet· 
l~tinnek yani vekaletin mütefekkir 
dimağı olan talim ve terbiyeyi kuvvet 
leıtinnek kabil olacaktır. 

Türk gençliii 
Fikri Beyin ikinci suail gençliğin 

trla.ru:z kaldığı propagandadır. Birçok 
bleınloketlerde birçok anasır birçok 
Propagandalara maruzdur. Fikir h~ra 
tr nıevcut olan bir memlekette bu boy 
ledir. 

akat itminanla söyliyebilirim ki 
g:nçliğimizde milliyetçilikten başka 
hıç bir propaganda kök tutmamakta-
~rr. (alkı§lar) bunun en bariz misa: 
ılni Bursa lisesinde gördük. Bursa lı
&e İnde birkaç talebenin bu gibi pro-
1>&.gnndalara kapılması dolayısile bü-
tün arıkadaşlan derhal kendileri~.e 
boykot ettiler. Ve vekaletin onlar u
Zet-inde nazarı dikkatini arkadaşları 
cclbetti. Biz de bu boykot savesinde 
b Uİ~ vaz'ıyet ettik. Binaenaleyh genç 
l~k S.'\ğnlmdır. Onun teyakkuzu hat
la bizim teyakkuzwnuzdan daha faz. 
la.dır. Binaenaleyh bunlara karşı şük
ranla eğilmek lazımdır. Ve onlar hak 
kında ne kadar ümit be&lersek yerin
dir. 

Kitap!ar 
Fikri Beyefendi, kitaplar pahalı-

Viyana takımının ihtiyat •ol mü
Jolii Pitrol 

Viyana takımının sağ müdafii 
Şnayder 

Müdafaa hattına gelince, bu hat 
mükemmel ve çok kuvvetli bir hat
tır denilemez. Maamafih İstanbul 
takımlarındaki emsali arasında ge
ne başta gelebilir. Bilhassa Ya,a
rın her vaziyette girgin, atılgan o
yunu ve uzun vuruşları müdafaa- 1 

nın ~ükünü hayli hafifleten bir kuv \ 
vethr. 

Muavin hattında, her zaman ol
duğu gibi, ortada Esat ve yanlarda 
Cevat ile Reşat oynasalardı bu hat 
Viyanalıların karşısında oldukça 
hafif kalırdı. Çünkü iyi oynaması
na rağmen Esat boyunun kısalığı 
itiliarile, Viyanalılar gibi niabeten 
usta ve fırsatçı futbolcular karf ı
smda merkez muavin mevkiini tam 
ve olgun bir ,ekilde dolduTamaz. 
Diğer taraf tan Reşadm da biraz a
ğır oluşu bu hattı Viyanahbr iç·n 
kolayca atılır bir hale getirebilir. 

Yeni merkez muavin Aliyi tanı
mıyoruz ve oyununu bilmiyoruz. 
Yalnız tanıyanlar ve oyununu b:len 
Ier bu futbolcuyu çek beğeniyor-

lar ve en iyi bir merkez muavin o
lacağını söyliyorlar. Su takdirde, 
muavin hattının CevS:t, Ali, Esat 
~eklinde yapılmasında büyük bir i- 1 
sahet vardır. Çünkü Esat sol mua- 1 
vin mevkiinde Reşattan, Ali de ! 
merkez muavin mevkiinde Esattan 
çok daha faydalı olacaktır. iki nok 
tanın birden takviyesi, tabiatile 
bütün hattın kuvvetlenmesi olacak. 
hr. 

Hücum hattında en iyi şey iki a
çığın ürat ve meharetleridir. Biz 
hücum hatlarında ötedenberi açık
ların iyi oluşunun en kuvvetli oldu
ğu kanaatindeyiz. 

Herhangi bir maçta dikkat edilir 
e , hasım müdaf asını karıştıran ve 

kalesini tehlikeye dü,ürcn sürat 
ve meharetle oynayabilen açıklar
dır. Bu hususta Niyaziye de Fikre
te de güvenebiliriz. Açıklara kıy
met verirken diğer muhacimlerin 
maçta mühim bir rol oynamıyacak
lıuım ileri sürdüğümüz zannedilme 
tıin. Tabiatile onların da bu işle bü
yük rolleri vardır. Öyle ise biraz 
onları tetkik edelim: 

Yarın son maçını oynıyacak olan 
''üstat,, iki seri açıktan sonra iki 
taraf ma fırsatçı iki oyuncu almı9-
br. 

Zekinin futbol tarzında en ka
rakteristik noktalar şunlardır: A
cıklara güzel pas verir, içlere iyi 
fırsatlar hazırlar. Şu halde hu hü
cum hattında oldukça meziyet gör
mek ve ümit beslemek h!ç te yan
ı., olmaz. 

E~er Fikret oynamazsa yerine 
rnl açık olarak Şefik oynatılacak
tır. O zaman hücum hattı, kıymet
ten bir miktar kaybetmiş olacaktır. 
Bütün bu iimit verici tahlilimiz 
bildiğimiz F enerbalıçe takımı üze
rine, yani bir taraftı dır. Bilmed" ği
miz (Viyana futbol takımı) oyun
cularını da tanımış olsaydık, iki 
takım arasında az çok bir mukaye
!iC yapabilirdik. B~. mukayeseyi an
cak yarın sahada yapab"leceğiz. 
Şimdilik Fenerbahçeye muvaffakı
yetler dilemekten ba!Jka yapılacak 
iş ynktur. 

Futbcl maçından evvel ve saat 
14 le yapılacak atletizm müsabaka 
larına gelince, en iyi Türk, Yunan 
ve Avusturya atletlerinin girecek
leri bu müsabakalara birkaç Türki
ye ve belki de Balkan rekoru kırıl
ması kuvveee beklenebilir. B.ıka-

işleri hakkında Vekillerin beyanatı 
dır, buyurdular. Biz de mutlak suret 
te düşünüNek kitaplarımız pahalı de· 
ğildir. Türkçe kitaplar fransızca ki
taplardan daha ucuzdur. ve bilhassa 
l'?'giliz . ve Amerikan kitaplarından 
nısbctsı:z sureite ucuzdur. Kitapların 
fiyatını ne kadar indirmek kabilse bu 
nu yapmağa çalışıyoruz. Ve küçük sı
nıflar için, ilk mekteplerde tek kitap 
u!iulüne gidilmesi de bu yÜzdendir. 

Vekil Bey bundan sonra eski eser
lerden bahsetmi~, bunun bütçe ve mü 
tehassıs meselesi olduğunu, maama
fih Meclise verilmek üzere bir kanun 
lnyihası hazırlanmış olduğunu söyle
miştir. 

Üniversite 
Maarif ıslahatı Üniversite ile çalış

mı~hr. Acaba yukandan mı ba§lama· 
h idi, a~ğıdan mı? Benim knaatim ~u
dur: Tuttuğumuz yol doğrudur. ) a
ni en yukandan batalmak lazımdır. Ü 
nievrsite bütçesi bir buçuk milyondan 
biraz afzladır. Halbuki ilk tedrisat büt 
çesi on iki milyon liradır. Oniveraite
de 300 kadar muallim, 3,500 kadar 
talebe mevcuttur. Buna mukabil ilk 
tedrisatta 14 bin muallim 560.000 ta
lebe mevcuttur. Binaenaleyh daha çok 
çabuk semere verecek bir işe giriştik. 
Yeni Onivemte sayesinde kuvvetli or· 
ta tedriaat muallimleri yetiştirebilece 
ğiz. Onlar da liseleri, muallim mek -
teplerini ve orta mektepleri yükselle 
cekler ve böylece yukarıdan a§ağıya 
doğru umumi bir kalkınma olaca~tır. 
1935 - 36 ders senesinden itibaren la
tanbul Üniversitesinin garp Üniversi
telerinin vaaatından yukarı olacağını 
kuvvetle ümit ediyorum. Bundan bir 
buçuk aene aonra vasatın fevkinde bir 
garp Üniversitesi memleketimizin icin 
de foaliyctte .l:>ulunacaktır. -

Üniversitenin diier bir faydası da 
al~ümul şöhreti haiz bir çok do-k
lor ve ulimlerin memleketmizide yer
l~esine sebep olmasıdır. 

Hep vakit hem paraca kazanıyor, 
ve hepimiz kendi memelketimizde 
kendimizi tedavi ettinnek imkanını 
elde etmiş oluyoruz. 

Üniversiteden ronra, ıslahat turası 
orta tedrisata gelmiı ve itte ele alın
mı;rtır. Peyderpepy ıslah edilecektir. 

Ecnebi liitaplan 
Srm Beyef;.,ndi Türklerin aleyhin-

de bazı Avrupa kitaplannda muhte
lif cümleelrin, kelimelerin bulunduk~ 
larından bahsettiler. La rus lugatin
de Türklerin aleyhinde ne olduğunu 
bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa gc 
ne La Rus da, '-Türk gibi kuvvetli ta
biTi kullanmıştır,, başka mileler için 
lhakaret nmi:z cümleler ,.ardır. Be· 
nün hatırımda kalan budur. 

Nafıa vekilinin beyanatı 
"- Memleketimizde ıimendifer si 

ya.seti takip ederken ve bunun için yÜz 
?1İlyon1arca lira 5al'federken, yolları 
ıhmal etmek doğru bir siya&et olamaz. 
Y ol}ar ~mendiferleri besleyen ve za
rurı yardnncılardır. Onun için bir ta· 
raftan şimendiferleri yaparken, yol
ları da yapmpak med>uriyetindeyiz. 

Bu sene 934 bütçesi için idarei hu
susiye bütçelerini tetkik ettirdim. Bu 
25 milyon lira kadar bir papra tutu· 
yor. Nafıa Vekaletine bu paradan 
zannederim 600 - 700 bin lira akdar 
bir para gelecektir. Bu para ile i&te· 
nilen yolları yapmak değil, tamiratın 
bile idame edihneainin imkanı yoktur. 

Maamafih denıiryolları ihtiyacını 
mühim aurette temin ettikten sonra, 
hükUınetin ınühim bir yol teıis.atile bu 
ihtiyacmuzı da bertaraf edeceğini ü • 
mit ediyorum ve böyle olma~n da ta
s.a vvur edilmİ§ gibidir. 
Rıhtım Şirketi sade menfaat peıinde 

Hilmi Bey (Malatya) - Herşeyi 
millile§tiriyorsunuz, te§ekkür ederiz. 
Fakat l~tanbul Rıhtım ~irketi hakkın
da ne dü~ünüyorsunuz? 

Nafıa Vekili Ali B. (Afyonkarahi
sar) - Efendim, lstanbul Rıhtım §İr
ketinin geçirdiği uzun bir devrin ta -
rihi ve imtiyazını ne suretle ve nasıl 
aldığı ve ne olduğu tetkik edildiği 
vakit görülebilir ki, İstanbul Rıhtım 
meselesi bir faciadan ibarettir. Rıh
tını firketi denıhte ettiği İ§i mukave
lelerde bize karşı borçlu olduğu veci 
ibeleri yapmryarak kendisiine ait olan 
mcnfaaıtleri elde etmekte devam et
miş.tir. Abdülhamit zamanından Meş
rutiyet devrine kadar şirket, her fır
sattan is.tifade ederek ağır siyaai taz
yiklerle bu vaziyeti idame ebnittir. 
Cümhuriyet hükl&meti vaziyeti yeni
den telıkik elnıehıtedir. Kendiaine, va 
zife!erini yapabilir.e belki tirketin 

Italyada 
--o-

Dünya Fut bol şampiyon
luğu maçları yapılıyor 
ROMA, 30.A.A. Dünkü gün, bey-

nelmilel spor için dünya futbol şampi
yonluğu ihzari müsabakalarına tahsis e
dilmiş bir gün olmuş ve ltalyanın muh
telif şehirlerinde müsabakalar yapılmış· 
tır. 

Alman takımı Floransada Belçika ta
kmu ile çarpışmış ve birinci haftayim bi
re karşı iki sayi ile Belçiknhlann lehi
ne neticelenmiş olmasına rağmen netice
de iki)•e karşı beş sayı ile Almanlar ga
lip gelmişlerdir. 

Torino Stadyumunda Fran11zlarla A
vusturyalılar karşılaşmışlardır. Her iki 
hnftayim bire karşı bir sayi ve beraber
likte neticelenmiş ve fakat oyun iki defa 
onbeşer dakika temdit edilmiı ve neti
cede Avusturyalılar ikiye karşı üç gol 
yapal·ak galip gelmişlerdir. Fransızlar 
i~ :n ... i goUerini bir penaltı sayesinde yap· 
mışlardır. Oyunun heyeti umumiyesi i
tibariyle Avusturyalılar orta bir oyun 
gÖı>termişler, Fransızlar ise kendilerin
den beklenildiğinden çok daha eyi oy• 
nannşlardır. 

ispanya takımı Brezilya takımı ile 
Triyestede yapmış olduğu müsabakayi 
bire lmrşı üç gol ile galip gelerek Bre
zil ya takımını müuıbaka harici etmiştir. 

