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Gıda maddelerinde ihtikar 
devam ettiğinden Belediye ye 
niden harakete geçti. Fiat lis· 
teleri tekrar neşredilecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT. 

FIY A Ti S KURUŞTUR 

Fransa, İngiltere 
Ve silahlı Almanya 

Silahsızlanma lronferanımm bü
rosu, geçen tubatta ver!le!1 karar 
üzere umumi heyet ıçtımaının 
tarihi~i tayin ebnek için eV'felki 
gün Cenevrede toplandı. Umumi 
heyet içtimaınm 23 mayıs olar;a~ 
tespiti bir karar halini alrnıt gıbı 
görünürken, İngiliz murahha.aın'?' 
müdahaleaile nihai karann 30 ~~
ıanda tekrar toplanacak olan bu
ro içtimaında verilmesi muvafık 
görülmüttür. 

Konfarenı, 14 tetrinievvel 1933 
tarihinde Almanyanın müzakereler 
den çekilmeaile inkıtaa uğramıf 
bir haldedir. Geçen sonbahardan 
beri silahsızlanma hedefine var-
mak için yapılan tetebbüsler, Ce
nevre tetkilii.tının çerçevesi dı~ın
da ve büyük devletler arıuında hu
susi bir takım müzakere ve muba
berdere bhisar ctmittir. Bu temas 
ların, mii ~akf'rele~in ve muhabere
lerin hedefi, Silahsızlanma kon· 
feransının tekrar mesaisine başla-
ması için zemini hazırlamaktan 
ibaretti. Müzakereler altı aydır de
vam ediyor. Bu, devletleri silah
sızlanma hedefine götürecek mesa
iden ziyade diplomatlar arasında 
biribirini anlamak için bir kurnaz· 
lık müsabakasına benzedi ve bi
li da devam e:iiyor. İngiltere harp 
tayyarelerinin ilgası hedefini takip 
ediyor. Fransa Almanyaya müsa· 
vat verir gibi görünerek filiyatta 
bu müsavatı tahakkuk ettirmemek 
İstiyor. Almanya müsavatta ısrar 
ediyor. ltalya politika oyruyor. 
Fakat müzakııre ve muhabereler 
devanı ederken herkes te bildiğini 
Yapıyor: lngiltere bu sene milli 
müdafaa tahsisatını artırdı. Fran
sa hava kuvvetlerini tezyit etti. Al
manya silahlanıyor. 

Almanyanın milli müdafaa için 
1934 ~lçesine koyduğu tahsisat 
894 mılyon marka baliğolmaktadır. 
Bu paranın 210 milyon markı ha
va kuvvetlerine sarfedilecektir. Al
manya Yersaille:ı muahedesile si
lahlarından tecrit edilmitti. Ger<:i 
Almanyanın gizliden gizliye silii.h
!a?dığı herkesçe malum bin mesele 
ıdı.An bu silahlanmasının sene
de bir milyar marka yakın bir para 
sarfını istilzam edecek dereceyi 
bulduğunu kimse bilmiyordu. Al
manya, artık bunu gizlemeği, lü
zumsuz addettiği içindir ki tahsisa
tı resmen bütçesine koymakta mah
zur görmiyor. 

Alman silahlanmaaınm böyle 
aleni bir tekil alması ve bilhas
sa hava kuvetlerine 210 m;Jyon 
mark tahsisat ayrılmasıdır1 ki İngil
tereyi Almanya nezdinde tetebbü
ıatta bulunmağı. sevketmittir. Dün 
gazetelerde çıkan bir Lonkra tel
grafından Berlindeki İngiliz sefi
rinin Alman ordusu ve Alman ha
va kuvvetleri bütçesinin artması 
hakkında Alman hükumetinden i
zahat istediği anlatılmaktadır. İn
giltere hükı'.imetinin Versailles mu
ahedesini imzalayan devlet sıfatile 
bu mesele ile alakadar olduğu ve 
Almanyadan cevap alındıktan son 
rl'. bu meseleye Milletler Cemiyeti
~İn nazarı dikkati celp edileceği 
ıli.ve ediliyor. 

Almanyanın silahlanmasından 
fimdiye kadar Fransa tikiyetçi idi. 
Fran~ızlar bu meseleyi bir kaç de. 
fa Mılletler Cemiyetine aksettir
mek iıtenıitlerse de lngiltere ve 
İtaly:"n~n m.üzahir olnıryacakları
n~ bı!dıkl~rınden vazgeçmişletdi. 
Şımdı lngılterenin mütetebbis va
ziyetine geçmesi Franaızları mem. 
nun edecek ve belki de lngiltel"e
ile Fransa arasında ıili.hların tef
ti~ ve mürakabe altına alınması 
etrafında cereyan eden müzakere
lerin neticelenmesine Yardımı 
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lacaktır. Büyük devletler arasında
ki hususi temaslar timdi hu teftis 
ve mürakabe meselesi üzerindedi~. 
Fransa son noktasında emniyet 
ve teftit ve mürakabe mesele.•i.n
den ısrarla bahsettiğinden lngıl:z. 
Jel' F ransaya, teftiş ve mürakabe · 
den maksat ne olduğunu ve bu me
seledeki noktai nazarları kabul e
dilirse Fransanın da silahsızlanma 
hakkındaki İngiliz noktai nazarım 
kabul edip etm"yeceğini sormu~
lardı. Fııanaa hükumeti buna müp· 
hem bir cevap verdiğinden şimdi 
teftiş ve murakabe meselesi iki dev 
l.et arasındaki müzakerenin mevzu
\ınu te,kil etmckted'r, Almanyanın 
alenen silahlanması teminat ile 
tefti9 ve nıürakabe ~eselelerinde 
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9 uncu sene No. 2933 PERŞEMBE 12 NiSAN 1934 

M. ÇalJari• M. Papanastaaia M. Veııizelot 

M. Çaldaris: ''V enizelos 
halkı iğfal ediyor,, diyor 
M. Maksimos ihtilafın halli için M. 
Papanastasiu'nün tavassutunu istedi 

Başvekilin beyanatı 
ATINA, 11 (Milliyet) - Muha

lefet rüesası Hariciye nazırı M. 
Maximosun beyanatı Balkan misa
kı protokolunun 3 üncü maddesine 
mugayirdir diye bir iddia serdet • 
mitlerdi. Bu vaziyı-t üzerine M. 
Maximos amele ve i~çi fırkası re
isi M. Papanastasiu' dan muhalefet 
rüesasile görüterek iki zümre ara
aındaki ihtilifm yumtaması için 
bir çarei hal bulmı::sını rica etrnif
tir, lakin M. Papanastasyonun te
tebbüsünün bir netice ıereceğine 
pek az ümit vardır. 

M. Mihalakopalos'un fikri 
ATINA 11 - Paskalya yortu ." 

!arı münasebetile Patrasta bulunan 
i.yan azasından sabık Hriciye na • 
zırı M. Mihalakopulos telefonla 
dün M. Maximosun beyanatından 

mütevellit hayretini izhar elntiftir. 
M. Mihalakopulos, Balkan harici 
bir devletle bir harp vuku buldu • 
ğu lalrdirde Y unanistanın askeri 
muavenetten kaçabilme~i için tef
siri beyanatın beynelmild meriyeli 
haiz olması ve bunun için cemiye
ti Akvama müracaat edilmesi fik 
rindedır. 

M. Çaldaris ne diyor? 
ATINA, 11 (Milliyet) - Bat • 

vekil M. Çaldaris gece matbuat 
mümessillerine son münakatalara 
dair beyanatta bulunarak M. Ye • 
nizelosun halkı iğfal etmekte oldu 
ğunu sôylemittir. M. Çaldaris bu 
sii71ecine delil olarak tunu beyan 
eLMiştir: M. Veniı:elo:un dediği gi 
bi Baıiı.an misakı Yun:mistan için 

(Devamı 7 inci sahiftdc) 
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Umumi nüfus sayımı 
yapılmasına dair layiha 
Meclise verilen lagilıa mülıim 

esasları ihtiva etmektedir 
'.ANKARA, 11 (Telefonla) - Hükiimet umumi nüfus sayımı ya

pılması hakkında meclise bir kan un layihası verrniJtir. Hükumet es
ba~ı ?1ucibe liyiJıasında ezcümle deniyor ki: Nüfus itlerinin iktısadi 
v~ ıçtnnai ve siyasi cephelerde arzedeceği eheınm1yete binaen 927 sene 
ıınde yapılan umumi tabrirlerde m cmleketin pek çok senelerden beri 
m~ulü bulunan nüfus mikdarı tebbit olunmu,tur. O zamandan beri, 
aekız seneyi mütecaviz bir zaman geçmi§ bulunmaktadır. Tahrirden 
aonra nüfusumuzun mikdarında vulrubulan artmanın derecesini tayin 
imkanı g~rü.le;ınemi!tir. Bunun iı;ıi n umumi bir tahrire ihtiyaç vardır. 
Memlekehnıızın girdiği büyük inkr- (Devamı 7 inci sahifede) 

lann, İngilizlerin ve Ahnanyaya 
komtu olan bir çok Avrualıların 
uykularını kaçırıyor. Silahsızlan
ma meselesi artık s:Jahları azalt
ma meselesi olmaktan çıktı da 
Almanyanın harpten evvelki gibi 
hudutsuz tekilde silahlanmasına 
mani olmağa matuf te,ebbüs tek. 
!ini aldı. 

'.Ahmet ŞIJKRIJ 

Gazi Hz. 
Sef erilıisar ve 
Burnuvada 
Reisicümhur Hz. her ta

rafta halkın coşguo 
tezahüratile karşılanıyor 

IZMIR, 11 .A.A. - Reiıicüm
hur Hazretleri sabah saat do
kuzda otomobille hareket ede
rek lzmir civannda ve Seferi
hiur üzerinden Sığacık limanı
na kadar bir gezinti yaptılar. 
Oradan avdetle Bornovayı tet
rif ettiler ve 16,30 da lzmire 
avdet buyurdular. Geçtikleri 
yerlerde köyler bayraklarla ve 

(Devamı 7 inci sahiftdt) 

M. Herriot bu 
Yaz gelecek mi? 
Fransız üniversite talebe
ıinden bir kafile geliyor 

F ranaız üniversite talebesin • 
den bir grupun bu sene yaz mevsi

minde tehrimi zi 
yaret edeceği ha 
her verilmekte • 
dir. Fransız tale
besi ilk defa ola 
rak, grup halin • 
de memleketimi
zi ziyaret edecelı: 
tir. Henüz teey • 
yüt etmiyen bir 
habere göre ayni 
zamanda M. Her 

M. HERRIOT riot'nun tehrimi -
ze gelmesi muh • 

temel görülmektedir. Türk· Fran
sız dostluğunun pek hararetli mü. 
revvici olan esbak Fransız Başve
kilinin bu sene de memleketimize 
gelmesi, esasen mvcut olan dostlu
ğumuzun takviyesi için yeni bir 
haml t • il edecektir. M. Herriot 
geçert sene tehrimizi ve Ankarayı 
ziyartinde hükumet ricali ve hal • 
kın muhabbetini celbetmİf ve bu 
ziyaret Türk • Fransız münaseba • 
tının bugün tükranla kaydedilen 
tekli almasında büyük bir amil ol 
MUflu. 

Piyango 
T alilılileri --ikramiyeleri kimler 

kazandılar? 

Cenevredeki silahsızlanma 
bürosu mayııın 25indeumumt 
komisyonu içtimaa davet et
meğe karar vermiştir. 

Tel •. { Müdür: 24318, Ya:u itleri müdürü: 2 
idare •e Matbaa ; 24310. 

lnsull bugün yofc 
Müflis banker nihayet 

akşam gönderiliyor 
lnsull İzmirde bir Amerikan vapurun 
Amerikan memurlarına teslim edile 

• Ecnebi muhabirler de gidiy 
Samuel Inaull'ün bı:: ıır-n 

gün Amerika sefareti 
ne teslimi ve bu ak • 
tam Amerikaya müte
veccihen yola çıkarıl
ması takarrür etm't • 
tir. Limanımızdan A
merikaya hareket e -
den elverİfli bir va • 
pur bulunmadığından 
lnsull lzmir tarikile 
gönderilecektir. Ame
rikalı banker bu ak • 
tam saat 19 da Gala • 
tadan hareket eden 
Denizyollan idaresi • 
nin Adana vapurile 
Bandırmaya, oradan 
da trıenle Izrnire gön
derilecektir. Insull'ün 
Nevyorka kadar seya. 
hat edeceği American 
Export Line kumpan
yasının Exilona vapu
ru cuma günü alqamı 

lzmirden hareket ede- I w·· -,, .. ··ne eli bir po=·· 
cektir. Insull'ü Ameri ruo un "V" 
ka hü.kUmeti namına tesellüme me 1 abalı refakabode Amerika ıef 
mur edihnic. olan lstanbul Ameri- ~ tercümanı Ali Nur Bey hulu 

" (Dtvamı 7 inci sahifede) ka polis konsolosu M. Berry dün 

Gıda 
okka 

maddeleri hala 
fia na satılıyor! 

Fiat Listesi Tekrar Neşredilecek 
Sene batından itibaren yeni öJ. 

çül rin tatbiki ile haflayan ihtikar, 
belediyenin kanaati hilafına :zaman· 
la ortadan kalknırt, bilikie müte -
zayit bir §elkilde devam etmit~ir. 

Beledi~nin ölçülerin tatbıka 
'-'!andığı gün ile bugünkü k~na •, 
ati deği!ft!if değildir. Bu iddıaya 
glöıre: 

- Bariz bir ihtikar yoktur, ba-
• zı küçük esnafın yaptığı mevzii ih
tikar da, aralanndaki rekabetle Ol'o 

t.dan kalkacaktır. 
Yeni ölçülerin tatbik& batla • 

nalı dört ay geçtiği halde biUıas
ıa gıda maddeleri üzerindeki fiya: 
tereffüü eksilmemektedir. Belli bat 

(Devamı 7 inci sahifcdt) Ticaret müdürü Mahlin B. 

Belediye, şirketleri almak istiyor. 
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(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI V~SIKALARA CORE) 

Abdulhamidin sevinci çok sürmü
yor, cemiyet yeniden kuruluyor! 

Ali Kemal, Necip Melhame Karasultanın 
atifetine boğuluyor 

(İttihat ve Terakki)nin Avru
pada bulunan azasından İshak Sü-
kuti Bey Tü.1kiyenin Roma Sefa
reti katipliğine, doktor Abdullah 
Cevdet Bey Viyana sefareti kat:p
liğine ve Hilmi Bey de Madrit se
fareti katipliğine tayin edilmitler
di. Bundan batka daha b:r çokları
na maktu maaşlar bağlanmıt ve bu 
maat sahipleri her ay alacaklarc 
paralara mukabil Abdülhamit a
lieyhinde bulunmamağı taahhüt et
mitlerdi. 

Bu mesele halledildikten ve bir 
çok Türk gençlerinin kalpleri mü
bayaa ed'ldikten sonra Necip Mel
hame Abdülhamit aleyhinde çıkan 
gazetele:ıin burufatını da satın al
rnıftı. Bu hurufat sandıklara yer
lettirilmit ve bir daha kullanılma
mak üzere ortadan kaldrnlnu~tr. 
ittihat ve Terakki Cemiyetini l&
tanb·~'ia Tcbbiye mektebinde genç 
talebe ik~ tesis eden ishak SükU
ti ve Abdullah Cevdet Beyler gibi 
hararetli hürriyet ve ıne,rutiyet 
taraftarları iskat edildikten sonra 
tabii ittihat ve Terakki Cemiyeti 
de dağılmıf e ondan biç bir eser 
kalmamıftr. Artık Necip Melhame 
ve Ali Kemal zalim Paditah Ab
dülhamitten istedikleri kakr ati
fet bekliyebilirlerdi ! Çünkü vaz'fe
lerini yapmttlar ve (İttihat ve T e
rakki) yi kökünden kazımıtlardı. 

Fakat. hürriyet ve metrutiyet mü 
cahedesıne sarsılmaz bir iman ile 
bağlı olan ve Abdü'.bamidin iatip
dadına karşı son nefeslerine kadar 
mücadeleye azmetmif bulunan Ah-

. met Riza, doktor Nazım, doktor A
kil Muhtar ve Nur<İ Ahmet Beyler 
gibi hürr;yet atıklannı ne Necip 
Melhame, ne de Ali Kemal iknaa 
muvaffak olabilmit!erdi. Onlar ne 
rütbe, ne m--. ve ne memuriyet i
le kazanılabilmitti. {ittihat ve T e· 
rakki) dağılınca Ahmet Riza Bey 
ile arkad~şları toplanarak mefsuh 
(İttihat ve Terakki) yerine Pariste 

•(Terakki ve ittihat) cemiyetini te
sis etmişler ve (Me,veret) gazete
sini ne,retmı;..~e batlamı,lardı. Es-

;. cemiyetin muhtelif tubele. 'İ, bil 
haaaa Türkiyedeki taraftarları da
ğılmarnı' olduğundan {ittihat ve 
Terakki) yerine (Terakki ve İtti
hat) cemiyeti a.yni tiddet ve hara
ret, ayni azmü metanet ile Abdül
hamide kartı olan mücadelesine 
devam. etmeie baflamıtlı- (ittihat 
ve Terüki)yi Necip Melhame al
tüat etmi9ti. Fakat hakikat halde 
cemiyetin yalnız ismi altüst olmuf, 
Altındaki isim üste ve üsteki isim 
alta gelmitti, azasından bazıları
nın kandcrdarak ayrılmasından 
başka cemiyetin faaliyetine h'ç bir 
sekte arız olınamcştı. 

Bu i,te yalnız Ali Kemal ne ti. 
nette bir adam olduğunu bir kere 
daha ispat etmi• ve Necip Melha
menin icraatına alet olmağa layık 
bir İnsan olduğunu İspat için fırsat 
kaçırmamıt oluyordu. E~ıen Ne
cip Melhame gelmeden evvel da-

··Amerikada 

{(azanç vergisinin arttı

rılması teklifi reddedildi 
VAŞiNGTON, 11. A.A. - Ka

zanç ve irat vergisini yüzde on nis· 
betinde arttırmak hususunda aza 
dan M. Kuzenı tarafından ıerd e
di !en tekl'f ayan meclisince 44 re 
ye kar•ı 46 rey ile red edilmi,tir. 
Ayni vergi niabetinin, hasılatı 40 
milyon arttıracak surette tezyidini 
taaavvur eden diğer b:r teklifde, 
kezalik redolunmuftur. 

Romanyadaki hadiseler 
hakkında tebliğ 

BOKREŞ, 1. A. A. - Rador a· 
jansı bild · riyor : Batvekalet, aşa· 
ğıdaki tebliği netretmiştir : . . 

Bazı küçük rütbede zabıtlerın 
karı.mı' olduk la: ı bir fesat terti
batı, - ki mahiyeti yapılmakta o
lan tahkikat ile pek yakında anla
'ılacaktır - çok izam edilmittir. 

--o·-

Çelyoskin kazazedeleri 
MOSKOV A 11. A.A. Dün Kana 

nin, Molokof, 'sıepnef isminde üç 
piolt tayyare ile Schmidt kampın· 
daki Çe'.yoskin kezazedelerind~n 
22 ki~i getinni,lerdir. Kaman n 
grubu", bugün de Çelyoıkin k.aza: 
zedelerinden 11 ki'i daha getırm ı• 
tir. Bu suretle iki gün zarfında 33 
ki•i kurt.anl-•tı:. 

I 

'Abdullah Cevdet Bey merhum 

hi Ali Kemale Paristeki Türk gımç 
leri ,ayanı itimat bir adam nazarile 
bakmıyorlardı. Çünkü yaptığc teY· 
!erden dolayı herkes üzerinde pek 
fena bir tesir bırakmı,tı. Necip Mel 
hame (ittihat ve Terakki)yi dağıt 
tığcnı zannettikten epeyce bir za
man sonra doktor Bahattin Şakir 
Beye talebi üezrine yazılan bir 
mektupta bakınız Ali Kemal: n met 
bur kart postal sirkati hadisesi ve 
şantajcılığı hakkında neler söyle
niyordu: 

"Kardetim Baha, 
Dinime, vicdanıma, namusuma 

yemin teklif.le Ali Kemal Bevin 
Kart sirkati ve 'antajcdığc me~le
lerine dair bildiklerimi yazmaklı
ğcmc istiyorsun. Bu meseleler hak
kında d'n, ve vicdan ve namu
sum üzerine yemin ederek haki
kati meydana çıkarmak emelile -
hafızamda kalanı - i•te yazcyo
ruın. Şahit sıfatile mahkemeye da
vet edilseydim, .. fahan de bu hatı
ratımı aynile söylemekten çekin
miyecektim. Şöyle ki: 

Cenevrede Emiyet idarehanesi
ne Afmanyadan manidar bir ifade 
ile yazılmıf olan bir kart postal 
gelm'fti. Masanın üzerine duran 
bu kart postalın Ali Kemal Bey İ· 
darehaneyi ziyaret ettikten sonra 
masanın üzerinden kaybolduğu an 
la,ılmı9h. 

Kartın ehemmiyetini bilen Ali 
Kemal Beyin efal ve harekabndan 
şüphe eden cemiyet efradı telaıa 
dütm~lerdi. O zaman gazetede 
Mürettipl k hizmetini ifa eden Hü~ 
nü Efendinin ,ehadeti üzerine mez. 
kur kartın Ali Kemal Bey tarafın
dan gizlice alınıp çalındığına hü 
küm verilmişti. 

Bu sirkat keyfieti bir iki gün zar 
fında Cenevrede bulunan bütün 
Osmanlı'ar arasında '8Yİ olmağa 
ba,lamı•tı. Ali Kemal Bey bu sı
rada hükumetin ve ağlebi ihtima; 
le göre Nec'p Melhamenin h;z. 
meti hususiyeıine dehalet 
etmif bulunduğundan menfaat
cuyane bir maksatla kartı i
darehaneden çalını• bulunma
sı sözleri Pariste bulunan Os
manlılar arasında da kuvvet bul-

- Bitmedi -

Amerika - Rusya 
-o-

Vaşingtondaki Rusya 
sefareti resmen açıldı 
V AŞfNGTON, 11. A.A. - Sov

yet Rusya sefareti dün resmen a
çılmıt ve Sovyet bayrağı çekilmiş
tir. 

Bu münasebetle gece M. 'rra
yanovsky tarafından parlak kabul 
re~mi yapılmtflır. Sekiz yüz ki,iye 
baliğ olan davetliler arasında M. 
Hull, diplomatlar ve kongre azası 
da bulunuyordu. 

M. Muşanofun temasları 
PARlS, 11. A.A. - Bulgar baş

vekili M. Muf&nof, hariciye nazcrı 
1\1. Bartu ile gö:üştükten sonra bu 
gün ba.l}vekil Dumerg ile görü,ecelc 
tir. 

Pariate kaldığı müddetlce, M. 
MUf&llof, M. Heryo, Lamurö ve 
kayo ile mülakat etmek niyetinde
Jir. 

-o--

Hindistanda müslüman 
bir belediye reisi 

KALKUTTA, 11. A.A. - Kal
kutada ilk defa olarak bir Müslü
maıı, dün, belediye reisi seçildi.Bu 
intihap bazı karıtıklrklara sebep 
olmu~ ve bir takım azalar meclisi 
terk etmitlerdir. 

B'r Hintli, belediye reis vekili 
seç ilİni,tir 

.. L.lb.L.o.I • Q 

HARİCİ HABERLER 
Silahsızlanma davası 

Rus murahhası noktai 
nazarını anlatıyor 

•••••••• 
,'Bütün dünya razı olursa Sovyetler silahların• 

asgari şekle indirmeğe hazırdır,, 
CENEVRE, 11. A.A. - Havas 

ajanH muhabirinden : Silahlan 
bı ı'lkma konferansı bürosu dün öğ 
leden sonra toplanmıttır. 

