
Üniverıite bütçesi daha bir 
çok yenilikler ilavesile ik
mal edildi ve vekalete gön
derildi. 

Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Japonyanın Çin şimalinde 
tevessü etmek istediği ve 
buraya yeni zabitler gönder 
diği bildirilmektedir. 
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Türk tütünü 
• 

Tütün kongresi dün lktısat 
ANKARA: 15 Niıan 

Tütün iti günün bqlıca mesele
leri arasında yer aldı. lktıaaden en 
mühim bir mahsulümüz olan tütün 
yüzbinlerce çiftçinin mai,et valf • 
taudır. it bu kadula da kalını : 
yor. Devlet makinesinin dönme•• 
için istinat edilen varidat ~ası~ • 
da bu buhran ıenelerinde bıle yı.r· 
mi milyon lira safi hasılat temın 
eden bir mevzudur. Cümhuriyet 
hükUınetinin memlek~t~? ~~· • 
lıca ihraç metaı tütün uze. 
rinde mali, iktıaadi ve ti • 
cari cephelerden yeni tedbirler al
mak kararındadır. Gümrük ve lnbi
l&l'lar vekilliğince hazırlanan tütün 
ve tütün inhisarı hakkındaki Jayi· 
ha ile bugün Ankarada toplanan 
tütüncüler kongresi bunun bir deli 
Iidir. . 

vekilinin nutk~ ile açıldı 
"Alıcılarımızın takdirlerini kuvvetlen

dirmek için herşeyi yapmalıyız,, 

Celôl Bey 

Tütün layihatı alakadar meclis 
encümeninde tetkik olunuyor. Mec 
!isin yaz tatilinden evvel kanuni • 
yet kesbetmesine gayret edilen bu 
layiha tütün üzerinde çalıtan res • 
mi ve hususi bütün tetekküllerin 
çalıtmaları ile meydana gelmit bir 
eserdir. Dört seneden beri meriyet 
te bulunan tütün inhisarı kanunu
nun tatbikatında bir çok noksan • 
lıklara tesadüf edilmiştir. Bu yeni ANKARA, ıs (Telefonla) -
layiha bu noksanları bertaraf et • Tütün kongresi bugün öğleden son 
mek, bazı mütkülleri ve mahzur • ra saat on betle Halkevleri mer • 
!arı halletmek gayesile vücude ge- kezinde lktısat vekili Celal Beyin 
tirilmittir. Layihanın ihtiva ettiği nutkile açılmı,tır. Kongrede Ad. 
yeni hükümlerin batlıca müm }iye, Ziraat, Maarif v~killer!, me
taz vasıfları şöyle sayılmak • buslar, lkbıat vekaletı erkanı ve 
tadır : a - Alımından hiçi - birçok zevat hazır bulunınutlardır. 
mine kadar kaydü şart al - Kongreye vilayetlerimizden 34 mu 
tına alınmı• olan Türk tütünün zi- rahhas.·· ittirak etmiştir. lktısat ve 
raatini ıslah etmek, fennileştir • kilinin nutku dinlendikten sonra 
nıek, b - Zürramı himaye ve teş· kongre mesaisine başlamıtbr. 
vik eylemek, c - Tütünümüzün lktısat Vekilinin nutku 
dünya piyasasındaki §Öbret've itiba ANKARA, ıs (A.A.) - Tü • 
rını muhafaza için harici ticarette, tün kongresini açarken lkt11at ve
alıcılarımıza emniyet telkin edici kili Mahmut Celil Bey fU nutku 
tartlan ve vasıfları temin etmek. İrat etimttir: 

Millet Meclisi bir taraftan yeni Muhterem beyefendiler, 
tütün projesi üzerinde tetkiklerini Tütün, mem1eketimizin büyülC 

Celal Beyin nutku 
'den bir meseleyi burada tetkik et. 
mek ve hep beraber ameli bir ne
ticeye varmak için muhtrem heye
timizi toplamıt bulwıuyoruz. Zah
met edip buraya geldiğinizden, va 
zife aldığınızdan dolayı hepinize 
derin saygılarla teşekkürler eder, 
bot geldiniz derim. 

Efendiler, 
Bu toplanbyı tek cepheli bir hi

maye yolu açmak için değil, müş -
terek menfaatleri göeztmek için 
yaptık. Bu işte çiftçi ile alıcı ara • 
sında menfaat aynlığı görmüyo • 
ruz. Objektif olarak heI iki tara· 
iın menfaatlerini telif etmek, mü
nasebetlerini kartılıklı olarak ko • 
layl14tıracak eıi iyi tekil ve )Olları 
bulmak istiyoruz. 

Iskonto ve iskarta 
Bu bakımdan memleketimize tü 

tün alım ve aatıınında, yer bulan 
iskonto ve iskarta muamelelerini, 
her iki tarafın da menfaatine uy • 
gun bulmuyoruz. Güzide heyetiniz 
bu vaziyeti yakından görmüt, biz· 
zat itin içinde bulunmuf mutahas· 
su bir heyet huz~nda iskonto ve 

(Devamı 7 incı sahifede) 

yaparken, diğer taraftan da lktısat servetlerinden biridir. Mühim bir 
•ekileti toplanmaya davet ettiği tü ihraç madde&idir. Buna taalliık e • N. Z. Milat Bey, Mitat Bey 
tüncüler kongresinde tütün ekim, ~:.=~==~~;,;~::,.;,;::~;;~=====:====::;==~~========-
alırn1 satım ve iıtihsalinde tesadüf SeLı·r mecıı·sı·nde 
edilen müşkülleri münakaşa mev - n 
zuu ittihaz ettirerek derde te,his ,.. 

koydurmağa ve ilacını bulmaya te ' ' B s • k• ı ti d 
VeG!ÜI etmit oluyor. Bugün cari o- ı·r tavıs 1 reza e 'o a 
lan mübayaa usulleri karıfıktır. Vt!' 
ınüstahsil<l.-n alımda bazı ınınta • d ı h t ' 
kalaı <la tatbik edilen iskonto ve eg""" ı· vatana ıyan e 
isharta muamelesine nihayet ver • • JJ 
mek çarelerinin temini, alıcı ile sa 

=~~::;:ı;~:;ı:i~i;~;:::;t:s:~ Esnaf bankasının 400,000 lirası nasıl 
lı bir mevzudur. tik Hh§ fiabna na şunun bunun 
zaran muhtelif nam1arla yapılan 
tenzilat neticede hakiki fiatı azalt· eıı·ne gı"rdı·?. 
tığından bu yüzden daima muta • 
vaa11t mübayaacılar ve komis .. on • 
cularla müatahsiller arasında ihti . 
laflar vukua gelmekte ve bu vazi
yet haklı şikayetlerin yükıelmc"i • 
ne sebep olmaktadır. 