Miianoda Çek061ovakya takımı milli 
Romen takımına bire karşı iki sayi ile 
galip gelmiştir. lsviçre takımı da çok 
güzel bir oyundan wnra Felemenk takı
mını ikiye karşı Üç gol ile yenmiştir. 
F clemenklilerin galip gelecekleri t ah· 
min edilmekte olduğundan dolayi bu ne
tice umumi bir hayret uyandınnıştır. 
Maearlılann M1&1rhlarla da yapmış ol
duklan maç çok çetin o?muş. Mamafi 
Macarlar ikiye karşı dört sayi ile galip 
gclmi: lerdir. Alışmam:§ olduklan ikli· 
me ve Yakup kavuran güneşe rağmen 
lsveçliler Bolonyada lngiKzlerle yap
mış olduklar unaçta hiç te onlardan aşa
qı olmadıklannı göstermişler ve hatta i
ki sayiya karşı üç sayi ile galip gelmiı
lcrdir. Nihayet kendi memleketlerinde 
oldukları hissiyle kuvvei rnancviyekri 
pek yerinde olan 1 tal yanlar Amerikalı
lara bire karşı yedi sayi ile yenerek re
kor sayılacak bir netice elde etm\şler
dir, 31 Mayıs pcrş!!mbe gunü dünkü maç
ların galipleri arasında aşağıdaki maçlar 
yapılacaktıT: Milanoda, Almany, lsveç, 
Bolonyada, Avustl!rya, Macal".İstan, To
rinoda_ ÇCkos1ovakya, lsviçre, Nnpolide, 
ltalya, ispanya. 

---o-

Altın ordulular 
Altmor ulular yum saat on dört 

te kongre için ihzari bir içtima ya
pacaklardır. 

hm, bu if hangi atletlere nasip ola
cakbr. 

On dört atlet' n müsabaka galip
lerinden herbirinin birer kupa al
ması da atletizmi teşvik edecek ye
ni bir hadisedir. 

"Milliyet,, kupasını alacak atleti 
şimdiden tebrik ederiz. 

Sadun GALiP 

F enerbahçe Sta~ 
iki sene evvelki 

modern 
adi 

bir 
saha; 

stattır 

F enerbahçe kulübünün illr ifi .ah ayı ltrqatan kara 
Jıvara çevirmek olma1tu •••• 

Türkiye sporunun b8.flıca ihti
yaçlarından bjri, seyirci ve sporcu 
için ayrı ayrı fenni şartları haiz 
stadlardır. Bizde bu ihtiyacı karşı
layan ilk modern stat hiç fÜpheıiz 
ki .f enerbahçe stadıdır. 

Eski (İttihat Spor sahası) nı bil
miyen!er, yeni (Fenerbahçe) stadı
nın bugünkü değişik hale nasıl bir 
çalJlma ve fedakarlık neticesinde 
geldiğini takdir edemezler. 

Daha eski zamanlara gitmeden 
bu stadın iki sene evvelki halini 
~yle tasvir edebiliriz: 

Etrafı gelili güzel çimlenmit bir 
düzlüğün ortasında toprak bir fut
bol sahası ... Bu sahanın etraf mda 
açılmış, fakat fenni bir tekle geti
rilmemiş bir pist ... Harap olmağa 
yüz tutmuf, boyaları solmuş bir 
kulüp b "nası ve bunun önünde ka
palı jimnastikhane usulü mimarisin 
de yapılmış çatılar altında beş altı 
yüz, nihayet bin kiti alabilecek iki 
tribün ... Bütün bunların etraf mda 
da direkleri çürümüş, çivileri pas
lanmış, her aralığı geçen bir seneyi 
hatırlatan tahta bi:r dıvar .• Da1ıa 
doğrusu b:r tahta perde ..• 

Bu tahta perdenin iğrenç halini 
yukardaki resimden anlayabilirsi-
mz. 

F enerba.hçe~ kulübü bu sahayı al-
dığı zaman ilk işi sahayı çerçeve
liyen bu kara lelteyi ortadan kaldır 
mak ve yerine mükemmel bir beton 
drvar koymak oldu. 

Ateltizm pisti tamir edildi, saha
yavaş yavaş çimlendirildi. KnJe di-

rekleri, ağları değ 
yircilerin yerinde 

Kulüp binası 
yandı, döşendi, i 
getirildi. 

Kubbeli ve dir 
kartı tarafına açı 
dı, daha sonra b 
rafından uzatıldı. 
Açık tribünler: 

fak saha düzeltil 
man meydanı ha 

En nihayet o 
tribünler de yıkı 
bün)e benziyen k 
pıldı. 

Y annki büyük 
geleceklerin gö 
sene evvelki adi a 
kortları, dayalı d" 
kemmel atletizm 
ve antreneman 
ku~atan beton dıv 
ları, altı bin kitin 
b.ırmasına müsait 
tribünlerle tam bi 
mu~lur. 

Yelkenli 
devri 

o 

BRISBANE, 30.A 
rından bildirildiğine 
ile dünya seyahatı 
Dominiki isimli iki 
bir gemi ile buraya 
liden hareket eden 
Atlas denizini açmı 
nalından bahrimuhi 
!arına akdar on iki 
etmiılerdir. 

M. Litvinof Cenevrede mühim bir nutuk s 
(Başt 1 inci sahifede) 

tirmemekte ve diğer devletler ve 
bilhassa Sovyet Rusyam komfula
n taraf mdan kabul edilecek her
hangi bir silahsızlanma planını ka
bule amade bulunmaktadır. 

Bir mukavele elde edileıhilmd< iç.in he 
men tekmil devletlerin muvafakati la
zımdır. Ve bir tek büyük devlet dahi 
bu işin ikim kalmasına sebep olabilir. 
Buna mukabil, emniyet tedbirlerine va
ııı olmak için itti.fak elzem değildir, o 
suretle ki, muhalif devletler bulunsa 
dahi, bu hal diğerlerini, emniyetlerini 
artıracak tedbirler tesisi için bağlannı 
daha ziyade sıkılattırmaktan hiç bir 
suretle menetrnemelidir. 

M. Litvinof emniyet meHlelerinin 
konferansa yabancı oh •• adığını bildire· 
rek sulhu veya Briand-Kellog misakı
kın:. Bir mukavele elde edilebilmek i
çin hemen tekmil devletlerin muvafaka
ti lazımdır. Ve bir tek büyük devlet 
dahi bu işin akim kalmasına sebep ola
bilir. Buna ır.ukabil, emniyet tedbirle
rine vaııl olmak için mittifak elzem de
ğildir, o suretle ki, muhalif devletler bu
lunsa dahi, bu hal diğerlerini, emniyet· 
lerini artıTacak tedbirler tesisi için bağ
lannı daha ziyade sıkılaştımulktan hiç 
bir suretle menetmemelidir. 

M. Litvinof emniyet meselelerinin kon
feransa yabancı olmadığını bildirerek, 
sulhu veya Briand-Kellog ırusakını bo· 

ömrü biraz daha devam edebilir. Fa
kat yapnıamakta temerrüt etmekte 
olduklarını görüyoruz. Şirketi, yeni -
den mukavelelerinin müzakeresine 
davet ediyoruz. Bu müzakereye arka 
daşlarımızdan Saraçoğlu Şükrü Bey 
me.mur o!nuıftur. Henüz müzakeratın 
&afhaları inki~af ebnentittir. 

Sular muelesi 
Sular meşelesi mernleketiınizde ma

alesef uzun zaman ihma ledilmiş bir 
me3cledir. Sulardan modern bir su
rette ü.t.ifade etmek iıi yeni meydana 
çllkmaya b&§lamıştır. Ve maalesef Na
fıa vekaletinin tetkilatı bu hususta 
QOık zaywftır. Elemanlanmız yoktur. 
ı,.i mühencli.ler y~ için, Yük 
acık Mü.bendi. Mektebine t.ahsitat ver 
dik. T ekniie az,ami kuvvet vereceğiz. 

zanlara karşı ıu veya bu cezayi derpiı 
eden teklifler yapılabileceğini söylemiş 
ve demiştir ki : 

" Bu iş, evvelce Fransız heyeti mu-
rabbasasının teklif ettiği misaklar ne
vinden mıntakavi ayn misaklarla itmam 
edilebilir. Fakat bu neviden emniyet 
tedbirleri mevzuu bahsolduğu zaman, 
istisnasız bütün devletlerin hukuk mu
s:ıvatı ne şüphe ve ne de tereddüdü mü
cip olmamalıdır. 

M. Litvinof, konferansın bütün devlet
lerin emniyetini muhafazaya ihtimam 
edecek daimi bir organ h-aline k&lbcdil
mesini teklif etmektedir. Konfernns, mil
letler cemiyetinin bir organı olmakta de
vam edecek ve cemiyete daha sıkı bir 
ı.urette bağlı olacaktır. 

CENEVRE, 30. A.A. - Havas ajan
sı bildiriyor : 

M. Barthou umumi komisyonda bu
gün öğleden sonra söz alacaktır. 

Komisyonun dünkü celsesi b'ir çok tef
sirata yol açacaktır. Cenevre hiç bir va· 
kit emniyet fikrinin bu derece müdafaa· 
11nı iıitmenUf, M. Henderson biç bir 
zaman zihniyetini bugünkü gibi fik"rle
riıÜn mel".kezin de göstennerniıtir Ev
vclce emniyetin ancak silabsızlanmndan 
ldoğa .,ileceğmi söyliyordu, dün cmni
tin sil8hsızlanmaya tekaddüm ettiğini 
bildirmiştir. Fransa ile müttefikleri Ce
nevrede hiç bir z:ırnan baıka bir tez mü
dafaa etrnemiJlerdir. M~ Daviı de ayni 
suretle söylemi§ ve silah ticaretinin 
kontrolu be men'i meselesinde Amerika
nın Cencvrede Fransa tarafından müda
faa edilen tezlere pek ziyade yaklaıt•· 
ğını göstermiştir. 

M. Litvinof'un diğerlerinden daha §Ü· 
mullü olan nutku da, Fransanın iki ıene 
evvel ~illetler c .... miyetine GCrdettiği tek-

life mahauı surette 
rini ihtiva etmekte 

F ranırz gazete/ 
P ARiS, 30. A.A. 
Litvinof'un s· • 

ranıı umumi komis 
dici nut~ matbuat 
yi karşılamnışbr. 
ki: 

- Litvinof taraf ' 
kirlerin heyeti wn 
bik bir taraf vardrr 
ile bugün sulhun 
bir yardımcı karııs 

Le Petit Journal 
- Bu nutuk fU 

ya kıymetli bir tea 
öte tarafından gel 
tatbiki altında. biç 
li.kkisini artık ih • 
lakki etmeye cesa 

ECho de Paris'y 
nutku, Paris, Moı 
çük itilaF arasında 
le müzaker edilip t 
gazete diyor ki : 

- lngiliz ve ita 
Litvinorun taarruz 
niyet tezine itti 
sainin akametle ne 
tini bqkalarmın -
de edecektir. 

Oeuvre"e göre, 
hirane, güzel •e Ö 
Bu gazetenin Ce 
muharriri şunlan 

u - Bu nutkun 
vetli oldu. Sovyet 
kı bir yakınlık tesi 
sayı muahaze ed 
yoktur." 

TALEBELERE ve AİLELERE 
Ecucbi lisanları tedrisabnda matebassıs 

BERLITZ MEKT 
Bütin yaz açık olup: müptedi ve müterakki ta 
kurılar vücude getirmek ıurctile tatillerden isti 

İşbu kunlar atideki liaaalarcla şimdiden ba 
Tlrkçe, Frawsızca, ln~ilizce. Almanca, ltalyA 
ISTANBUL - BEYOCLU,- 373. lıtiklil cad 



! 

1934 bütçesinin 
(Ba!ı 1 inçı sahifede) 

Kezalik malta.aebeciler noktum
dan fUDa arzedeyim ki yeni t.,.kil e
tlilen bir kolordu ve iki fırka muha
Miıeciliğine lüzum göriilmiqtür. Onun 
için bunlan ihdaa ettik. ilave edi!eo 
bu kadronun hepn iki bin lirayı teca· 
YÜ:z etmemektedir. Haaao Fehmi ~y 
(CümÜfhane) müfeıtit muavinlerinin 
ıı.zbğma işaret etti.Bir vilayet dört bet 
ııenede bir defa tcftit edilebiliyor. 
adetleri tezyit olun•un dedi. Maliye 
Vekili muavinlikelre müaabaka ile 
gençleri alıyoruz. Müsabakayı ciddi 
tutmMıtayız. Bu iti>!>arla talip d • 
Maahaza kadroyu doldurmak e.meli
miztlir, ceva&mı verdi. 