Büro 30-4 tarihlerine doğru tek
rar toplanmaya ve 23-5 tarihleri
ne doğru da umumi komisyonu da
veti karar verdi. Fakat M. Hen
derson müzakerelerin alacağı şek
le göre bu tarihi değittirebilecek-. ' t .r. 

M. Hendeııson'un nutku ve 
Lord Eden'in müdahaleleri-ı-len 
sonra Sovyet mürahhası yo da' 
Boris Stein söz aldc. Müınkün ol
du~ kadar çabuk bir zamanda 
Sovyetlerin mütaarrızın tarifi tez
leri ile birletik Amerika cümhur 
reisin'n umumi ademi tecavüz mi· 
aakı teklifini:ı tetkikini tavsiye et
ti. Sovyet mürahhasr bütün dünya
ya şamil olduğu takdirde Sovyet 1 
Rusyanın, her türlü silahlarını as
ga.ıi bir tekilde bırakmaya hazır 
olduğunu b'ldirdi. 

Bundan sonra Fransız mürahha
sı M. Massigli, Almanya'1lll millet
ler cemiyetinden ayrılıt tarihi olan 
14 tetrinievvelden beri, bilhu~a 
kcymet ve miktar itibariyle derhal 
yen'den ıilahlanmayi istihdaf e
den programlann feshi gibi yeni 
hadiseler olduğunu bildirmitlir. 

M. Maasigli 13-3 tarihli ve der
hal yeniden bir slahlanma ve di
ğer devletlerin silahlarını bırakma
sını isteyen muhtaradaki tezatları 
kaydetti . 

Bu taleplerin bazıları ile tatbi
kattaki halleri arasında bugün ne
kadar bil' mesafe olduğunu kendi 
kendine soran M. Mass'gli, Fran
sız hükumetinin tatbikat zaman
ları esas meseleı<!nin aydınlatıl
ma11 hakkında lngilterenin yap-

Almanya • Fransa 

Alman sefiri ile 
Bartu mülakatı 

---0·--

İki siyasi Alman - Fransız 
münasebatını konuştular 

PARIS, 11. A.A. - Havas bil
d · riyor : Petit Parizyen gazetesi, 
Bartu'nun dün akşam Almanyanın 
Paris sefrri M. Kokster'i kabul e
derek ve kendisi ile Fransız-Al
man münasebeti ve hali hazırdaki 
beynelmilel meseleler hakkında 
görüşmüş olduğunu yazmaktadır. 

Pöti Parizyen, bu ziyaretin bir 
kaç günden beri takarrür etmiş ol
duğunu ve M. Bartu'nun Lehiıta
na yapacağı seyyahat esnasında 

Berlinde tevakk:üf edeceği suretin
de ortaya atılmı§ o;lan hayal mah
sulü haber ile bir alkası bu1unma
dığı ilave etmektedir. 

Atinada komünistler 

Bir hapisanede 
Gürültü çıkardılar 

--o-

Polisin muavenetiyle ko
münistler dağıtılmıştır 
ATlNA, 11 (Milliyet) - Ko • 

münistler paskalya günü Singros 
hapishanesinde epey gürültüler 
yapmıtlardır. Öğleden sonra iki • 
yüzden fazla komünist hapishane 
önünde toplanmışlar hepei birden 
içeri girerek arkadaşlarını ziyaret 
etmek i•temişlerdir. Ve hayli gü • 
rültüler yapmıtlardır. Gardiyan • 
lar kendilerini uzaklaşhrmıtlar ve 
yalnız mahpus komünistlerin akra 
balarına içeri girmek için müsaa . 
de etmişlerdir. Lakin komünistler 
tekrar gelerek zorla içeri girmek 
istedikler· nden gardiyanlar polis 
kuvvetleri istemeğe mecbur olmuş 
!ardır. Derakap imcada yetifen po 
lis ve asker lmvvetleir komÜni~tle
ri dağıtmışlar ve onların başında 

buhmanları t~vkif etmişlerdir. 

TERZi CEMAL BEY 

Pariı'ten a•det etmi~tir. (1558ı) 

M. Henderaon 

mıf olduğu gayretlere karft çok 
mütahassıs olduğunu söylemiftİr. 

P ARiS, 11. A.A. - Ekselsiyor 
diyor ki : " Yapılacak en iyi ha
reket lng liz efkarı umumiyesinde 
vukua gelecek tahvvülü beklemek
tir. fngiliz efkaı~ umumiyesi, niha 
yet silah 1 arı bırakma konferanu İ· 
çin yegane ÇB.I•e teslihatı tahd :t ve 
bunu müessir bir eurette kontrol et 
mek vesulhun tenıiki çerçevesi da 
bilinde sağlam teminata batlamak 
olduğunu anlayacaktır. 

Çerçeve dahilinde bütün hüku
metlerde, kendilerine tereddüp e
den mesuliyetleri üzerlerine alacak 
lardcr. Şimdiki halde Almanyaya 
kom,u olan devletler· n kara tesli
hatının ister istemez alman teoıli
hatınrn terakkisini takip etmesi ta
biidir. Bizzat fngiltere deniz ve 
hava müdefaası iç'n başka türlü dü 
tünmemekte ve batka türlü hare
ket etmemektedir. 

Roosveltin vaziyeti --
Müşavirleri öldür
mek mi istiyorlar? 
Gizli kokloksklau cemi-

yeti de işe karışıyor 
VAŞiNGTON, 11. A.A.- Ge

çenlerde M. Roosvelt'in etrafına 
toplamıl olduğu mü,avirlerin ihti
lal yapmak üzere tertibat aldıkla
rına dair beyanatta bulunmut o
lan M. Virt dün kongra tahkikat 
komisyonunda ı;orguya çekilmi,. 
tir. 

So.•1u nefcesinde bu iddianın 
mühim fahsiyetlerin sözlerini du
yan bazı kimselerin ifadatına isti
naden yapılmıt olduğu an!a,dmı,. 
tır. Malumatlarına müracaat edi
len zevattan çoğu böyle aözler 'ÖY 
lediklerini inkar etm'tlerdir. 
Kukluk•klan cemiyeti ve Roosvelt 

YORT (Amerika), 11. A.A. -
Gizli kuklukalan cemiyeti, Roos
veld'in mü,avirlerinden bazıları
nın çirk'n hareketleri hakkında 
tahkikat icrasını istilzam eden ce
surane mesaisinden dolayi Dr. Vi,.... 
di'i tebrik etmi~ ve kendisine mü
zaheret edilmesine karar vermittir. 

NEVYORK, 11. A.A. - Nev
y ork Amerikan gazetesi, gizli za· 
bıta memurlarında birinin tikayeti 
üzerine Savage isminde r,engin bir 
sigorta S'msarının tevkif ve sonra 
bit> dolar nal.."'li kefaletle serbest 
bmıkılmıt olduğunu yazmaktadır, 
Simsann tevkif edilmesinin sebe
bir siyasi münakafa esnasında 
M. Roosvelt'i öldürmek tehdidini 
$&vurmuş olmasıdır. ,--------------, 

Harici küçük ha herler 1 
"' Yahudi gazetelerine ceza -

Kovno, 11 (A.A.) - Burada çıkan 
üç yahudi gazetesi, Alman malla
rına boykotaj yapılmasını tavsiye 
ettikleri için 500 "Lit,, para ceza
sına mahkum edilmittir. Para ceza
sı verilmezse mesul muharrirler hap 
sedileceklerdir. 

"'Patlıyan bombo - VarfOva, 
11 (A.A.) - Novagrodek Voyvot· 
luğunda Volotva köyünde çocuk • 
lar bir bomba bulmu,Iardır. Bom
ba: , oynarken patlamıt dört çocu
ğu öldürmü,tür. 

"' Milli kalkınma planına karşı 
- Cincinatti, 11 (A.A.) - Polis, 
müfrit solların, M. Ruzveltin mil-

D..AK..i 
Orta tedrisatın 
esaslar Fırkada 

ıslahına dair 
kabul edildi 

ANKARA, 11. A.A. - C. H.lırkaaı grupu idare heyeti re'sliğİ 
den ; 

C. H. fırkan grcıpu rei.s vekili Cemil Beyin reisliğinele topland 
Orta teelrisat hakkınela maarif vekıi /etinin tatbikını dü,ünelüğü esasi 
Maarif Vekili Bey tarafından izah eelileli. Cereyan eden müzaket' 
netice•inele mezkUr esaslar tasvip edildi. 

Ekmeklerden alınacak resim ha 
kınd(!.ki lagiha Mecliste görüşülügo 

ANKARA, 11 (Tele/onla) - Ekmeklerelen alınacak resim hak 
kınJaki layiha meclis ruznamesine alınmtfhr. Layihanın aldığı s 
şekle göre perakenele sattflar için bıçakla keı:ilmiş mahdut miktarda 
ki parçalarm hepsinde pul olmaması cezayi müstelzim olmıyacaktır. 

Buğelayı korumak malı.adile kenelisine tevdi olunan vazilele 
mukabil icabınela ziraat bankasına münasip bir komisyon vermeğe h · 
kiimetin salahiyetli olacağı layihada tasrih edilmiştir. 

Bunelan mak.at senelik faizi yüzele alhya tenzil ve uzun taksiti 
re bağlanmMı mutasavver çiftçinin bankaya olan borçlarınelan h 
olacak varidat noksanlığını telıifielir. Bankaya verilecek komisy 
bankanın buğdayı korumak için köylüden uıtın alacağc buğdayd 
kile başı:na muayyen bir niabet olarak teabit eJüecek, komisyon tuta 
rı ekmeklerden alınacak resim ha11lahndan aynlacaktır. 

Ziraat Bankasc bu sene buğday mübayaa merkezlerini çoğaltac 
hr. 

Fırka grupu yaı'rn mecli.s içti maınelan aonra tekrar toplanacak 
tır. Ekmekten a!ınacak reaim etralınela müzakere olmmı muhtemel 
dir. 

Barut ve mevadı infilakiye inhisar 
şirketine verilecek paralar 

ANKARA, 11 (Telefonla) - TM/iye edilen barut ve mevadelc · 
filakiye ve av rovelver lifekleri ve av mühimmatı inhiMırı ,irkete öd 
mesi liizım gelen bir milyon 203 bin 808 lira 48 kurufUn müsavi va 
de ve bedel üe dört taksitte ve ilk taksit vade tarihi bir haziran 9 
olmak üzere mezkiir firketin taJfiye heyeti emrine bonolar vermei 
gümrük ve in/ıi.sarlar vekiline salıihiyet verilmesi hııklnnaa hükiirn 
meclise bir layiha vermiftir. 

Şirkete olan borcun bir milyon 610 bin 768 lira 93 kurusu 16 
numaralı kanan mucibince mütedavil sermayeden öclenecektir: 

Ecnebilerin getirdikleri paralar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Yabancı memleketlerden Türkiye 

ye gelen ecnebilerin hamil oldukları p«;aportlara yolcuların beraber 
lerinele getirdikleri paraların cins ve miktarı haklnmla bazı hudu 
gümrük ielarelerince metruhat verilmeeliği görülmüştür. 

Bu gibiler Türkiyede iflerini bitirip te memleketine çıkmak iste 
dikleri zaman beraberlerinele getirelikleri paralardan sarfeelemedikle 
kısmını tekrar geriye götürmek i•te nekte ve fXUaportlarela meşruhat 
maelığınelan bu paraların Türkiyeye gelirken beraberlerinele getirilrrt 
diğinin tahkiki müslıül olmaktaeltr. 

Bu noktai n~elan Türkiyeye gelen ecnebilerin pasaportları 
alakadaramn isim ve hüviyeti, sinni, mem!eketi, nereelen geleliği 
T ürkiyeele takriben kaç gün kalacağı ve yanında getirdiği paralar•" 
cin• ve miktarlarının tasrih eelildikten sonra yoklamayı yapan menı 
tarafından imza edilmesinin u•ul ittihazı alakadar hudut gümrük ida 
relerine tebliğ edilmiftir • 

Yeni kazanç vergisi kanununun 
tatbikatına ait tehligler 

'ANKARA, 11 (Telefonla)- Maliye vekaleti varidat umum mü 
dürlüğü yeni kazanç vergisi kanununun tatkibatına elair olan dört 
mi tebliğ hazırlamıştır. Vekalet bu tebliğlerinde yeni lianunun iza 
muht~ noktalarını bildirmekteelir. Tebliğler defterelarltklara ve mal 
müdürlüklerine gönderilmiştir. 

Benzin kaçakçılığına karşı 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Benzin kaçakçılığtnın mümkün nı 

tebe önüne geçmek üzere bunelan sonra memleketimize aevkeelilec 
ham petrolun tabii petrol oleluğuna dair Romanya hükUmeti pet 
depoları ~ntrol memurluğunelan verilmip bir vesika aranmmı ve , 
mallara aıt manilastolarcn mahreç gümrük müdürlüğünün tasdiki,
havi olmtuının aranılması gümrüklere ehemmiyetle tebliğ edilmiftir. 

Denizli hapishanesinde arbede; 
.bir kişi öldü, üç kişi yaralandı 

DENiZLi, 11. A.A. - HapisaneJe çıkan bir kavga neticesinJ1 

mahpuslardan bir ltİfi ölmüf ve ik İ•İ ağır olmak üzre 3 kişi ele yartt' 
lanm•fltr. 

Af yon - Antalya hattı 
'AFYON, 11. A.A. - Afyon-Antalya hattının istikşafatcna rrıl' 

mur edilen len heyeti buraya gelmif ve mesaisine başlamıştır. 

Ur/anın kurtuluş bayramı 
URFA, 11. A.A. - Urlanın 14 üncü kurtuluş yılı 20 bin ki,it1İ/I 

iftirakiyle kutlulandc. Merıuimele Kolordu Kwnanelanı Kenan Paf' 
ela har.er bulunmu,tur. Merasimde köylerden iştirak eden bine ya~ 
atlı vardı. 

Nafia vekaleti tarife müşavirliği 
ANKARA 11 (Telefonla) - Amerikalc demiryollar mütehal,,J 

Mösyö Belin Nafia vekaleti tarife müşavirliğine tayini kararltıfmıfl~ 

li kalkınma planını baltalamak i- lan Sir Jorj Klark, iki güne k;dl 
çin geoit bir pli.n yapmıt olan bir Pariıe gidecektir. . / 
tetkili.ttan gönderilmit gizli vesi- "' Amerikaela gümü, madefl1' 

kalar bulmuttur. Vafington, 11 (A.A.) -Ayaıı~ 
"' F rama bütçesi - Paris 11 A. raat komisyonu gümüt madetı , 

A. - Dünkü kabine içtimaından tekrar kıymetlendirilmesi için t:-
pılan "dies., kanun layihasını 

sonra, gelecek içtimaın bütçenin 
b bul etmittir. ıJ 

tam ir tekilde müvazenesi için I rP.'.ı 
"' ntihabata ;•tirak etnıiY" iı' alınması icap edecek mali tedbir- ,. atP 

k 
- Londra, 11 (A.A.) - Av . .,, 

lerin tet ikine hauedileceği haber marası ilk okunutunda, beledı~ 
alınmıttır. 0 b 'h ha al< r 

"' Jorı' Klark - Londra 1 t (A. ve me us intı a tına İttir ~ ıl 
meyi ihmal eden müntehiplerO"":J 

A.) - Lord Tirrelin yerine İngil- intihap hakkının alınması içi'! 
terenin Pariı ıefiri tayin edilmiş o- pılan bir teklifi kabul etmifll'' 
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Pasaport harcı 
En az .eyahat eden millet Türk

lerdir diye bir rivayet vardır. Bu 
rivayeti pek kurcalamaya gelmez. 
Amma diyeceksiniz ki: 

ŞEHiR 
• 

HABERLER·I 
( GÖRÜŞLER 

ZavaUı Yılanlar 
ı 

- Elendim! Seyahat etmemek 
d • 'l I a)llp egı ya . .. 

Hôşa! Öyle demiyorum. Fakat 
me,Fıir •özdür: Çok YtlfQ}lan de -
ğil, çok gezen bilir. Bir adam •eya
hat ettikçe öğrenir ve öğrendikçe 
büyür. Son zamanlarda mektep ta 
lcbesinin, gençlik teşkilatının öte
ye beriye aeyahat ettiklerini gör -
dükçe çok memnun oluyorum. Se 
yahat İnsana dünyayı öğrettiği ha 
dar nel•ine itimat hisai de verir. 
Seyahatin faydalarını aayıp dök -
mek benim değil, (Turing Klöb) 
iin ifidir. . . 

iki gün eooel gazeteler bıze bır 
havadi• verdiler. PtUOport harci -
nın 25 liraya çıkarılmaaı için bir 
tasavvur varmı,. Olabilir. Bir ma
liyeci gözü irat memba/an ararken 
bizim pasaportlann 125 kuru~a a
lındığını görürse mutlaka arttır -
mak ister. Çünkü İn anın ilk aklı
na gelen mülahauı şudur: 

"Seyahate zengin olanlar çıkar. 
Zengin adam da 25 lira vermek -
ten çekinmez . ., 

Bu mü{cihaza sakattır. Evvela 
benim öğrenmek istediğim şudur: 
Pasaport harcını 25 liraya çıkar • 
makla elde edilmek istenen şey 
vergi midir? Seyahati güçle.şiir • 
mek mi? Arzu edilen feY vergi İ•e 
bu kayıt ile gidenler o kadar aza· 
lır ki pasaport bir liraya iken talı· 
sil edilen mikdar bile elde edile
mez. Y ook, bununla seyahat güç/eş 
tirmek isteniyorsa gidecek adam 
25 liraya değil 125 liraya bile olsa 
pa aport alır. Bir seyahat memle
keti olmaya çalısırken kendi teba
anm:ın seyahat Şartlarını güçleştir 
mekte fayda görmem. Eğer bu işe 
hat'i aurette karar verilirse hiç ol
mazsa talebeye eaki fiyatla pasa · 
port vermek ve Balkan memleket
lerine gidecekleri de pasaport kay 
dır.dan müstesna tutmak çok iyi 
olur. 

Dün bu bahsi görüştüğüm bir 
Mecliste !stanbuldan dı~ çık -
mamış, hıç seyahat etmemia ve et
meği de _a~lına yetirmemif bir ar
kadtqa lahle olaun diye dedim ki: 

- Birader. Şimdi sen ne yapa • 
caksın? Pasaport harcını 25 liraya 
çıkara~ak'armış. Ncuıl seyahate
deceksin?. Cevap verdi: 

- Eyvah. Ben mahvoldum. De
sene?. Ben şimdi ne yapacağım? 
Ve o sıra bir diğe-ri: 
. -.Aman . Bu havaıılis doğru ise 

flmdıden bir pasaport çıkarayım. 
Hükmü vardır. Ucuzken alalım ela 
belki bu yaz bir yere gideriz. 

Dedi ve ilk hitap ettiğim de ila
ve etti. 

- Aman birader. Elin deymif -
hen beş altı tane al! Pahalılaştığı 
zaman sataraın! 

Niyet kağıtları 
Borasit madeninde çalı,an bir 

kariimiz bana bir mektup gönder
miş. Bu mektupta deniyor ki: 

"Leffen gönderdiğim kağıda na 
zarı dikkatinizi celbederim. Bu • 
nun hakkında fazla tafsilata lüzum 
görmem. Çocuklara satılan bir ta
kım ~ekerlemelerden ç.ıkan bu ni
yet kağıdını küçük kızımın elin • 
den aldım. Okudum, yüzüm kızar
dı. Kızım henüz okumak bilmedi -
ğinden bereket versin anlamadı. 
Hayata benÜz gözlerini açmaya 
ba,layan küçük çocukların elinde 
g_~zen bu kağıtlar hakkında söz 
aoyle'".':Yi. size bırakırım ... ., 
, Kanımın lellen gönderdiği ka _ 
::/:;lak ve İnce bir kağıttır. Us-

':. Ae aynen '" sözler yazılı: 
•~klarnt kavgaları nasıl bi -

ter? Bır p ·ı · use 1 e. Bu puse o kadar 
uzun ve tatlıdır k' b"tü' k •. b .. J b ı u n aınata oy e arı•mak için .. 
2'Usu verir.,, munazea ar· 