Kongrede cereyan edecek mü • 
:ı:akeı·e ve münakatalar münase • 
betile, gelecek yazımda da; bizim 
için milli nıselelerden biri ola.n 
tütiin üzerinde tevakkuf edeceğim. 

Mecdi SADRETTIN 

On aylık 
Varidat yekunu 
Mart so.nu-;; kadar h h >il 

edılen vergiler 
ANKARA, 15 (A.A.) - I . 

lunduğumuz ınar . çınde bu. 
ı aenenın tna.rt . 

•ayetine kadar muhtelif " ·tyı nı 
il edilen on aylık varid":tgı er~en 

geçen mali aenenin ayn· Yekonu 
a taba.ilatı mukayeseli ola;~lan~a 
d bildiriliyor: •taeı-

1933 

Arazi vergiıi 3716000 
Bina vergili 3185000 
Hayvanlar 10291000 

azanç 10367000 
eruet 361000 

Ci.inırükler va. 30864000 
~uamele vergi 11581000 
"'• hili ist.ihlak 3919000 
Ilı" vergiıi 2630000 
J) •kliyat 544.000 
't aınga 4596000 
t.t•'hu haaılatı 937000 
Pa."' kemeler 713000 
Jot .'jPort 520000 
Jnh' lta vergi tah. 33000 
J).,~~rlar haı. 23875000 

t et onnan. 1464000 
t.,~1•cak emlak 1101000 

erl!'r haı. 5 72000 
ı:•lık bedel . 801000 

.. lardan 915000 
uteferrik ha 

ev kal. d •· 1026000 
. a e \'a rı 661000 
il" " • • 

arı. 5229000 
aa ""•&'-i 8577000 

1932 

4023000 
3450000 

10818000 
10166000 

438000 
32665000 

9794000 
2462000 

308000 
651000 

4483000 
1118000 

834000 
497000 
164000 

25734000 
1189000 
1382000 

553000 
991000 
827000 

1002000 
605000 

5307000 
8583000 

--
Halkın parası 
Yağma edilmiş! 

-o--

yağma listesi ve 
Şehir meclisinde 
Dünkü heyecan! 

lstanbul vilayeti umumi meclisi 
dün intihap devresinin son içtima
ını yaptı ; fakat 
bu içtima timdiye 
kadar Şehir Mec
lisinde görülme • 
mit büyük bir he
yecan ve galeyan 
içinde devam etti 
öyle kapandı. Bu 
heyecanı tevlit e
den mesele: Es -
naf Bankasında 
mahvu heba olan 
400,000 lira gibi G. Bahtiyar B. 
büyük bir para • 
nın nasıl esrarengiz bir surette za
yi edildiğinin meydana çıkarılma· 
sı idi. Istanbul umumi meclisi bu, 
b?yük ziya karşısında ve müseb • 
~ı~leri hakkında nefretini, hidde
tını, gazabını bütün şiddetile iz • 
har elti. Bunların meydana çıkarıl· 
maaını, cezalandırılmasını istedi. 
Hadiseye girelim. ikinci celse de
vam ediyordu. Galip Bahtiyar Bey 
ayağa kalktı: 

- Heyeti aliyeniz, dedi, Eınaf 
Bankası hakkında tetkikat yapa • 
rak bir rapor istemitti. Bu husus • 
ta arkadaşlarınızdan mürekkep he 
yet tetkikatını yaptı ve raporunu 
makama verdi. Halbuki bugün son 
içtimaı yapıyoru~:.Rapo~n ~ey~ • 
ti ali enize eldı me • 

1 

Mecliste f'lyanı dikkat ve mühim 
beyanatta bulunan 
Cevdet Kerim Bey 

ye kadar bir tey söylenmedi. Mese 
le mühimdir. isterseniz, bu mevzu 
üzerinde izahat vereyim. 

Reis Sadettin Ferit Bey, bir mÜ· 
zekkere ile raporun timdi geldiği
ni söyledi ve rapor, onu tanzim e-

• den Galip Bahtiyar Beye verildi. 
Galip Bahtiyar Bey raporu oku • 
mağa batladı. 

Rapor itham ediyor 
- Müessesenin vaziyeti tetkik 

olundu. Banka erkanından izahat 
alındı, evvela esefle ıöyliyelim ki, 

kurulutundan ser 
mayesi bitinceye 
kadar muamela • 
tında ciddiyet yok 
tur, ihtimam yok 
tur, müdirile, he
yeti idaresi, mü -
rakıpler vazifele
rini yapmamış • 
)ardır. Teminat • 
sız avuçla para da 
ğıtmışlardır . 400 

F Al K BEY bin liraya muka -
bitsiz bağlanmıt· 

!ardır . ., bütün ııraluda hayret ve 
heyecanlı aealer '. 

Memleket 
Kıymetli bir ev
?adını kaybetti --Kemaleddin Sami Pş. 

Berlinde vefat etti! 
'1 

KemaleJJin Sami l'af'l merhum 

BERLlN, ıs (Hususi muha • 
birimizden) - Geçen yaz mü • 
him bir otomobil kazası geçiren 
ve son günlerde midesinde ya
pılan bir ameliyat neticesinde 
Sefirimiz Kemalettin Sami Pa -
ta bugün vefat etmittir. Paşa ıs
tıraplı dakikalar geçinlikten son 
ra hayata gözlerini kapamıttır. 

Büyük Elçimizin vefatı bura· 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

Türkiye ve 
Yugoslavya --Politika gazetesinin şayanı 

dikkat bir makalesi 
BELCl\:AT, 15 (A.A.) - Ha

riciye nuın M. Y evtiçin Aukara
ya müteveccihen bu alqam saat 
lS,40 treni ile hareketini ır.evzuu 
bahseden Politika gazetesi diyor 
ki: 

Kral Alexandre hazretlerinin 
geçen sonbahardaki ıeyah11tinden 
sonra hariciye nazırı M. Y nrtiç de 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

• 
I nkılô.p Enstitüsünde 

Eski ve yeni devirlerd 
memlekette zirai vaziy 
Yusuf Kemel Bey 
Dün iki devir 
Arasındaki zirai 
Vaziyeti anlattı 
Büyük Reis, köylüye: 
"- Efendi sensin,, dedi 

Eski Adliye vekili Yusuf Ke
mal Bey dün aktam inkılap tan· 
hi enstitüsünde , Türk iktısadi • 
yatında zirai faal iyeti anlatmış -
tır. 

Yusuf K emal Bey dünkü der· 
sinde imparatorluk devrindeki zi
raat vaziyeti ile yeni rejimin zi : 
raat faaliyetini mukayese ede • 
rek rakamlara müstenit mühim ne-

ticeler çıkarmıtlır. Cümhuriyet 
Türkiyesinin, milli iktısadiyatın 
tabii iktıaat cephesi olan ziraate ne 

Yusuf Kemal Bey dersinde 

kadar fazla ehemmiyet verdiiji 
tebarüz ettirmi9 tir. 