Adana, lzmir, Ankara, · Bursa ve 
lstanbul maliye tetkilatına münhasır 
olmak üzere yapılacak tetkilita dair 
layiha sörütülürken Malıye Vekili 
"' izahatı YWCli: • 

Yeni kabul edilen varidat kanun· 
lan macmince aanayi mü-seleri çok 
olan vilayetlerde ticaret erbabmm ka 
:aanç ..._ele gibi nrııi matralılan
nm daJuı cüzel abayeti için bu tetki 
lata 1İiz11m sördük. Hedefimiz bu tet 
luliııtm t"'oiiclir. latanbula bundan çok 
i&tifade ettik. 

Adli ye lBf kilatı 
Adliye te§k.ili.tı ve kadrolannda 

yapılacak tadlata dair layiha müz~ • 
kere edilirken HW..ü Bey (iz.mır) 
IM'llu: (T .... yiz raportorleri zaru~t 
ne4iceei olarak kabul edilmİ§tir. Bu za 
ruret temyi:ı:de d06yalann terakümün 
den doğmuştur. Bunlardan edilen is : 
tifade nedir? Vaz.ifeler daha temadı 
edecek mi? 

Adliye Vekili fU ceovabı verdi: 
Zarw-et elan devam ediyor. Bun· 

lann vazife alması yÜku çok haEiflet
mitıir. Öyle ümit ediyorum ki itler 
~- ıirdiii vakit tlahi birçok ha • 
lıümlerimiain bu kararlardan istifade 
etmeı.riai. t..a edwc l •ir. 

H;i..ıi ...,. • ...._. ....... 
Bamlan -tat.at · ......_ 

mı? Bunlann derecah arra ile ilaraz et 
meleri lazımdır. Temyız kararlan bu 
raportörlerin takdirleri ü:ı:erine cere -
yan ettiği için devamı herhalde mÜna 
aıp olmau geretlı:ir. 

Adliye Vekıli bunlardan i&tifade e
diyoruz. ve edeeeği:ı:. fakat temyizin 
vennit olduiu kararh.nn raportörle • 
nn raporlanna i&tinaden verildiğini 
aöylemeleri katiyen doğnl değildir. 
Bu rapoprlar üzerinde ~seı., b~
lerimızin yaptrklan tetkikler net1Ce • 
• - ·'e basıl ettikelri kanaati icdani-
..,~ d' 
ye ıizerine verilir. de ~· • . k b 1 Bunc'.an sonra her uç Jayıha a u 

edilmişıtir. 

ikinci celse 
Öğleden sonraki celsede. va~al 

Milçeai Ye müvazene-i umumıye layı.. f 
ı- cöriifüldü. Liyiha -ddele~ın 1 
ıniizakeresi ...........ıa muhtelıf batıp - 1 
ler aöz aldılar. 

1934 - 1935 ders aeneei zarfında 
mekteplerde leyli, ..-cani okuttunı· i' 
bocalı talelıe hakkındaki onuncu mad
denin müzakeresinde aöz alan Hüsn:ı 
Bey ( lzmir) bir maddede bir taahih 

lo.llMP.'l"-"'ıml teklif ederek dedi ki: __ ....... 
- Meeliain llll&kaadı tahsis edilen 

230 bin lira ile li.akal l 000 talebenin 
okuıturulmasıdır. Maddenin tahrir re. 
Jine Maarif vekaleti 1010 talebe oku· 
tamaz. Halbuki maksadımız daha faz 
launı okutturmaktır. Maddeyi ona gö
re taahih edelim. 

Maarif Vekili Hikmet Bey - Bu 
teklif p.yam temenni ve arzudur. Ya~ 
nız alelacele deiiiftirmiyelim. bellu 
ta~ miifküliı.t olur. ~i~ b!>'. ~; 
ıret olMm. Gelecek ae- ıçm INrisinı ,._.. 

Gelatuaroy •• 
Z61fll Bey (Diyanbekir) - Mecca 

., talebe okutmak üzere tahsiıat alr
yonunuz. Be.her efendiye 225 lira ayı 
n,........u:ı:. Galatuaray ve Pertevnı 
yale talebe almıyacak mısmız. Meccanı 
talebelerin yaln•z ucuz mekteplere a 
lmmaa.ı demokrasiye muhaliftir. Bu 
md<teplerclen çocuklar mahrum mu 
kalacakalr? 

Maarif Vekili - ~lecek sene bu 
p.yanı dikkat arzunuzu nazarı dik· 
kate Mmz. Benim filo imc:e ~ on zeki 
talmeyi her ....., ııecip Galat-ray 
sibi mekteplerde okuta.b. Bunu let 
kik edecetiz. 

Ziya Gemer 897 (Çanakkale) -
Zülfü a..,.in oözlerinden bir nokta na 
zan dıldı:atimi celbetti. Pertevniyal ı 

müzakeresi bitti 
lıezmi Uem silıi (loııJfa bakayalan) 
i-leri bala metkeplerimizjn ü:ı:erin
dedir. Maarif 'Nkibnden rica ediyo
nmı. Çoculdanmız okuduktan mekte 
bin tarihini önüne koyduğu zaman kal 
fayı hatırlamasınlar. 

Sım Bey (Kocaeli) - Onlan ya
panlar mekteplerine kenet; iaimler.ni 
ızafe etm~lerdir, para sarfetmitelrdir. 

Ziya Gevher Bey - Bizden ala • 
rak, Sın Bey, bizden alarak sırtnnız
dan alarak. ' 

Sırrı Bey - O halde valufnameyi 
değiftirin.iz. 
MU.leakıp maddelerjn müzakere3İn

de Hüanıi !:ley ( lzm,ir), geçen sene tah 
.U..t kıfayet elmediğônden kalan borç 
lara hiikümetin Ye encümenin bir I• 
viye şekli bulmaamı '*yanı tiil<ran 
gorduğünü ..,Y lemit Ye ilave etmiftir: 

- Anladıs- söre karpbğı bu • 
lwımay an borçalra bono verilecektir. 
&yle olmaaa Kli daha iyi olurdu. Çün 
kü &tandatlarRDıza nümuneö imtisal 
olacak bir maliyeye malik obnakla if
t.iluır ediyoruz. Biraz borçe geçinme 
bunu bonoya raptetmeği uaul ittihaz e 
denek hazine gene :<arar söriir. 

Huanü Beyin bu mütaleaaına bütçe 
encümeni namına Mükerrem Bey 
laparta cevap venli. Ve layöhanm he 
yeti umumiye.i reye konmadan evvel 
Hacı Meı-t Bey Kütahya IÖ:ı: ala -
nık, buğdayı koruma kanunile t-in 
edilecek aridatm bütçede ıöeterilme 
diiini İfaret ederek bu varidatın açık 
lan blmaum tehlikeli ıördüiiiinü IÖY· 
ledi. 

Bütçe encümeni namına Müker • 
rem Bey ile Maliye vekili Fuat Bey 
Melımet Beyin İtirazına cevap verc.ı
ler. Hacı Mehmet Bey bu izahattan 
tatmin ediL'llemiı gör.indü. Tel&}la 
küı....aye çıkarak dedi ki: 

- Meclis yaptığı bütçeye hiltlmdir. 
Ve otlU kontrol eden divan, maliye mıi 
fetti,leri ellernde bir teY görmek is
terler. Bu varidat bütç., seçeneye kon 
t..t •s+ ... illeri, "-trol ııııııecburiye • 
..... kahrler. 

Maliye Vekili F- Beır - NU
varida diye bütçenin 47 inci fa.tı var 
dır. Şose ve köprüler kanunu mucibin 
ce alman paralar idarei huswiyeuer 
için tahs.il olıman paralar nazım vari 
dat heubına geçer. Buğdayı konnna 
kanunu da böyledir. EBaM?n bu varida 
tm nerelere sarfedileceiin.i kanunu 
mahsus göstennektedir. 

Hacı Me'-t Bey - Maliye e
lsili muhasebei h~ye varidatından 
bahsettiler. 

Maliye Vekili - tdarei buouaiye 
biaeeai bakkDMla .c;,.ledim. 

Hacı Meı.- Bey (devamla) -
ldarei huMniye, mah....&ei huausiye
den gelir (gül\itmeler). Bir takrir 
veriyorum. Reye lronmaımı ric:a ec1~ 
nm. 

Neticede Mehmet Bevin takriri re 
ye koııdu. Kabul edilmedi. 1934 aene
;_; müvazenei umumiye layihaaı reye 
!u>narak 238 reyle kabul edildi. 

Reis Kaznn Pa~a - Üç tane mül -
hak bütçemiz kalmı,ıır. Onlan da ya 
nn müzakere edeceğiz diyerek, ya -
ını saat on dörtte toplanmak üzere 
celaeye nihayet verildi. 

Masraf bUtçesi 
ANKARA, 30 (A.A.) - Büyüle Mil

ld Meclisince müzakeresi intaç ve 
lıabul edilen masraf bütçeoi ıu suretle 
raksim edilmiştir: 
11. M. Meclisi: 
Itiyaıetic:iimıhur: 
1.iivaru muhasN>at: 
~d<ilet: 
.Şürayı De•let: 
latatistik umum müdürlüğü 
Dinayet i1leri: 
Maliye vekaleti: 
Düyunu umumiyet 
"&"apo ve Kadastro: 
C-.üıi.rük ve inhisarlar "' 
D ... iliye Vaaltti : 
Matbuat Müdürlüğü: 
Emniyet i§leri U. M.: 
Jandarma Um Ku.: 
Hariciye Vekaleti : 
Silıhat ve içtimai muave.t 
Adliye Vekaleti : 
Maarif V et.ileti : 
Nafia Vel<ileti : 
llrtisat V dcaleti : 
Ziraat v el<ileti : 
Milli Müdafaa kara: 

,, " .... : 
,, - deniz ' 

1' Seri faloriluılar ı 
Harita daireai : 

Umum y ... ün 

2.459.682 
386.792 
565.500 

1.153.321 
218.193 
180.504 
611.986 

12.245.839 
44.836.736 

1.094.112 
4.962.455 
4.217.908 

95.944 
4.107.499 
8.679.379 
3.085.140 
4.742.884 
8.663.478 
8.710.995 

12.402.807 
2.415.250 
4.987.611 

40.964.881 
4.583.774 
3.-.&18 
3.290.843 

603.505 
184.075.634 

MilJiyet'in tefrikası: 23· 

Tanıdığım Casuslar 
(Men. Knekaert'in hat1raalr•) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
adamın ~i sıra yürümeğe başla- 1 
mlfb. Herif kendi ayaiile idam e
dıleceği mahalle yüriıyordu. O gÜ· 
mm gecesi Madam (Servea) kırlık 
bir yerde yav~ yavaş kendine ge
liyordu. Gözünü açtığı zaman evve 
la yılsJızlarla kartılaştı. Kendisini 
fCjyle I> r yumrukladı elbiseleri sır· 
sıklamdı. Ve biraz doğrulunca ken
uiıini tarlalar arasında boylu b:ı
yunca yatar buldu. Başı çatlıy~c~k 
mıt gibi ağrıyordu, lıahrl~~a~ıld~
gi y.egane teY Alman zabıtının bı
raz da müstehzi bakıtlı gözleri idi. 
Binhir gayretle ayağa kalktı. Nere
de bulunuyordu yarabbi?.. Etraf 
zirifi karanlıktı. Tahmini bir yol 
tutturdu ve ana toseye çıktı. Sağa
mı gitmeli yoksa sola mı? Birden 
Lire birtakım sesler ititti. Bu sesler 
gittikçe yaklatıyordu. Gel~nlere ha 
fif titrek bir ıesle ıeslendı; bunlar . . 
devriye gezmekte olan Alman Jan· 
darmaları idi~ Madam (Serves): 

' - Ben neredeyim? diye aordu. 

Alman jandarmaları nerede bulun
duğundan bihaber olan bu acaip 
kadını böyle gece yarışı kartılarm
da görünce fafırdılar. İçlerinden bi 
riai ceYap verdi: 

- (Saint l..oran) hudut karako
lundan yarım mil mesafede bulunu
y~~sunuz. Şimdi siz bize cevap ve
rınız bakayım: Böyle geç vakit si
zin burada iiniz ne? 