Ben, kariimin çocu - it 
ki endi•e'llin · ti" -L gu akkında-

' e '' """ et B • bare ve ifaJe 0 kaJ m-;m. u ı -
Lt '-' ar pııı ve bo -

ZUR ur m çocuk bunda bi · 
l O · . n r •ey an 
ayam;z· knuz ıçın ahlöltı bozul -

mb ast•,~ anL • ~~ mam. Fakat lisanı 
ozu ur. aRın • ne olur~a ol 

Bu mcinaaız sözlerin fekerle..::t -
rin içinde i,i ne?. e • 

FELEK 
- -- --o------v cremle mücadeleye · 

yardım 
L" Yeremle Mücadele Cemiveti 

utun ınüasseselere, senevı tahsi
~~~ Verınek sureti!~ cemiyet.e ~":r-
1 . d.a bulunan mtisse6elerın 151m
erını ha · b' ı· ·ı b" k tu .. vı ır ıste ı e ırer me -

P gon.derıniştir. 
re Temıyet bu mektubu ile ve
•İıı"? ~ rnucadeleye yardrm edilme-

EKONOMi 

Fransadakl 
Kontenjanımız 

-o--

İkinci üç ay için Fransa 
bize ne ayırdı? 

1931 senesi ikinci üç ayında 
Fransanın memleketimiz iÇin ver -
diği kontenjan mikdarı dün Tica -
ret odasına bildirilmi9tir: Bu ma -
liimata nazaran, Fransa memleke
timize üç ayda 510 kental yumur -
ta, 2500 kental mısır, 4800 kental 
arpa, 1400 kental kepek, 8000 ken 
tal bakla, 150 kental nohut, 438 ki
lo keçi ve oğlak derisi 1075 kilo 
koyun ve kuzu deriıi ayrılmıştır. 
13 Ağustos tarihine kadar Fransa 
1~ ton kereste ithal edecektir. 
Bızım fasulye, mercimek kufyemi 
av derisi gibi Franaaya ~asi mik _' 
yasta ihraç et~iğimiz maddeler için 
ayrıca kontenıan verilmemittir. 

Yumurta sandıkları 
Memleketimizde yumurta san -

dıklarına öteden beri 1440 yumur 
ta konulur ve buna tabut ismi ve
rilir. Bir müddet evvel şehrimize 
gelen ~ıpanyol heyeti ispanyaya ih 
raç edılecek yu 1 . . murta arımız ıçın 
~~O ~lelik yapılmasını istemişler-
ır. ı:nan ~umurta ihracatçıları 

d~ aynı teklıfte bulunmuşlardır. 
Tıcaret odası bunu nazarı dikkate 
alarak yumurta sandıklar 
720 r- . d' . ımızın 

.. ~ne_ıge ın ırılmesini muvafık 
gormu9tür. Yumurta tacirleri d b 
tekli kabul etmişlerdir. e u 

Samsun sergisi 
21 Nisanda Samsunda açılacak 

yerli mallar sergisine 9ehrimizden 
de bir kısım sanayi erbabı iştirak 
eylemektedir. 

Atina ticaret mUmessili geldi 
Atina • Pire Ticaret mümessili

l:!liz Halil Mithat Bey dün Romania 
-apurile tehrimize gelmittir. Halil 

Hithat Bey Ankarada toplanacak 
tütün kongresine i9tirak etmek Ü _ 
ı::ere gelmektedir. Yarın An.karaya 
hareket edecektir. 

--Vazifeye iade 
Emniyet nıüd" 1 .. -.. Cli iken i t ur ugu muteme-

rü bey : e?f el_çelı:tirilmit olaıı Şük 
azı e&1ne . d d'J . . M t ıa e e ı mıştır. 

u enıet veJı:· 1 . d 
be~nci tube ba a. e~ı? e b~lunan 
betıncj l!ube tkatif>! Nun Rey 
k~ti~i- .Cahi/be;' tt•nci ~ııbe b~.f
durlugü nıuha ebe k etnnıyet mu
miştir. • alP.min~ gel • 

ıı-lia~o\iR;"""':S~A-:----, 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

11 Nisan 934 
Alııam Fiyatları 

1 ıtilırazlar 
lati.kraar dahili 98,50 
1933 lsbSı;rau 98..SO 

Tahvilat 

Unitürk 29,25 
" il 28.50 
" ııı 28,.50 

Ş.rlıı: D. Yollan 2,60 
Cü.1nrükMr 1 
Baidat 9,78 

T. ulr.e.riya 
Elektrik 
Tre.m.,ay 
Tün~ı 
R.ıhhrn 
MümeaaiJ 

it ıı 
Kupc.n••z 
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ESHAM 
lı Lnlr..aaı Na•a 10 f Reji 
•• ,. H~_mili_n• 10 Telefon \ 
" ,., M\;c•••• JOI T , ) 
y· k" •r•oa 
.ur ı1e Cümhü. Çimento 

ram'YaJ' 3I $arlı: dey. ,,. 
A;nadolu Hi.,. 26.60 Bal,.. 

9,71 
-.-
-.-
J7,7S 
56.SO 
46,75 

3,90 
il 

ııı.so 
ll.75 
111.65 

1.50 
1.55 

rTı1e!: Ban1'aaı 63,25 i ittihat de• 

Şır. Hal'riy• 15 Ş k ar m. ecza • 
ÇEK FiYATLARI 

12,06 ı Pra;; 647,50 B 1· 
7!l 60 er ın 

9,ig Madrit 

83,JJ Belrrat 
2.45,7S Zl(ıli 
3.39,96 Penro 

Pari• 
Londra 
'Nüyork 
Mil'-no 
Aı;"" 
Cen""'"• 
Briilıı:a"I 
Arnat"rda,. 
Sof ya t.17.59 t Bükreıt 

64.65,71 J Moalı.ova 
N U k U T (Satıı) 

ıc....,, 

20 F. Fr•n•ıa 
1 Dolar 
1 laterlin 

20 Lir.,t 
:00 F. B•l<il.a 
20 Drabmi 

-Hl!I 

19,11.69 
2,61,38 
5.82,50 

34.56 
.C.20,84 

3,84,86 
79,28,19 
ıı,oo,so 

-16 

• 
1 ••teınektedir. Bu mektup üze

rıne di' b" •en • &er ır çok müesseseler de 
1 evı Yardıın taahlıüclüude bu • 
unınutlardır. 

t Şılle. A•. 
20 L••• 

120 
6411 
214 
115 
24 
22 
23 , .. 

49 
23,50 

19 
53 -.-

21 ıı: ... Ç ... 
J Floria a:ı 

9.26 
35 1-2 
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MAHKEMELERDE 

Maslak yolu 
f"'aciası 

--·-
Suçluların muhakemeleri 

yakında başlıyor 

> 
Aka GONDC 

Dışarıya kaplumbağa ve yıl 
11atı,,ına başlamışız. Ne ala, ne b 
dava kazanç! Vç beş kurur çöpl 
necegiz diye zava'lı yılancıklar 
derilerini yüzdüreceğiz! 
Neymiş? Ne olacakmı1 ıanki 
Yılan derisinden iskarpin yap 

lacak; etrafına inci, pırlanta diz 
lecek ya kaknem ve zengin bir ~ 
ca karıya, veya ne idüğü besbel 
bir sinema yıldızına pefkef çekil 
cek! 

Yıl n derisinden elclfren yar 
lacak; kim bilir, b'.r serçe parm 
ğı ile kaç aile ocağı yıkan, sönd 
ren bir kadına sunulacak! 

R~~e~ ~e Yugoslav talebeleri geldi 
~un fehrımıze paıkalya tatilin den istifade ederek birçok seyyah 

g.eldı. Bunların başında bilhassa Romen ve Yugoslav üniversite talebe 
''. b~unmaktadır. Romen ve Yugoslav talebesi paskalyayı Atinada ge -
çırdıkten sonra tehrimize gelmitle rdir. Misafir üniversitelileri rıhtım
da Oniveraite ve yüksek mektepler talebeleri kartıladılar. 72 kifi olan 
Romen ve Yugoslav talebesinden kızlar Çapa kız muallim mektebine, 
erkekler ~e G'llataıaray lisesine misafir ~'diler. 

Maslak yolunda , idare ettiği 
hususi otomobili ile bir otobüse 
çarparak kanlı bir faciaya ıebd>i
yet veren lastik şirketi müdürü 
Taragano efendi ve şoför Hakkı e
fendiler hakkında birinci müstan
tiklikçe yapılan tahkikat ikmal e
cfilmi9tir. 

Suçlular, ağır ceza mahkeme
sine sevkedilmişlerdir. 

Her ikisinin de muhakemelerine 
yakında mevkufen başlanacaktır. 

Yılan derisinden para çanta 
yapılacak, Staviskilerle lnsuller, 
çine paralarını koyacaklar! 

insanlığın yüzülüp gitmekte ol 
derisi yetmezmiş gibi ,imdi de y 
lanların derlerini yüzüyo:lar. Z 
vallı yılanlar! 

M~afı~ tale~e bugün geldikleri Romanıa vapurile Romanyaya git -
mek nıyetındedırler. Talebe Birliği misafirlere dün aktam pazar günü
ne kadu_ ka'malarını tekrf etmittir. 

Lüks eşya kaçakçıları 
__ :..._.,. .... IMe>..:!>-4:.,,_. __ _ 

Dün bir şebeke meydana çıkarıldı, 
bir gemici iki kaçakçı tevkif edildi 

Gümrük muhafaza tefkilatı bü
yük bir lüks ~ya kaçakçılığı mP.y -
dana çıkardı ve kaçakçılar derhal 
tevkif edildiler. 

Bir müddettenberi ötede beri
de bilhassa bazı hanımlar ara ın • 
da, memlekete gümrük yolile ı;ir
meyen bir takım lüks e'yaııııı, kul 
lanıldıjı nazarı dikkati c:!lbedjyor 
du. Gümrük muhafaza teşkilatı is 
tihbarat bürom bu itle es.ıslı sıı • 
rette mefgul olmakta idi. 

Nihayet evvelki gün limanımıza 
gelen Romanya vapurile bu işin iç 
yüzü meydana çıktı. Roırıanyanın 
Prense<> Maria vapuru rıhtıma ya
natbktan biraz sonra vapurun yag 
cılanndan V asil Hıristo karaya çık 
mak üzere salona gelmitli. Salon • 
daki muhafaza memurları bu ada
mın vaziyetindeki acaipliği aulnıak 
t gecikmediler ve Vaıil içeriye a -
lm.dı. Derhal vaziyetten hab~rdar 
edilen İstanbul mıntaka bat memu 
'u. ~ehmc:t .Ali Bey de buraya gel 
mıfti. Vasılın üstü arandı ve on al
b paket en lüks cinsten pudra ve 
26 tüp ruj bulundu. 

Vasi! bütün sıkıttırmalara rağ _ 
men ısrarla fU cevabı veriyoTdu: 
~ Bunları lıtanbuldaki kız !,ar 

detııne hediye getiriyoruın. 
Bu sözlerin ulı olmadığı mey • 

danda idi. Bu ıefer batka bir yola 
aapıldı. Güzel sözlerle Vasile bun
ları kime götürmekte olduğunu söy 
!erse kendisine hiç bir mesuliyet 
gelmiyeceği anlatıldı. Bu sözler 
tesirini göstermekte gecikmedi. Va 
sil İpin ucunu ele vermeğe bafladı. 

- Bu .,.yayi kaçak getir;yorum 
dedi. Bundan epeyce evvel bir gün 
rıhtımda yanıma bir adam yaklaş 

tı, bana kaçak eyya getirmeği tek· 
iif etti. Bundn evvel altı sefer gel
dim. Bu defa da bu efyayi ı; tiri • 
yorum. Efyayi Keğork ismı.ıde bir 
adama getiı·iyorum dedi. 

Bu itiraf üzerine derhal muha
faza memurlarından bin gemici 
kıyafetine sokuldu. Vaıil ile bera
ber yola çıkarıldı. 

Vasi! ve yanındaki tebdili kıya 
fet etmi, muhafaza memuru Ke -
ğorkun Galatadaki dükkanına gir 
dikleri azman dıtarıda her türlü 
tertibat alınınıttı. Vasili gören dük 
kan aahibi onu güler yüzle kar,ıla 
mıt ve yanındaki arkadatından 
fÜphe etmeği hatırından bile ge • 
çirmemittir.Vaail paketi Keğorka 
vermit ve o da almıttır. 

.ltte bu esnada itin rengi değif • 
mıt ve Wıafaza memurları dük _ 
kina girnıitlerdir. Bu hali gören 
Keğork derin bir baygınlık geçir • 
mittir.Dükkanda derhal arattırma 
yapan muhafaza memurları daha 
birçok kaçak lükı efya bulmutlar 
dır. Bu arattırmadan sonra Vasi! 
Keğork ve çırağı Mığrrdıç dün ih
ti~aa m~hkemesine aevkedilmi,ler
dır. l~tı.saa mahkemesi bu üç ka • 
çakçı ıçın derhal tevkif kararı ver. 
mit ve t~vkif ed}lmitlerdir. Yapı -
lan tahkıkat Kegorkun tehrin sayı 
lı kaçakçılarından olduğunu mey • 
dana koyınuftur. 

--o--,--

B ay tar umum müdürü 
Karacabeye gitti 

T ekirdağı civarındaki İnanlı 
'daki aygır depoıile inekhanesi tef
ti9inden gelmit olan baytar unıt•m 
müdürü Sabri bey dün Karacabey 
harasını teftişe hareket etmiştiT. 

Biz hög/e düşünüyoruz, 
. Siz aca ha ne dersiniz? 

Galıp Bahti B Ş h • . [isine bir 1aJnfar ey. e ır mec mız zaman hayat ıeraitinin yük-
dan kiloya r.,ı:km., ve okka- aekliğinclen dolQ)ll, bazı fehirle-
nal taralı Ji!fı ır en haflnn e•- rin, kaaabalann menfaatine ola-
te ald t l n hn 'jkal! bır sur-:t- rak bofaldığını kaç kere göı·mü-
kayet a; "!a ~ dugundan f' · ~üzdür. Bir memleket hudutları 
d'l r ek mıf. ılo kanunu kabul dahilinde bütün fehir/er ı:e ka· 

e 1 e ı • ~ ay. oluyor. O zaman- •abalar nülu•u için mutevasıl 
danberı ftmdıye kadar beledi- kap gibidir. Fakat bütün bu ha· 
ye neden bu ihtikara miini ola- kikatlere rağmen l•tanbul bele-
cak. tedabir ittihaz etmedi? Be· diyesi bu İfle hiç bir zaman <' • 

ledıye erkanından biri ol~u·ı sculı bir surette meşgul olmamı~ 
fahsan bakkaldan, kasaptan ; : t~r. Halbuki bir şehircinin en bi-
ltfVerİş etmiyor muydu? Neden ~nci vazile•i bunlan düşünmek 
bunlar 11kı bir kont 1 t •b • t tır. Halkın refahı, karnını.-ı doy-ro a a ı u- •1 ,,._1 H 
tulmadı? Ne kaJ d mmı ı e ""'1' ar. er yerde bete-

ar zaman an d" l halk · k · beri hepimiz esnafa 6 •k · · ıye er a ucuz )llyece , ıçe-
~ ısıne na- k · L • • • zaran ne kadar para v . Ce , gıyeceR temınıne ugraşır • 

F k crıyoruz. ,_ b . . h • . . 
a at son günlerde bu 'ht "k. Hen, unun ıçın ususı muessese 
k il ı ı ar ar I .. el .. k b. 

tı e e tutulur göz/ .. .. 1.. b. er vucu e gehrır en, ı .. anı bele 
hl ' egoruur ır d" k "''h"k" a e geldi lhtik• d • ıye, anunun menettıgı ı tı a· 

· ar enınce, sa - k d b. l k . . b. de fiyat kasdet • M • ra arşı te a ır ama ıçın ır 
mıyoruz. agsu~ Gal' B ht' B . ' ... mal satmak ta ''t'k• ~k· ıp a ıyar eyın tfJ..:rırını 
ın ı ann en yu - b kl . . B d 

seği değil midir? • e e~ıı~tır. un an sonra Ja e-
. ger bır ıey yapılırsa gene ne mut 

Şeh'.~de hayat pahalılığı gün- lu. Maamalih Galip Bahti ·ıar Be 
d~n .B'!'ne ar.tmaktadır. Bir se- ye takririle belediye erkünına 
hırcının Vazıfesi hayat pahas;nı böyle bir ihtikar yapıldığı hava-
z:ımanın şe-raitile teli/ etmeğe tİİ•ini hatırlattığı için teşekkür 
Ç ışmaktır. Tarihi tetkik ettiği- ederiz. 

Biz högle düşünügoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Fatihteki inhidam 
Fatihte vuku bulan kanlı inhi

dam hadisesi tahkikatına elatan 
müddeiumumi muavinlerinden Ah
met Muhlis bey, mahallinde yap -
tığı tetkikatın neticesini müddei -
umumiliğe bildirmiştir. 

Haher aldığımıza göre, h;;diae 
e mes'uliyet tevc'lı edilecek kim

se yoktur. Faciaya tedbirsizlik 
selıep olmuştur. 

Pend k · Şile yolundaki 
çi fle cinayet 

Pendik - Şile yolunda mal alma
ğa giden Akif ve Karakat İsmin
de iki baıma tüccarını öldürmek
ten suçlu Şefik, Şakir, RüJlÜ, Ali 
ve Saferin Şilede lüzumu muhake
melerine karar verilmiıti. 

Suçlular , dün İstanbul ağır ce 
za mahkemesi huzuruna çıkarıl -
mıtlıırdrr. 

Mahkeme, suçluların talebini 
tetkik ederek kendilerinin yüzer li
ra kefaletle tahliyelerine karar ver
miştir. 

Vazifelerinde dikkatsizlik 
görOldo 

Kamböyo mübayaasına mahsus 
makbuzlara ba:n rakamlar ilive 
etmek ve yazı ile meıruhat vermek 
suretile, sahtekarlık yaptıkları 
ve bu suretle de Vahan K~i. :m 
ve Kirkor Dolayan efendilere is -
tiıbkaklarmdan fazla kambiyo ve -
rilmesine sebep oldukları iddasile 
ağır ceza mahkemesine tevdi edi
len lcaınl.iyo memurlarından Ad -
nan ve Bürfıanettin beylerin mu -
hakemelerine dün ağır cezada de
vam edildi. 

İddia makamı, tahkikat evrakı
na göre, ıuçluların mahkümiyet -
!erini icap ettirecek bir delil olma
dığmr, bunların vazifelerini dikkat 
ve itina ile Yapmadıkları neticeaine 
varıldığını, bu takdirde de kendi
lerinin af kanunundan istifade ede
ceklerini ıöyliye.-.,k sahtekarlık 
...ı,;t olmadığından beraetlerini 
istedi. 

Mahkeme, bugürı kararılll' vere
cddir. 

Yılan kadar masum, çelıinge 
zararsız mahluk var mıJ.,? He/ 
bizim bayırlarımızda, çayır/arım 
da yaşayan yılanlar .• Hiç zararl 
yoktur. lstati.tiklere, gazetelere b 
kınız, mem/ektimizde kaç )ll'an v 
kaaı olmu,tur? Hemen hemen hiç 
Kaç kişi ölmüştü r ? Dü kaleme g 
mez. Uz.un yıllar içinde tek tü 
feyler olmuşsa ya kaza ile olm 
tur, yahut kencl lerini müclala 
ka!tile. 

Yılanın zamrı <Öyle dursun, I 
dası bile vardır: Tarlalarda, bah 
çelerde tarla faresi, köstebek, bü 
tün mahsullerin köklerine zarar t 

ren ne varıra bıtakmaz. Rcutgclen 
değil, bilhassa arar tarar bulur •' 
yuta. 

Tarlasında bahçesinde iare/er• 
den falan şikayeti olanlar iki kö-
feye iki del'k aç•ınlar, yanlanna 
birer kırık çanakla •0 koysunl'!' 
ve her deliğe birer yılan yerle lır
sinler. Uzun yıllar mahsulleri kur 
tulmuftur. Dened ğim için bilirim 

B'r mahsul için kaplumbağa n 
kadar muzırsa yılan o kadar Fa 
dalıdır. Yılan belki cehalet saik 
aile veya bilmiyerek bazı fenalık 
lar eder'. Fakat kaplumbağa öyl 
değildir. O bilerek ha'nclir. Kab 
ğunun içine çekilip sinsi •İnsin du 
rufuna aldanmamalı. Biilün akl 
likri insanları zarara aolımaktır 
Vaktile bir alim kaplumbağaları 
beyinlerini çtkanp tetkik etmif. N 
görmü' bilı'r misiniz? Hepai de in 
san beynine hpa tıp benziyormuf 

Tabii liyatür halintle. 
(Akıllı lıap/unıbaia)nın bir ol

muf hi/Wyesini bira% a,aiıJa tıö,.li 
yeceğim. 

Gelelim bahaimize. Zavalli yı
lanlar elediğim zaman bunu bir 
fantaz.i almayınız. Gerçekten ıa
vallıdırlar. Ben bir aç, suıuz kal
mış koca yılanı Üt; yıl besledim. 
Zavallıcık beni ne vakit görae min 
nettarlığından, fÜkranından bo,,_ 
numa wrılacağı gelirJi. Nihayet 
dörJüncü yılın yazında yabancı in 
•anlar korkuttular mı, taarruz mu 
elliler ne, kaçtı gitti. Hölô. aklıma 
ge/Jikçe nıütee .. ir olurum. 

Prens Bibescu bu sıbah 
gidiyor 

Kaplumbağalara A..n,.....,., fa
kat yılanlara ili,me•inler. z.ı_, 
enlar bir defa hacıbaba leyleklerin 

~ ezeli ve ebedi ferlerine uğramıf
lardır. Bir de b:z musallat olmıya-

1 lım. Zavallı yılanlar! 
Gelelim (akıllı kaplumbağa)nın 

olmus hikayesine : 

Şehrimizde rniılafir bulur.an 
beynelmilel tayyare federasyonu 
reisi prens BibeKu dün tchirde 
gezintiler yapmıf, müze Vf! cami
leri gezmiştir. Prens Bibescu dün 
öğleden sonra Romanya ceneral 
konsoloısu Mösyö Anastauiu'nun 
şerefiı>e verdiği çay ziyafetinde 
hazır bulunmuttur. 

Tayyare cemiyeti taıafından 
prens şerefine dün aktam Pı:rapa· 
laa otelinde elli kişilik bir zryafet 
verilmittir. Ziyafet pek umimi 
geçmif ve yemekte şehrimizin nıüm 
tıız aimaları bulunmu9tur. 

Prens Bibescu bu sabah tay
yaresile seyahatine devı.m için Ye 
tilköyden Eskişehire hareket ede• 
cektir. 

Ziyafette Tayyare cemiyeti re
isi söylediği nutukta M. Bibeacu 

yu ve Türk - Romen dostluğunu ae
lıimlamıflır. 

M. Bibeacu verdiği cevapta, bu
rada samimi bir maılait bulduiiunu 
ve kencliıine gC.terilen miaafiı·pe.· 

M~fhur Akba müesse•eleri •a-

l 
hiplerinJe ve e•kİ gazeteci arkaJllf 
/ardan Bilal Beyi tabii tanırsınız. 
Bilıil Beyle çok iyi dostuz. Yalnız 
ben:m çiftliğimi, kö~kümü, bağı
mı, küçük otomobilimi çok kıska· 
nır. Çünkü ben ondan iyi boatan, 

( 

(Lütf<n sahil<yi ç<viriniz) 

Tıp talebe cemiyetinin 
bir toplantısı 

Tıp Talebe Cemiyeti tarafından 
dün ak,am haRcevinde bir toplan • 
tı tertip edilmiştir. 

Bu toplantıda ecnebi profesör
ler de hazır bulunmuştur. Tıp fa
kültesi profesörlerinden Tevfik 
Remzi Bey "Tıp me~leği,. mevzu
lu bir konferans vermiştir. 

Kongeranstan sonra konserva
tuvar muallimleri bir konser ver
mişler, ve tıp talebesi tarafından 
Zeybek oyunu oynanmıştır. =-----Erbabı sanayimizin nazarı 

Jikkat."ne 
Samsun üçüncü yerli mal· 

lar sergisi 21 Nisanda açı
hvor. 

Milli lktioat ve Tauırruf 
Cemiyeti 

-
verliğe karıı mütefekkir kaldığı -
nı aöylemİf ve Gazi Hazretlerı fe
refiııe kadehini kaldırnııtıır. 
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fidan, çiçek yetiştiriı im. Ve daima 
bahsi ben kazanırım. Geçen sene 
bir gün aşağı bağımda yeni yap
tırdığım köşkü hem görmeğe hem 
mübareki emeğe gelm "şti. Karpuz· 
!arım kavunlarım yeni filizlenme
ğe, marulların turfanda hiyarlarım 
yeni fideleşmeğe baflamıştı. Lô.f a
çıldı ve münakaşa başladı. Keçiü: 
rendeki bağında bunlardan daha ı· 
yisi yetiştiğini iddia etti.B:ribirimi 

ıı;i mat edemedik.Nihayet ben dedim 
ki kaplumbağalar bizden akıllıdır
lar. Onlardan bir tanesini hakem 
tayin edelim. Bu teklifime kızdı: 

- Kaplumbağada akıl mı olur?! 
Diye pancar gibi kızara kızara 

haykırdı. 
-Darılma , dedim, Halep orda 

ıse kaplumbağalar burda. 
Çukura attırdığım kaplumbağa

l.ıırdan bir tanesini getirtt:m. Sırtı
.ıa yapıdan artan kireçle bir x İfa· 
ıeti koyduk. Kaplumbağayı sepete 
koyunca Keçiürendeki bağına gö
türdük. Hayvanı bağına salıver
dim: 

- Ne yapıyorsun birader? Mah
volurum alimallah! 

- Sabret. Senin fidelerin filiz
lerin benimküerd en iyi, lezzetli 
ise akıllı kaplumbağa hemen anlar 
ve ııaldırır. Eğer iki para etmez a
cı, kelek şeylerııe ağzını bile uzat
maz, göziinii bile çevirmez. 
Kaplumbağa bahçenin içinde bir 

saat döndü dolaştı, her fideye baf 
vurdu. Ne dersiniz? bir tane.inin 
ucundan bile yemedi. 

- Gördün mü azizim! 
- Tuhaf şey! Tuhaf fey! 
- Benim boatanın daha iyi ol-

duğuna inandın m.<' 
-Ne malum? 
Kısa boylular zaten inatçı olur

lar, bu sefer ben kızdım. Bir teklif 
daha: 

- Bu gece kaplumbağayı bur 
da bırakalım. Neticesini sonra ııöy
lerim. Epeyce düfündü. Sonra kap
lumbağanın sahiden ziyan verme
diğine inanınca razı oldu. Uç beş 
(Yün sonra Bilal Beye telefon ettim: 
" - Bağdayım. Turfanda hıyarla 
cacık yaptırdım. Çab'!k gel.. . 

Ortağı Adil Beye bır takııı kıra
latmıf, geldiler. Sofraya oturma· 
dan önce: 

- Bak sana ne göstereceğim. 
dedim. l 

Bostan, bahçe tarafına indik. 
Bilal Bey şaşa faşa haykırdı: 

- Vay canına! Bu da ne? 
- Senin bağda bıraktığuıuz 

kaplumbağa! 
Evet, üstüne kireçle x işareti 

koyduğumuz akı'lı kaplumbağa 
Keçiürenden Dikmene ge!m~i. 
~ Yahu! Dedi. Aramızda tam 

on altı kilometre mesafe var. 
Nasıl geldi? 

- Gelir o. Onlara kaplumbağa 
Jemisler. Sen asıl ne yaptığına 
bak! 
Kaplumbağa benim fidelerin en 

ıaze, '"' tadı yerlerini çıtır çıtır 
yiyo•da. 

- Brahma be! Mahvedecek sev 
.,A ' n .. Itır sunu. 
- Senfn fideleri niçin yemeJi 

de benim filizleri yiyor? Demek 
ki benim bostanım senin boııtanın -
dan iyi! 

Evet dese bahsi ve sonunda ziya
feti kaybedecek. Biraz dü1ündü. 

Evet yerine: 
- Sahi, dedi. Kaplumbağalar in 

sanlardan akıllı imif! 
I fte bu bilerek hain olan alnlla 

kaplumbağaların belleini kard ar· 
mak dururken k"mseye zaran ol