Yusuf Kemal Beyin dünkü d 
(Devamı 7 inci sahifede) 

Bir Staviski hadisesi daha! 

Bir dolandırıcı banker 
mahkemede intihar etti! 

Boğazını kesen bankerin dolandırdığ 
paralar 200 milyonu aşıyor! 

PARlS, 15 (A.A.) - 200 mil. 
yon frank dolandırmış olduğundan 
dolayı ı908 de tahtı tevkife alı • 
nan ve müteaddit defalar ve ez • 
cümle mart 1934 te ayrıca 40 mil
)"On frank dolandırdıfı için 23 ae
ne hapse mahkum edilen banker 
Rotet • Rochette • , adliye sarayın
da boğazını ustura ile ke!erek in • 
tihar etmittir. 

PARJS, ıs (A.A.) - Havas A
janaından: Methur dolandırıcı Ro 
tel'in intihara tetebbüsü, fU ıuret
le vuku bulmuttur: 

Dün aktam, saat ı 7 ıuların 
altmış yaşlarında kadar bir ad 
davanın görülmekte olduğu dok 
zuncu mahkeme salonuna dahil 
m114tur. Birden bire ve hiç bir s ' 
.gylem hisin bu adam cebind 
bir ustura çıkarıp boğazının s 
tarafını kesmittir. Heınen yarad 
bol kan fıtkırmağa bqlıunıt v 
mahkemede hazır bulunan dinle 
yicilerin aras.ında büyük bir kar 
gatalık hasıl olmuttur. 

(Devanu 7 inci sahifede) 

Amiral Ankaradan gelirken, Japon ~r/Jısında Jünkü çay ııe bayrağımızın dalgalanı,ı, çayda Javetlilerden 
bir grup 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi Mü
fir Feıız.i Paıa Ha:.retleri misa • 
firleriınW• ber°!>er; T iirk ve Ja· 

Japan misafirlerimiz •• 
Bu sabah İstanbul
dan ay~ılıyorlar ... 

Dün oldu? gündüz ve gece n~ler 
Birkaç günden beri 4ehrimizde j her ikisi de ayakta dinlenilmittir. 

misafir bulunan Asama ve Iv~a • I Mar,Iar bittikten sonra vali mua
tc Japon harp gemileri Amirali vini Ali Oıza Bey misafir Japon 
l\:;ıtsushita Cenapları ve refakatin amiraline vilayet namına birkaç 
deki Japon bahriyelileri dün sa • kelime ile hoş geldiniz demit, Ja
bah Ankaradan şehrimize gelmit • pon Amirali buna cevap vererek 
!erdir. Misafirlerimiz, Haydarpafa (Devamı 7 inci sahifede) 
i ·. tasyonunda bahriye erkanımız ve 
protokol müdürü tarafı~dan .. kar • 
rılanmıt ve istasyonda bır mufreze J 

; sker, tarafından ıel~mla~'.nıttır. 
Japon misafirler ,erefıne dun sa - , 
:ıt 13 te, vilayet makamı tarafın -
elan Perapalaata bir öğle ziyafeti 
verilmittir. Ziyafette, Japon Ami -
rali, Japon refiri, sefaret ve kon -
soloshane erkanı ile vali muavini 
Ali Rıza Bey, kqlordu kumandam 
Şükrü Naili Pata, harp filosu ku -
mandanı Şükrü Bey, Deniz Harp 
akademisi erkanı, Amiralin mih • 
mandarları ve daha bazı zevat ha-
2ır bulunmutlardır. Ziyafetin son
larına doiru, Japon marfl ve .-i · 

BUGÜN 
4 üncü •alıifede: 

lnıull giderken 
Galip ATA 

5 inci sahifede: 

Kadın ve moda 
6 ıncı sahifede: 

SPOR: Nüzhet Beyin 
mektubu ve cevabı 



1ARl~f TE~RIKA: 12 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR' BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA GORE 

Göle atılan bombalar! 
" ... Abdülhamidi öldürmek için en dehşetli bombaları az 

gören Akil Muhtar B. 20 sene sonra bir doktor sıfatile onun 
hayatını kurtarmıya çalışıyordu ... ,, 

Bu aralık o lsviçreli doktorla ko 
nuturken onlara bomba tedarikini 
vadetmesi hepsini çok aevindirmİf· 
ti. Filhakika aradan bir iki hafta 
geçtikten sonra doktör küçük bir 
çanta içerisinde onlara müteaddit 
dinamitli bombalar getirmişti. Bu 
mülhit aletlerin teslim ve tesellü • 
mü esnasında korku ile cesaret ve 
sevinçile tereddüt arasında çalka· 
!anan genç hisleri uzun uzadıya ta
rife hacet var mı? 

Bombalar bazı genç Türklerin i
kamet ettikleri Madam Eıcoffier'· 
nin pansiyonunda bir dolaba kilit
lenerek saklanmıttı. Şimdi onları 
artık l&tanbula götürmek ve Abdül 
hamidin beyninde patlatmak lazım 
geliyordu. Fakat kavil ile fiil ara -
sında pek büyük bir fark, pek uzak 
bir me:afe olduğu yavat yava.J an
la~ı'.mı,tı. ikisini biribirinden ayı
ran o mesafeyi katedebilmek için 
uzun uzıulıya hazırlıklar yapmak 
lazımdı. Bombalar hudutlardan ge
ç' rilecek, Türkiye hudutlarındaki 
sıkı kontrola gösterilmeden lstan
bula sokulacak ve bu zorluklar at
latıldıktan sonra daha birçok esu
h tertibat alınması lazımgelecekti. 

Abdülhamidi havaya uçurmıya 
karar veren Akil Muhtar, Mithat 
Şükrü ve Nuri Ahmet Beyler gün
lerce bu mühim ve tehlikeli ifin te~ 
ferrüatım dütünmüşler, ta,ınmı' • 
!ardı. Fakat aradan haftalar, ay. 
!ar geçtiği halde maksatlrmı mev-
kii icrya koymıya fırsat bulamıvo.· 
kii icraya koyımya fırsat bulamıJor 
!ardı.Bu esnada pansiyon odasında 
:;:cnçlerin nazarında daha korkunç 
his!er u;.,ndırıyordu.Herkesin sulh 
ve sükUrıet içinde yatadığı ve gün· 
delik iti gücü ile me.gul olduğu bir 
pansiyonda, bütün binayı içindeki
ler ve etrafındakilerle beraber ber
hava etmeğe yetitecek kadar fazla 
olan o bombaların oradan iti var
dı? Elbise dolabını kan~tınrken ya 
pılacak yan'ı• bir hareket, bomba 
cantasının üzerine dütürülecek a· 
cır bir ,ey derhal bombaları ittial 
ettirebilirdi. Maazallah böyle bir 
kaza çıkacak olursa, Cenevre' de 
bulunan bütün genç Türklerin pılı
yı pırtıyı top!ıyarak İsviçre' den 
çıkmalarından ba.Jka bir çare kal· 
mıyacaktr. 