Biçare kadın kekeliyerek batın· 
dan geçen garip macerayı anlat
mak istedi, lakin jandarmaların 
hayreti büsbütün arttı. Bu kadın 
aklını mı oynatmıttı yoksa? Kadı
nın sonu gelmiyen sözlerini kısa ke 
serek: 

- Lütfen bizimle beraber geli
niz madam, dediler. Size hududu 
ı;eçmek müsaadesini vermif olan 
zllhite götürelim de olanı biteni 
kendisine anlatırsınız. Jandarma
lar kadım hudut karakoluna gÖ
türdüler. Kadın kendisine asırlar 
kadar uzun ıelen birkaç saat bek-

Heraün bir .11azı 

Balıkçılar kahvesinde! .. 
Tarama Dergisi 
Fasikülü çıktJ 
I harfinden K harfine 

kadar olan kelimeler 
ANKARA, 30 (A.A.) - T. D. T. 

Hangi balıklar 
en çok 

çıkıyor, hangileri 
satılıyor? Cemiyeti umumi lri.tipliğinden: 

] - o.manlıcadan türkçeye IÖz kar
tılıklan tarama dernegi adile netredil
melde olan eserin 4 üncü fasilriilüde çık 
nuşbr. 

"Yunusbahğı ağa girince, nohut tanesi gibi yaş 
dô1cer, sıçan gibi de baıırır! .. ,, 2 - Bu fasikül 6 formadır. 1 har

finden K hariine kadar olan kelimeler 
bu fasikülde yer bulmuştur. 

Bal*çılar kahvesine henüz ııWmi§tim ki, \ 
borvcu bonıcu balık kokan bDtalıum in
ııanlar etrafımı aldılar. içlerinden en Yat· 
lısmı yanıma çnğırdun: 

- Size balıklara ait bazı şeyler sora
eağun! 
Başını salladı: 

- Dilimizin döndüğü bdar veri-
nz. 

Boş bir masa bulup oturduk. 
Ben soruyorum, o anlatıyor: 
- latanbul ıulannda kaç cins balrk çı

kar? 
Bu ıualim onu biraz dütündürdü. Fa

kat bir kere balık cinslerini saymıya baş
layınca arkasını kolaylıkla getiremedi: 

- Barbunya, tekir, mercan, gelincik, 
kaya, pisi, mirlam, mezit, lüfer, l=langıç 
levre&, ka:kan, iıspendek, kılıç, karagöz, 
cümüş balığı, kefal. .. 

Bıraksıun,
0 

belki daha sayacaktı. 
- Yeter bu kadarı. . • dedim. 
Balıkçı sözüne devam etti: 
- Bunlar, birinci sııuf balıklar ... Taş

lıkta yetştikleri için ıa, ba:ığı da derler. 
Etleri, hem beyazdır, hem de beıleyici
dir. 

- ikinci sınıf balıkları da 11rala baka
lnn! .. 

Sıraladu 
- Uskumru, hamsi, izmarit, İ•tavrit, 

strangilos, ispaı1, i!arya, orlrinos, tori4<, 
palamut.. • Canavarlar da var: Köpek 
balığı, keler, vatos, tırpana.. Kabukll! 
hayvanlar: lstridye, taıalc, midye, aşiva
dis, aoJine ..•• 

Sonra, beyaz etli deniz hayvıınları: Js. 
takoz, böcek, ayna, vapurya, çağ~, 
karidia ... 

- Balıkların en pahalısı? 
- En pahalısı barbunya ile tekir .•. 

Levrek le öyle ya. .. K.iloıu 80 kuruştan 
300 kurut arasında oynar. 

Bundan sonra, mercan gelir. 
Beyaz etli balıkların bu mevsimde, e. 

fendime &Öyleyim, ya tavasını yapmaJı, 
yahut hatlamaaııu.. . Balıkların ızgar .. 
zamanı, eylülde başlar §ubat!a biter. 

. ~~mevsimi, balıkların yailanma mev '. 
aımıdır. Artık yiyebildiğin kadar!.. En 
ağır hastalara bile doktorlar pmdi balık 
veriyorlar. Mazhar Osırum Bey az mı 
Yındı, balık yiyen çok YllfM diye •• Ya• 
§""elbette! .. Balık gibi ~ıda var mı dun
yada? 

On beş sün tekir balığııun h-.Iama
smı yapıp ye de gör .. Bak, nasıl semi
rirsin ... Nah fÖyle ,.ı:ırsun alimallah ... 

- Bugünlerde en çok çıkan balık han· 
gileri? 

Elile pencet"eclen, gösterdi: 
- Ş'! sepellckilere bir bak, anlarsın. 
- Palamut batta geliyor, demek ..• 
Başını ••. adı: 
- Palan; , &a,ıa ama, itiban olmadıJ.. 

- ~ ney~eyim? Palamutun büyüğü 
var, tonk. tonkten büyügü var sivri siv 
ri.ı. .ı büyüğü var, ı parmak .. Altı ~aı· 
maktan büyüğü var peço,·e .. 

Bunların beşi de bir familya.. Ama, 

!edikten --;onra kendisi~i kÖpürm~s
hiddetinden mosmor kesilmi' bi; 
zabit kar,ısında buldu. Bu zabit 
kendisine mülizim (Prassek) ile 
l:iulll\lmak iç· n hududu geçmesine 
iz'..1 vermif olan zahitti. Alman za. 
biti: 

.. - Kadın kocan nerede? Nerede 
~oyle bakayım. Diye avaz, avaz ba
gırıyordu. Kadın hu hiddet kar,ı
s!nda ~ü~bülün bunalıyor, ne söy
lıyecegını ş04ırıyordu. Zabit dahn 
fazla kendisini zapta muvaffak 
lamıyarak yumruklarını sıkmı' bir 
halde kadının üzerine yürüdü ve 
yumrukları havada, kar~ısında tir. 
tir titreyen kadını ezecekmi~ gibi: 

- Bana yalan söyleme, diye giir 
l~d~. Bundan birkaç saat evvel mJ
lazım (Prıusek)in ceseti (Sa'nt 
L?ren) tosesi üzerinde bulundu. 
8 .•carenin yüzü o kadar vah,iyane 
bır surette ezilmif ki tanınmaz bir 
hale gelmi,.Şayet üzerinde hüv:yel 
varakası zuhur etmemi' olmasavı>ı 
kendisini biz bile tanıya.mıyac~
tık. Müli.zimin refakatinde en son 
aörülen kimse i~e senin kocan im:,. 
Tahkikat bize bunu ıureti kat' iye
de ispat etti. Demek ki ıen ve ko
can mülazim (Praaıek)i öldürmek 
için hududu ıeçerek Holindadan 
buraya kadar celdiniz. Kocan ola
cak o katil mel'unu ele geçirince-

beş parmak bir mi? Hepsinde ayn ayn 
lezzet var! 

- En çok aranan balık? 
- Batta \lakumru gelir. Uokumruyu 

lstanbullular çok severler. ikinci sevilen 
balık, kalkan balığıdır. Ucuz olduğu için 
palamut ta çok satılır. 

- Balıkları , kaç türlü avlarsınız? 
- Çoook. . . V oltadan tut ... Paraketa· 

ya, venles"e kadar .• Ara yenle manyat 
var, tarlakoz var, gırgır var, ai var, dal
yan var .. 

Gırgırla her balık tutulur. l.ki kayık, 
açığa çıkarlar. Gırgmn yarısı bır kayıkta 
yansı öteki kayıkta ... 

Balık göründü mü, ağlarla etrafmı ku
§8. rrlar. Kayıklar yan yana gelince ağın 
altını kapamak için büyü_k iki ta' koyar
lar. . . O zaman, ağın içı olur bır havuz 
kepçe ile tutu tut, kayığa at!.. 

Bir gırgırla 3 • 4 motor dolduracak ba
lık tutulabilir. Gırgırın ağlanm, de:nir tel 
filan sanma. . . Pamuk ipliği yok mu, pa 
muk ipliği. . • l ş te o ... 

- Balık yatağı olan sular nereleridir? 
- lstanbulda balık yatağı yoktur. Çün 

kü bizim balıklar, serseri odal,ırlar. Hiç 
biri mekan tutmaz. Şubatta Marmaradan 
Karadenize geçmej;c başlarlar. 15 alus
loslan sonra da haydi Karadrnizden Maı 1 
maraya ..• 

Balıklan asıl be>liyen Karadenizdir. 
Tatlı ıulan çok olduğu için ... 

Balık, Marmara ya girdi mi zayıflar. 
Çünkü, burada hem su!ar tuzludur, hem 
de yem azdır. 

Bir aralık ihtiyar &a:ıkçıya sordum: 
- Bazı balıklaı ıes çıkarırlarmış, doğ, 

ru mu? 
Bu sualim, etrafımıza toplanan balık

çılarda alaka uyandırdı. Aralarında bir 
münakaşa: 

- Balık ses çıkaıır mı hiç? 
- Çıkarır ya .• 
- Geç be! .. 
- Sen o kadar bili.sin i,ıe ..• 
- Yahu kırlangıç balığı yok mu, kr-

langıç balığı. . . Ben i§te bu balığın buhu 
diye ağladığını duydum. Yüreği de çar
pıyordu zavallının . 

Bir başkası atıldı: 
- Yunus balığı, ağa girai mi, nohut 

tanesi gibi yaş döker. lnsmı gibi de ba· 
ğınr ... 

Söz döne dolaşa bizde az balık ııarfe
dildiği meselesine geldi. 

Balıkçıların, belli ki, en nazik daman· 
na dokunmuştum: 

Birisi dedi ki: 
_ Ah, beyim ah. • . Bizde balık niç.in 

yenmiyor, sana anlatayım. 
- Niçin yenmiyor? 
- Çünkü, balık pişinnesini bilen yokl 

Torik balığmın adını duyunca, bumunu 
kaparlar. Bir de ben pişirip flnna vere
yim de bak .. 

Bir kere balığı tuzlamaınak oonra da 

3 - Ankarada mebus Beyefendile
re dağıtılacak nüshalar B. M. Meclis.i 
umumi kitipliğine gönderilmiştir. 

4 - Cemiyetin kol ve bölüJderi a-
zasından olanlara verilecek nüshalar 
cemiyet merkezinden im:ı:a mukabilinde 
alınacaktır. 

5 - lstad>ulda kendilerine mektup 
gönderilmit olan zatlar devlet matbaası 
satış yerinden kenclilerine ait nüohalan 
aldırabilirler. 

6 - Ankara ve lıtanl>uldan başka 
yerlerdeki :uııtlar bulundukları yerin 
~ m;idürlüğünclen veya maarif me
murluğundan kendi adlanna sönderi· 
len nüshalan alacaldanlır. 

7 - Tarama clernqinin 5 inci fasi
külü de yakında çıkacaktır. 

Bulgar buğdayı 
-o-

Bu sene 23.538 ton 
ihracat yapıldı 

SQFY A, 30 (Milliyet) - Sof ya
dan Pariateki Santral Ôl'opeen okser
ver bildinliiine söre, Bu!sariatan, bu 
-m ilk üç ayında 43,020,000 leva 
luymetiacle 23,538 ton buiday ihraç et
mittir• 

Bu miktar 933 te 5,800,000 leYa 
kıymetinde 2661 tondu. lbraç edilen 
buğdayın mühim bir kısmı Belçikaya, 
geri kalanı da İsviçre ve Filistine sön· 
derilmittir. 

Yağmurlar 
DENiZLi, 30 (A.A.) - Dün og

leden sonra dolu ile karııık fiddetli bir 
yağmur yağnuf ve dolunun bağlara za
ran dokunmamlflır· 

ZONGULDAK, 30 (A.A.) - Zon
gu'.ıdak ve mülhakatına geceden itiba
ren feyizli yağmurlar yağmaktadır. Köy 
lü ve hallcın yüzü gülmüttür. 

EREYLI, 30 (A.A.) - Kazamız
da üç aydanberi hasretle beklenmeMle 
olan yağmur bu gece sabaha kartı 
başlamış ve ağır ağır devam etmekte
dir. 

Kurumak üzere bulunan ekin ve ot
lar bu yağmurla canlanacağı gibi do
lay11ile hasara uğrayan mahsulat la 

!au-t.ılmuttur. 

BOLU, 30 (A.A.) - Günlerdenbt
ri yağmur bekliyen Düzceye dün gece 
yansında yağmur yağmaya başlamışb·. 
Yağmur fasılasız devam etmektedir. 

!spanya ile ticaret itilafı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - lspaı-

ya ile 24 mayıs 934 taıihindc imza eıü
lcn ticaret itilafnames.i gümrüklere teb
liğ edihniştir. 