mıyan saf yılancıkların deriıini 
yüzdürmek revamıdır? Zavallı yı
lanlar! 

Aka GONDOZ 

-

1
1 

__ u_r_ta_A_s.-.y-ad_a_,_( en HiKAYE [bR 
Afganistan Hırsız 
Vaziyetinin icmali 

Kühiıtani Saki daha doğrusu Şaki bar 
binden sonra, Kabil ve· vilayetlerindeki 
mektepler harap olmuı ve yakılmış ve 
talebesi de peritan olmuıtu. KB.bili kara 
kuvvetten istirdat eden Nadir Han miJ. 
li kuvvetleri bu feci hal kıırıısında kal
mıf tı. Serdar Nadir Han ve hükümoti 
derhal harap yerleri imar ve mektepleri 
yeniden ihya ederek talebeyi yerleıtirdi. 

Bu maarif işlerini ıslah ehnek için 
Türkiyeden maarif organlanndan pro
fesör Emin Ali Bey celp edildi. 

Maarif müeııeseleri ve Afgan maairi 
bihakkın Emin Ali Beyden istifade et· 
mektedir. Afganistan bir çok inkılaplar 
geçirdi. Bunlardan en mühimmi kırk beş 
sene evvel Emir Abdurrahman Han za. 
manında olmuıtu, o zaman bu şiddet ta· 
raftan Emir Türk ve Afgan kabileleri· 
ni biranda ittihat ettirdi, bu sıralarda 
epey kan dökülmü1tü, bu Emirin salta
natı zamanından yerine geçen Habibul· 
lah hin idaresinin sonuna kadar Afgan 
muklakıyetle idare edilmit yarı müıta· 
kil bir emaretti. Bu emaret dahili siya ... 
setinde müstakil ve harici siyasetinde 
müstakil değildi. 

Eski zamanda, Habibullah Hin tecrit 
politika11 takip ediyordu. Haritç.., 
memleket içine ecnebi sokulmuyordu. 
Büyük Çamlıca.da bir zamanlar gazino-
culuk yapan Bek!ati Tahain baba bavu
lunda rakı pşileri çıkmasından dolayı 
huduNan geri gönderilmiştir. Kabilde 
lngiliz sefiri bir hintli müsliimandr. Bu 
hal Abdurrahman ve Habibullah Hi.ıı 
saltanat devirlerinde cari olmuıtur. 

Türkler 1839 aenesinden yani tanzi ... 
mat deVTinden itibaTen garp ilim ve fen 
i.lemi ile hali temaıtadır. Halbuki, Afga
nistan 1919 teneıinden itibaren Türkiye 
ve garp alemi ile temasa gelmiştir. Af· 
gan Şahı Hz. medeniyet abideleri olan 
fabrikaların ıslahı, yolalrın inşası, mem
leket dahilinde yeniden mektepler, has
tahaneler, sanatoryomlar ve kurak arazi
nin iski.sı için büyük su bendi yaptır
makta ve asayişin ve hududun muhafa
zası için zaruri ola=.~ orduyu asrileıtir
mektedir. 

Afgan hükümeti bazırasınnı Türkiye 
ile olan münasebatı ıiyaaiyeıi gayet doa
tanedir. iki kar<leı muhabbeti yekdiğeri 
hakkında caridir. Diğer komtu ve ecnebi 
devletlerle de siyaıi münasebet normal· 
d.ir. Son zamanlarda Avrupa ve Ameri
kaya bir miktar talebe gönderilmişti. Bu 
i•.l<;r İçin Afgan bütçesinin nispeti da· 
?i~nde hareket edilmekt~dir. Afganistan 
ırtıcaa doğru gitmiyor. Çünkü, Afgani•· 
tan çalı§kan bir tef tarafından idare edi· 
liyor. Eğer, Beççei Sairi olsa idi, bu ül
kenin ocağında incir dikilecekti. Bu ül
ke tam müstakil bir halde terikki yolla
nnda yürüyor, ve vaziyeti dt- bu mer· 
kezdedir. 

Belhizade S. Ahmet ISA 

Kongre 
M. T. T. B. U. katipliğinden: 
13-4-934 cuma günü 14 te İstanbul 

Halkevinde kongre varclır. 

Bir ay daha 
Borsa ve Oamanlı Bankası komiser

liğin!:en : 
Mavi Renkteki (Bin) Leylik Rumen 

Kağıt paralannm değittirilme müddeti• 
nin yeniden bir ay daha yani 1 Mayi.a 
1934 tarihine kadar uzatıldığı Rumen 
Milli Be.nkasıodan it'ar edildiği ili.ıı o
lunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Makine yağlan imalinde iılihat " 

hakmdaki ihtira için istihsal edilmit o

lan 15 Mayu 1928 tarih ve 718 numa· 

ralı ihtira beratırun ihtiva ettiği huku. 

kun bu kere ba1kNina derir veyahut i
cara verileceği teklif edilmekte olduğun • 

dan bu buauıta fazla malumat edimnek 

isteyen zevatın lstanbul'cla Babçekapu· 

da T 8f Hanında 43-48 numaralı idare

haneye müra~tı etmeleri ilin olunur. 
(15633 

Mukbil Sait kızı doğduktan 
sonra da büyük bir hülyasına ka
vu1tu, İstanbul civarında bir yer
de küçük .re bahçeli bir kötk satın 
aldı. Hayatta sükunet ve intizamı 
çok seviyordu. Sabahleyin daire -
ye gitmek için sekizde trene bini
yor, akşam altıda dönüyordu. Bu, 
senelerce böyle devam etti. 

Kızı Leyla orta tahsile devam 
eden ten bir çocuk olmuştu. Maa
mafih bütün bu şenliği arasında 
babasından tevarüs ettiği ağır baı
lılık ta yok değildi. Mektepten çı· 
kınca evde annesine yard'ım etme
ğe, bahçeye balanağa , piyanosuna 
devam etmeğ başladı. Ekseriya 
yalnız çıkar, musiki bilen arkadat· 
lannın evine gtderek kendi arala
nnda konserler verirlerdi. Arka -
datları da ara sıra bu ziyaretleri 
iade ederlerdi. 

On sekiz yatına geldiği zaman 
sthhati yavaş yavaş bozulmağa 
batladı. Doktorlar Leylada hat bir 
hastalık görmiyorlarci'ı. Fakat 
Mukbil Saidin kız verem olmasın 
diye içi eriyordu. Bu verem, öyle 
pis bir hastalık ki hala ne gençleri 
alıp götürüyor. 

Mukbil Sait bir akşam köşke 
döndüğü zaman, karısı kat'i suret
te konulan teşhisi kocasına haber 
verdi: 

- Apandisit, dedi, vakit ge
çirmeden ameliyat lazımmış. 

Fakat Leyla o kadar zayıfla
mıştı ki, ameliyattan s.oınra her 
halde uzun bir istirahate ihtiyacı 
olduğu görülüyordu. 

Doktorla annenin ısrarı ilzı.-rine 
Mukbil Sait çocuğunu kurtarmak 
için hiç bir fedakarlıktan çekinme
mek lazım geldiğini anlamıştı. 

Leyla ancak üç ay sonra kötke 
avdet etti. Yüzüne sıhhatin güzel 
renkleri gelmiıti, fakat hastalığın
dan evvelki nef'esi kalmamı§tr. 

Mukbil Sait için yeknesak, la. 
kin mes'ct hayat tekrar ba§lamış
tr. Çok sevdiği karısının ve kızı. -
nın arasında ya,amaktan derin bir 
haz duyuyordu. 

Bir cuma günü eve eı dost mi
safir gelmitlerdi. Gebe olduğu için 
hastahaneye gönderilen hizmetçi 
kızdan bahis açılmıştı. O zaman 
Mukbil Saidin kafasında bir ışık 
belirdi. Anne ile ktzrn evvelce bir 
türlü anlayamadığı manalı bakıt· 
ları, timdi zihnindeki ı§ığı büsbü
tün kuvvetlendiriyordu. Leylanın 
bir kaç ay hastahanede kalışının 
sebebi her halde apandis.it değil -
di. 

Maamafih hiç bir §ey söyleme-
di. Yalnız yüzünün itimat ifade e
den hatlarında bir gerginlik pey
da olmuştu. 

Zaman geçti. Leyla sağdan sol
dan gelen izdivaç tekliflerinin hiç 
birini kabul etmiyordu. Otuz yatı
na gelmitti ki annesi öldü. Leyli. 
eskm g>bi eve ve bahçeye bakıyor, 
üstelik annesinin c!e evvelce gör
düğü işleri üzerine almıt bulunu
yordu. Yalnız evin havasında bir 
hua11&iyet vardı. itiraf edilmemi§, 
fakat sanKıi olmamı§ gibi düşünül
memesi lazım gelen eski bi.r ha
dise ..• 

Lakin bu böyle bir hadiseydi 
ki, daima baba ve kızın .zihinlerin
de yer işgal ediyordu. 

* .. • 
Mukbil Sa.it tekaüde sevkedil

diği zaman, Leyla kırkına varmıf
tr. Bir gece baba kız sinemadan 
dıönüyorlardı. Bahçenin kapısını 
açarlarken ay ışığında bir gölge-

Bugünkü program 
ISTA N BUL: . 

18,15: Plik neıriyatı. 19,15: Aja~• .habe-:_lerı 
muhtelif neıriyaL 19,30: Türk musıkı neırıyab 
(Kemal Niyazi B. Hayriye H. Müxeyyen H. 
Mahir B.). 21: Selim Sırrı Be7 tarafından kon· 
Cerans. 21,30: Radyo orkestrası. 

V A R Ş O V A, t4ı5 m.. • . . •. 
17,35: Tgannili. konser (S.?hstlerın ıttirakıle) 

18,30: Konferans. 18,50: Musa.habe. 21,05: Ro· 
mantik konser. 2.2: Müsalıabe. 22,15: Popüler 
konser. 23: En iyi kadın muganniyelerin.den 
pli.ldarı. 24: Müsahabe. 24,05: Dans musik:nin 
de.,amı. 
B01CREŞ,364m. 

13: Borsa. - Pli.k. - Haberler. - Pl&k. 17, 
JS: Müsababe. 18: Dimjko orke•trau, 19: Mü· 
ıahabe. 19,20: Diniko orke,.4.raunın de•amı. 
19,50: Oni•ersite dersi. 20,lC: Konferans. 20,30 
Romen operasından nakil 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18: Müsahabe. 19,15: Tiyatro haberleri. 19, 

20: Orkestra kon•erj. (Max Schönherr İttiri.· 
kile •• senfonilı. takımı tarafından). - Haber· 
Jer. 21,05: Richard STRAUSS'UN 70 nci doi· 
duğu yıldönümü münasebetile kendisinin eser· 
terinden mürekkep konser. 22,-45: Son haberler. 
23: N4li musikj (Holzr idarsindn.) 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18 30: Mme Kolo••ary tarafından tat"anni. 19: 
ln~ilince ders. 19,30: Hafif musjki parçaları. 
20 30: Müsahabe. 20,50: Stüdyodan bir tiyatro 
22:35: Saray sigan takımı. 24: lmre Stefa.niai 
ta.rafından piyano konseri. 

B R E S L A U. 3ı6 m. 
18,35: Mütalea .,. mü.sahabe. 19.30: Aktüalite 

21 15: Yeni Alman ıarkllan. 22,16: Şarkılar. -
Mli.sahabe. 24: Silisya besteki.rlarının eserlerin 
den mürekkep ıarlualr. 

Selim Sırrı Beyin konferansı 
Radyoda Selim SUTı Beyin bu akıam 

saat 9 da yapacağ-ı müsahebenin mev· 
zuu Belçikada terbiyedir. 

·~--------YEN I NEŞRiYAT 

Afrika vahşileri arasında 
Afrika vahşileri arasına düşen ve u· 

zun seneler vahşilerle beraber hayat sÜ· 
ren Nuru ilah Bey ismindeki bir deniz 
zabitinin meraklı ve heyecan dolu ser· 
güzeıt ve macerasını tasvir eden bu e-
•er Maarif kütüphanesi tıarafından for· 
ma forma neıredilmeğe başlamıştır. 

8 inci forma çıkmıştır. Bedi Vecdet 
Bey tarafından Türkiyede ilk defa ya· 
zdan ve tefrikası esnasında biiyük bir a· 
lika ve rağbet kazanan bu eser tavaiye 
ederiz. 

Dünyanın en meıhur tenoru 
MIGUEL FLETA 

18 Nisan Çarp.mba akıamı saat 21 de 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
yegane konsenıi verecektir. 

ZA YI - Askerlik vea.ik.anu ve bed6-
li nakdi makpuzlarnnı kaybettim yeni
sini çıkarta.cağımdan bunlann hükmü 
yokt.ı.r. Edime Yahşi Fakih mahallesin
den 323 doğumlu Nesip. 

nin kaçtığını gördüler. 
MUkbil Sait geceleri daima ta

tıdığı taban<;asını çektıi ve o heye
canla hedef gözetmeden bir el ateş 
etti. Sonra da kaçan ı;ölgenin ar
kasından atıldı. Hırsıza doğru da
ha ateı edip etmemek lazım gel· 
diğini de dü.tünüyordu. 

Leylanın zihninden bundan se
nelerce evvel gene bu bahçedı.-.n 
acele acele kaçıp gid'en bir gölge
nin hayaleti belirdi. Gayri ihtiya-
ri: 

- Ah, baba, ateı etme! Diye 
bağırdı. · 

Mukbil Sait durakladı ve hır
sız da gölgelildel'de kayboldu. 

Köş.ke girdikleri zaman her ta
rafı aradılar. Hınızın bir şeye 
dokunmağa vakit bulamadığını 
anladılar. Ancak arka taraftaki 
mutfağa girdikleri zaman Leyla 
dedi ki: 

- Galiba acıkmı§, onun için 
köıke gİnnit olacak. Baksana 
masadaki ekmek, peynir kırıntıla
rına .. 

Mukbil Sait maziden kalan bir 
intibala kızının gözlerine baktı: 

- Acaba yemek yemeğe vakit 
bulmuı mudur? dedi. 

Leyla hemen cevap verdi: 
- Evet baba, her halde yamİf-

tir. 
SEM 

, 1 P E'K S lı. N E M A S 1 N D A 1 FRANSİZKA GAAL'in en güıel fil'lli 

muvaffakiyetle devam ediyor. İlaveten: PARAMOUNT JURNAL 

1 
ŞEYTAN KIZ 

ELHAMRA SiNEMASINDA: İ!d Büyilk Fılm Birden 
~BİR GÖNÜLDE İKİ SEVDA ve SEVİLM~K İHTİYACI (156'.29) 

~ 

18 Nisan 
tarihini 

Kaydediniz. Bu; 

SUMER . 
ainemasıııın 

(Eski Artistik) 
imi sürpriz ıııınndnr a (15637) • 

...1 ................ .. 
SUMER sinemasında 

(Eski Artistik) 
MAGDA SCHNLIDER, OTTO 
W ALBURG Ye HERMANN 
THİMİG tarafından temail edilen 

SUZAN BANYODA 
neşe ve fa11tezl filmini ıörünllz. 
İlaveten: FOX JURNAL ve 

EDUARDO BİANKO 
- orkestra11 -[156381-

. 

~ 

' 1 

TUNÇAX 
Tayyare Piyango Gişesı 
M. Hamdi Bey idaresinde açıl· 
mıştır. Toptan ve pera'rı:eııd• 
müsait ştraith satıı yapılır. 
Sirkeci Hamidiya caddesi tr•~i 
vay istasyo'\unda No. 20 [156~ 

~ 

1'•illiJ~S 
Asnn umdesi "MiLLiYET" tit• 

ABONE 

3 aylıiı. • • • • • . • . 4 -
6" ••••••••• 750 

12 " ••••••••• 14 -

Gelen e•rak l'•ri yerilmez.
seçen nü.sh.alar 10 kuruıtur.- Gasel• 
matbaaya ait itler için müdiri,ete Ol. 

caat edilir. Gazetemiz: ili.ıılarrn mes'ul• 
tini kabul etmez. 

Şark Demiryolları 
lstanbul mevakifi mütecaviresi yolcu seyahatleriıı 

bir teshilat olmak üzere Şark Demiryollan tarafından aY 
abonıman kartlarının fiatlerınde yüzde 20 nisbetinde t 
zilat icrasına karar verilmiştir. 

Bu tedbir 1 Mayıs 1934 tarihinden itibaren tatbik 
vazedilecektir. 

Gedikpaşada Jandarma Satınal 
Komisyonu Riyasetinden: 
Verilen Fiat pek az olduğundan yeniden satılmat1 

cap eden elli bin adet alaturka ve o~ Üç bin ÜÇ yüz dokl 
beş adet Alafranga mıhın müzayedesı 14-4-93~ c~art 
giinü saat 11 den 12 ye kadar yapılacaktır. Taliplen 
rı görmek ve şeraiti anlamak üzere istedikleri vakit müzll, 
deye iştirak için de mezkiir günün muayyen saatinde koJJJJ 
yonumuza gelmeleri. (1644). 

Beyoğlu Kaymakamlığından~. 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergı. 

(Hatta kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın 
di başlanmıştır. Alakadaranın 15 Nisan 934 akşamına 
dar Kaymakamlık binasında Hey' eti baytariyeye müra 
la hayvanlarını kayıt ettirmeleri ilin olunur • . (1543), 

" KiRALIK PARK~" 
lsıınbul'un ~n güzel mesire mahalli olan GUzel Orm•n ÇlftllOI park k1 

sılonlarile mükemmel mobilyeslle birlikte klrılıktır. Talipler Kıdılı:öyönde J{O 
•••••• Çamlıcıda çiftlik dahiline müracaat. - ( 15553) W55 

Afyon Vilayetinden: 
Kapah zarE usulile münakasaya konulup 21 Mart 

tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Afyon· Ko. 
yolunun (8193) lira bedeli keşifli 0-ı 000 - Ot-250 
metreleri arası parke ferşiyabna muayyen saatte talip . \ 
etmediğinden 18 Nisan 934 tarihinde saat 16 da Encümeııl 
}ayette ihalesi icra kılınmak üzere münakasa müddetin ~ 
dit edildiği ilan olunur. (1376 > ı 

Milliyet'in edebi tefrikası: 45 Neşidenin gözleııinde yıldızlar Netidenin kolları arasından kur- - Duydun, değil mi doktorcu. Genç kız, sinirli sinirli 
yanıyordu, hemen elini uzabp mah- tulduğum zaman doktor pencere- ğum? Bugün, çok mühim bir gün.. salladı: 
fazayı kapmak istedi, fakat ben, den bakıyordu. Genç kız, ellerin- .., - Ne gibi mühim bir gün, yav- - Peki, peki .. Siz, ne de 
elimi geri çektim ve mahfazayı ıü • de iki mahfaza, çilgın çılgın sıçrı- rum? ben, hepsine peki! derim. gii'j 
ratle cebime koydum: yordu. Eğer Neşide, neteli, keyifli ol- benim için gayet mühim bir . 1~ - Yag"ma yok .. kaparna21ın ı. l •· Hani vodvillerde, komed• · Doktorun yanına gittim: masa, vesvese enecegım: 

Y M L- YESARi Netide, ıuuıaladı: genç kız rolünü oynayan 

KANLI SIR 
• azan: 11.'1111Ut ..-r - Bu kadar dikkatle neııeye ba- -- Evet, ne gibi bir gün, Neti- d"'";J - Neden, Hüırev amca? yaıv:ndai aktörleri kolların ..,.. 

Evet, bugün, Netidenin doğduğu Doktor Nüzhet Süleyman, ben- - Bunu, sana vermiyeceğim! kıyorsun, doktor? de? Senin iç;n mi mühim? Benim rak sahnenin önüne çeker ve~ 
gün... den tarafa çıkıyor: - Demek, benim için almadın? Doktor, cevap vermedi, ba,ını için mi mühim? Bizim için mi mü- rm ayrı ayrı yüzlerine bak~ 

Bana, acıklı, yaslı günleri hatır- - Hiç unutur mu, kızım? - Senin için aldım. da çevirmedi, fakat sol parmak uç- him? Beybaban için mi mühim? tirafatta bulunur; Netide de 
latmasrna nağmen, hiç_ unutmıyaca- Net ide, yan yan tüpheli füpheli - Niçin vermiyorsun, Hüsrev larile gözlerile, kaçırtma uğutturu- Netidenin birden takraklığı dur- öyle, beni ve doktoru, bu ~ 
ğım, aklımdan çıkmayacak b:r gün bakıyor; dudak büküyor: amca? fundan, neye baktığmı ve neler mutlu: yalnız seyircisi yoktu, bj$,ıı' 

Netide, ellerini kilitlemif, k~r= - B lmem! - Benden tüphe ettiğin için.. gördüğünü anladım. - Beybabaını, bırakın .. Benim, kendimize oynıyordukl Ve 
~ımda, ayakta duruyor. Gözlerını Doktor, bana yaklattr1 elile O· Ceza olarak.. O, uzak seneler arkallna gizlt:n· doğduğum gün, o, evde bulunur zık! ııJ'' 
kırpıyor, yanakla,.nı çukurlattı· muzuma vurdu: Netide, geriledi, gözlerini kır- mif, silinmit bir maziye bakıyor mu hiç? Çok küçüklüğümü tabii, Netide, batını bana çeviı ı•( 
rarak gülüyor. - Azizim, çocuğu fazla üzüyor- pıştırarak baktı: ve silik, sönük hayalleri görüyor, bilmiyorum, lakin, bu kadar sene- _Bugün ben, kaç y_.oı'1 

Durutunda, bakışında, gülütün- sun! - Ben mi, Hüsrev amcadan fÜP· Belki de .onlarla konutuyordu. dir, beybabamın, benim doğduğum dim, Hüsrev amca, biliyor pııl/ 
.ı., benı"m unutkanlıg" ımı tartan bir Ceketimin ıag" yan cebinden kü. he elmitim? Ne«ı· .ıe kolumdan rekt"ı · ı 0

• T u ' • '" · gün, evde bulunduğunu hatırlamı- Cevabımı beklemeden, ~ .. 
ıüpheden eser yok.. çük bir mahfaza çıkararak Netide- _,aKrgaısn.ldaır·.ını çattı; balatları sahte - Hüsrev amca, daha, senin he- yorum... Nüzhet Süleymana dönmüttil'~ 

Zaten unuttuğuma, unutabilece- ye uzattım· u d" 1 · · ~ B h d" r' 
".·ı·me ı"htı"mal vene, kar,ımd_a bu - Bu, ~utmadığımın İspatı! - Hüsrev amca, cici amca de2il. ıye erını açma .nn. ana, e ıyen Doktor, tutuk tutk söylendi: - Doktorcuğum da biliYo J 
.., ., - değil, dü,ünm~ olman, yetitir. Fa. b b ldeıl"• 
kadar neseli, bu kadar emnıyetle Nefide, dua eder gibi avuçları- Doktor, bu sefer, Neşideden ta- kat dur, bugün, gayet mühim, çok - Herhalde kasdi değildir, kı· Onun da ceva mı e r' 
dU!maz, göz kırpar, gülümsemez nı birle,tirdi, gözlerni yumdu, to- rafa çıkıyor: mühim bir gün! zım! batını kah bana, kah dokt~ 
ki.. .. p1upları üzerinde sıçradı ve birden - Ozme çocuğu aziziqı! N d" N .d 

1 
_ Kasdi veya gayri kudi .. Ben, rerek tane tane söylemeğe ti 

Bugün, Nef'denin doğdu~ g'!n.. e ini uzatarak mahfazayı elimden Ben, Netide gibi sahte bir dar- - e ıyorsun, etı e. alıttım artık, ehemmiyet bile vtr- - Bugün, Nefide hanı~· Jjli 
Fakat kaç Yatına girdig"ini bılmıyo kaptı: gınlıkla ba,ınıı sallıyorum: · - Evet, cici amca, çok, hem çok · B b b b · d • befinci sali hayatına gird•·.1t H mühim bir gün.. mıyorum.. ey a amın enım og d ,,. J 
rum ! Daha doğrusu, aradan geçen - üsrev amca, cicidir ! - Bak, ben artık cici anıca de- duğum günü, bildiğine dahi tüp- tının on betinci senesini i. ~'f°'J 
seneleri unutmak, dü,ünmemek is- Genç kız, mahfazanın kapağını ğilmitim ! öbür el ile, doktoru kolundan heliyim ! yor! Bakın, ne lugatler bılı .;;{. 
t . açıyordu; ben, sol elimi caketimin Ne,ide, elindeki mahfaza'" bir tutmu,tu: deg"il mi? Ben, bunları bir_1'.~ ;--.ı ıyorum... J • N "d hak •· ,. ;;·, 

Susmu,um ve dur~nluğum, Ne- sol yan ceb'ne sokarak bir küçük koltuğun üzerine attı ve kollarını - Doktorcuğum, sen de gel.. e'ı eye verecegım ama, ezberledim, bilhassa bugı.ı .,,,. 
'idenin yüzünü bulutlandırıyor: mahfaza daha çıkardım: açarrak beni kucakladı: Doktor, döndü, tatlı bir uysallık- susmağı tercih ediyorum: Nasıl, küçük dilinizi yuttı.ıll 

- Yok.a Hüsrev amca, unuttu· - Hüsrev amca, bak, seni ne ka· - Şaka, Hüsrev amca! Şaka, la gülümseyordu: - Baban hakkında, o kadar in- fl.ttp kaldınız? ı' _____ _____________ .:_..ı----ıl.:l.-"-.:.:...-..._ _______ .:ı...;_,._.~-..._,'-_________ _.. __ _."'-__ ._ ___ , --- , _____ •----- 11:ın1eJJ' 
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ıL -
29) Beykozlu eski bir futbolcunun mektubu 

Spor mu harrirlerinin, tenkitlerinde 
biraz da hakşinas olmaları 

biraz munsif 
lazımdır 

ve 

Geçen halta Galatasaray takımının, Beykoz tammına 2 - 1 yenilmesi üzerine bazı spor muharrirleri bu 
mağlübiyeti hakemin tara/kirliğine atfeden tenkitler yazmıflardı. Bu mesele hakkında, Beykoz klübünün 
eski sol açığı Mehmet Tevfik Beyd.en b~r.mektu~ ~l~ık. Spor"'?'uz.un acı• taraflarını bir dela daha ortaya 
koyan bu mektubu, belki '!ifakar brr tesırı olur umıdıle dercedıyoruz. 

Son Galatasaray • Beykoz maçı- 3 - Şüphesiz ki ağabeylerinin 
tenkitlerini hemen hemen bütün henüz yerini tutamıyan Galatasa
gazetelerde okudum. Bir iki gaze- ray muhac:m hattı, ufak tefek ku
te mü&tesna, hepsi neticeni~ gay- s':'_rlarına rağmen, karşılarında çok 
ri tabii ve gayrı muntazır. B r teY guzel oynayan ve kendilerine naza. 
olduğunu, hakemin maç üze~_inde- ran ağabey vaziyetinde olan bir 
ki tesirile - görerek veya gorme- müdafaa buldular.. Pek iyi oyna
den itilmekle iktifa ederek - Ga- yamamalarını biraz bu hususa at
latasarayın bu uğurda haksız yere fetmek lazımdır. 
yendirilmit olduğunu yazdı!ar. 

Bu hususa da r mülahaza ve fi
kirlerin inti,arını bekledikten ve 
ıördükten sonra kanaatimizi yaz
mağı muvafık bulduğumuz için 
bugüne kadar gec kmek zaruretin
de kaldım. 