Her gün pansiyondaki yatak O· 

dalarına girip çıkan suikastçi ( !) 
arkad~ların aaabiyeti bu düfünc.e
l~rin tesiri altında o kadar artmıftı 
~~ bo?1bala~ı?1 dolaba yerlettirildi
gı tanhten ıtibaren geçen üç dört 
aydan sonra onlar artık odalarına 
giremiyecek bir hale gelmi,Ierdi. 
Bu hal böyle devam edip gidemez. 
di. Onun için üç arkadq birlikten 
toplanarak bombalar hakkında bir 
karar vermeğe mecbur olmutlar
d ı. Bu karar mucibince bombalan 
Leman gölüne atacaklardı. 

Binaenaleyh üç arkadq bir gün 
o bomba çantaaını almıtlar, Le
man gölü kenarına kadar gelmit
ler ve orada bir sandal tutarak i
çine binmitlerdi. Arkada.Jlardan 
biri kürek çekiyor ve diğerleri ise 
bomba çantasını açmağa hazırla· 
nıyordu. Sandal sahilden epeyce u
zaklattıktan ıonra bombaların 
"ka' rı deryaya tenziline,, batlan
mıştı. Göle atılan bombalar arasın
da bir kaç yüz metre mesafe bıra
kılmasına dikkat ediliyordu. Çün
kü biribiri üstüne düterek patla
masından, göl sularının havalaıa 
kadar yükaehnesinden ( !) ve na· 
zarı dikkati celp etmesinden kor
kuluyordu. Nihayet üç arkadat bu 
tehlikeli iti lıal ve tesviye ettikten 
sonra sahile avdetle sandalı terke
clerek müaterihane karaya ayak 
basmıtlar, ve aylardan beri devanı 
eden azaptan kurtulduklarından 
dolayı genif genit nefes almışlar· / 
dı. 

Evet, aradan yirmi sene kadar 
geçmi,ti. O müddet zarfmda met· 
rutiyet ilan edilmi,, Abdü.hamit 
tahtından indirilmi,, memleket hür 
riyetine nail olmakla beraber basın 
dan bin türlü felaketler geçmit, 
dahili ihtilaller, Trabulus ve Bal
kan muharebeleri memleketi kö
kün.den sarsmıştı. Artık umunıi 
harbin dehtet verici safhalan ara
sında kıvranıp duruyoı du. Bu eS. 
nada Hakanı mahlu' mevkuf bu
lunduğu Beylerbeki sarayında Ö· 

lüm döşeğinde yatıyordu. Tutu~du
ğu hastalıktan kurtulmasına İm· 
kan yoktu. Aradan geçen o on 
sekiz, yirmi sene zarfında çok
tan beri Avrupada tahsilini ikmal 
ile memleketine avdet eden ve sa
yılı hekimlerimiz aıraaına geçen 
profsör doktor Akil Muhtar Bey de 
ölüm saatlerini yatayan Abdülha
midin bat ucunda bulunuyordu. 
Yirmi iki yatında genç bir tıp ta
lebesi iken onu öldürmek için en 
dehtetli bombalan bile az gören 
Akil Muhtar Bey, çökmek üzere 
olan Paditahın son saatlerinde duy 
duğu ıstırapları hafifletmek için 
~imdi bir hap reçetesi yazıyordu. 

Abdülhamit, haplar eczahane
den ııetirilinciye kadar ııitmeyiP. 

Nuri Nazım Beyin 1898 Şubat 11 
de (Aziz dostum Mithate Cenevre 
yadikarı) kaydile verdiği bir resim 

beklemesini Akil Muhtar Beyden 
rica etnıitti. Biraz sonra hap kutu· 
5U gelmitti. Abdülhamit onu eline 
almı~ ve Akil Muhtar Beye doğru 
uzatacak: 

- Lütfen bir kere bakar mısı· 
nız? Yazdığınız haplar bunlar mr· 
dır?,, diye sormuftu. ölümünün 
pek yakın olduğunu bilmiyen ve 
bir zamanlar bütün memleketi tit
reten müthif bir zalim iken timdi 
biçare bir insandan ba.Jka bir ff,Y 
olmayan sabık Padifah, kırk ıene
den beri iliklerine kadar itlemit o
lan evham ve korkunun hala tesiri 
altında bulunyor ve o hapların ken
disini öldürnıeğe mahsus birer ze
hir olduğunu zannediyordu. Dok
tor Akil Muhtar Bey; hap kutusunu 
kendisine uzatırken Abdülhamidin 
ne demek istediğini derhal anlamıt 
ve kutunun içinden çıkardığı giil
laçlardan birisini onun gözü önün
de yutmaktan çekinmemitti. Tek 
bir güllacı yutmaktan ne çıkardı? 

Abdülhamit ancak Akil Muhtar 
Beyin o güllaçlardan birisini al
maktan çekinmediğini gördükten 
ıonra kendisi de bir tane yutmağa 
razı olmu~tu. Esasen Akil muhtar 
Bey gittiktıın sonra bir iki saat da
ha ya,ayabilmit ve ondan sonra e
bediyyen gözlerini kapamıştı. 

-Bitmedi-

,---------------,~ 
Y aranki tefrika mızın 

başlığı 

ittihat ve Terakki merkezine 
gönderilen jurnallarl --Sultan Hamit/in a&ma merdiven 
ile çıktığı yatak odası 

Fakat bombalar göle atılırken 
Abdü hamidi berhava etmek, mem 
lekeli onun zulüm ve iatipdadın
dan kurtarmak, Türklere hürriye- j 
tini verdirmeğe muvaffak olmak --------·------..: 
iimitleri de müvakkat bir zaman ispanyada karışıklıklar 
için suya düşmüf oluyordu. Bu mü-
vakakt zaman ne kadar devam e- SEViL, lS (A. A.) - Dünkü 
rlecekti? Abdülhamit daha ne ka· cümhuriyet bayramı esnasında, fa. 
dar y~ayacaktı? Orasını Allah bi- fistler tarafından ika o!unan hadi. 
lirdi. Hadiseleri ve tesadüfleri ev- seler üzerine 116 kiti tevkif olun. 
vl"linden keşfetmek mümkün ola- mut ve bunlardan yalnız kırkı, bi
bilseydi, dünyanın •ekli büsbütün lihare salıverilmistir. 
değişirdi. O !>ombaların suya atıl· BlLBAO, 15 '(A. A.) - Bask 
dığı tarihten on sekiz, yirmi sene milliyetperverleri ile cümhuriyet • 
geçtikten sonra bir gün ne vaziyet· perverler arasında bir arbede kop
te kalacağı Akil Muhtar Beye o m~tur. Biri ~ğır olmak üzere bir 

ok aralı vardır. Hayii tevkifat 
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HARJci HABE-RLER\--
r roçki gene sahnede! 