Mehmet Salih Bey değil 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Dev

let turası iıli karar heyetince ..ıemi ia· 
tihdmnma karar verilenler meyamnda 
balanan Mehmet Bey namındaki zatıa 
miilg11 Beyoğlu nüfua l>a~tibi Meh
met Salih beyin cılmadıiıRa karar ver· 
ıniflir. 

fazla yıkamamak li.zım. .. Bizim evlerde 
balığı çam&§ır gibi yıkarlar. 

Güneş altında ateş kesilen palamutlar
dan ağır, tiksindirici bir koku oturduğu
muz yere kadar geliyordu. 

- Y ıwk. . • 81?nlar kokacak .. Bari i~· 
racal yapılsa. .. diyecek oldum. 

Balıkçı, derin derin içini çekti: 
- Naaıl ihracat yapılır, a efendi ..• Yt t 

..;, lnn-vıa bir kalıp buz ... On paraya lı:r 
lıalık! .. 

M. SALAHADDiN 

( Arras) ta /ngiliz taarruzundan sonra J\lman yaralılan • • 

kadar seni hapsedeceğiz. Holan· yüzü param parça olarak bulunan 
~:ya avdeti bir daha rüyanda bile ~ı~~ cesedin üzerinde mülazi

.. eır.ezıin · seni mel'un seni! Bak mın buvıyet varakası çıkmıth• İtte f?: Alman ;&bitini öldürmek kolay ih~~r (Verh~en) bu a~tle bir 
mı imiş? Ben ıana gösteririm... baı~ı va~. layık oldugu cezayı 

Zabit efendi nutkuna devam ede tertıp ebn1'tı. 
medi. Zira kadm baydınqtı. 

Belçikalı hain (Lervau) Alman 
Alman ınülazimi (Pruaek)tir diye 

keri merasimle defnolundu. Zi
: (Saint Loren) fO&Hİ üzerinde 

v 
Polonyalı Stefan 

(Stefan) denilen bu delikanlı be 
niaa için ezeli bir esrar halinde kaJ. 

Sivasta spor 
Sivasspor klübünde s 

nelik kongre toplan d 

Sivaspor kulübü yeni iJare 
heyeti 

SIV AS, (Milliyet) - Şehrimi 
spor kulübü olan "Sivasspor., s 
nelik kongresini halkevi salonun 
akdetmiştir. Bir senelik çalıtma 
porları okunduktan sonra idare 
yetinin varlıkları tayanı arzu g 
rüldü. Ve müteakıben idare hey 
intihabına geçildi .. Neticede Fa 
Rept, Bakı, Şevki, Bekir Beyi 
yedek azalığa da Ahmet ve Neci 
beyler seçildiler. Mürakabe ıç · 
Ali Ri:ı:a, Bahattin Nazım beyi 
ekseriyetle seçildi. 

EIAzizde jimnastik şenlikleri 
EL.AZIZ, (Milliyet) - Şehrim 

de jimnastik tenlikleri geçen c 
ma günü ortamektet> önündeki s 
hada ortamektep talebeleri tarafı 
dan yapılmı,tır. Şenliklere birço 
talebe ittirak etmittir. Saat 1 d 
tenliklere jimnastik hareketleri! 
bqlanmış ve bütün hareketlerd 
ziyadesile muvaffak o!an talebele 
'iddetle alkışlanmıftır. Hareketi 
dan sonra da oyunlar yapılmıflır. 

Halk mektep talebelerini mu 
tazam bir fekilde yeti.tiren or 
mektep jimnastik muallimi Nadi 
beye tebrik ve takdirlerini beya 
etmiflerdir. 

Parlamentolar 
Konferansı 

ANKARA, 30 (A.A.) - Bu s 
ne lstanbulda toplanacak olan 
beynelmilel parlamentolar birlil' 
konferannna iştirak etmek üılere 
gelecek azanın gelit ve aicfftlerln
de devlet ve tark demiryolları Ü· 
zerinde nısıf ücretle seyahat etme 

!eri İcra vekilleri heyetince kabul 
edilmittir. 

Ücretlerin diğer memleketlerde 
olduğu gibi tren ücretlerile ahenk· 
tar olması için posta tayyarelel'i· 
le nakledilecek yolculardan sigor
ta da dahil olduğu halde latan
bul • Ankara için otuz latanbul • 
Eskişehir ve Ankara : E.kitehir i 
çin on yedi, y kında başlanacak 
olan İstanbul - Diyarıbekir hattın• 
dan İstanbul - Kayseri için elli, 
latanbul • Diyarıbekir için seksen 
iki buçuk, Eakifehir • Kayseri i
r,in otuz yedi, Eskitehir - Diyarıbe 
kir için 69,5 Ankara • Kayseri i
çin yirmi, Ankara - Diyarıbekir İ· 
çin 52,5 lira alınmaaı icra vekille. 
ri heyetince takarrilr etmittir. 

dı.Herne kadar (Alfons) kcndisiı e 
çok itimat eder id:se de nedense 
bilmem ben kendisine Alaaslıya 
kartı ğöaterdiğim tam ve mutlak j. 
timadı gösteremiyordum. D:ğer ta
raftan (Alfona)un da öyle önüne 
gelene inanacak ve saf bir adam ol 
madığını bildiğim halde nedense 
Lehli kalbimde bir türlü itimat ka· 
zanamıyordu. Bunun için de miite
addit sebepler vardı ki bu sebeple· 
rin hemen lıepsi ruhi idi.Biz kadın· 
lar bir kimseyi kafamızla değil kal 
bimizle tani muhakememizle de
ğil hiasimizle tetkik ve muhakeme 
ederi:z. (Stefan Piltovilz) uzun boy 
Ju yakıtıklı,kömür gibi karakat ve 
gözlü yakıtıklı bir delikanlı idi. Ma 
nida.r gözleri mütemadiyen dalgdl 
dwuı, dudaklarından tebeıaüın 
eksik olmazdı. Maamafih kend si· 
nin icabında gözünü aletten esirge
miyecek derecede olduğunu da (Al 
fona) tan müteaddit defalar ititıni1 
tim. Lehlinin bir· meziyeti daha 
vardı ki o da birçok lisan ve lehçe
lere kendi ana lisanına olduğu k:ı· 
dar vi.kıf bulunması idi. Hele al· 
mancayı ve fransızcayı bu millet'er 
efradından imiş gibi pürüzsüz ko
no.; uyordu. 

(BitmeJi) 
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MAHKEMELERDE 
-------
Bir emlak 
Dolandırıcılığı 

1 
POLiSTE 

1 Havuzda bir 
Yeni meb'usumuz 

Ankaraya gitti 

l Ceset bulundu 
Yeni İstanbul mebusu Meh

met Ali Bey dün Ankaraya hare
ket etmiştir. --o--

Bir kadından paraları al-
mışlar, evi vermemişler 
Zabtıa dün Adliyeye dolandırı

zılık yapmaktan suçlu 3 kişi sev
ketmiştir. Bunlar Fuat Bey ismin
de bir zatla Koco ve Mihal ismin
de iki emlak deİlalıdır. İddiaya na 
zaran Fuat Bey Andon Kosti ismin 
de bir adam tarafından biri kiraz, 
diğeri Dalya sokaaında iki evi sat 
ınak ve kiralamak

3 

üzere vekil edil 
miştir. 

Mihal Efendi Vasiliki isminde 
bir kadın bulmuş ve Koco efendi
nin delaletile bu kadını Fuat Beye 

1 
tanıştırmış ,,e Kiraz sokağındaki 14 
numaralı evin satılması için pazar 
lığa başlanılmıştır. 

Neticede evin bin liraya Madam 
Vasilikiye satılması kararlaştı: ıl -
mış, madamdan 250 lira da pey ak 
çesi alınmıştır. ;: akat her neden· e 
bu 250 li 1'. pey akçesine mukabil 
Madamın eline bir deyin senedı ve
rilmiş, bir de aylığı 25 liradan ve 
bir seneliği pepşin olmak üzere bir 
konturat yazılmış ve bir takriple 
Madama imzalatılmı9tır. 

Bir müddet sonra madam dolan 
dırıldı~ını anlamı~. ferağ muamele 
si yap;lmadığı. evin kendisine tıp 
kı bir kiracı gibi teslim edilmek i• 
lenildiği için zabtaya müracaa~ et
tniş, neticede işin biraz şüphelı ol
dllğu görülmüş ve maznunlar Adli 
Yeye sevkolunmu,tur. Sultanahmet 
ikinci sulh ceza hakimi Sal hattin 
Bey suçluların tevkifine ve evra -
kın aidiyeti cihetile Beyoğlu mah
kemesine sevkedilmek üzere Müd
deiumumiliğe iadesine karar ver
miştir. 

Maslak yolu faciası 
Maslak yolunda 3 kitinin ölümü 

bir kişinin de yaralanmasına se
bep olmaktan rnçlu Albert Tara
gano Efendi ile soför Hakkı Efen
dinin muhakem~lerine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edil
nıi,tir. Dünkü muhakemede dinle
nilen Hukuku umumiye şahitlerin
den b'4ka 20 tane de müdafaa 5a
hidi dinlenilıni,tir. Muhakeme di -
ğer but noktaların daha tamiki i
çin ba,ka güne hırakılmı,tır. 

Karısını öldüren gardiyan 
Sultanahmette Firuzağa camii 

İçindeki bir evden karısı Hüsniye 
Naime Hanımı öldürmekten suçlu 
Gardiyan Hasip Efendinin muha
kemesine dün devam edilmif, bazı 
~bitler dinlenilmit, ~u me'.!:an~a 
maktule ile münasebetı oldugu ıd
dia edilen Bekir Sami Bey de din
lenmiş, Bekir Sami Bey tanıtıklığın 
ailevi bir dostluğun hudutlarını te 
cavüz etmediğini söylemiş, muha
keme batka güne bırakılmıt,ır. 

Ed:rnekapı cinayeti 
B" gece Edirnekapı haricinde 

bah ır ~·" Arnavut Recebi öldür-
çev~. N k" -

llJ kt n suçlu bahçevan ana ının e e d" _ 
muhakemesine de un aıpr ~~a 
mahkemesinde devam edılmı,tır. 
Dünkü muhakemede Y anakinin 
gözlerinin rüyet derecesini tayin 
eden Tıbbı Adli raporu okunmut
tur. Muhakemenin devamı başka 
güne bırakılmıştır. 

Neşriyat davaları 
Milli Türk Talebe Birliği tara

fından ne4redilmekte olan B~rlik 
gazetesinde yapılan bazı ne,rıyat, 
bilhassa Tramvay Şirketi mevzuu 
bahsedilerek yazılan yazı Matbuat 
Kanım.una muhalif görülmüt, gaze · 
te aleyhinde kanuni takibata haşla 
nılmıştır. Dün uçüncü ceza mahke 
mesinde bu davanın rüyetine bat
lanılmış, Birliğin reiri Zeki Bey 
ttıahkemeye gelmiş, fakat mecmua 
nın netriyat müdürü Sedat Beye 
tebligat yapılamadığı anl'.'tılmış, 
tnuhakeme Sedat Beye teblıgat ya
pılması İç· n başka güne bırakıl • 
tııı:;tır. -

iki katil kardeş 
Kız kardeşinin evlenmesine mü 

&aade etmedigi için Celal isminde 
bir genci taammüden öldü mek -
len sudu Hacı ve Hakkı isminıleki 
iki ka;·desten biri evvelce idama, 
diğeri de 18 sene hap.e m~.hkum ol 
mu,, faakl t~myiz mahkemesi b.u 
kararı usul noktasından nakzetm1ş 
ti. Dün bu davanın nakzen rüyeti
ne ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Hava hücumlarına karşı 
Yarın saat on buçukta üniver

site konferans salonunda hava hü
cumlarından korunma hakkında 
umumi bir konferanş verilecek-

Hüviyeti ve nr s1l öldüğü 
tahkik ediliyor 

Dün sabah, Kağıthanedeki 
tuğla harmanlarmdan birisinin 
havuzunda bir ceset bclunduğu
na dair jandarmaya bir ihbar ya-
pılmıştır. ' 

Bunun üzerine derhal Kağıt
haneye gidilmiş ve Mader Beyin 
gazinosu arkasında Hüdaverdi 
Efendiye ait bulunan tuğla har
manının bahcesinde bir cesetle 
karşılaşılmıştır: 

Yüzükoyun vaz.iyette bulunan 
ceset, harmanın bahçesinde elli 
metre uzunl:ığunda , 20 metre ge
nişliğindeki bir havuzdan çıkarıl
mıcı ve jandarma karakoluna nak
ledilmiştir. Cesedin üzerinde ha
fif bereler görülmüş tür. 

ihbarı yapan bekçi Şihinkaıa
hisarlı Halil oğlu Hüseyin ifaae
sinde, sabah erkenden o civardan 
geçerken havuzun içerisinde bir 
ba~ gördüğünü ve iÜratle haber 
verdiğini anlatmıştır. 