Evet, bazı gazeteler bu maçın 
beklenilmeyen bir sekilde netice 
verdiğini ve bu n~ticenin hudu
eunda Galatasarayın bazı amillere 
kurban g " ttiğini yazdılar .. Biz bu 
yazılo.rın bita ıaflık ve hakikate ay. 
kırı yazıldığını ispat için içlerin
den bir tanesini misal olarak alıyo-
ruz. 

Ma-;rn hemen akabinde yapılan 
bu tenkitlerden biris"nde, altına 
imzasını koyan yazı sahibi: Oyunu 
kendi müli.hazasınca altı madd~de 
te' his etmittir. Bu altı maddenin de 
hülasasını çıkaracak olursak Gala
tasaray; Beykozun biri haksız pen
!l1~ıdan, biri de hendbol ile attığı 
h~ı gole. mukabil, attı0ğı çok güzel 

1 ~ ~ol ıle nahak yere mağlup edil
ıı;1tt · r. Bu mağlubiyete en mühim 
~arak Galatasarayın eski dostu!. 

e puvan ortağı Fenerbahçeden 
h~kem Sait Sali.hattin Beyin e.,;. 
k~ tarafkirliği ve maçı takip ede
mıyccek, hataları göremiyecek de
recede koşamaması sebep olmut
tur. 

n Muhar~ir Berin maddelerine ay
en ve hırer hırer cevap verelim: 

e 1 :-. Ayni Galatasaray takımını 
P k ala ve her zaman yenebilecek 
kudrette olan Beykoz takımı cu
ma günü çok düzgün oynamıt ol
tasına rağmen yüksek sayı ile ga-
1 ıp gelememiştir. O gün Beykozlu
ar fazla oyun gösteıımeğe kalkıt
lnayıp her vaziyeti istifade tekline 
~khmu, olsalardı, kendilerinin iki 

ç afta evvel uğradıkları bezime
~~ karfılarındakini uğratmaları 
ıçten bir işti ..• 

2 - Şunu itiraf etmek lazımdır 
ki oyunlarında muayyen b'.r sistem 
ıa.ımayan Beykoz takımı gibi, Ga
lataaaray takımı için de böyle bir 

ı:....,.~İıtemin mevcudiyetini kabul et
k biraz hayalt olur. O itibarla
tatbik edilmit ve ne de bozul

u• bin sistem vardır. 

4 -· Karıtık penaltı diye tavsif 
edilen ve oyun tenkidinde gayet 
güzel tar:f edilen vaziyet tamamen 
penaltıdır. Muharriıı beyin maçtan 
sonra giyinme odasındaki bir mu
haverede açılan münakaşada ku
lüp arkad,..larının sualine (ilk 
goldeki penaltıyı doğrusu göreme
dim mefguldüm) demif olmasma 
rağmen, yazısındaki tavsifine göre 
kalecinin, bütün oyunlarda tehlike 
1i bir muhacim olarak tanınmıt bu
lunan Rıdvanın yere dütürülmüs 
bir vaziyette ayaklarına sarılıp 
kalkmasına ve . topa yetifİP gol 
yapmasına manı olmasını gayri kas 
ti telakki etmeği, ancak görmediği 
halde icat kabiliyetini gösteren 
muharrir beye has bir bulut say
mak icap edecek ... 

5 - ikinci golün hentbolden ya. 

pılmıt olması da b'r zühuldür. Çün 
kü ustalığı canbazlık isnadile tal. 
tif edilen Rıdvan, bu kadar kompli 
ke bir canbazlığı gösteremiyecek 
kadar dürüst b"r oyuncudur. Hatta 
o kadar ki top eğer onun kazıuıa 
koluna değmit bile olsaydı hile i
le onu kullanmak değil, yapaca
ğını şa,ırarak hakemi ikaz ederdi. 
Onun bütün ustalığı hilesizliğinde 
ve kuliibü için yırtınarak gol çı
kannasındadır. 

6 - Muharrir Bey, kendisi de 
hakemlik yapan heveski.randan ol 
duğu halde gene bir hakem arkada 
filli kulüpçülük zihniyetine ram o
larak haksız yere tenkide kalkınıt
tir. Sait Sali.hattin Beyin müdafi
i olmak külfetini ihtiyar etmekli
ğim abesti11. Ancak, muteber, sala • 
hiyettar ve fenni bir heyet tarafın
dan itimat edilerek çok yorucu ve 
fedakarlığı İcap ettiren bir vazife 
ile tavzif edilen... Bundan başka 
senelerce sportınenliği, düratisi ile 
tanınmıf, hemen hemen bütün tim
dikilerin ağabeyisi .ayılan bu ki
bar sporcuya bu ,ekil isnadatta bu 
lunmak bir noksandir zannında
yım .. Sait Sali.hattin Bey belki de 
bütün a.ntrenenıan11zlığına rağmen 
muharrır beyden daha fazla ko~abi 
lecek vaziyettediıı. Ve hem de kos
mUf, oyunu çok güzel takip etmi .. 
bitarafane ve fenni görütlerile dd-

Biraz da gülelim! 

den İyi idare etmittir. 
Bu gibi. tenkit ve düşünceler, yal 

nız mesela Galatasaray. Fener
bahçe rekabeti zihniyetile ortaya 
atılmıt basit fikirler olınakla kal
saydı, her zamanki "gibi susardık. 
Fakat cidden himayesiz ve k"mae
siz olan üçüncü bir kulübün de 
hakkına el atmak mevzuubahis o
lursa bu muharrirlerin kulüpçü
lükleri için hiç kimaenin ve hiç bil! 
kulübün izzeti nefsinden, varlığın
dan feda etmiyeceğini bildinn"ş ol 
mak IB.znngelir. Bu itibarla açıktan 
açığa Galatasaraylı oldukları anla
fılan bazı spor muharriri beylerin 
son mağlubiyet'.erini hazmedemi
yerek tenkit tarzları ile arada bazı 
sporcuları rencide ve eski hasim
lerine hücum etmeleri, spoTI terak
kisi için çırpındıkları iddiasını hi
raz zayıflatır kanaatindeyim. Bu
nunla beraber haftalardan beri her 
oyuna misal olarak ortaya atılan 
lstanbulspor - Beykoz maçının ne
ticesini mukabil taraf gençliğinin 
üzerindeki teessürüne ehemmiyet 
vermeden ağız dolusu yazan ve 
o neticeyi h ·ç te gayri tabii görıni
yen gene o muharrir beyler, nasıl 
oluyor da, son zamanlara kadar en 
kuvvetli teklindeki Galatasaraya 
ancak kendi attıkları bir gol fork 
ile ınağlup olan Beykoz kulübünün 
kendilerinin de icabında iftiharla 
söyle::likleri ve genç diye tavsif et
tikleri bu takımlarına yenilmesini 
tabii !:uluyorlar da yenme.ini gay 
rı tabii gö:iiyorlar. 

Aul teessürü mucip cihet: Bütün 
mahrumiyetlere rağmen ve yal
nız nizamata riayet ederek ufa
cık bir hata yapınaktan bile çeki
nen, fakir kulüpleri iç' n spor saha
larında canla batla uğratan, sakat
landık!arı zaman bile arkada,lrı
nm gözytından batka himaye bula
ımyacaklarını bile bile çalıfan 
gençlerin gayret ve haklarının 
takdfo edilmemeai, fU veya bu kulü 
be tarafkirlik yüzünden bu hakla
nn ihmal ed:lmesidir. Ne ittir ki 
huimlerinden bir tane.ini mağlup 
eden bu gençleri bir gün, kendi 
hazlarını temin ettikleri için tak
dir eder görünen o muharrir bey
ler; gene bir gün kendilerini mağ
lup ettikleri için takbihten veya 

muvaffakıyetlerinin hak11zlığından 

bahsediyorlar. Bu ne haleti ruhiye
dir? Bu ne spor himayesi sistemi
dir? Buna muakabil en mühim ve 

Soruyoruz .• 
Kaç idareci gidiyor? 

Mevsuk bir menbadan öğrediği
mize göre güret federasyonumuz, 
Romada yapılacak olan Avrupa 
tampiyonuına gidecek güreşçileri 
ve idarecileri tespit etmit-

Biz "m öğrendiğimize göre götü
tri.i!ecek güreşçilerin adedi dört ve 
bu güretçilerin hafında gidecek 
idarecilerin adedi befmit ! .. 

Biz spor seyahatler:nin aleyhin
de değiliz. Bu seyahatler sporcula
rımıza bir temas ve güret tecrübe
si temin ettikçe memnun bile olu
ruz. 

Fakat, eğer doğru ise, dört spor
cuya beş idareci ne demektir? 

Avrupa tampiyona11na İftirak 
etmek f kri bet idarecinin seyahat 
zevkini yerine getirmek için mi or 
taya atıldı? 

Federasyonumuzun iyi kötü bir 
derece almaklığımız en muhtemel 
görülen sik!etlerdcn yalnız dört 
güreşçi götürmek kararı ne kadar 
musipse böyle dört sporcu başında 
bef idarecin"n seyahatine fırsat ver 
mesi de o kadar gariptir . 

Avrupa fampiyonasına mı ittiri.k 
edeceğiz, yoksa idareci mi gezdire
ceğiz. iştirak edeceğ · mız müsaba
ka Avrupa güre' fampiyonaııdır, 
Yoksa Avrupa idareci f&mpiyona11 
değil!.. 

Çok temenni ediyoruz ki öğren
diğimiz bu havadis yanlıt olıun. 
Fakat bu fayianın hak"kat derece
si ne olursa olsun, biz •imdiden 
yazarak buna mani olınak isteriz. 

Dört güreşçinin batında ayni 
zamanda hakemlik yapabilecek bir 
idareci ile bir antrenörün seyahat 
etınesi muvafıktır, lazımdır ve bu 
kadarı da fazluile kafidir. 

Güref federuoynumUJ:dan IO

ruyoruz, lütfen bize cevap versin: 
Avrupa şampiyonuına g"tmek 

üzere kaç güreşçi ve bç idareci 
tespit edilmittir? 

Sadun GALiP 

spor ter~iyesi noktai nazarından 
calibi dikkat hir çok cihetleri mes
kı'.it geçtikleri de vardır. 

Memleket sporu için yazılan ya
zılar çok isabetli hakikati tebarüz 
ettirici mahiyette ve spor terbiyesi
ne müe11ir olmalıdır ki bütün 
memleket gençliği istifade et.in ve 
spor zihniyeti evveli. bu noktadan 
fU veya bu oyuncu itiraz etti diye 
takbihki.r makaleler yazarken, di
ğer bir gün gene o hakemi verdiii 
hükümler kulüpçülüklerine uyma
dı diyerek uluorta tenkit etmek 
munnf bir hareket ve hak,inaaldı: 
değildir zannındayım.. l_"enkitlerde 
munaıf ve biraz da hakşınas olma
lıdır. 

Eski Sporculardan 
Dr. M. T. 

fa~ım~a, d~blingde~ hok~aba_z.lıkta •~>n derece mahir bir muhacim tin bir türlü hüner yapıyor, Fakat karp tarafın iri ııe sağlam müdafii bu 
a ar ıncelıge metelık ııerır mı?. Mahır. haamının seksen türlü hareketle kale önüne kadar getirdiği topa bir çakınca topa geldiği yere gön 

der~yor, zavallı hokkabaz futbolcuyu da allak bullak eJiyor. 

Kaleci deyip geçmeyiniz! 
O, telaşa düşmüş bir müdafaanın 

son kozudur 

Top, doğ;u kaleye uçarak, fır
lamıttır. Orada, çizdiği hat içinde 
topu yakalamak üzere bir adam 
ileri atılır: Bu, teli.ta dütmü, bir 
müdafaanın son ümidi, huimlt!re 
kar,ı koyacak son istihki.m olan ka 
lecidir. Halk onu gözlerine takip 
eder: O kendini sıkmadan, bir ye
re çarpmadan, mükemmel bir a
tılı,la, vücudü ufki ve elleri teh
likeli topla uzanmıt bir vaziyette 
havalanmıttır. 

Oyuncular pek yakından o ada
mın ayak patırdısını, kı:amponlan 
üzerinde yaptığı cehli ititirler. Ko
fUtlarını durdururlar. Ani bir sü
kut çökmüttür. Kalpleri atmaz, on 
lar ceht ve idarenin kalecin"n yil· 
züade yaratbı}t ~kallüsü, ayrılan 
ve uzanan parmakları görürler; 
kalecinin pa· rıı:ıaklarile top arasın
daki mesafenin azaldığını görürlar. 
Onların gözleri arkada,larına son 
bir enerji, son bir kaç santimetre
yi havada yakalamak ıç·n ona 
li.zım olan aoa "biraz daha,,yı tel
kin etmek iıter ıribidir. Parmak
ların topu yakaladığını görürler ve 
top mütekallis parkmak arasında 
olduğu halde, yende ezilen uzan
mıt vücudun aademesini kendilerin 
de olmllf ıibi hiasederler. 

Kaleciler iki türlüdür: Şayrigez 

ibret alalım 
1930 da (Monte Vidao)da yapı · 

lan dünya kupa.oı ile 1908den beri 
yapılan muhtelif olimpiyatlarda 
ki maçları, 1919 da müttefikler a
rasındaki müsabakalar, B takımı 
maçları hesaba katılmaksızın, Fran 
sa milli futbol takımının 1 mayıa 
t 904 senesinden bugüne kadar. yap 
tığı beynelmilel maçların adedı 112 
dir. 

Fransa milli takımı bu maçlar
dan 29 nu kazanmıf, 14 dünde be
rabere kalmıt ve 69 nu kaybetmit
tir. Fransızların bu maçlarda attı
ğı gollerin adedi 176, yediğİ golle
rin adedi 371 dir. 

Bu maçlarda 254 futbolcu millf 
takıma girmittir. Devakez 36 defa 
ile en fazla . beynelmilel olmut 
Fransız futbolcusudur. 

Bu sene de Frıanaa milli takımı
na ilk defa dört yeni oyuncu gir
mi,tir. 

Fransa milli takımı yaptığı 112 
maçtan yarıaından fazluını kay
bettiği balde hi.li ve mütemadiyen 
beynelmilel temaslar yapıyor. 

Uyan ey Türkiye Futbol Fede-
rasyonu! • 

Cuma günü yapılacak 
müsabakalar 

Jıtanbul futbol heyeti riyasetinden: 
JJ..4-1934 cuma günü yapd..:ak tmnla

luı birincilik . müsabakalan ıunlardır• 
1 - Tııkıim Stadında oaba komiaeri 
Muslih Bey. htanbul- • C,el••e .. AJ' 
B. T • ....t 12,30 Juık..., Halit Calip B. 
HiW • Al-.lu 1 nci T .... ı 14,15 ha
k.... izzet Muhiddin B. htanbulıpor • 
Galatasaray 1 inci T. saat 16 hakem Rüt 
tü 8. 

2 - F enerbahçe stadında saha komioe 
ri Necmi B. Fenttbahçe - Betiktaı B. 
T. saat 12 hake m Adnan B. Eyüp • 
Kaaım- 1 inci T. aaat 13,45 hak .... 
Cafer B. Fenerbahçe - B"fiktat 1 inci T. 
aaat 15.,JO hakem Sadi Bey. 

3 - Betikt-. (Şeref) stadmcla saha 
komiseri Salahadclia Bey. Hilil • Altm
ordu B. T, aut 9 b!1<- Halit l1ırabim 

ve T epo gibi ağır ve vücutlu olan 
!ar. Harektlerinden tok ve açık, 
kendilerine emin olan bu kaleciler, 
takım arkada,tarına emniyet verir 
!er. T uttııklan yer, daima kendile
rine çektikle::ıi hi11ini veren topun 
seyir hattı üzerinde olmağı temin 
eder. Kuvvetli ve adaleli elleri topu 
geçerken yakalar ve bırm•mss A· 
dali kütleleri baaimlerle çarpqma· 
ğa mukavemet eder. 

öb .. nevi kaleciler, Hiden, Lenı 
B ..::;, sibi çevik, hafif olanlar
dı~. Banlar tehi keyi severler, to
pun "yir hattı üze:nnde dunnağa 
ufraflllazlar. Atlayı,lanna ve sü• 
ratlerine itimatları vardır. Top fı 
!ayınca atılırlar, havalanırlar. Ka
tedecekleri mesafe büyüktür. Se
yirciler ilrperirler. Ve bunlar topa 
yet;ttikleri zaman halk sevinçten 
çlıdırır. Bunlar temata zevkini ok
tarlar. Halk onları, tehlikeyi hi .. 
setmeği sevdiği için sever. 

iki formül, ayni netice: Kaleci
ler ıol kurtarırlar. iyi yer tutbıkç 
tehlike hakkında daba iaabetli hü· 
küm •erirler. Müdafileri idare eı. 
mek vazif.,.; kalecilere diifer. E
sasen müdafilerde, bJeciJeria -
sini duyınağı, yatadıklannı .. ite 
karıftıklarını hiss,etmeği severler. 

Fraruızcadan: Marael Domerg 

İnsull değil 

Bu gördüğünüz adam, benzer aı . :· 
ma l nsull değildir. l ngili:ı: lıupac 
tertip heyeti reiai Mak Piklort'tur. 
73 y"flnda olmasına rağmen esiri· 
den mahir bir lat6olcü olJağuna 
V embley atadında yaptıiı kala o • 

yunlarile gc;.ıermiftir. 

B. BetilıUf. htanbulapor Genç T. aut 
ıo,ıs luıkem Şazi B., Fener Yalıaaz • 
Ortaköy 1 inci T. aut 11,30 ı..ı.- Şiik
rii B., Kara(Ümriik. Sümer 1 inci T. 
sat 13,15 hakem Kemal Halim B. Bııklf'o 
köy • Türk Gücü 1 nci T. aaat 15 ha
kem Kemal Halim B. 

• * • 
Voleybol Ye basketbol heyetinden: 1 
13-4-1934 cuma günü Galat-.oy la. 

kalinde yapılacalı: ren a.çlar : 
Voleybol : Feneryıhnu • Vefa • 

Kumkapı SMt 17 hak- Nihat B. Toı>
luıpı - htanbulııpor aaat 17,30 hakem 
Talat Bey. 

Basketbol : Hilal - htanbulıpor saat 
18 de hak .... Feridun Bey. C..latuarar• 
Vela• Kumkapı saat 19 da hakem H .. 
bip Bey. 



MÜTEFERRiK HABERLER l 
Zeki Bey 
Moskovada 

Elma sandığında 
Bulunan esrar 

1 Bakırköyde fakir çocuklara bakılıyor 1 Şark demiryolları 
Riyaseticümhur orkestrası 

~efi Moskovada .. 
MOSKOV A, 11. A.A. - Sovyet 

Rusya ile ecnebi memleketler a-
-o-

1--- - -- İle müzakereler 
-o- rasındaki har si 

Kaçakçı lskenderiye ile 
gizli muhabere yapıyordu 

Evvelki gün İzmir vapurunda 
elma sandıkları içinde lskenderi -
yeye kaçınlmak istenen 51 kilo es
rar bulunduğunu yazmııtık. 

Bu mesele hakkında zabıta 
dün de tahki<atına devam etmit
tir. Aldığrmız mütemmim malu -
mata göre, elma sandıkları Y emit 
te kunı meyva tüccarlığı yapan Av 
ram efendi ile teri1<i ekmekçi oğlu 
Sava efendilere aittir. 

lskenderiyeye gönderilmek Ü· 
zere 46 sandık elma komi•yoncu 
Nuri efendi ve arkadatma verilmiJ, 
onlar da sandıklan vapura yerlet
tirmitlerdiT. Fakat emniyet mü -
dürlüğü befinci tubesine bir ih
bar vaki omıuı, bunun üzerine za
bıta aaııdıkJan arayarak, dört san-
dık içinde ayakkabı mantarı tek -
lincldci mantarların arasına konul • 
mut birinci neviden esrar bul • 
muttur. 

Elmalarm sahipleri derhal ne
zaret altına almmıtlardu. Çalı9 -
tırdıkları adamların da ifadeleri 

'.Av ram Sava 

a1JlllDI!, aynca dükkinda da ara
ma yapılmı,.tır. Bu arama netice
•İnde rümuzlu bir takrm mektup
lar lıulunmuttur. 

Avnım efendinin bundan evvel 
'*: kaçakçılık yaptığı anlaıılmak -
tadır. Şebekenin daha geni§ olma
lı nazarı itibara alınarak, tahkikat 
derinleıtirilmektedir. 

Eı.-r saklı ehna sandıklarının 
'"pura konulmaaına mü.aade e • 
den gümrük memurları hakkın • 
da da gümriik miifettiıliğince tah
kikat yapılmaktadır. 

Japon gemileri bu sabah 
bekleniyor 

Limanımızı ziyaret edeceğini 
yazdığımız iki Japon mektep ge • 
mi•İnin bu sabah muvasalatları 
bddenmektedir. 

N apoliyi. z.iyaret 
ROMA, 11. A.A. - 23 niaanda 

Japon filosunun Napoliye gelmeıi 
bekleniyor. Filo, Nopolide 4 gün 
kalacak Ye bu esnada zabitler ve 
mürettebat, tehir ve civarını geze 
ceklerdir. 

Tarihi roman: 110 

Halk fırkası Bakırköy kazas idare hey'etinin müzaheret ve 
bin ayeıi albnda Bakırköy mektep !erinin fakir yavrularını himaye 
eden bir hey'et letekkül etmitlir. ilk fili eseri olarak da 1 Nisan ta· 
ribinden itibaııen 167 çocuğu iate ye başlamıttır. 

MAARiFTE 

İkmal imtihanları 
Kaldırılmıyor 

Vekalet komisyonun tali
matnamesini kabul etmedi 

Üniversite fakültelerindeki im
tihan teklini tesbit eden komisyon 
fakültelerde ikmal imtihanlarını 
kaldırmıştı. Hukuk fakültesi rei
si Tahir Beyin riyasetindeki bir 
komisyon tarafından tanzim olu • 
nan bu imtihan talimatnamesi Maa 
rif vekaleti tarafından redded'il -
miş ve ikmal imtihanlarının kaldı
rılması doğnı olamıyacağı bildiril
miştir. Vekaletin bu yeni kararı 
talebeyi son derece memnun etmiş
tir. 

lktısadi ilimler enstitUsUnde 
konferans 

Üniversite iktısat profesörlerin
den MÖıllyö Rintov dün akşam ik
baadi ve içtimai ilimler enstitüsün
de konferanslarına başlamıştır. 

Dün akşam profesör "iktısat sis 
temi ve iktıaat ideoloji&i,, mevzulu 
bir konferans vermiftir. Enstitüde 
bundan sonra her hafta bir konfe
rans verilecektir. 

Piyorre hakkında konferans 
Bularistanda toplanacak kon -

greye iştirak ebnek üzere Paris
ten şehrimize gelen (Diş tedavi
ıi ve Piyorre) profesörü Roy dün 
mektepte Piyorre hakkınd'a bir kon 
ferans vermittir. 

Fakir hastalann reçeteleri 
Bir ak§am gazetesi belediy,. ta

rafından fakir hastalar için verilen 
tahsisatın bittiği ve bu hafta fuka
ranın reçetelerinin yapılmadığını 
yazıyordu. 

Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey 
diyor ki: 

- Tahsisat bitmiş değildir. 
Mayıs nihayetine kadar yeniden 
tah&iaat verilmittir. Bundan başka 
Beşiktaş, Edirnekapı, Üsküdar süt 
ve mektep çocukları di&panserle -
rinde muhtaç çocuklara meccanen 
ilaç verilmektedir. 

POLiSTE 

Gece hırsızları 
Yalıyı soyarken .• 
Sandalla gelerek yalıyı 
soyanlar yakalandılar 

Emniyet müdürlüğü ikinci şu
besi yeni bir gece hırsızı şebeke -
sini meydana çıkarmıştır. Bundan 
bir kaç gün evvel Y eniköyde Bal
yada oturan mühendis mektebi 
profesörlerinden Bürhanettin be • 
yin evine denizden bir sandal ile 
gelen hırsızlar kapı camını kırmak 
suretile yaliye girmişler ve bura
dan kıymetli etyalar ile gümüş ta
kımlan, seccade, halı gibi eşyalar 
alarak kaçmışlardır. 

Tahkikat neticesinde Baliyi sok 
tukları anlatılan gece hırsızların -
dan Arap Mehmet ile arkadatı Na
ci ve sandalın sahihi Ahmet yaka
lanmışlardır. 

Eşyalar kamilen meydana çıka
rılmıştır. 

Yankesici 
istiklal caddesinde Hasan Bey 

apartımanında oturan. Mehmet be
yin 46 lirasını cebinden aşıran 
Fehmi namında bir şahıs yakalan
mıştır. 

Dahiliye memurları 
Kanunda yeni bazı 
deği~iklikler yapıldı 
Dahiliye memurin kanununda 

yapılan tadilat vilayetlere bildiril
mittir. Bu tadili.ta göre, dördün • 
cü veya daha yukarı derecelerdeki 
merkez ve vilayet memurlarının 
mülkiye ve hukuktan mezun olma
ları tarttır. Tahsilini bitirip ecnebi 
memleket!erde stajlarını bitiren
ler üç sene hizmet ve ehi' yetini is
bat ettikten sonra dördüncü dere
ceye çıkarılırlar. Ancak timıliye 
kadar vekaletçe mesleğe kabul e
dilmit ve idare amirliği stajını bi
tirmiş ok. "lrın hakkı mahfuzdur. 

Hariçte .• mesleğe alınanlar, hiz 
metlerinden istiğna hasıl olduğu 
takdirde iki maat nisbetinde ikra
miye verilerek eski vaziyetlerine 
İrca edilirler. 

Genç kadın dıvardaki kitabeleri 
b'.rer birer okuınağa başladı: 

Güneşin Oğlu 
"Bir kartalın, dişi kuzuyu parça

laJ~ğı işit:lnıemiştir. ln•an oğlu da 
kartal gibi düsünıeydi yer yüzün
JP. hiç bir len'alık olm'azdı.,, 

Halbuki Kral Osaser'in karısı 
aarayda, iki defa, Bora'yı öldür
mek fırsatını ele geçirdiği halde 
bu yeni (kuvvet ili.hı) na el uzata· 
mamıttı. 

Onu neden öldüremiyordu? 
Seviyor mıydı? 
Hamat kraliçesi ömründe ilk 

'defa gördüğü bu kadar k~vvetli, 
yakışıklı ve temiz yürekli bir er
keği öldürmeğe kıyamıyordu. 

Reisin de yavaş yava• kendisine 
karşı yumuşadığını ve fazla iltifat 
etmeğe b~'adığını görüyordu. 

Güzel kraliçe o sabah uyandığı 
zaman fikrini tdmamile değ" ştir
mişti .. Reiıe kendisinin Otaser'in 
karısı olduğunu ve saraya onun taz 
yikile geldiğini söyliyecekti. Ken
eli kendine konuşuyordu: 

- · N .hayet o da bir kral değil
nıi? Kendimi ona sevdirirsem, o
nun da karısı olabilirim .. Oıtelik 