Oturmasına müsaade edilen adadan 
kaçtı, saklandığı yerde bulundu 

Zabıta odasına girdiği zaman sabık komiseri 
yazı masasının başında sağında ve solunda 

birer rovelver olduğu halde bulmuştur. 
PARIS, 15 (A.A.) - Gaz:etele· 

rin haber verdiklerine göre, Fon · 
tenblö civarındaki esrarengiz Bar- 1 
biz!'n kökünde zabıtaca arastırma ' 
lar yapılmı1tır. Sahibinin şllpheli \ 
işlerde bulunduğu ve hatta belki 
ccuuslukla alakadar olduğu hissi • 
ni veren, bu ormanla muhat eı;rar
iılıit yerde, zabıta, bula, bula sa • 
bık halk komiseri M. Troçkiyı bul
muştur. Ancak Korsika adasmda 
oturmağa mezun bulunan M. Troç
ki, meğer•e, gizlice buraya gc:.:ek 
yerleşmiı imif. 

Mumaileyhin tekrar Koni#.a'ya 
aı .:! etini temin etmekle iktifa olu· 
rıa.ağr zannediliyor. 

FARiS, IS (A.A.) - Fonten • 
blö ormanı civarındaki esrani.lüd 
Baı bizon kötkünde altı kiti olur • • 
makt.a idi. Bunlardan yalnız ikisi 
arada sırada ,ehirde görünüyor • 
laı dr. Cümlesi, her gün mektup ve 
~a7etelerini hususi bir ınotosikll"t
li adam vasrtaıile alıyorlardı. Bu 
motosikletli adamın yolda u~radı. 
ğı bir arızadan sonra , hüviyetini 
bildirmekten idinkaf etmesi üzerİ· 

.I 
ne İcra edilen tahkikat, kö~kte otu 
ranın M. Troçki olduğunu meyda
na çıkarmıttır. M. Troçkinin ye • 
dinde Dahiliye Nezaretinden ve • 
rilmi' 1933 tarihli muntazam bir 
pasaport bulunduğu cihetle, Adli • 

( 

Korsika aJsında oturmaga me • 
zun olduğu halde ta Paris civarına 

kadar gizlice gelen M. Troçki 

ye tahkikatı tamik eylemekten vaz
geçmittir. 

M. Troçki, beyaz Rusların intı • 
kamından korktuğu için gizlendi • 
ğini aöylemi9tir. 

Tahkikata memur olan zat, köş 
ke girdiği zaman, M. Troçki'yi e • 
vin en üst katında ve yazı masa
sının önünde, sağında ve solunda 
birer rovelver olduğu halde bul • 
muştur. • 

Japonyanın tevessü emeli 

ı _Japonya Çinin şimalinde 
yeniden hazırlık yapıyor 

MOSKOVA, IS (A.A ) 
Pravda gazetesinin haber verdi • 
ğine göre, Japonlar, Çinin şima • 
linde yeniden faaliyete geçmiş • 
!erdir. 

Japon erkanı harbiyesi, Şansi, 
Sui-":uar, , Çahar ve Hopey eya· 
letlerıne dağıtılmak üzere 110 za. 
bit göndermiştir. 

.Japonyanın Pekin atetemili • 
terı de, Şanai valisi ile görütmck 
v~ Tatun demiryolunu gözden ge
çı~m~k üzere bu havaliye git -
mıttır. 

Japonlar Şansi ve Şantung e-

Prince'in katli 

Hadise yeni bir 
Şekle dökülüyor 

CENEVRE, IS (A.A.) - Pren 
sin katli meseleıi, günden güne 
garip bir şekil almaktadır. Bu me
aele, bugün de tahkik heyetini ta 
Paristen, Leman gölü kenarlarına 
sevkedecek yeni bir safha arzet • 
miştir. 

Filhakika, martın 13 ve 14 ün
cü günlerinde Cenevrede mukim 
Alfred Sillani namında bir hal -
yan şoför, kelepir bir otomobil sa· 
tın almak üzere, Alber Grisler is
minde Bernli biP tacirle beraber 
Parise gelmişti. Tesadüf bunları 
Paristeki Müller garajın~ sevket.' 
ti ve orada pek müsait fiyatlarla 
iki araba satın aldılar. 

Bu arabalardan delij markalı. 
sını baştan afağıya muayene eder
keı~., lt.a~yan ıoför, içindeki cep -
lerın bınnde iki küçük t~e buldu. 
Bu §işelerin biri eter kokuyordu. 
diğerinin dibinde ise, kırmızı bir 
mayiden ufak bir miktar kalmrt • 
tı. 

yaletlerini, bütün şimali Çini ifgal 
için üssüi'hareke olarak kullanmak 
niyetindedirler. 

Çin seddinin civarına ve Çahar 
eyaletine kadar gelen yeni Japon 
kıtaatı, buralarda ve hatta gayri 
askeri mıntaka dahilinde, ıimdiden 
manevralara başlamıtlardır. 

Çin matbuatına atfen , Pravda 
gazetesi, bütün bu hazırlıkların, Ja 
ponyamn Mogolistana sokulmak 
tasavvurunda bulunduklarını is -
bat eder olduğunu söylemekte 
dir. 

Mösyö Venizelos: 
-o-

Makalelerine 
Devam ediyor 

ATlNA, 15 (Milliyet) - Mös
yö Venizelos Yunanistanr alaka • 
dar eden meseleler hakkında ma -
kaleler netretnıekte devam ediyor. 
Liberaller fırkasr reisi son 24 saat 
zarfında biri harici ve diğeri dahili 
meselelere müteallik iki makale 
neşretti. Bu iki makale siyııs.i ma
iıafilde çok mü.lıim addolunmak. 
tadır. , 

Mösyö Venizeloa betinci ma • 
kalesinde Yunanistanı Balkan mi
sakının aktine muztar bırakan se
bepler olduğuna dair hükUmet mat 
buatımn serdettiği delilleri reci -
detmekte ve memleketin biç bir ta 
raftan tehdit altında bulunmadı • 
ğını iddia eylemektedir. 

Selaniğin muhafaza1ma gelin
ce, Seliniğin Yunanistanla Yu • 
goslavya ve Yunanistanla İtalya 
aralarında aktedilen miaaklarla 
ta'htı teminde bulunmakta idi. Yal 
mz Bulgaristan kalıyordu ki o da 
Yunanistan için hiç te tehlikeli de
ğildi. 

Büyük Reis Balıkesirde emsalsiz 
tezahürat arasında karşılanmıştır 
BALIKESiR, 15 (Milliyet) ·- Gazi llazretleri saat yedide şehri· 

mizi teşrii ett;ler. Büyük Reis Edremit şoseu üzerinde binlerce halk, 
a&ker ve mektepli tarafından cani ı, emsalsiz teza:ıürat arasında kar· 
şılanmıştır. 