Jandarma derhal tahkikata baş
lamış, ve bazı kimseler. zannaltı
na ... tınmıştır. Maktulün hüviyeti 
henüz tesbit edilememiştir. 

Bir çocux küpte toguldu 
Dün Karagümrükte, küçük bir 

çocuğun ölümile neticelenen feci 
bir kaza olmuştur. 

Karagümriikte Cami sokağın
da bir numaralı evde oturan Gül
süm hanım, dün sabahleyin, E
min isminde dört yaşındaki çocu
ğunu evde bırakarak sokağa çık
mıştır. Evde yalnız kalan küçük 
Emin bir müddet ötede beride o
yalan:nış, bir aralık odada yere 
gömülü bulunan ağzı açık bir kü
pe yaklaşmıştır. 

Su almak üzere uzanan çocuk
cağız , müvazenesını kaybede
rek tepesi aşağı küpüpn içersine 
yuvarlanmış ve suyun iıçerisinde 
çırpınmağa baılamı~tır. 

Küpün içerisinde yarım saat
ten fazla kalan çocı:k, baygın bir 
hale geldiği urada, eve dönen an
nesi tarafından dişarıya çıkarıl
mış , derhal bir doktora götürül
müştür. 

Bir müddet sonra da, Guraba 
hastahanesine kaldırılan çocuk o
rada ölmüştür. 

Zabıta tahkikata 
mektedir. 

Toslaşma 

devam et-

Dün sabah saat 10 da Samatya 
Tramvay istasyonu~da duran bir 
otomobil, Aksaray cihetinden ge
len bir tramvay arabası çarparak 
hafif rnrette zedelenmesine sebe
biyet vermi,tir. Otobüs şoförü Beh 
çet Efendinin, 16 numaralı tram
vay arabası da vatma:n Alaettin 
Efendinin idaresi bulunmakta idi. 

Sıhhat rnü.rakabe merkezi 
lağvediliyor 

İstanbul verem dispanserinde 
ifayi vazife eaen İstanbul srhhat 
mürakabe merkezi hazirandan iti
baren lağvedilmiştir. Ve bu teş
kilattan açıkta kalan memurlar 
Edirnekapıdaki hıfzıssıhha mer
kezi binasınd~ çalışacaklardır. 

Hıfzıssıhha merkezinin seı-ta
bipliğine sıhhat mürakabe merke
zinden açıkta kalan doktor Kutsi 
Bey tayin edilmiştir. Bu suretle 
eski mürakabe merkezinden açıkta 
kimse kalmış değildir. 

İki asarıatika alimi geldi 
İrak ve İranda bir tetkik se

yahatine çıkmış olan Fransız a
sarı atika enstitüsü müdürü Mös
yö Gabrid refakatinde İngiliz 
mütelıaısıslarmdan Sir Aurel 
Stein bulunduğu halde şe.'ırimize 
dönmüştür. 

Mösyö Gabriel seyahatinin son 
kısmını Sir Aurel Stein ile bera-
ber yapmıştır. Sir Aurel Stein 
72 yaşında bir kaşiftir. A:?.Oren 
Kaşmir ve Cenubi İranda tetki
kat yapan bir heyetin başında bu
lunmuştur. 

Sir Aurel Stein Orta Asyada 
birçck keşiflerde bulunmuş ve 
Türkistan tarihine ve etnoğrafi
sine dair mül>inı bir eser yazmış
tır. ingiliz alimi şehrimizde kal
dığı müddetçe Fransız asarı ati
ka enstitüsünün misafiri olacak
tır. 

1 Küçük haberler 1 
'f. Pazar günü halkevinde Zon

gulaak kömür havzasının inkişa
fı hakkında sanayi müdürü Refik 
Bey tarafından bir konferans ve
rilecektir. 

"" Ankarada bulunmakta olan 
İnhisarlar umum müdürü Hüsnü 
Bey dün sabah şehrimize gelmiş
tir. 

'f. Rusyada beynelmilel roman
tizme kongresine iştirak etmiş mu
raMıaslardan Sıhhat vekaleti neş
riyat ve istatistik müdürü Zeki 
Nasır Bey dün avdet etmiıtir. 
Bugün Ankaraya dönecektir. 

İstanbul altıncı İcrasından : Mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer paltoluk 

kumaı açık arlhrına suretile 2-6-934 ta
rihine müsadif cumaertesi günü saat 

17-18 kadar Beyoğlunda istiklal cadde

si Tokatlyan karşısında 257 No.lu ve es

ki lıtanbul Palas otelinde Pilioris efen

dinin terzihanesi önünde satılacağından 

talip olanların mahalinde hazır bulun~-

cak memuruna müracaatları ilin olu-
nu~·. (17150) 

Ekmek, Et, Erzak 
ve yaş sebze münakasası 

istanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: 
Nafia Fen Mektebinin 934 malı ııeneııine ait Ekmek, 

Et, Erzak ve Yaş Sebze ihtiyacah kapalı zarf usulile mevkii 
münakasaya konulmuş ve fia tlar mutedil görüldüğü takdir
de Haziran 1 O uncu pazar günü saat 1 O da ihalelerinin icrası 
mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin şartnameleri gör
mek üzere Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri öğleden 
sonra saat 16 ya kadar Gümüş Suyuda kain Mektepteki Mü
bayaat Komisyonuna müracaatları. (2499) 2885 

Darphane Ve Damga Matbaası 
üdürlüğünden: 

Darphane ile Damga Mat baasmda mevcut bir kısım tor-
ne, pres, zamk, zimba makina ve aksamı hurda demir kırpın

tı deri ve kaat, nikel, balar ve lurııun remadı ve bazı mücev
herat ile altın ve gümüş evani ı.ıleni ınüzayede usulile satıla
caktır. Listelerini ve şeraitile ınüzayede tarihlerini anla
m<ı.k ve eşyayı görmek için 5 Haziran 934 den itibaren her 
giın saat 14 : 17 ye kadar l\1ulıasebeye müracaat edilmesi i
lan olunur. (2833) 3075 

ı ___ tS_T_A_N_B_U_L_B_E_L_E_D.-,lY.;;.,E;;;S;;;.;;1;...;.lL.;..A_N_L..;.A_R_I __ , 

Topanede tephirhane ya '1 nda mevcut ahşap baraka en
kazının 10-6-934 tarihine mür.adif pazar günü Beyoğlu Kay 
makamlığı ve B. Ş. Encümenince bilmüzayede satılacağı ev 
velce ilan edilmiş idi. Bu kere görülen lüzum üzerine mezkur 
enkaz pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar 2 Haziran 934 cu 
martesi günü saat 14 de kadar Beyoi!"lu Kaymakamlığı v~ 
B. Encümenine müracaatları. (2891) 

lstanbul Telefon TürkAnonimŞirketinden: 
1) Metni aşağıda gösterilip obligas

yon ve ilmuhaber (Sertifika) hamille
rine teklif edilecek olan itilafnameyi 
tetkik ve şera:tini kabul ve tasvip etmek 
zımnında şi.ı·kctin fevkalade heyeti u
ınumiyesi şirketin lstanbul'da Tahtaka
lcde k.'\.in Telefon hanındaki idarehane
sinde 30 Haziran 1934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 10 da içtima ede

ce ~ i iliın olunur. 

nnlayyen faize müteallik kuponun ibra· 

zı mukabilinde eı·tcsi senin Haziran ayı
nın otuzunda ya sonra tediye ed~1ecek
til'. 

• \'C seli.1'-.iyeti olmadığı karargir olmuş
tur. 

..!) Aşağıda muharrer mukarreı·atı tet
kik ve münasip görüldüğü takdirde ka
bul ve tasvip etmek zımnında ,irket ob
ligasyon hamillerinin heyeti şirketin l ı
t.>nbul'da Tahtakale"de kain telefon ha
nındaki idarehanesinde 30 Haziran 1934 
tarihine müsadif cumartesi günü ıaat 

10 ,5 da içtima edeceği ilan olunur. 
3) Aşağıda muharrer mukarreratı 

tetkik ve münasip görüldüğü takdirde 
kabul ve tasvi.p etmek zımnında şirket 

ilmuhabeı·l~ı~ (Sertifikaları) hamilleri
nin heyeti Sirketin lstanhulda Tahtaka
lede kain Telefon hanındaki idarehane
sinde 30 Haziran 1934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 11 de içtima ede

ceği ilin olunur. 
1 )Atido yazılı muka."Teratta'münderiç 

zirdeki tabirler, ibare o yolda icap veya 
kabul ettiği vakit aıağıdaki manayı ifa
de edeceği karargir o~mu~tur. 

'
1 Tahvilat" tabiri ihraç edilmi~ olan 

veya o kabôlden hali hazırJa bükmü kuv
veti haiz olan tahvilat demektir. 

'' Tahvilit hamilleri " tabi.ri vak;t va· 
kit tahvilat hamili olanlar demektir. 

'' lt:nuhaberler " (Sertifikalar) tabi
ri ihraç edilmiş olan veya o kahild n ha
li haz•rda hükmü kuvveti ha~z o~an ilmu· 
haberler (Sertifikalar) demektir. 

"' llmuhaber hamillei " (Sertifika 
hamilleri) tabiri vakit vakit i!muhaher 
ham:lleri dem<lctiı·. 

" Obligasyon " tabiri hem tahvilatı 

hem de ilınuhabederi (Sertifikaları) i
lade eder ve ikisine de famildir. 

" Ohligasyon hamilleri " tabiri hem 
tahvi-at bem de ilmuhaber (Sertifika) 
hamillerini ifade eder ve her ikisine de 

şamildir. 

2) Şirketin İştira ettiği ve hali ha
zırda yedinde bulundurduğu (3.700 ln
giliz liralı reisülmel kıymetinde) 37 a
det tahvil ve - (396 İngiliz lirası itiba
rı lnymetinde) 18 adet llmuhaber (Ser
tifika) derhal tirket tarafından fe•hu ip
tal edileceği ve tekrar istar edilmiyece· 
ği gibi yerlerine başka tahvilat ya ilmu
haberler (Sertifikalar) çıkanlmıyacağı 

karargir olmuştur. 
3) Obligaıyonlar Reisülmalinin şir

ket tarafından tediye tarihi, aşağıdaki 

12 nci karann ahkamına tabi olmak şar
tile, 30 Haziran 1934 den 30 Haziran 
1951 'tarihine talik ve tehiı· edilmesi 
karargir olmuttur. 

4) Bilciimlc obligasyonlar üzerindeki 
faizler, muayyen olan senevi C'""c: 6 hesa
bile her altı ayda Kanunusani ve Tem· 
muzun birinci günü obligaıyonların tem· 

dit edilen vadelerinin inkizasına kadar 
ve o tediyeye ır..absuı kuponların ibrazı 
mukabilinde vacübül tediye olmakta de
vam edeceği kararg-ir olmuştur. Şirkot 

de obligasyon hamillerinden her biri İne 
talep vukuunda İstanbul i<larchanesin ... 
yahut Londra (lngiltere) deki müsec
cel idarehanesinde Obli~aıyonların ibra .. 
zt ve zahrrna itbu kararın kaydi muka· 
bilinde mezkur altı aylık faizin tediyesi 
için 34 adet kuponu muhtevi birer yeni 
ya;ırak verecektir; mezkur kuponların 
birincİ•İ 1 Kinunsani 1935 tarihinde ve 
sonuncu•u 1 Temmuz 1951 tarihinde te
diye edilecektir. 