Bora'nın daha büyük töhreti ve bo
ğal.ı.rı yenen müthit bir kuvveti 
var. o ... er'e gelince, o zaten bu-. . . . 

Yaun: lskender FAHREDDiN 

tal milleti uydurma (cin orduları) 
ile oyaladı durdu. Fakat, Türkle
rin dağlan deviren sayısız akın
cıları Suriyeyi battan haf& sarınca 
bu müthiş kuvvet kar.ısında ko
cam hiç bir. ,ey yapamadı. Onun 
tahtını ne cinler, ne de yılan ve
arslan sürüleri kurtarabildi. Bir 
köyün mağarasına korkak bir tilki 
gihi kapanarak karısından yar
dını uman bir kral, Kaybettiği sal
tanatı tekrar elde etse bile, ben 
artık böyle korkak bir adamın ka
rısı oiamam ... 

U gun, Hora, sarayın içindeki o
daları gezerken, dıvarlarında Suri
ye lisanile yazılrnıt bir takım kita
beler görmüştü. Bu yazılar arasın
da gCize çarpan bazı kartal ve ko
yun resimleri vardı. (Bora bunla
rın manalarını anlamak istedi .. 
Bod.ıum katında yatan köylü kadı· 
nın çağırttı. 

- Şunları bana anlat bakalım, 
dedi, bu resimli yazılar neden bab

? 

Güne~'in oğlu kendi kendiJie: 
- Doğru söz ... 
Diye mırıldandı. 
Genç kadın bir adım ilerledi .. 
içinde yılan ve kadın resimleri 

h!1lunan bir kitabenin önünde dur· 
du .. 

Okudu: 
, "Toprak hamurundan testi ya
pıp satan bir adam bir gün bana 
üstünde yılan resimleri bulunan z~
ril bir testi getirdi. Bu resimler a
rasında vücudü çok güzel çizilmis 
bir kadın resmi vardı .. Fakııt, b;,, 
~adının başı, bir yılan kalaaı şek
lınd e gösterilmişti. T e.ticiye bu
nun sebebini sordum. Bana: "Yan
lışlıkla yapmışım. Farkında deği
lim .. Düzelteyim." dedi. Elini tut
tum .. Ve bunu taahih etmesine lü
zum görmedim. Çünkü, o vücuda 
bu kala çok yaraşmıftı!,, 

Bora elini takağına koymuş dü
şünüyordu. 

O, Se:telli' de insanı yılan gibi 
sokan bır kadın görmemi.ti. 

- Demek lci Suriye kadınları 
arasında Yılana benzivenler çak. 

Şirkette, henüz davet vaki 
olmadığı söyleniyor 

münasebetler ce 
miyetinin daveti 
üzerine riyaset 
cümhur filarmo. 
ni orkestrası şe· 
fi ve Ankara mu
siki muallim mek
tebi müdürü Zeki 
Bey ile oğlu Ek· 
rem Bey bugün bu 
raya gelmişlerdir. 

-----

Dünkü nüshamızda Nafia veka
letinin imtiyazlı tirketler muka • 
velenamelerini tetkik etmekle ol • 
duğunu ve yakında. Şark Demir • 
yollar tirketile bazı müzakerata 
giriteceğini, Ankaradan aldığ~~z 
bir habere atfen, yazmıttık. Dun 
bu hususta. malômat almak üzere 
Şark Demiryollar şirketi?~ müra : 
caat ettik. Şirket mahafılınden bı 
ze şu malumat verildi: 

"Nafia vekaletinden müzake • 
reye giritmek üzere bugüne kadar 
bir davet vaki olmamıttır. Elyevm 
büyük Edirne istasyonunun ikmali 
için hazırlık yapıyoruz. ln~ata ya 
kında ba,lanacaktır. Bu suretle 
Nafia vekili Beyefendinin arzula • 
rını yerine getirmit olacağız. 15 
Mayntan itibaren banliyöde itle • 
yen katarların adedini 33 ten 39 a 
iblağ edeceğiz. Bundan başka 1 
Mayıstan itibaren aylık abonınan 
kartlarımızın bedeli üzerinden de 
yüzde yirmi tenzilat yapacağız Bun , 
dan maksat halka aybk abonman 
bedelini tediyede kolaylık göster
mektir.,, 

Türk misafirler, Zeki Bey 
istasyonda türk sefareti ve mez

'kur cemiyet mümesaille.•i ve sair 
zevat tarafından istikbal olunmu~ 
!ardır. 

17 nisanda Moskowı konserva
tuvarında Zeki Beyin riyaseti al 
bnda ve Ekrem Beyin ittirak'yle 
bir senfoni konseri verilecektir. 

İbrahim Tali B. 
Trakya umumi müfettiti ibra • 

hi"" Tali' Bey dün Ankaradan teh 
rimize gelmi,tir. 
lbrahim Tali Bey 
öğleden sonra Vi 
layete gelerek va 
li muavini Ali Rı 
za Beyi ziyaret et 
mit ve emrine tab 
sis olunan salon
da bir müddet 
metgul olmuttur. 
Bat mütavir Şük 
rü Bey de bu es

ODADA 

Kereste va kömUr tacirleri 
fikirlerini bildirdiler 

Belediye zabıtası talimatname
sini tetkik için Ticaret odasında 
dün de kereste ve kömür tacirleri 
içtima etmi,ler ve talimatnamede 
kendilerini ali.kadar eden madde
ler hakkındaki fikirlerini odaya bil 
dirmişlerdir. 

TUiün raporu 
lktııat Vekaleti Ticaret odası

na, odanın 15 Nisanda Ankarada 
toplanacak tütün kongreıine gön • 
derilecek raporunun kongre aza • 
sına tevdi edilmek üzere tab'ını 
bildirmittir. Oda der bal raporu 
matbaaya vermiştir. Rapor yarın 
Ankaraya gönderilecektir. 

• • 
ANKARA, 11. A.A. - Tütüncü 

ler kongresi tertip heyeti, koncre 
azasının Ankaraya gelir gelmez ad 
reslerini Türkofiıe bildirmelerini 
rica etmektedir. 

' 

Kltlk halterler 1 ---
~ 23 niaan çocuk bayramı mü

nasebetile dün Himayeietfal Ce -
miyeti İstanbul merkez heyeti bir 
içtima yapmış programın esasları 
üzerinde meşgul olmuştur. 

~ Vilayet aygır deposundaki ay
gırlar bu ayın on beşinci pazar gü
nünden itibaren aşim İıtasyonları
na gönderilecektir. 

Aşim İstasyonları olan Üskü -
dar, Beykoz, Şile, Yalova, Pendik, 
Çatalca, Silivri, Bakırköy İstasyon
larının hazırlıkları nihayet bul -
muştur. 

:f. Orman ameliyat mektebinin 
mezuniyet imtihanları martın ni -
bayetiııde bitmiştir. Bu sene mek
tepten 28 orman mühendis mua
vini mezun olmuştur. 

~ Yüksek orman mektebi son 

nada yanında bulunmuttur. ibra • 
him Tali Beyi dün bazı zevat ziya 
ret etmittir. Umumi müfettiş lb • 
rahim Tali Bey burada birkaç gün 
kalacak ve hafta içinde Edirneye 
gidecektir. --Yenilecek şeylere 

katılabilecek boyalar 
ANKARA, 11. A.A. - Umumi 

hıfzıssıhha kanunu mücibince ye
nilecek ve içilecek teylere katılabi
lecek boyalarla muhafaza madde
leri ve boya ve muhafaza. madde
lerinin ilavesi yaıak olan teYlere 
ait talimatname heyeti vekilece ka
bul edilmiftir. 

Sihhate zarar vermediğinden 
'dolayi yinecek ve içecek teYlere ka 
ldan boyalar talimatnameye bağlı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Murakabe heyetinin 
teşkilatı 

ANKARA, 11. A.A. - Heyeti 
vekile lstanbulda tetkil edilmif o
lan mürakabe heyetinn tetkilatı 
ve çalışma tarzına ait nizamname
yi tasvip etmişt:11. 

sınıf talebesi müdilr ve muallimle
ri ile birlikte ada çamlarındaki 
ha6lahklar hakkında tetkikat yap
mıtlardır. 

Evvelki gün de İstanbul Amez
man grupu daires.ine giderek a
ıenjman planları üzerinde tatbikat 
görmüşlerdir. 

'f- Hilaliahmerin balosu - Ba
lat Hilaliahmer şubesi tarafında.o 
bu akşam Fenerde F~lburn~ gazı -
nosunda bir balo verılecektır. 

Diyerek yanındaki köylü kadı~öl;:ünefi altında, soğuktan tüy
nın yüzüne baktı. Genç kadın ıü- leri ürperen bir Iolcuya rastladı
ratle gözünü yere indirmemit ol- ruz mı? Kadın bpkı birı günete 
saydı, Bora, itimat ettiği bu kadı- benzer .. Girdiği yeri derhal ısıtır. 
nın da yılan başlı bir mahliik oldu- Eğer biz yılana benzeseydik; erkek 
ğunu sezecekti. lerin bizi görünce üşümeleri la-

Bora: zımdı .... 
- Haydi gidelim, dedi, bundan Günet'in oğlu genç kadının söz· 

sonra kadınlardan büsbütün uzak !erini dikkatle dinliyordu. 
kalacağım. Bu hakikati keşfeden Uzun bir korid~rdan geçiyorlar-
Kral Otaser'in babası büyük adam- dı. 

Bora odasına çıkacaktı. 
mış. 

Odadan çıkıyorlardı. 
Köylü kadın sordu: . 
- Bütün kadınlan yılan ruhlu 

mu zannediyorsunuz? 
- Hayır .. Yılan benim için çok 

zararsız bir hayvandır. Fakat, ka
dın öyle mi ya.? Ben, yanımda çö
reklenip yatan bir yılanla dağda 
sabahladığımı hatırlıyorum. Lakin 
bir kadınla beraber uyumak im
kanı yoktur. 

Köylü kadın gülümsedi: 
- Çünkü yılan soğuktur.. Sizi 

çabuk uğutturur .. Uyursunuz! Fa· 
kat, kadın bir ateatir. Yanında 
yattıkça, onun harar~li size de si
rayet eder. damarlarınızda uyu~an 
kanın yava~ yav-. kaynadığını, vü 
cudunuzun tututtuğunu hisseder 
ve uyuyamazsınız! Gece esen serin 
rüzgarlarlar vücudunu:ı.u ütüttüğü 
zaman derhal örtünür ve b:r kö~· ........ 

- Hava çok sıcak .. Fakat, ben 
ütü yorum. 

Dedi. Genç kadın bu sözün ma
nasını anlamamış gibi görünerek 
cevap veııdi: 

- Sarayın alt katında rütubet 
vardır. ~ahatsızlanmamanız için, 
ayağınızın altını dağlatsanız fena
olmaz. 

- O zaman ısınır mıyım aca
ba. .. ? 

- Bir defa deneyiniz.! 

* * * 
Suriye kralının karısı, 
Güneşin oğlunu mu 

seviyor? 
Köylü kadın, Bora'ya kendini 

tanıtmağa karar vermişti. 
Anadolu akını için yapılan ha

zırlıklar b:tmek üzere idi. 
'in oğlu Hamat'tan çıkıp 

Memlekette 

Mıntaka kongresi Tekird 
murahhasları 

TEKIRDAC, (Milliyet) 
Nisan 934 gününde htanbul 
ikat edecek mıntaka ticaret 
rı kongresinde vilayetimizi t. 
len Furtun zade Murat, 'f 
odası reisi Y akup zade B. 
beyler şehrimiz ticaret odası 
lisince murahhas seçilmişler -·-

Antalya • Afyon hıttı 
ANTALYA, (Milliyet) 

busumuz Rasih Bey mühim 
tirde bulundu. Gönderdiği b 
grafla, Gazi Hz.nin Antalya 
yon 'imendifer hattının sür& 
şasına batlanmıuına emir ve 
rini bildiriyor. Önümüzdeki . 
ayı zarfında i~aat ihale ed 
ve temel atma me:ıasimi y11pı 
fır. Son karara göre hat, A 
Dinar - Burdur - Tefenni • 
elinden geçecektir. Hattın g 
ği vilayet ve kazalardan da 
haberleri gelmektedir. 

Bandırma Ağırcezasın 
BANDIRMA, (Milliyet) 

hal bulunan Bandırma Ağ• 
mahkemesi azalığına sabık 
can müddeiumumisi Hamdi 
aza mülaz'mliğine hukuk 
)arından İzzettin Bey tayin 
tir. Hamdi ve İzzettin Beyi 
vazifelerine b~lamak üzer 
rimize gelmişlerdir. 

Balıkesir HilAliahmar kon 
BALIKESiR, (Milleyt) 

gece yapılan kongrede müd 
ten iki aza ve istifa edeni 
intihabat yapılmış Doktor 
Emin, Memduh, hamami z 
min, Doktor Osman Oğuz, 
Fahri, kaptan zade Hasan. 
lim Bedri Beyler seçilmi,~e~ 

Merkez heyeti seçmele.U 
retle bittikten sonra hiz 
den dolayı doktor Ahmet 
Kırımlı Veli, Vidinli İsmail 
rin takdir edilmesine hep 
karar verilmi,tir. 

Yeni idare heyeti ayrıca 
cektir. 

f gridirde fabrika 
F.CRIDlR, (Milliyet) ....

müddettenberi atıl b · r halde 
nan Eğridirin Zmdan orınıı0 
l,ık kereste fabrikası nev , 
mal edilerek faaliyete geÇ1 

tir. 
--o-

Yeni bir spor kf UbP 
EGRlDlR, (Milliyet) ...

re bağlı Siitçüler nahiyesİll 
ğan isminde bir spor kulüb~ 
li için hazırlıklar ba,laın•• 
hiyenin dağlık olması itibaf 
kulüp gençle:•inin en fazla 
kayak sporlarila iştiğali e 
rak kabul edilecektir. 

--·-
Tahin fabrika)atl 

ANKARA, 11 (Telefo 
Tahin fabrikalaı ının ııı 
vergisinden muaf olmadığı 
ye vekaleti. alakadarlara 
miştir, -·-
Siirtte nüfusa yazıl 

St1RT, 11. A.A. - Şill' 
dar kayıtsız olarak 26. 756,~ 
20,826 ölüm ve 7.924 nilı• 
meselesi tespit ed imi.tir. 
hakiki mıktarı kati ole.ral' 
kadar anlaşılacaktır. 

giderse, kralın karısı-omı tıi 
kim bilir ne vakit görecel<ll' 

Güzel k;ıaliçe, dıvarla 
ki yazıları okuduktan sOel 
dınlardan binbütün nefr 
ni anlatmak isf yen yeııi 
ilahı) na kendini nasıl se 
ğini dütünüyordu. . dl_ 

O, kocasına verdiği soı 
yacak .. Duramıyacaktı. f 
yapmalıydı ki, hem kocafl 
rinden kurtulsun, hem de 
gözüne ve kalbine girsind 

O gece gözüne uykıı ı> 
ye.takta rahat yatamıyor~ 
yı, günler geçtikçe yeıı•f. 
aev;ıi ile sevmeğe ba~laıfll 

- itte, tam benim a~ ç 
erkek.. Hem cesur, hem d 
karda. 

Diyerek mütemadiye~ 
şünüyor; o yanında im t 
atlerce ona yalvarıyordll·~ 

Bora'yı öldürmek içiıı ;I 
gönderilen zehir boyıı11 

nundan çıkarmıştı. f', 
Boynuzun kapağını ' 
Yere dökmek istedi. 
Sonra birden: 
-- Hayır .. Lazım oJıır • 

lendi - belki kendim lı .a 
Kendi canına kıyına•· 
Faka, Günet'in oğlıı~ 

yorrlu. 
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Tayyare Piyangosu Talihlileri 
ıal Büyük ikramiyeler kimlere çıktı, hangi numaralar kaldı? 

Son keşidenin iki yüz bin lira
~ lık büyük ikramiyesi 6 muhtelif 
~· yerde 6 onda bir bilete İsabet et
odi miştir. 
•tfJ 200 bin liranın 20 bin lirasını 

23778 16720 1716 22813 5985 17788 
23379 23547 18635 17373 15301 17299 

8880 5059 17111 17214 19829 14ll9 
17302 18968 15358 15109 524 12035 
23871 12409 9395 7080 21760 8522 

~ Servet gişeıi mii1terilerinden Dev
sı let Denizyollan idaresinin Çanak
' kale vapuru ikinci kaptanı Sait B. 
İl kazanmıştır. Vapur ıeferdeJir. Pa-

3023 16950 10691 377 16864 9095 
11956 24944 15855 12866 18718 9053 
24800 ll 783 7928 3618 15960 5145 
21604 21188 16469 8143 14067 1896 
23027 9305 22064 3723 9241 9083 
16518 9166 2513 13781 18892 6263 
13894 21264 17901 24653 16553 18458 r rteıi günü avdet edecek ve Sait 

Bey ikra.miyeıini pazartesi günü 
alacaktır. Gene Servet kişesi müş
tnilerinden Bey-oğlunda tüccar ls
r;ail Bey de tam yirmi bin lira ka
s ınmııtır. 

642 20597 3308 6634 16952 20096 
21067 12094 2119 20863 1120 13593 
6683 3197 15378 18281 13067 14787 

23416 22144 3526 7363 20138 12463 
12222 18453 2756 1674 12556 18249 
23267 11679 23279 10960 1484 3005 
12538 13392 22679 15415 99983 4656 
16504 115 5578 10695 1607 23563 
20562 4567 21444 24140 8760 6518 
20699 359 2111 20061 4279 138 

Sultanahmet bayii Eaat Muh
li J Beyin mütterilerinden ve müd· 

,~ deiumumilik ili.mat dairesi dakti
~ kılarından Şemsinur ve B<;lkiı ~a· 
i1' p ımlarla Hüseyin Şakır .Be~ın 
ılı' r. ıüşterek biletlerine de 20 bın lıra 
~ i: abet etımi' ve Mr biri 6500 küsi:ı 
d li .-a almıılardrr. 
~ Mily<Ml ki~esi müşteri:erinden 
rl Bıiyük Parmakkapıda Yeni sokak 

l 0730 ı 8359 465 

50 lira kazananlar 
7942 1641 1 4568 21865 18559 8303 

10775 8639 14346 20304 3558 4 
6136 22255 22243 6254 16810 13600 

ta oturan 65 ya,ında Madam Si 
.ı. nan ile Kader ki§es i müşterilerir. 
il' den Azapkapıda esvapçı Vitali e 

fendi de tamam Yinniıer bin lira 
r kazanmışlardır. · 
fJ Eminönünde Gazi Cemal ki-

gl. i müşterilerinden ve Gülbahçe 
gazinosu garsonlarından Mesut e
fendi !le Bomonti fabrikası rakı 

et kaza~. uıtabaşısı Hüseyin Avru e-
e fendının müşterek biletlerine de 

20 bin lira isabet etmiştir. 
F atlhte Fethiye mahallesinde 

t oturan bir hanıma da 20 bin lira 
çılcımrş, fakat bu hanım isminin 
neşredilmemesini istemittir. 

Mal.nutpafada Dilber zade ma 
el ğazaamda çalııan Moiz efendi ile 
I B.ahçekapıda borsacı Y anko efen -
~ ~1 vk Bey~ğlunda Tekke sokağın
~ a ahvecı Tana, efendi ile Ba-
l~tta mütekait Baha bey de 25 bin 

~ tl~ralık1 dikramiyeyi kazanan bah
v ıyar ar andır. 

~ .~.unlann her birisi de ayrı ay
"' lrı dı ışer bin beş yüz lira alacak
,,. ar ır. 

b baıJ~kiflıanede gardiyan Talat 

nd 
ıle Vakit guetes• memurla-

ıA ~· ·~ Ali Bey de 15 bin liralık 
~~rajıyedyi kazanmışlardır. Bu bah 

l ~yar al r a tamam bin beşer yüz 
ıra .. acaklardır E .. -

1 • Yupte eczacı Hikmet Beyı"n 
yenı d · ol e 0ırmuı an kızı Farika ha-

' nrmın biletine de 1 O bin ı · · bet ' tın • . ıra ısa 
e •ttir. Bu talihli Y avıız bebeğin 

·~lrum~ara•ına da tam bin lira gire
' cektır. 

f 
B~fi.ktatta bayi Mehmet Emin 

e endının ·· ·ı . d lerd T .rrıutten erın en Akaret-
S . e arıye caddesinde oturan 

~ a"!t ~anıma da on bin lira iaabet 
ebnıştır. Sain:f' har.ım 1 O bin li

. ~· kazanan 971 nr.ma ~a!ı bileti be
t ~enlılerniı . "bu numara küçüktür, 

'! ~ev !;ıkmaz diye iaJc dmek İs· 
mı!. ~akat bay; sın:,. isııbı t ede
l"hıp~ı biliyormuş gibi "'hanım ta-

1. ını tepme, belki bir ~ey çıkar , 
dıye bileti almamıttır. Olacak bu 
Ya .. Bilete de on bin lira isabet et
mittir. Diğer kazanan numaralar 
unlardır: 

.r,. • ;y. 

200 Bin lira kazanan 
7451 

25 Bin lira kazanan 
11845 

15 Bin lira kazanan 
18694 

10 Bin lira kazanan 
971 

5 Bin lira kazanan 
6418 

2 Bin lira kazanan 
10443 

lSOO lira kazananlar 
12137 23762 7356 22421 18001 

l OOO lira kazananlar 
~120 10291 2299o 4n 9 22 23 6244 6206 23868 40 23596 

2 1047 24443 9998 19032 3867 

200 lira kıuana~r 24868 

12 4421 19374 20842 23891 15500 
101 12275 18148 4201 16708 799 
39 4763 601 18678 3450 2560 
19 3384 7857 390 307 15353 

1737 20&56 11894 11n 2449 9156 
5048 12399 2819 4792 18803 17274 

38 2JOS8 11888 8157 9043 22081 
33 10025 22so3 1s:ı5 13591 24876 

6088 8949 16911 9852 18682 22415 
1n6 8079 ı5467 2045 19877 14503 
6498 14211 4158 7825 6269 24281 

389 459 5227 962 5002 8710 
~2731 3268 20213 18923 1921 22339 

2576 2023 24900 22907 
70 lira kazananlar 

l848 17598 18018 11564 1870 20939 
2~8 7985 2308 5855 16898 24965 

3 1 4101 14010 372 2555 
1 f~ 4 17049 4298 7713 22154 19690 
5 3 7691 6597 6925 7224 14400 

21 ~~ 6711 3598 3842 4262 7040 
2485 9931 17300 5513 1255 12609 
477 

9 
l3345 11071 23435 6306 16747 

135~ 11520 ıs11 8187 7583 20154 
3976 

9~78 17070 7934 24373 11066 
539 97 1698o 12418 20548 3434 

3129 ~~28198 16557 19512 8150 18554 
s 23225 2648 4841 3163 

292 1367 2934 21647 19479 2.1317 
!!2636 2280 14226 16833 21528 13590 
10683 14360 2381:! 20405 20437 7265 
12228 5380 7.3518 16213 22365 5063 

689 1409 13066 22745 11237 4467 
956 597 14328 2104? 4338 17181 

15680 15747 ~973 2759 5142 11847 
10049 9692 2 )30 853 8335 6678 
7646 185 10872 17648 2852 13062 
599 11224 !8414 2007 9208 1101 

12624 17343 10172 1455 6005 841 
535 18611 19603 14155 241 23023 

2191 10977 21942 18385 17674 15320 
2119·1 30588 13519 18911 8810 16033 
2933 15158 2582 2346 20296 21215 
1420 16646 11586 12BG1 15037 1673 

24090 13861 22268 12350 21309 2647 
9014 9580 10182 15566 2957 15338 

226()3 20245 997 1564 793 6582 
24703 3908 10781 7056 13635 15994 
2058 9519 23121 18141 10346 19791 
2215 1693 6157 17840 24600 4618 

13882 16418 7538 2999 24227 24660 
12535 6223 10761 21127 14553 13521 
24395 17842 2145 1687 7929 22400 

5071 23923 23085 15655 1994 3593 
24006 10680 13876 15339 4332 17]]6 
13123 21381 1720 10327 7720 6116 
3746 15430 21950 20845 1280 23158 
2703 20785 7200 12774 1303 945 

13413 5228 15027 8051 3664 16606 
7579 17157 18756 19394 23909 5431 

21376 476 6210 11953 2072 17337 
9366 18343 5258 23232 4708 23239 

930 12183 10800 6384 10716 170 
13230 22129 23683 19286 24303 11258 
23768 20322 11415 23943 11108 11818 
10555 23233 3134 10596 21952 12837 
10928 10976 4307 14779 9222 14003 
11121 9619 22793 24951 6225 244."7 
22577 14009 76 4891 23791 4183 
16801 4039 12231 12476 14718 19329 
23816 6808 22304 7847 4854 8019 

5914 20740 327 8917 3986 8847 
7879 5095 10207 5422 ı 433 19580 
5362 6821 19839 21040 19889 1926 

1670'.I 9792 7175 2284 22136 19712 
10898 16512 23459 ıoan 11840 22123 
15449 16330 24863 19360 6910 8146 
so10 15129 20942 un1 13949 24754 

21910 23520 12330 12406 21649 20723 
5247 18840 6479 6690 2341 22728 
4091 3556 24563 10931 8857 2190 
7099 7314 20407 22080 7848 14251 

41 2363 23211 1021 4522 22881 
11725 19486 24689 3387 9839 1297 
15755 6861 1184 2948 4052 23398 

396 14463 15308 23901 ll595 3928 
20277 22539 2792 15136 12734 4953 

7845 12499 8612 22314 6943 2295 
16697 7794 8629 18204 24120 3653 
15571 22375 2284t 20783 15543 

40 lira kazananlar 
22061 9592 6653 24273 3962 5983 

15237 147.ıı; ı;o<>ı; "~~,.<; lAAO 22659 
12179 297 5569 17418 14924 18097 

24829 5216 687 13901 16674 17198 
5757 2091 10270 17931 638 4300 

21123 234 7768 9075 1844 4633 
1850 11034 10018 13961 7740 10815 

~ !~~ !~ 21oss 21255 5SCG 
24750 7582 84n 9638 2tts 10163 
2104 10093 1 l444t 3295 20263 
89().1 21682 ~ ~6100 9270 12074 
4120 21251 15740 2~~ 9595 16620 

19513 11292 18730 17826 l= 2764 
6783 6505 17959 5626 2234 = 

15337 12220 3541 19772 14965 1552 
1713 6030 8832 71819 12009 21394 

23796 1305 19322 22271 7561 21233 
5900 21754 13752 9452 20447 17154 

20271 23981 15397 21425 2645 19414 
20036 23745 15346 12067 8821 9554 
6020 2893 3177 19795 18679 21203 

24433 8785 11676 1057 20860 56010 
19354 9856 1125 518 8823 17694 
2069 12998 21287 5265 20700 7454 

19673 1275 24691 16483 14S3 lS969 
4465 22210 13329 19343 11579 18269 

24696 15278 16242 568 22647 6550 
15619 8873 17160 18757 14900 23911 
24699 2635 21827 23383 24670 22201 
18515 12108 5906 4079 15997 20563 
14150 19504 7565 10579 10015 9882 
13906 7016 2639 19704 4589 4438 
14724 11045 16642 20561 15804 6964 
10567 15156 22505 23566 1209 18416 
~~~ 23584 2ı>856 19444 22257 10145 