Asker ve mektepliler taralınJan geçit resmi yapılmııt<r. Gazi Haz· 
retleri alkı,,.'ar ve "Yaşa!,, sadaları arasında vali konağına gitmi#erdir. 

BALIKESiR, 15 (A.A.)- Geceyi Çanakkalede geçiren Reisicüm • 
hur Hazretleri bugün saat 13,45 te otomobille hareket etmi1ler ve Balya 
üzerinden saat 19 da Balıkesire muvcıs.:ılat buyurmuflardır. Kilometre• 
lerce uzaklardan ydlara toplanan ve bir çok taklar yapan köylüler, Pa· 
zarköye inen Bigaldar ve Balya lıalkı çoşkun tezahüratta bulunmu,lar • 
dır. Şehir haricine çıkan halk ve mektepliler tarafından pek mühim is· 
tikbal merasimi yapddı. Reisicümhur Hazretleri otomobillerinden ine
rek halk arasından yaya olarak geçtiler. Hatırlarını sordular iltifat bu• 
yurdular. Rei.icümhur Hazretleri şehrin haricinde toplu olarak bulu• 

nan garnizon krtaatını da teltİf etmişlerdir, Şehir Jonanm11, fenlik ya· 
pılmaktadır. 

Af yon - Antalya demir yolu 
BURDUR, 15 ( A. A.) - Afyon • Antalya demiryolu in~aatı için 

etüt yapmak üzere demiryollar umumi mülettifi mühendis Nuri, FetJ• 
zi~a · Diyarbekir hattı mühendisle1ıinden Osman Necati, i~at ri • 
yaseti etüt ıeli Dervif Beylerden mürekkep bir heyet fehrimize gele-
rek tetkikata baflamlflardır. . 

Belçika menşeli mallar hakkında 
ANKARA, 15 (Telefonla) - 1 tqrinisani 933 tarihine hatlar 

gümrüklerimize gelm~ Belçika menşeli malların umumi kontenjaf! 
(M) lüıtelerinde yazılı alanlan bedelleri Türk parası olarak CümhuW 
yet Merkez Bankasına ,.atırılmak ~artile memleketimize ithalleri ka
rarlaşmış ve bu hususta gümrüklere tebliğat yaprlmıfiır. 

Adliye vekili cevap veriyor 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Kocaeli Meb'uıu Sırrı Beyin Ame

rikalı müflis lnsufl hakkındaki şif ahi St!al takririne Adliye Vekili y/1" 
rın M ecliıte cevap verecektir • 

Vergi temyiz komisyonları 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Maliye Vekaleti kazanç, muamele 

vergileri ve bina İratları vergisi temyiz komisyonlarını tezyide ka • 
rar vermİftir. Vekıilet bunwı için yeni teşkilat projesine lazım gelcft 
hükümleri ilve etmif tir. · 

Yeniden tefkil edilecek bu komisyonların reis ve azalakılarındatı 
bazılarına adliye erkanından tekaüde sevkedilmİf zevat Adliye V eM 
letince namzet gösterilmek sureti[ e tayin edileceklerdir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanunu 
ANKARA, 15 (Telefonla) -- Milli Müdafaa Vekıileti aakeri ve 

mülki tekaüt kanununun tadili hakkında bir layiha hazırlamıf ve lô
yihayı icra Vek:lleri Heyetine sevketmiştir. 

Layihaya göre cuker, hakim, dişçi ve eczacıların tekaütlük müJ • 
Jetleri bundan sonra, şahadetname aldıkları tarihten baflamıyacafı. 
na•p tarihinden b'lflıyacaktır. 

Hususi otomobillerden • 
vergı 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Maliye vekaleti hususi otomobil ı4' 
hiplerinden alınacak vergi hakkındaki layihayı hazırlamağa başlamtl: 
hr. Öğrendiğime göre vekalet hayvanlar vergisi kanununda da tadilal 
ve vergi nisbetlerini bir mikdar tenzil etmeği derpiş etmekted.ir. 

Yeni sene bütçesi tetkik ediliyor 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Bütçe encümenince 1934 bütçe proİ1 

si üzerinde tetkikat yapmak üzere seçilen raportörler tetkiklerine Je' 
vam etmektedir. Riyaııeticümhur, Bal!vekalet ve istatistik umum müdiif' 
lüğü bütçelerinin raportörlerce tetkiki ikmal edildiğinden encümen 1' 
rın bu bütçeleri müzakereye başlayacaktır. 

Ergani istikraz tahvilleri . 
'ANKARA, 15 (Telefonla) - ikramiyeli Ergani iırtikraz tahvilletl 

A tertibinin ikinci ve B tertibinin birinci keşideai yarın sabah Ciiftl' 
huriyet Merkez bankasında yapılacaktır. • 

Rusya ile ticari anlaşma . 
:ANKARA, 15 (Telefonla) - Ruıya ile aramızda mevcut olan tı; 

cari anlQfma müddeti bitmek üezre olduğundan bu müddetin 15 h~ 
rana kadar temdidi iki tarafça kararlaşm~ ve bu husus gümrüklere tv 
liğ edilmiftir. 

Bekarlardan vergi 
İtalya vergiyi temmuzdan 

itibaren arttırıyor 
ROMA, 15 (A. A.) -Temmuz

dan itibaren, ltalya' da, bekarlar • 
dan alınan vergi niapeti arttırıla
caktır. Geçen ıene bu vergiden a
hnan 111 milyon varidata muka . 
bil bu suretle 16S milyon alınması 
ümit edilmektedir. 

Fransanın cevabı 

1 
Fransada 

,, 
1 
o 

Dört milyar franklık tas•t 
ruf temin edildi c 

PARtS, IS (A.A.) - Eık~ 
hariplerin yardımına ait ol .

1 1 
M. Löbrön tarafından imza eıl• ' 
miş olan kanun hükmündeki ~·. 
rarnameler, bütçede 1,200 rİ ~ 
franklık bir tasarruf temin ede V' r r 
memurlara müteallik diğer 14 f ~ 
rarname ile baflayan tasarnıf ı ş, 
dabirini ikmal eylemektedi'. JY Geçenlerde, İtalyan şoför, bir 

gazetede garaj sahibi Mülle • 
rin prens davası münaaebetile git
tiği emniyeti umumiye dairesin • 
den çıkarken almmış bir reımini 
gördü ve tamdı. 

Bulgaristanın Akdenize mah - PARlS, IS (A. A.) - Entransi-
reç talep etmesindeki tekliflerine 

Bu suretle dört milyar frall • " 
bir tasarruf !.asıl olmuı ve bıll' r ~ 
dan böyle bütçenin tamameıı t~ ~ 
zini veya paranın istikrarı tab " 
mine alınmııtır. ___,/ ~ 

Bunun üzerine, meraka düıen 
ş~för, otomobilde bulduğu şiıele • 
rı Cenevre zabıtasına götürdü, Ce
nevre zabıtası da Paris zab:tasınr 
kayfiyetten haberdar etti. Paria -
ten derhal gönd~rilen bir k?miser, 
Cenevre zabrtasıle temasa geç • 
mek üzere timdi buraya gelmiş -
tir. 