5) P.1ezkUr muayyen faize iliveten ıir. 
ket eshamına faiz ya bissei temettü na .. 
mile senevi yüzde 2 1 2 veya ziyade ve 
her halde r;, 5 den dun bir mikdar tedi
ye eylediği ııenelerde obligasyon hamil
lerine obligasyonlar üzerine o •ene için 
senevi r;, 1 /2 hesabile bir munzam faiz 
tediye edeceği, bu suretle o ıene için 

obligaayon faizinin yekunu % 6 1 /2 a 
baliğ olacağı karargir olmuttur. Şirket 
eıhamına faiz ya hlııei temettü nami ... 
le senevi '"~ 5 ya ziyade bir mıkdar te
diye eylediği her sene ohligasyon ha
millerine obligasyonlar üzerine o sene İ· 
çin senevi ":o 1 hesabilc bir munzam faiz 
tediye edeektir. Bu karar mucibince ob
ligasyonlar üzerine her sene tediyesi i· 
C'\P eden munzam faiz ertesi senenin ilk 
altı ayı için tediye•İ iktiza eden muay
YGll faiz ile beraebr mezkur altı aylık 

6) Şirket Obligasyonların cümlesini 
Y> bazısını o!:ıligasyon hamillerine altı 
ay evvel itfa etmek husundaki niyetini 
haber vermek suretile itfa edildiği tari
he nazaren af"ğıda gösterilen bedel mu
kabilinde itfa etmek ( rachat) hakkı

nı haiz olacağı karargir olmuştur. Şöy
l~ ki : 

itfa tarihi l tfa edileceği bedel 

30 Haziran 1937 den evvel Prim <;c 3 
30 Haziran 1937 de ya sonra 
Fakat 30 Haziran 1942 den 
evvel Prim t""'r 2 
30 Haziran 1942 de ya sonra 
takat 30 Haziran 1945 den 
evvel Prim r;. 1 
30 Haziran 1945 de Başa bat 
ve bu gibi ihbarnamede muayyen müd

detin inkizaunda, haklarında bu •uretle 
haber verilecek: obligasyon1ar uzerine te 

diyesi İcap eden reisülmal vacibültediye 
halini kesbeder ve ıirkette o suretle 
mebliğı mezküru ona müteferri prim 
ve geçmiş günlerin faizile beraber tediye 
edecektir. Şu şartlaki her ne vakit oJursa 
olsun obliga!yonJarın yalnrz bir kısmı· 
nın itfa:ıına karar verdjği takdirde, itla 
edilecek obJjıtaıyonlaı· ~ağıda gösterilen , 
şekilde yapılacak kur'a ke~idesile tayin 
edilecektir. 

Kezalık şu şartla k: zirde muharrer 
12 nci karann abka:nı mucibince obli
gasyonlar reisülmali 30 Haziran 1945 
den evvel her ne vakit olursa olsun der· 
hal vacibültediye halini kcsbettiği tak
dirde, mezkür karar mucibince tediyesi 
icap eden reisülmaller işbu fıkraya tev· 
fil<an şirk:>t tarafından ihbar vukubul
ması hasehile vacibültediye halini ikti
sap etmi' ve cümle ob)igasyonlann reİ· 
•ülmali derhal vacibültediye olduğu ta
rihte inkiza etmiş gibi aynı prim ile te· 
diyo edilecektir. 

Obliı:asyonlar zirde beyan edilen ah
kama tevfikan müterakim bir itfa akçe
si vaııtasile itfa edileceii karargir o1-
muıtur. Şöyle ki : 

(A) Bin dokuz yüz otuzbet senesi Ha
ziran ayının onbeşinde ya daha evel ve 
onu müteakip her sene Haziran ayrnın 
onbefinde ya daha eve] şirket oblig-as~ 

yonlann itfasına mahsus itfa akçesi ola· 
rak senesi zarfında kularulmak Üzre 
10.606 lngiliz lirası ile itfa akçesile mu· 
kaddema mübayaa ya itfa edilmiş ya it
ia için kur'a çekilm: bilcümle obliras· 
yoıJarın bir senelik faizine (Irat vergi
si ''lncome Tax" hariç olarak) muadil 
bi.r meblağ tedarik ve tahsis edecektir. 

(B) Şirket her sene hu gibi itfa ak
çesini, mübayaa yahut fıkrai sah•kanın 
son kısmı ahkamınca ertesi Haziranın 

30 undan eve! §İrketin itfa edebildiği fi
yatı (ki aıağıda itfa fiyatı cariyesi de
nilecektir) tecavüz etme:nek ıartile her 
ne fiyat ile olursa olsun ahara teklif ta· 
rikile obligasyonlann itfasına ha11ru tah
ıis etmek hakkını haiz olacaktır. Her 
hoılde şu şartla ki senesi için tahai5 edi. 
len itfa akçesi, mübayn yahut ahara td< 
lif tarikile itfa hususundaki haklann is
timali auretile Haziranın onbeıine kadar 
tamamen sarfedilmemiş ise, kabili İsti
mal olarak kalan bakiye a,ağıda göıte-

' riJdiği veçhile kur'a ile obligasyonların 
itiasına derhal tahsis edilecektir. 

(C) itfa akçe•i ile obligasyonların 

itfası zımnında her kur'a keşideıi akabin
de derhal şirket gazeteler vasıtuile me
baliği ve keşide kılınmış tahvilat ve il
muhaberler (Sertifikalar) ın numarala
rını ilin ve bunlann itfa fiyatı cariyesi 
ile gelecek 1 Kinunsani de itfa edilece
ğini beyan edecektir. Mezkür tarihte bu 
•uret!e ketide edilmit tahvilit ve ilmu· 
luıberler (Sertifikalar) tahhnda tecliye•İ 
icap eden reisülmaller itfa fiyatı cariye
ıi hesabile vacibültediye halini kesbede
cek ve hu gibi tahvilat ve ilmuhaherler 
(Sertifikalar) şirket tarafından olvechi
le itfa edilecek ve bunların hamilleri ip
tal edilmek üzre ,irkete iade etmek mec
buriyetindedirler. 

8) işbu kararlar ahkamına tevfikan 
mübayaa :ı:'a itfa edilmiş bilcümle ohli
gRsyonlar iptal edileceği ve ıirket de 
tekrar istar etmek maksadile hüküm ve 
itibari haiz bir halde h zetmeğe hakkı 
olmadığı gibi onları tekrar istar ya yer
lerine baı'<a obligasyonlar çıkarmak lıak 

1 Haziranda Açılıyor 
GÜZEL OR AN ÇiFTLf Gt 
Kadıköy • Acıbadem - Küçük Çamlıca 

Here ün Kadıköyfn.len mu11t:ızam otobrs serv:slui yapılacakt r. 
[17106] • 3099 

Yalova ıef erleri 
Akay fşletrnesinden: 

2 Haziran 934 cumarte.•i nkşammdan itibaren köprü- ' 
den Yalovaya cumadan maada zünlerde saat 18,00 de cuma 
g-ünleri ise 20,00 de ve 3 Hazirarı 934 Pazar sabahından iti
baren de Yalovadan - Köprüve her gün 6,15 te olmak üzere 
mevcut tarifeye bu seferler ilave edilecektir. 

Tafsilatlı ilanlar iskelt>ler e a&ılmıştır. (2832) 
3074 

9) Her ne vakit i~bu k•rarlar ahkamı
na tevfikan itfa için obligasyonlann 
kur'a keşidesinin İcrası icap eder ise. 
ıiı·ket bu kur•ayı erkinından birisine 
Londra'daki mÜ•eccel idarehane•inde ve
ya Londra'da münasip başka bir mahal
de ve bir noter huzurunda yapt.racağı 

karargir olmuştur. Bu misillü ketidcler· 
den her biri, çckilme•i iktiza eden obli
gasyon nukdarının intihap ve tayin.in! 
muvafık ve m:.inaıip olarak tirketin ta· 
yin edeceği (Noterin makul tuvibine mu 
karın olmak ıartile) surette icra edil~· 
cektir. 

10) İşbu kararlarda münderiç ahk · -
ma tevfikan itfaya tabi olan her obligas• 
yonun faizi o obliguyonu veeibiılitfa 

halini kesbettiği tarihten itibaren i~le· 
meyip munkati olduğu karargir olmuı
tur; meğer bu gibi obligasyonun hami· 
li itfa İçin tayin edilen tariht~ ya or.· 
dan soru·a. ve muayyen mahalde ona da.r 
itfa akçesinin tediyesini t.aiep edip obli
gasyonu ve henüz jnkiza cbnemit faiz 
kuponlann cümlesini arz ve teklif cttigi 
halde itfa akçesinin tedi,esinden iıtin· 
ki.; ediJ ... in. 

11) Şırket Londra'da (lngilterode) 
ki müseccel idarehanesinde ve f&yet 
burada .idarehaneıi yoksa Londra'nın 

münasip bir ma.'1allinde (bu mahal ob
lİfl'a•yon hamillerine b;ldirilecek) 7 No. 
lu karar tevfikan itfa akçesine yatır la
cak mıkdarlannın şirketçe t•dari' edil
diğini ve bu suretle tedarik edilen itfa 
f'kçe~inin ol karar mucibince obligas· 
yonların mübaya ya itfaaına tahsis edil 
diğini \re her ~ne itfa akçesile ya ıaır 

ıuretle mubayaa ye. i.tf .. edilen obligaa
yonlara dair (tarih, fiyat ve nwnaraları 
beyan etmek •uretile) tafsilatı mübey
yin hesabatı bulundurmağı karargir o • 
muştur. Mezkur hesaplar ve taf.ilit ob
liga•yon hamillerine ya bunlardan her
hangi birisine teftiş zımnında makul 
zam3.nlarda daima açık bulunur; obll. 
gasyon hamilleri buradan suretleri ta· 
rnamen ya k:ımen alabilirler. 

12) Af"ğrJ~ beyan edilen ahvalin 
t:ijmJesinin ya her hangi birisinin tahad .. 

du•unde bilcümle obligasyonlann rei
siılmalleri derhal vacibültediye halini 
ke•bedeceği karargir olmuttur. 

(A) Herhangi bir obligaayon üzeı·ine 
tediyesi İcap eden hemangi bir 
faizin tediye•inde ~irket üç ay 

müddetle kusur eder ve bu su
retle hakkında ku•ur vukubulan 
ob\igaayon hamili bu gibi faizin tediye
sinden eve] ıirkete tahriren gonderece-
qi ihbar aıe o oblig•ıyonun reisulmalinln 
tediye•ini talep eder j.e ; 

( B) Şirket, herhangi bir ohliC'••yoa 

üzerine vacibültediye reiıülmal akçele
rinden herhangi birisinin tediye edilme
si iktiza ettiği vecih ve vakitte tediye 
etmez i&e ; 

( C) Şirketin tasfiyesine ya feshine 
daır •elabiyettar bir mahkemeden kar"r 
verilir yüut bu hususla bir muteber 
karar ya aair kat'i tedabir ittihaz edilir 
ısc ; 

( D) Şirket tatili faaliyet eder ise ; 
, ( E) Şirl<et bu mukarttratta ya ob
lıgasyoolarda muharrer olup kcodi tara. 
ftndan ifa ve rjayet.i mcırut bulunan her· 
hangi bir ta.ahlıüdüne ya f'Cnlitine h~r 
ne vakit olursa olsun riayet etmez ya 0 ,.. 

ları ifa etmez ise ; 
Şu şartla ki Obligaıyon hamilleı;nJen 

her biri hamil olduğu obligaıyonlal" rei
•ülmalinin tahsilini temin ve takviye 
zımnında herhangi bir adli merasime 
mubaşeret ya sair her nevi tedahir ittihaz 
ebnek hak ve selihiyeti olmazdan evel 
(yukardaki (C) ve (D) hkralannda 
muharrer ahvalden herhangi biriı.inin 
tabaddUaU hariç ve müstesna olarak) n..i .. 
yetini Uhriren ıirkete bildirmeğe mec· 
burdur; ve oblİ.gasyonlar rei~ülmali her 
hangi bir reiıüimal ya faizin ademi tedi. 
yesinden dolayı vacibültediye halini ke• 
bettiği takdirde 4İrket kendisine o gibi 
haber verildiği tarihten itibaren bir ay 
zarfında reisülmali ya tedahiılde kala., 
faizi tediye eder ise ve har da beyan e
dilen reisülınaller vacibültediye h tini 
kesbetmesi yukarda zikrrdildiği vechıle 
balıhudiıne herhangi b;r muhalefctt n 
İnhias ettiği takdiı·de ıirket bu gibi ha
beri aldığı tarihten itibaren bir ay zar
fında taahhüdünti ifa ve infaz eder ise 
artık Obligasyon hamili bu gib adli me
rasime mubaşeret ya sair her nevi te 
bir ittihaz edemiyecckt.ir. 

13) ftbu mukarrerat mucibince Ob i
ga•yon hamillerine ya bun! rdan her
ha wi bırısine verilmesi iktiza eden her 
tıirlu ihbarname lstanbul'da çıkan "Res
mi Gazete", tr.Cümhuriyet• ve «Ak· 
ınm•, Londranın Times» ve Paris'fn 
•Le Temps > azetelerinde bir def ıh

b: rnamerun meşru iLin.ı surctile vcr"lmit 
olacağı ve bu ıurctJe v rilmiş olan ıhbar, 
hu gibi ilanların ya bu ili 1 rm sonun
cusunun ıntı ar cttıgı und bila.ımle 
Aglıbasyon ham il nn• t bE~ cd"lm 
ndded"lecc i karargir olmu t r. 