14987 7344 7493 2843 23440 
~ 594 14148 7287 6SJ2 ııooo 

19300 21684 23207 13169 21745 13630 
1460() 10214 3220 16652 7273 19627 
21375 12609 19615 9094 2461 24883 
2tıoıı 9990 5790 22691 20185 4943 
21627 20447 13553 12865 13174 18271 
10888 17656 20042 J 0067 ı 727 15256 
16004 13219 21261 7474 2052 18296 
6969 1~49 368 3544 2300 22559 

14859 68~ 11 '?49 13763 16796 21225 
8662 ~ ISS75 11139 l 1959 12513 
7149 10447 ~!~ I~ 4646 13692 
5768 6271 24702 132 889'! 18672 

2;)989 14310 22683 174~ 7457 19550 
2298 3577 19855 22592 21957 10819 

14523 19244 18n 2523 
21~ 11099 

388 2003 16261 236~2 22?95 l~l 
21750 6211 18025 1203 lOOss ~~~ 
13140 4293 3576 17650 2<003 96~~ 
23593 358 19346 14006 3516 2186 
18082 9877 5587 12981 16919 17880' 

9539 
9215 

640 
5423 

21478 
22822 
22380 
8614 

10104 
4594 

14857 
1783 

•3794 
3788 

16542 
22462 

9543 
16117 
7189 

18830 
11290 
13563 
5763 

20360 
20386 
5385 

12459 
12858 
5236 
2502 

1G<L'"2 
22880 
23184 
55991 
2861 

12591 
2'4581 
3226 

248'39 
6310 
9721 

12158 
3940 

12901 
6834 

116475 
5(}09 

23992 
23625 

6592 
16157 
21691 
21993 
12840 
2606 

21679 
12447 
12289 
12688 

1331 
8065 

15298 
10624 
18610 
17858 
15767 

4Q2 
24994 
21606 
20784 
20931 
24787 
6170 

167.0Q 
6060 

17571 
10273 
6477 
7959 

13675 
10652 
24851 
5847 

17614 
24108 

6386 
8975 

13129 
5571 

16362 
4996 

762 
22746 
4769 

17802 
1997 
7460 

13860 
1682 
4733 

15080 
11147 
7063 

11028 
14177 

226 
24561 
32631 
18889 
16986 
6361 

23431 
2681 

28490 
6335 

18144 18005 3446 10489 10719 
6n4 15152 15751 2699 6357 
9943 13671 15734 19321 15564 
9209 14053 10298 24644 8598 
4401 22343 24878 6260 4585 
2332 8401 9212 8125 21403 
303 17719 19508 16575 9961 

13348 20763 19470 ~261 10097 
24290 10321 15591 19663 17426 
23603 3336 18734 18971 l 7628 
21837 656'\ 2988 2325 15959 
22714 16217 15219 6660 24172 

9945 24100 4681 394 21039 
19788 18353 3416 20568 23036 
4355 14342 21771 16974 23297 

22872 6284 5655 17825 14339 
11960 2041 6604 13235 14130 
7362 24535 24158 14823 17126 

19351 2741 17052 17587 15861 
6166 21786 6215 24072 10415 

12005 18286 9423 13702 6583 
13280 1774 9732 22524 4228 
3971 18773 4796 5193 24631 

130 18312 16718 5343 16048 
24505 4592 17502 21843 1163 
23420 8088 10638 19~ 12605 

5545 856 11523 12436 12126 
24065 16900 14477 7933 19705 
17177 15546 23564 23883 7635 
22720 20200 16528 10288 1011 
24915 21777 9198 422 10842 
24118 16073 24!ill'I 17180 17127 
10972 16097 14659 15965 2401 
25202 0771 23551 23587 16452 

22291 14966 13886 15160 34265 
19368 9415 12515 925 5512 
7313 18739 261 6557 13707 
1934 13670 6347 8203 1004 
4872 8711 1789 11479 2106 

61 12673 10938 1437 24695 
!J60 2388 1879 13308 6718 

16880 2849 7579 20929 14366 
15545 16863 3008 13822 3534 
11265 8498 1335 9462 12327 
10227 1029 13999 18864 8876 
15876 5843 20 16036 5010 
13291 23699 4703 3584 21513 
3402() 13774 22450 1392 11105 

5528 4637 11554 1659 11901 
14131 10328 1176 10561 6841 
3278 11694 12489 12245 15127 

13122 23415 24228 19987 15429 
22563 10885 957 18333 1810 
16944 1468 18189 10044 ı nl 
13304 mı 14824 12396 7657 
15143 11681 1709 20865 18504 
4964 8153 2884 7060 12956 
1472 5464 8174 22330 20911 
69Q6 60598 14253 14312 8957 

2266o 24262 23290 11829 12985 
7069 19243 23199 20661 9437 

10666 22082 16441 3 10671 
2130 20308 19303 23507 5 

23640 19997 22103 9236 11937 
8714 17423 6135 7188 7820 

17786 5042 3562 20975 10765 
22411 22225 939 20764 467 
10551 14474 24624 24310 4082 
11390 7851 7782 6493 17969 
12031 18251 16830 9248 12304 

7229 3246 20809 6852 10380 
24771 4318 2331 17297 15872 
5468 24801 12635 8262 4751 

22834 13964 3865 881 917 
22589 6719 15119 2()633 16173 

9912 20811 13005 1670 22492 
10053 17171 7633 575 1548 
16060 12543 14989 24516 20703 
13547 14545 82545 8206 23936 
12613 22336 24011 19543 22005 
6649 18743 6532 12318 24822 
39381 0254 22912 1()99 13424 

2()493 14708 1492 12460 4879 
5916 24681 2942 18822 16645 
5004 10319 7822 57 3540 
1956 7526 7551 3786 8575 

16701 22869 22296 1744 20151 
18960 929 18929 15236 23611 
6936 12066 9191 20129 6.'°,00 

14470 18690 21925 14660 16344 
4254 19331 18181 9317 4613 
1541 2156 4876 1200 19161 
9505 9140 7606 3140 2725 
8265 1225 4653 18717 9850 

12319 7393 5754 17305 1891 
6905 11833 13289 17586 3184 
7112 14452 6626 12354 6650 
9562 17823 15552 3354 8815 
9302 1()920 200 24597 24144 

18826 9671 24680 2367 15998 
2958 16421 22565 16931 862(} 

19733 14836 16072 155 14(}22 
17816 3142 20906 17151 12992 
4933 7917 17459 10162 16966 
7409 10353 24616 23765 5170 

10333 9310 12678 11336 11130 
l 7079 6856 18878 2621 14842 
8363 1933 10838 10619 16876 
1044 3789 2Z873 11369 13011 

21697 16()87 3602 204 24243 
1322 11748 2413 7415 3694 

22152 10466 1512 5452 16588 
15056 1ı760 15428 5865 22294 
5863 14832 470 6707 1 774 
7612 2890 4136 

Meclisin bugünkü 
ruznamesi 

Ar:1~RA. 11. A.A. - B. M. 
Meclısmın yarınki ruznaınesine da 
bil maddeler arasında hava yolları 
devlet i§letme idaresi 1933 aeensi 
bütçesine on bin liralık tahsisat 
konulmasına dair .kanun ile elemek 
lerden. alınac~k resim ve Fevzipa
'!': DıY_ıı~ekır hattı in§aatının bi
tırılmesı ıçın dört milyon liralık 
tahsisat verilmesine dair kanun lıi
yihalarr vardu. 
. Bund.an maada devlet f4Jrasının 
ıdari davalar hakkındaki ıelihiye
tine ait tqkilatı esaaiye encüıneni 
mazbata11 ile bazı vekaletlerin 
1933 bütçelerinin muhtelif fasıl ve 
maddeleri araaında münakale ya
pılması hakkındaki kanun layiha
ları bulunmaktadır. 

Kambiyo ihtiyaç liste~i 
ANKARA, 11 (Telefonla) -

Kambiyo ihtiyac listesinin tirketle 
rin kambiyo ihtiyacına dair olan be 
tinci maddesi deiritirilmektedir. 

Gazi Hz.nin 
Seyahatleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
takfarla süılenmif, yüzlerinde 
derin bağlılık ve tükran duygu
ları okunan köylüler, yolları dol
durmuştu. 

Seferihiaarda istikbal pek par -
lak oldu. Bütün şehir battan aşağı 
donatılmıı, dükkanlar kapatılmıt , 
büyük kurtarıcrlarnıı candan özli • 
yen kadın, erkek ve çocuk bütün 
Seferihisarlılar güzergaha dizil -
mişti; alkışlıyor, yaşa diye bağırı
yor, aziz miaafirlerini karşılıyorlar 
dı. 

Gazi Hazretleri halkı sel&mlıya
rak hatırarını sorduktan sonra za 
bit yurdunu teşrif ettiler ve öğle 
yemeğini orada yediler. Yemek es 
naaında yurt önünden ayrılmayan 
halk hep bir ağızdan milli 'arkılar 
okuyarak tatknı bir hale gelen se 
vinçlerini göstermqlerdir. 

Bornova.da da manzara pek göz 
alıcı id;. Bomovanın Reisicümhur 
Hazretleri tarafmdn şereAendiri -
leceğini İfİten halk, geçecekleri yol 
lann iki tarafım doldur • 
müt bekliyorlardı. Kartıdan 
otomobil gorununce muaz -
zam kütle, tasyire sığmaz 
bir sevinç ve ıaygı heyecaniyle dal 
galandı. Ve halk ta?afından ahlan 
çiçeklerle büün cadde bir an içinde 
bir ba!ıçe halini aldı. Kendilerine 
de birçok buketler takdim ed;!di. 

Otomobil'nden inen büyük reh
ber kendisini kucaklamak hasıetiy 
le çırpman bu vatandat kütlesi· 
nin içine karıttr ve yürüyerek ht-r
kese ayn ayrı iltifatta bulundu. 

Bazı mefguliyetlerden sonra bir 
müddet zabit yurdunda isf rahat 
buyurarak ayni heyecanlı tezahü
rat içinde Bomovadan ayrıldı
lar. 

Umumi nüfus 
Sayımı layihası 

(Başı 1 inci Qhifede) 
lip ve inkişaf yolunda nüfus küt -
lemizin evaafça pek seri ve mühim 
tahavvülıita maruz bulunacağı ta -
bii olduitJndan bu tahaV'riilitı va
zıhan m~ahede ve temit etmek 
devletin ve milletin faaliyetini tan 
zine çok faydalı olacaktır. Devle
tin vazifeaile, fert mükellefiyetinin 
isabetle takibi için bilinmeai lazım 
gelen milli gelirin hesabı huıınun 
da iktısat meclisi alisi tetkikat ic
ra ecı'erel< milli gelir temaaını tan
zim etmişti\". Bu şemanın dolduru
labilmesi iç.n lazım gelen birçok 
rakamların hesabı nüfua tahririle 
belli olacaktır. 

Layihanın esulan 4unlardır: 
935 senesinde Türkiye cümhu -

riyetinde umumi nüfus aaymıı ya
pılacaktır. 

Nüfus aayrmı ameliyesi icra ve 
killeri heyeti kararile memleketin 
sınai, ticari, xirai faaliyeti hak -
kında malumat cemine de te~mil 
olunur. 

934 seneıinde memleketin bazı 
kısımlarından nüfus sayımı tahai -
satından tecrübe sayımları icrası • 
na istatis.tik umum müdürü me -
zundur. Halkın cevap vermeğe mec 
bur olacakları suallerle, mesken -
lere numara konulması nüfus sayı 
mının neticesini temine matuf bü
tün tedbirler istatistik umum mü· 
dürü mezundur. Halkın cevap ver 
meğe mecbur olacakları suallerle, 
meskenlere nımıara konulmuı gi
bi nüfus aayımmm neticesini temi 
ne matuf bütün tedbirler istatistik 
umum müdürlüğü ile Dahiliye ve
kaletince tesbit ve talim.tnameler 
le tayİo olunur. 

Müddeiumumi, hikim ve icra 
memurlarından maada olrur ya • 
zar her tabıı vali, kaymakam vı: 
nahiye müdürleri tarafından tevdı 
olunacak aayım memurluğu vazi -
fesini kabul ye icraya memurdur. 
Sayım memuru te!ni için İap eder 
se bir hafta müddetle mekteplerde 
tatil olunabilir. Ancak umumi hiz
metlerin ve memleketin yüksek ik 
tısat itlerinin bozulmaması için nü 
fus sayımı memurluğundan istisna 
sı icap edenler lcra vekilleri heye 
tince takarrür ettirilecek esaslar 
dahilinde tayin olunur. 

İnsull bugün 
Yolcu! 

(Başı 1 inci sahifede) 
duğu halode müddeiumumi Ke -
nan Beyi ziyaret ederek Amerikalı 
bankerin tesellümü hakkında kcn
disile görÜtmütlerdir. 

Dün M. Berry vali muavini Ali 
Rıza Beyi de ziyaret ederek yarım 
saat kadar kendiıil.-. görütmüştür. 
M. Berry, esasen hükumetçe A -
merikaya iadesi takarrür etmiı o -
lan lnaullü teıel"üme memur edil
diğini &0yliyerek teslimini İ&temit 
tir. Ali Rıza Bey de muamelenin ik 
mal edilmek üzere olduğu cevabını 
vermiıtir. Muamele bugün bitmiı, 
olacağından, Amerikalı banker yu 
karıda yazdığımız veçhile Adana 
vapuruna bindirilecektir. lnsu!I lz 
mire kadar emniyet müdürlüğü me 
murlarından komiser Nail Beyin 
nezareti altında bulundurulacak -
tır. 