Delaj markalı otomobil halen 
Franaada lmduJa yakın bir yer
de ve Fl'amız ol'.~inin emrine a-

İtalyanın muavenette bulunacağı jon gazetesinin yazdığına göre, 
fikri olsa bile, Türkiye, Yunanis • Hariciye Nazırı M. Bartu, gelecek 
tan ve Bulııaristanı muhtevi ve da- haftanın sonundan evvel İngiltere· 
ha vasi mahiyette bir miıakın ak- ye tevdi olunacak ve Fransa'nın, 
ti daha evla idi. • silahları bırakma mukaveleııinin 

.Möıyö Venizelos makalesini bi
tirirken İtalyanın muahedelerin 
tadiline müteveccih göründüğü • 
ne ve Yunanistanın zararma ola • 
rak Bulgaristanın arazi iddialarına 
müzaheret ettiğine dair hi.\kumet 
gazetelerinin neşreyledikleri şey • 
!erin asıl ve asası olmadığını kay
detmektedir. 

tatbikat teminatı hakkındaki nok· 
tai nazarını tasrih edecek olan muh 
t:rayı hazırlamakla .neşguldür. 

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

kalesinde Mösyö Venizelos diyor 
ki: "Yeni intihap uaulüne, zabi • 
tanın terfilerine müteallik hiıku • 
met layihaları memleketin dahili 
asayiş ve refahına karşı bir bom-. . 

M. Çaldarisin beyan11t11 " 
ATINA, 15 (Milliyet) - B-fı 

kil M. Çaldaris M. Venizel0 ' ,Jı 
Balkan misakı etrafındaki ııı-1' ,~ 
leri hakkında sorulan suallere fİ 
cevabı vermiştir: "M. Veııi~~ 
Balkan misakı dolayısile hülc ııJ • 
tarafından iğfal edildiğini ~11 ~ • 
ediyorsa, bu kadar kolay al ~ 
dığından dolayı artık rneıııleııııı' 
idare etmeğe iktidan o!ınad• 

t r. 
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ittihat ve terakki masalları 

• 
ŞEHiR 

• 

1 

Kum üstüne 8 katlı bet 
bina yapar gib:! 

Hurusi mekteplerden b:rini 

Bilmem fırka tarihlerinde itti -
hat ve Terakki fırkası kadar ça • 
buk ve kolay iktidar mevkiine gel
mi,, onun kadar acele siyasi hata
lar yapmı' harbe girmif, mağlup 
olmu, ve t~prak kaybetmiş fırka 
var mıdır? 1908 tarihinde Rumeli 
aakeri iayanile başlayan faaliyeti 
1918 mütarekesinde fiilen hitama 
ermif ve on senede ister İstemez 
tarihe kanpnııtır. Bir adamı olsun 
bir fırkayı olsan mahkum ederken 
bütün İf/erini ayrı ayrı hükme ta -
bi tutmak İnsaf ve in"nlılr borcu
dur. ittihat ve Teraklrinin de ku -
surları yanında iyilikleri olabil~~· 
Lakin bunları ara,tırmak ba"'! .d':'f 
mez. yalnız bir feY gözüme ılışı -
yor. 

ODADA 

Elli kadar firnıa 
Şikayet ediyor 
Soğuk hava depolarında 

fiat yükseltildi! 
Ticaret odasına tehrimizdeki 

paabrma, peynir, yumurta ve yo
ğurt ticarethanelerinden elli fir -
ma müracaat ederek İstanbuldaki 
soğuk bava depolarının ihtikar 
yapmakta olduğunu bildirmitler 
ve •ikılyet etmiflerdir. 

• İstanbulda altı tane buzhane 
voırdır. Yapılan müracaata göre 
bu buzhane sahipleri aralarına be
lediyenin mezbaha yanındaki sa -
ğuk hava depolarını tutmakta o -
lan kasaplar tirketini de alarak 
bir tröst yapmıtlardrr. 

Canlı uzuvları hnıüz Y~yan 
bu ölmü, fırkanın ma$0l/arı hal -
in ne kadar alakadar ediyor? Ga
zeteler bu fırka hakkındQ sütün 
sütun tefrikalar yazıyorlar. Doğru· 
ru, tazyikını tam manasile seneler
ce üzerimde hissettiğim bir fırka 
haklnndalri ba masalları ibretle o
kunacak şeylerdir. Fakat halkın 
bu tefrikalara karşı olan merakını 
görüyorum da bir fırkanın böyle 
bir tefrika romanı mevzuu olacak 
hale gelmesini büyük bir talisizlik 
sayıyorum ve ne de olsa bir Türk 
malı olduğu için acıyorum. 

Tröst derhal buzhane fiyat -
!arına bir kaç misli zam yapmış
br. 

Evvelce beyaz peynir için buz. 
hane ücreti teneke ba,ına 20 • 25 
kuruf alınırken 50 kuruta çıka -
nlmıf, katar peynirleri 60 - 120 
kuruftan üç liraya, pastırmalar 
80- 160 kurut yerine 200- 250 
kurup yumurta sandıkları 100 
kuruf yerine 200 - 250 kuruşa çı
karılmıttır. 

Çayırda buldum ııeni! .. 
Ben birkaç gün evvel bu şar~ıy.a 

ait bir yazı yazmıştım. Hanı ~'! 
gece kapımın önünden geçen bırı· 
sinin bu sarkıyı söylediğini ve e~
tesi günü · bu vakayı anlattığım b!r 
arkadaşımın beni bu çakır keyıf 
farkıcıya içtiği rakının mar~n.ı 
•orrnadığım için muahaze ett!gını, 
meğersem farkıyı söyleyenın de 
bizim matbuat arkadaşlarından fa 
lan ve filan olduğunu yazmıştım. 
O a~dan beri her gece bu "ç~
Yır<f a bııldum seni" şarkısı cqagı 
Yukarı ayni saatlerde devam edi • 
.)'Or. Bıınu söyleyenlerin irim oldıı
iunıı bilmiyorıım amma İf yüzgöz 
olmasın diye araştırmıyorum da. 

Bıı farkının ilk kahramanı olan 
arkadaş ta bana sorııyor: 

- Yahu! Gene geceleri sizin 
kapının önünden geçiyor muyrun?. 

Ve bu "çayırda bııldum seni!" 
farkıırı üstüste her gece o kadar 
aöyleniyor ki; nihayet valde dün 
sabah bana sordıı: 

- Kıızıım oğlum! Bıı (çayırda 
buldwn seni) şarkın çok mıı mo -
da oldu? Yok" bıı bizim sokak • 
tan geçenlerin hepsi çayırda mı 
doltUıyor ? .. 