(14) Şirket her vakit Obliguyon h 
ı" 'lerı heyetini içtimaa d:ı.,et edebile
c •i karargir olmaştur. Bu mis") u h -
yctlerdcu her biri tirk t c lst nbul'da 
(Türkiye) tayin edilecek !l'Ünasip bır 
mahalde toplanacak \•e T urk Ticaret 
kanunu .&k•mma taW olaaıldtr. 
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Deniz} olları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

T el. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel. 22740 

N DOLU 
Türk İgorta Şirket· AYVALIK 

Sür'at Yolu ( Cncii \ akı f Ha:ı fııtanbul 

Şimdiye kadar latanbuldan 
cumartesi günleri saat 18 de 
kalkan Ayvalık Sür'at postala
rı badema 2 Haziran 934 den 
Ey:ül 934 sonuna kadar lstan
buldan cumartesi günleri aaat 
17 de kalkacak ve Ayvalığa bir 
gecede g:deceklerdir. (2846) 

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

'Iiirkiye İt Ienkası fErafından teşkil olunmuştur, İdare meclisi ve miidürler 
heyeti \e n:emurian ki.milen Türklerden mürekke:> yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Tt:rkiyenin her tara.fındıs (20D) il geçeıı acentalarınııı hepal Ttirktür. Tiir• 
kiyenin en mühim müeaseselerinln vebankalarının ııigortalaorıııı icra etmekte:lir. 

3077 Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
TRABZON lİl':ortalarını en iyi ıeraitlo l•par. Hasar vukuunda ıararl:ırı ıllr'at vo kolaylıklı öd~r. 

sür'at yolu 
Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 2471 

KARADENİZ vapuru 31 
Mayıs PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
ditte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönü~te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (2873) 3095 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 31 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımmdan kalkacaktır. (2874) 

3096 

Mersin sür' at yolu 
1NEBOLU vapuru 1 Haziran 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Giditte İz
mir, Antalya, Meraine'e. Dö
nü,te bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (2875) 3097 

............... ! ..... ._._. 

GLANDOKRATİN 
Ademi iktidara, zafiyeti umum;· 

yeye ve asabi buhranlara Icarşı, meş

hur Prol. Brown S•quard ve Şteina• 

hın keşfidir Eczanele rde 200 kuruşa 

satılır. Deposu: lstanbul Zaman ecza-

ı1rnn<ıı_ ( 1 68~7 \ 2926 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
S<ttınalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 1 

merbut kıt'a ve müeııııeseler 
ihtiyacı için 17 kalem yaş ııeb
ze 13-6-934 çarşamba gunu 
saat 14 de kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesini görecek
lerin her gün münakasaya işti
rak edeı:klerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarını Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satınalına Komisyonuna 
vermeleri. (1139) (2440) 

2842 --------- - --
l stanbul ikinci ticaret mahkemesin-

den : 
Demircide mukim Ali Natık ef.nin ta

tanbul Ziraat Bankası tarafından tediye 

edilmek Üzere Türkiye kibrit ve çak
mak inhisan şirketi emrine tanzim ve 
irsal eylediği 235 lira 34 kuruşun tediye 
sini nahk 1-2-934 tarih ve 20296 No.lu 
çekin postada zayi olduğu beyan ve İptali 

mahkemeden iıtenilmittir. Binaenaleyh 
Mezkur çek her kimin yedinde İse 45 gün 

zarfında mahkemeye ibraz etmesi ve 
aksi takdirde bu müddetin hitamında 

İptaline karar verilecekği ticaret kanu
nunun 638 nci maddesine tevfikan ilan 
olunur. (17101) 

~Satılık ev aranıyor 
Hocapaşa Demirkapı ve civarında ................................ 

3-4 odalı bir ev aranıyor. Satmak arzu 
edenlerin fdaremüdürümüze müracaatları. 

3107 p-- Emniyet - idare - Rahat ve kolaylık isterseniz --•111ıı 
En ıon sistım ayarlı fitil tertibatlı 

DEMON 144 
Petrol ocaklarını tercih ediniz. 

l\foıi ale\·ini istediğiniz derecede ayar edebilirsiniz. Bütün 
kuvYetile yandığı zaman saatte 100 gra'tl petrol yakar 

FIATI YALNIZ 260 KURUSTUR 
' 

."anı yerleri: l"mum T urkiye için yegane deposu Dejö Giyarmati, lstanbulda 
kurck ıhvecl hanında No. 21 ve Galatada l\labmudiy e cadde<i 'o. 24, Perşempe 

pazar No. 19 Bcyoğlunda Balıkpazar, Kristal mağa.za < ı 

lscanbulda ve taşrada OE '.VlO N ocakl arı satmak iste\ en toptancılar depomuza 
müracaat edebilirler. .lO t 6 • 

ı·-;.~.~ .~. ~dij~ ~y~ .~.:-
Büyük ve fecrik teraçasında 
HergOu: Konserli gece ve gfindüıı taaa!an 

T e dansant - MAZARIK orkestrası 
Tabldot: 100 kuruş - (17103) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Senelik Müddeti 

il 
_D_E_V_L_E_T_D_E_M-lR_Y_O_l_.L_A_R_I_I_D_A_R_E_S_l -lL_A_N_L_A_R_I-.1 

Sapanca Tenezzüh Trenleri 
Hareket Saatleri 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren Cuma günleri Hay
darpaşadan biri saat sekizde, diğeri saat sekiz buçukta hare
ket etmek üzere Sapancaya iki tren tahrik edilecektir. Yer
lerin evvelden temini için Perşembe akşamına kadar biletle
rin tedarik edilmesi muhterem halktan rica olunur. (2845) 

----------------------~·3076 
4000 çift cebirenin kapalı zarfla münakaııası 2 Tem

muz 934 Pazartesi giinü saat 15 de Ankarad idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznele
rinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (2896) 

• • 
_inhisarlar Istanbul 

Başmüdürlüğünden: 
1 Haziran 934 cuma sabahından itibaren bayi dükkanla

rında ve imalat yerlerinde, gazinolarda, anbarlarda bulunan 
inhisar maddeleri evvelce de ilan edildiği veçhile beyanname
ye ve aşağıdaki müdafaa vergisine tabidir : 

1 - (25) kuruş ve daha ziyade fiatlı (20) adetli sigara ve 
(20), (25) gramlık tütün paketlerinin beheri bir kuruş. 

2 - (25) kuruştan aşağı fiatlı tütün ve sigaraların ayni 
paketleri yirmi para. 

3 - Yüz sigaralı paketler, beş paket ve on adetli sigara
lar yarım paket hesabile. 

4 - Yerli enfiye tönbeki paketleri diğer paketlerin fiat
Jarına. kıyasen, 

Puro ve Fransız enfiye sigar ve paketleri de tütün paket· 
lerinin kuruş nisbetine tabidir. 

5 - Rakı, Konyak, Votka, Likör ve vermutlarm (25) 
santilitrelik ve daha büyük hacinıdeki beher şişesi iki kuruş 
ve daha küçükleri birer kuruş, biraların beher şişesi birer ku
ruş ve fıçıdakilerin beher litresi ikişer, açık ve kapalı şarapla
rın beher litresi bir kuruş, 

6 - Viski, Şampanya, köpüklü şarao ve cin ickilerinin be 
her şişesi (25) kuruş vergiye tabidir. 

Beyannamenin. itasını müteakip ellerinde tütün ve sigara 
bulunanlar vergilerini bağlı oldukları depolara ve müskirat 
yapanlarla satanlar Baş Müdi.ırlük veznesine teslim edecek
lerdir. 

Saklayan beyannamesini derhal, parasını müteakiben 
teslim etmeyenler bakında takibat yapılacağı ilan olunur. 

(2881) 

OVOMALTINE 
Tabii mukavvi gıda 

G. &. A. Baker Ltd 
Prevuayıons Han, Tel. 24330 2973 

', <'rı_,.. ·~ ·- ," • j •. ."' •,. 1',,. ; r 

Talas Belediyesinden: 
Talas Kasabasının haritalarile müstakbel şehir pilanm 

tanzimi kapalı zarf usulile münakasaya verilıniş isede talip zu 
hur etmediğinden 22-5-934 tarihinden itibaren bir ay zarfın
da 23-6-934 tarihine kadar pazarlık suretile ihalesi icra kılı
nacağından taliplerin müracaatları ilan olunur. (2798) 

3040 

fst anbul Altıncı Noter Da iresinden: 
1 Haziranda tatbik mevki.ne giren yeni kazanç \"ergisi kanununa göre beyanna
me verecek bütün mükellefler, kU:land.k l•rt ' 

Defteri kebirleri Noterlere ta ıtilt 
ettirmek mecburiyet indedirler. Daire bu nu al3kadarlara hatırlatmağ-ı 
borç saymı~tır. 

kendine b ir 

~SÜ ADİYE PLAJI~ 
llevnelıni1~1 şiJhret k:ız:ınmı-. ,.:yolonselist f). Zirkin idaresinde 

ALTIN YILDIZ ORKESTRASI 

Cızinı fiyatları : Kuruş 
Meşrubat cuma ,.e p3Zar 5 ) 

1 EVKAF MODIRIYETl lLANLARI r 
~------------------1 - Beyoğlunda Hüseyinağa, Caddeikebirde 197 No. lu 

apartımanm birinci katında salon ve zeminde came
kan altı. 

2 - Topane, Süheyil Bey, eski Ayan binası yanında Meıc-

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

4 " " "" ,,40"" 
5 -Kumkapı, Tavaşı Süleymanağa, çeşme, 41 No. lu dü1c-

6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 

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

yedeye vazolunmuştur. Taliplerin 16-6-934 cumarteııi gÜnÜ 
ııaat on beşe kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf Akarlar Ka-
lemine müracaatları. (2731) 3001 

Zonguldak Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

1 - Zonguldak Vilayeti dahilinde Devrek - Reşadiye yolu
nun 18 + 908 25 -ı- 069 kilometreleri arasında 17710 lira 
bir kuruş bedeli keşifli 5611 me. T. şose İnşaatı 21-5-934 ta· 
rihinden itibaren 11-6-934 tarihine müsaclif pazartesi gÜnÜ 
saat on beşte ihale edilmek üzere 22 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasaya İştirak 
edeceklerin bedeli keşfin yüzdtı yedi buçuğu olan (13291~
rabk teminatları ve ihaleden evvel liyakati fenniyelerini Vı
layet Nafia Başmühendisliğine tasdik ettirdiklerine dair liya
kati fenniye vesikası ve ticaret odasına mukayyet oldukları
na dair ticaret odası vesikalariyle birlikte yevmi mezkiirda Vi 
layet Daimi Encümeninde hazır bulunmaları. 

2 - Evrak keşfiye ve şartnameyi görmek ve daha fazla 
malUınat almak isteyenlerin ihaleden iki gün e~ele kadar 
Vilayet Nafıa Başmühendisliğine sonra da Encümeni Daimi 
Kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2767) 

3034 

Amasya Vilayeti Nafia 
Baş Mühendiıliğindenı 

(10327,25) lira bedeli keşlifli Amasya· Tokat yolu
nun 172+ 000 - 175 300 kilometreleri arasındaki 
(3300) metre tulünde şose tamiratı esasiyesine teklif edi: 
len bedel : haddi layik görülmediğinden 9-6-934 cumartesı 
saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün temdit edilmiştir. 

ihale : Kapalı zarf usuliyledir. 
Münakasaya iştirak edeceklerin kan~nun g~ste~diği şe• 

kilde yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesıyle e.hüyetı musad 
dak bir fen memuru iraesine mecburdur. Talıpler : teklif 
zarflarının mezkur gün ve sa ata kadar encümeni Vilayete 
vermeleri ve tafsilat almak, keşif evraklariyle münakasa şart
namesini görmek isteyenler Amasya Nafıa Baş Mühendislik 
dairesine müracaat etmeleri ilan olunur. (2799) 

Umumi Nefriyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

3041 

Kirası 
ifophanede Topçular cad- 339No. lıDükkan 144 Lr. Bir ııene 

desinde 
371 ,, ,, 96 ,, Uç ,, 

365 L.bk tamirat kiracıya aittir 
,, ,, Istanbul Ziraat Bankasından: 

" " " 

" 

" " " 

,, " " 

393 ,, ,, 54 ,, Bir ,, 

383 
379 

389 
397 

387 
. 399 

409 

" ,, 

" 

" " 

72 ,, Bir " 

54 
" Bir ,~ 

48 
" Bir ,~ 

Yukarda cıns, mevki ve numaraları yazılı dükkanlar hi
:zalarındaki müddet ve kiralar üzerinden açık arttırma usulile 
kiraya verilecektir. isteklileri 'l 20-6-934 çarşamba günü saat 
on dörtte pey akçelerile müra ·aatları. (M) (2742) 