Nmıl te:lim edilecek? 
Ayni vapurla lnrull'ü teaellüme 

memur edilmiş olan M. Berry de 
Bandırma tarik;le lzmire gidecek
tir. Berry'ye Amerika sefareti ata 
şemiliteri Miralak Crane'da refa -
kat edecektir. 

Hukuku düvel kavaidi muci -
hince Amerikalı bankerin hudutta 
Amerika bükiimetine teslimi lazım 
gelmektedir. Bu sebeple Ameriılıa
lı banker ancak lzmirden Ameri -
kaya hareket edecek olan Exilona 
vapurunda M. Berryye teslim edi
lecek ve bu husus.ta bir de protokol 
tanzim ve teati Pdilecektir. 
Acili mahiyette bazı /ormaliteler 

Müddeiumumi Kenan Bey, 
lnsull'ün iadesi hakkında kendisin 
den malumat rica eden gazetecile
re fU izahatı vermittir: 

- 1nsull'ün yarın (bugün) İa -
de edilmesi ihtimali kuvvetlidir. 
Adli mahiyette bazı formalitelerin 
ilanali için iadesi te.dıhüre uğramıt 
tır. iade keyfiyetile müddeiumumi 
lik değil, 'Vİiayet makamı metgul 
oluyor. lnsull'ün yann (bugün) ha 
reket edecek bir vapurla lzmire 
&eYkedilmeai çok mümkündür. Fa 
kat bunu da kat'i olarak söy liye -
mem. fnıull'ün hareketi bir gün 
sonraya da kalabilir.,, 

Diğer taraftan bizim öğrendiği
mize göre, İn•ull hatckında üçüncü 
ceza mabkemeaince verilen kara -
ra itirazen avukatı tarafından tan
zim edilen temyiz layihası, Eski • 
şehirdeki temyiz mahkemesi tara
fından tetkik edilmektemr. Mahke 
menin, kararını bugün müııbet ve -
ya menft olarak vermesi çok muh
temeld'ir. 

Muhabirler de hazırlanıyor 

lnsull meselesini büyük bir ali. 
kaile takip etmekte İngiliz ve.Am~ 
rikan Ajans ve gazete mu1ıabırlen 
de ayni vapurla İzmire ve oradan 
da Exilona vapurile Amerikaya gi 
deceıklerdir. Muhabirler dün vali 
muavini AJi Rıza Beyi ziyaret ede
rek Adana vapurile Bandırmaya 
ve oradan trenle lzmİre gidip 11ide 
miyeceklerini sormuılardır. Ali Rı 
za Bey seyahat ıeri>e.t olduiu ce -
vabını vermittir. Muhabirler bu ce 
vaha teşekkürle mukabele etmi,ler 
ve seyahat hazırlıklanna batlamak 
üzere vilayetten çıkmışlardır. 

~1. Çaldaris'in 
Beyanatı 

(Baıı ı inci sahifede). • 
nıuzır ob11yJ1 iş.uı n,~ ·lı~ı mısa . 
kın kabulü hususum!2 ki layiha' ı 
reddederdi. 

Gazeteler nMJ tel.U ediyor? 
ATINA, 11 (A.A.) - ~tina.A

jansı bildiriyor: M. Vrnızelos un 
yeniden Balkan misakı meselesi • 
ni ortaya atmak te~bbüsünden 
ve hariciye nazırı M. Maksimo~un 
hükumetin mebusan ve ayan mec
lisleri huzurundaki tefsiri beyan -
nameıinin misakın mahiyetini ka· 
tiyyen ihlal etmemekte olduğu tek 
!indeki beyanatı, bugünkü bqma
kalesinde mevzuu basheden Ka -
timerini gazetesi diyor ki: • 

"M. Venizelosun tefsiri beya1'
namesini misakın eaaıını tağyir 
eder gibi göatermeğe çalıtm.ası 
faydasız ve hatta zararhdır. Çün· 
kü bu beyanname muhteviyatı n<? 
oluna olsun ikit taraflann huku
kunu ve taahhütlerini na.tık olan 
bu misakın ahkamını ihlil ede -
mez. Bir hükumetin tetrii mecliı· 
ler kartı11ndaki tefsiri bizzat mi
sakın tefıiri olup olmadığı ancak 
dahili bir mesele olabilir. 

Sayı memurluğu kabul etme • 
yenleraen nüfus sayımı talwatna 
melerine mugayir harekette bulu • 
nanlardan bet liradNI aıağı 25 lira 
dan yukarı, nüf .. sayım memur
luğuna tayin edilen bir kimsenin 
o vazifeyi kabul etmesine mini o
lanlardan 10 liradan afağt ve 50 li 
radan yukarı olmamak üzere ce -
zayi nakdi almır. 

Bu cezalar vali ve kaymakam • 
!ar tarafınd n hükmolunur. Hük • 
mün itiraz, temyİ7. ve müruru za • 
manı yoktur. Para ceza~ını ".~rmı:· 
yenler her 100 kuruş içın muddeı
umumi tarafından 24 saat müd -
detle derhal hapsolunur. 

Gazete netice olarak muhalif 
leri çok nazik olan harici sıyase
set hakkında sonu gelmez müna • 
ka~lar çıkarmak islemekten iba
ı·et olan hareketlerinin memlekete 
zarar vermesi muhtemel netıcele
rinden kendilerini tahzir etmek -

Sayım için •ıtatistik umum mü
dürlüğü bütç ine ı lisiaat kona -
caktır. 

· tedir.,, 
Kaliınerini di:•or ki : 
"Siyasi ufukta ancak daha P"k 

Hazirana 1 
Vergi tahak 
Bitirilemiyor 

l ar 
ukatı 

(Başı 1 inci sahuc<l<) 
ciddi bir enditeye dütmüşlü,-. Yeni 
maliye te~kilatına alınan yüksek 
mektep mezunları henüz ukerlik 
vazifelerini yapmıımıılardır. Son 
bir karara göre bu genelerin hep
si, 20 gün sonra, bir mayı'l.1 as
kere alınacaktır. 

Bu vaziyette, İstanbul maliye 
tetkilatrnda (60) kadar tahakkuk 
memur ve muavininin yeri boş ka
lacaktır. Bu vaziyet tabiat ile i,leı i 
daha ziyade sektedar edecektir. 

Yeni kazanç kanununun, vergi 
matrahı olarak gayri safi iradı na· 
zarı itibara alması, devlet varida
tının tezayüdünü mucip olacak -
tır. 

Fakat aldığımız malumata gö
re, gayri safi İratları tesbit eden 
tahrir çok eski olduğundan (1328) 
beklenen varidatı tamamen temin 
edemiyecektir. Bir çok mükellef -
ler, evvelce icareleri üzerinden da
ha fazla vergi verdikleri haıde, fftn 
di, gayri aafi iratları üzerinden da
ha az vergi vereceklerdir. 

Bunun sebebi, bir kısım mükel
leflerin vergi niaıbetlerinin yüzde 
(45 - 55 ) ten yüzde (30 - 35) 
e tenzili ve eski olan gayri safi i· 
radın azlığıdır. 

Yeni kazanç vergisi kanununa 
göre, serbe.t meslek erbabının 
verdiği verginin artlll6Sına muka
bil, bakkal, kasap, kahveci, kah -
vdıane, terzi, boyacı, kumaşçı gibi 
bir krıım mükelleflerin vergi mik
tarları azalmıttır. Gene yeni kanu· 
na göre ikinci kıum mükellefler 
nezıtinde çalışan müstahdenılerin 
vergisi <le artmıştır. 

İstanbul vergi tahakku'-atınrn 
hazirana kadar ikmal edilemi,.ece
ğinin bir •ebebi de bina defterle -
rinden, gayri ıafi irat ia~_rerini!' 
çıkarılmasının çd< uzun surmer.ı
dir. 

-----~· 

Gıda maddeleri 
(Baıı 1 inci sahifede) 

lı gıda. maddelerinin kilosu, gene 
okka fi.yatına aatılnıaktadır. Bir kı 
u m esnaf ta, okkanın kiloya tııhvi 
linden ıonra fiyatlarını indirmi• • 
lene de, bu tenezzül okka - kilo 
niıbeti dahilinde değildi ... 

En fazla ihtikar yapılan mad. 
deler ale!Umum yağlar, yat seb;ı:e, 
patates, zeytin, peynir, ıüt ve kö
mürdür. 

Galip Balıtiyar beyin, tehir mec 
lisinde verdiği takrir üzerine dün 
belediye, yeniden faaliyete geç • 
miştir. Her mıntakay.a .. müf~ttiş . ." 
ler gönderilmitir. 16 mufettış, bu· 
tün mıntakalardaki gıda maddele
rinin tetkik ve kontrııiüne memur 
edilmiltir. 

Gıda r. • .ddeleri üzerinde bir kı 
um esnafın fiyat ve cinsi göste -
ren etiketleri koymadıkları anla -
tılmııtır. 

. Bu gibi esnaf hakkında tiddet· 
lı kanuni takibat yapılacaktır. Fa
kat t•Yanı dil<~a.ttir ki, belediye, 
sene batından ıtibaren iki ay müd
detle yaptığı teftitlerde hiç bir _.. 
naf hakkında ihtikar yaptığına da
ir :ıabıt tutarak kanuni muame • 
leye tevessül etmemişti. Bunun iı: 
zerine ihtikar yapılm dığı kanaatı 
hasıl olmuıtur. Ha\Ouki, gi;z\e gö
rülen bir tey nraa, bu hakikat te 
sene batındanberi belli batlı bazı 
gıda maddeleri üzerinde ihtikar ya· 
pıldığıdır. 

Belediye, yeni ölçüler tatbika 
başlandığı vakit, halka kolaylık ol
mak üzere belli başlı gıda madde
lerinin fiyatlarını her hafta ilan et· 
meğe karar verınitti. Fakat bu lis
te, bazı küçük yanlışlıkları havi o
larak yalnız bir defa ilan edildi.Ve 
ıonra, nedense, vazgeçildi. 

Belediye şimdi, tekrar bu liste
leri neıre karar vermİJtİr. Bu hu -
susta tetkikat yap1lmaktacİır. 

İhtikarı kökünden kaı.dırmak i
çin bazı ıtdcletli cezalar tatbik e
dilmesi zarureti hissedilmektedir. 

Diğer taraftan ticaret müdür -
lüğü de tetkikat yapmaktadır. Be
lediye ile ticaret müdürlüğü, bu 
meselede müttereken hareket ede 
ceklerdir. 

Belediye iktıaat müdürlüğü de 
ihtikar meseleleri hakkında uzun 
bir rapor hazırlamaktadır. Bu ra • 
por yakında Şehir meclisinde mÜ· 
nakaşô\ edilecektir. 

yo.kın bir zamanda. kiitaYit hasıl 
olmutken Balkan matbuatı he -
ni.ız 1 tal yan h-.vekilinin geçen • 
lude ıöylemit oldugu nutkun te
sırı ltıncla bulunurken Balkan 
memleketleri ile 5uitefehhümlere 
meydan vermek için zaman hiç tr 
muvafık deiildir.,, 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfat 1 
1 ve kuvvetsizlik halatında bü-

yük afide ve tesiri görülen 
ar 1 Hereczane~ de satılır.::. 
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-MATBUAT CEMiYETi MERKEZi 
İttihaz edilmek üzere: 

TAKSİM ŞİŞHANE KARAKOLU 
TUNEL arasındaki cadde ve yakın •• 

sokaklar içlerinde 

SATILIK 
BİNA veya ARSASI OLANLAR ile böyle bir 
İnf_aatı deruhte edebilecek MİMAR veya 
MUTEAHHİTLERIN yazı ile 20 Nisana kadar 
Ankara caddesi Orhan Bey Hanı adresinde 

lıtanbul Matbuat Cemiyetine 
. 

Müracaatlan rica olunmaktadır. 
TEL: 20087 - 2047 -

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğündenı 

Van golü ıefain işletme idaresi için marangoz hane, 
demirhane ve inşaat dairelerine ait alatı ve edevat ile Elekt· 
rik,fabrika ve gemiler levazımatı Duba ve iskele inşaat ve ta
mirat malzemesi motorlu duba için dizel makinesi mubayaa 
edilmek üzere 5 Nisan 934 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle aleni münakasaya çıkarılnu§tır. Taliplerin listelerde ya 
zıh malzemenin nev'i ve cimlerile şeraiti öğrenmek üzere 
her gün Vilayet Daire Müdüriyetine müracaat ve yevmi ihale 
ıi olan 25 Nisan 934 çarşamba giinü Vilayet Daire Müdüri
yetinde toplanan mübayaa Komisyonunda ıaat 10 da hazır 
bulunmaları ilan olunur. (Mi5 9) 1985 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 
1 - Dört tane Fişe Para kasası 15-4-934 pazar gÜnÜ 

saat on dörtte pazarlıkla ıatm · almacaktrr. 
2 - Şartnamesi her gün komisyondan almabilir. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk olan Yüz On Uç li

ralık vezne makbuzu veya tem inat mektubu ile komisyona gel 
meleri. (1612) 2072 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundanı 
. . .. ~ - 57 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 16-4-934 pazarte 

ıı gmıu saat ondörtte pazarlıkla satın almacaktır. 
. . 2 - istekliler her gÜn komisyondan şartnamesini ala

bılirler. 
3 - Pazarlığa gireceklerin maim tasarlanmış tutılrı

nın yüzde yedi buçuğu olan (53) liralık vezne makbuzu ve 
ya teminat mektuplarile belli gün ve saatte komisyona gel
meleri. (1595) 2071 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI tLA.NLARI 1 
Sahlık Arazi 

.. Bankamıza ait Çırpıcıdcı. 5 ila 50 dönüm nuktarmda 
mufrez Çay~, Bost_an ve Tarlalar bedelleri sekiz taksitte ö
denme~ şar!ıle sat.ı:!ıı:ı-k üzer~ açık artırmaya konulduğun
dan. taliplerm.~O ~ra ıle 200 lıra. arasında depozitoyu hami
len ıha~eye ~uıadif 26-4-934 Perşembe günü ıaat on birde 
Şubemıze muracaatları. (1646) 

1 tanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

" l~t~bul Gümrüklerinde mevcut dahili telefon telleri-
nın eık_imışw1?~',?11ar~ tamiri için 8-4-934 tarihinde müba
y~a edil~egı ilan edile~ 2~00 M. kablo teli için yevmi mez
kUrda °.1uracaat edenlerm ıbraz eyledikleri teller nümunemi
ze gayrı muv~fı~ bul~nm':1§ olduğun.dan kabul edilmemiştir. 
16-4-9~ tarihıne .mus'."dıf ~azarteıı günü yeniden münakasa 

· yapılacagından talıplerın bır an evvel müracaat ederek .. . 
muneyi gördükten sonra yevnıi mezkurda ıaat 15 te 1 tnu. 
bul It~'.'-1.at gÜmrüğündeki Satınalma Komisyonuna s d-
melerı ılan olunur. (1642) g 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

" Akhisar Tütüncüler Bankası Türk Anonim Şirketi" 
tarafından çıkarılnuş ve (1,000,000) lira sermayesind 
yü~~e al!mış iki ~uç~ğu tahsil ed~lmiş olan her biri yirmt~. 
ra ıtıbarı kıyınetı haız (50,000) hısse senedile (250) ·· 
ıiı hissesi, Maliye Vekaletinin tasvibile borsada kot mude.sl
miştir. (1662) ' e .e 

1 
• 

- ; VAPURCULU 

NADOLU ! TURK ANONiM ŞiRKETi 
lSTANBUL ACENTALICI 

Türk Sigorta Şirketi 
t Cncil Vakıf Han fatanbul 

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

Ttirkfye fı Bankaaı tarafından teıkil olunmuıtur, idare meclisi ve mUdilrler 
heyeti ve memurlan klmllen Türklerden mürekkep yegane Tilrk Sigorta Şirk~ 
ttdlr. TUrklyenln her tarahnda (200) il geçeıı acentalarmuı bep•l Türktür. Tür· 
ldyenln en mühim müeaaeaelerinln vebankalanmn aigortalanııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalannı en iyi ıeraitle yapar. Hıııar vukuundı zararl:ı~ı e11r' at nı kolaylıkl:ı &der. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

...... 
'f!!2' '··?e&'' 

...... Dr. Nuri Fehmi ~---
Göz Hekimi 

Cağaloğhı Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefou 23212 

1826 
Pendikte Pendik gazoz fabrikasında 

mükiın iken halen ikametıgilıi meçhul 
olduğu anlaşılan Boınak Mehmet efen
diye: 

lstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Sclanik bankasının ziınınetiniı:de matlu
bu olduğu iddia edilen biri 19-11-933 va
deli 266 ve diğeri 26-10-933 vadeli 140 

1852 

lnhiıarlar U. Müdiirlüğünden: 1 
~~......---~:.;:.::::.._ 

(10) adet Elektrik motörü pazarlıkla satın almacak-
tır. T.~lipleri~ şartları öğ~endi kten sonra pazarlığa iştirak et
n;ıe~. ~ere yuzde 7,5 ten:.ınatl arile birlikte 16-4-934 pazarte· 
ıı gunu ıaat 15 te Galata da Alım, Satım Komisyonuna müra 
caatları. (1571) 

'-----:--EV-::K_A_F--:'M~O~D~l-R-IY_E_T~l...;.;IL=A=N~L=A~R~I:__ __ JI 
1 · 60 12 · 4 • 934 Perşembe 

61-150 14 · 4 - ,, Cumartesi 
151 - ili 15 · 4 - ,, Pazar 

. Hayrat hade,mesinin Mart 934 vazifeleri yukaida yazılı 
tarihlerde karşılarındaki numara sırasına göre verileceği ilin 
olunur. (1639) 

~'----lS_T_A_N_B_U_L-....B~E-L_E_D~l~Y~E~S~l~l~L~A~N~L~A~RI;:_ __ ı 
Sıtma Mücadelesi için mübayaa olunacak elli kilo ki

nin ~a~arlrkla alınacaktır. Talip olanlar şartnameyi gör
me~ ıçın Levazım müdürlüğüne pazarlık için de 109 liralık 
temın~t ':?a~buz veya mektubu ile beraber 16 Nisan 934 pa
zarteıı gunu saat on beşte Daimi Encümene müracaat etme· 
lidir. (1660) 

1 DEVLET DEMIRYOLLAF· ı iDARESi iLANLARI 1 

Liman Han, Telelon: 2292' 

lzmir ve Mersin 
Sür'at yolu 
İNÔNÜ va~l~n13 

CUMA günü Sirkeci rıbtımmdaJI 
saat 10 da kalkacak. Gidiıte: Doğr'I 
(IZMIR), Antalya, Menin, Pay.., 
Dönüıte: bunlara ilaveten Alan1., 
Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır• 

Karadeniz yolu 
SADIKZADE 1 ;·~~:. 
PAZAR günü aaat 20 de Gal
nhtmundan kalkacak. Gidiıte: Z<YO' 
pldak, lnebolu, Ayancik, 5amfUJlı 
Ünye, Ordu, Girmon, Tirebolu, GÖ" 
rele, Trabzon, Rize, Dönüıte bunlr 
ra ilaveten Sürmene, Of ve PulatV 
ney uğrayacaktır. 

İzmir sür'at yolu 
SAKARYA npuru 3 Mayiı 93 
tarihine müaadif perıembe ~ 
den itibaren lSTANBUL ile lzMlll 
arasında ıürat postaamı yapacak 
Bu npur her PERŞEMBE pnü 
LATA nıtnnmdan saat 14 te kallı' 
cak ve CUMA cünü 15 tıe ızl't41ıı 
e varacaktır. lzmirden PAZAR ,t 
nü aaat 14 te kalk ..... k I:ataııl>d"'I 

pazart ... i giiııü &aat 16 da ııelecddİ". 
/ 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTU'' 

vapurlan Cumartesi ırününden ıl1I' 
da HERGUN saat 9,30 te 'ftlf 
hane nhtanmdan kalkar. ,,,) 

Kömür aktarmas' 
lıtanbul limanında muhtelif t~ 

de yapılacak kömür aktarma '1 
16-4-934 tarihinde fu.t _,.,,~ 
görüldüğü taktıirde mfmak•"" ile ~ 
müteahhide ihak ol~caktır. TaJİf 
)erin §&rtnaıneyİ görmek üzere lfl 
sün ve müzayedeye ittirak için de 'ı 
rihi mezkiirde saat 14 te yüzde 1r 
teminat ak çel erile Sirkecide L · 
hanında Vapurculuk T. A. Ş. al 
düriyetine müracaatlan. J 

Deniz yollatl 
iŞLETMESi 

~t.lm ı lr,enH~ _KlpaD-~ 
Tel. G3a - Sirb.i ......,...., 

.. _. Haa Tıol. 22740 ,.;J 
Bartın yolu 

BURSA vapuru 12 Ni~~ 
PERŞEMBE 19 da Si~ 
nhbınından kalkacaktır. (1 ~ 

2!?.:;I 

Trabzon sür'at 
yolu 

GOLCEMAL vapuru 12 J(t 
aan PERŞEMBE 20 de ~ 
lata nhtımmdan kalkacak. (J 
difte lnebolu, Samsun Or~ 
Gireson, Trabzon, Ri~e, ~~ 
pa'ya. Dönü~te bunlara ila"el"' 
Pazar, Of, Pulatane'ye uğrll 
caktır. (1638) '].O ................... ..,.., 

Az kullamlmıt 5800 liralılı: 

hususi B U 1 C K otorrıJ 
1400 LİRAYA 

Görmek için Beyoğlu'nda l'deı' 
neması karımnda Beyoğlu garajııı' J 
ya tahriren Fatiht'e Fehmi Ha!'"'" 
çuk fabrikasında Ekrem Cevdet 
müracaat. ( 15610) _,.} 

Ademi iktidar °'' 
bel gevşekliğioe,r, 

1 

ki iki kıta senetle ceman 406 liranın 
ücreti vekalet, faiz ve icra masrafları

nın tehıili için iflis yolile vaki takip ta
lebi üzerine tarafınıza gönderilen öclt>
me emri zahnna mübaıiri tarafından ve
rilen meınohatta mezk\ir mahalde olma
dığınız ve elyevm ikametg8lııruzın meç
hul bulunduğu gösterilmeıine binaen 
ilanen tıebliğat icrasına karv verilmi§
tir. Tarihi ilandan tibaren bir ay zar
fında borcu ve maaraflan, ödemeniz ve 
borcun tamamına veya bir kısmına ya ... 
but alacaklının takibat icrası hakkına 
dair bir itirazınız varsa yine bu müddet 
içinde tifahen veya yazı ile bildirmeniz 
•e boYcun bir kısmına itiraz ettiğiniz 

halde o kısmın cihet ve mıktannı açıkça 
göstermen.iz laznndır aksi taktirde iti
raz edilmemiş gayılacağı ve borcu t>ediye 
veya itiraz etmediğiniz taktirde alacak· 
lı tarafından icra ve iflas kanununun 
171 inci maddeıine tevfikan ticaret mah 
kemesindcn iflasınıza karar verilmesi 
talep edileceği mezkfır ödeme emrinin 
tebliğ i mckamına kaim olmak üzere ilan 1 
olunur. (15622) 

kartı en müessir deva SERVq'..1 
baplarıdır, Deposu, lıtanbulda Sifi"., 
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. 
raya 150 kunı§ posta ile gönderiJİf' 

Ankara deposuna bir sene ~arfmda gelecek maden kö- mir'de irgat pazarındaki, Tra 1 
mürlerinin tahmil ve tahliyesi işi .in kapalı zarfla münakaıası Yeni Ferah eczanelerinde buluıı:ır· j 

2 Mayıs 934 çarşamba günü ıaa. 15 te Ankarada Umum Mü /. 
dürlük bin~ımda yapılacaktır. T< isilat Ankara ve Haydarpa· Umumi Neşriyat ve yazı ı,rl' 
şa veznelerınde bırer liraya satıh.n şartnamelerde yazılıdır. Müdürü ETEM ızzEf ~ 

,(1~3) _ G~!e~lik ve Matbaacılık 'f. 