T .;bii cevap veremedim .. 

FELEK 

lstanbul Türkofis kadrosu 
Türkoiis İstanbul lubesinde 

son vaziyetten sonra müdür Ce -
mal ve müdür muavini olarak Hay
rettin Şükrü Beyler kalmışlar 
dır. 

Ofis raportörlerinden Şefik B. 
de şimdilik İstanbul ,ubesi kad
rosundadır. Şefik Beyin haziran -
da yapılacak tetkilitta ba,ka bir 
yazifeye tayin edileceği anlafıl -
maktadır. 

İstanbul fubesinin 'diğer me
murları vekalet tarafından tayin 
edilmek üzeredir. 
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Buzhane sahipleri geçen sene 
de böyle bir hareket yapmıtlar 
ve o vakit ticaret odası müdahale 
etmitti. Fakat o vakit Cümhuri • 
yet buzhanesi rakip vaziyete gir
diğinden tröst bozulmuştu. Şim • 
di bu buzhanenin de araya gir -
mesile vaziyet daha kuvvetli 'e -
kilde kendini hissettirmeğe bat -
lamıttır. . . 

T rö&tün ilk itlerinden hırı de 
Bomontinin Fenerdeki buzhane -
sini 12 bin liraya tutup kapat • 
mak olmuftur. Bu tekilde bir de 
buzhane buhranı ihdas edilmiş -
tir. 

Ticaret odası vaziyeti tetkik 
etmektedir. 

Elektrik tenzilıUından 
istifade için 

Sinema sahipleri Ticaret oda
sında yaptıkları son içtimada 
kendilerinin de sair sanayi erba
bı gibi elektrik fiyatlarını~ ~e':1 -
zili.tından istifade etmelerı ıçın 
tetebbüsatta bulunmağa karar 
vermişlerdi. . 

Ticaret odası dün bunun temı
ni için belediyeye müracaat et -
miştir. 

Hamdi B. Ankaraya gitti 
Liman tirketi müdürü Hamdi 

Bey Ankaraya gitmi§tir. HRmdi B. 
Ankaraaa ıirketin yeni tetebbüs -
Jeri hak'kında hükumetle temasta 
bulunacak ve çartamba günü 
tehrimize dönecektir. 

EKONOMi 

Yunan malı diye Japon malı 
Galata gümrüğünden bir takım 

Japon mensucatının Yunan mah 
gibi çıkarılmak istenirken yaka -
!andığını yazmıttık. Gümrük ida • 
resinin yaptığı tetkikat neticesin • 
de vakıa bu malların Japon malı 1 
olduğu anlatılmışbr. ~akat "mal - ! 
!ar Yunan malıdır.,, dıye m~ı;ı~ '8 
badetnamesi vardır. Bu ıtıbarla 
Türkiyeyi alakadar eden tarafı 
yoktur. Herhalde ne olmuşsa. Yu -
nani!tanda olmuştur. Bu vazıyette 1 

balyelerin ithalinden batka bizim 
için yapılacak bir fey görülmemek
tedir. 

Fındık fiatı duşuyor 
Geçen haftanın en mühim piya-

sa hadiEesi fındık fiyatlarının su -
kutudur. Esasen geçen senenin yüz 
de ellisi kadar olan fındık fiyat -
!arının kiloaunda geçen hafta 10-15 
kurutluk bir fiat sukutu kaydedil- 1 
mittir. Yani evvelce 55 - 60 kurut 
kadar olan fındık fiyatları 40 • 45 
kuruşa İnmittir. 

Yeni tereyağları bekleniyor 
Yeni tereyağı ve sadeyağların 

bu hafta içinde piyasaya geleceği 
tahmin edilmektedir. Şehrimizde • 
ki yağ stoku 4000 • 5000 teneke • 
dir. 

Sovyellerin aldığı zeylin 
Sovyetler bugüne kadar Türki

yeden 36,500 liralık 250 ton zey -
tin almıştır. Sovyetler 150 ton zey
tin sevketmek üzere toplamışlar_ -
dır. Zeytin fiyatları ge~.en seneı_ıın 

1 
8 . 11 kuruş arasında donen sevıye 
. kabil 34 • 30 kurut arasın-ııne mu . . , 
dadır. Fiyatların bu sevıyeyı ~ 
hafazası için Rusların dta kt 
ton :ı:eytin alması li:ı:ımge me e -

--
Dün Romanyadan gene bir kafile Türk' vatanılaıı geldi ve iskan mın

takalarına seııkedildiler. 

Üç senede bir kantar 
çalışhrılamadı! 

MAHKEMELERDE 

Kum kapı 
Cinayeti 

- ·-
Komiser Mucip Beyin 

beraeti istendi 

beşinci sınıfına devam eden b 
hempre zadem var ki, dün onu 
eşya dersinden inkisarı ziya had 
sesini okıımakta olduğıınu hayret 
gördüm. Bugünkü beıinci sınıf d 
mek, dünkü TÜftiyenin ikinci unı 
demektir. Ayni tahsil kanalında 
geçtiğim için iyice hatırlarım 
r:i1tiyenin o sınıfında biz, ink'.&a 
ziya hadisesini lalan okumau!ı 
E>asen 12 Ya,ında olan bir fOCU 

kalasına inlrisarı ziya nazariyesi 
dcıldurmak, o kalayı lüzumsıız v 
bo, yere yormak demektir. Mekt 
lerimizin iyi randıman vermeme/ 
ri amillerinden bi ı isini de bu nok 
l!fda arar"k hiç te hatalı bir ara, 
tırma yapmıı olmayız. Bundan ev 
••e/ki bir yazımda bize kitap kur 
du değil, hayat adamı lazım .oldu 
ğunu iddia etmekle doğru bır ha
reketle bulunmuıtum. işte 12 YQf• 
daki çocuğun körpe kafasını inki
so>rı ziya na.zariyesile yormakla e
miniz ki bir kitap kurdu yetif tir
dikten başka hatalı bir yolda da 
yürüdüğümüzün faı kında değil fa. 

Encümeni müzekkeresinde sığır e
ti için "lüks,, tür diyor. Bu tavuk 
eti midir? (gülüşmeler). 

Belediyenin koca heyeti f ennigesi 
nasıl oluyor da hu işi beceremiyor? 

Belediye meclisi dün üç celse ak 
dederek İntihap devresini bitirdi. 

Adaları Güzellettirme Cemiyeti 
tarafından Büyükada'da Yörük A
lide istimlak yapılarak bir plaj vü
cud~ getirilmesi için belediyeye bi
lahare almak üzere 25,000 lira a
vans verilmesini teklif ediyordu. 

Kumkapıda birinci komiser i -
ken Nuri isminde birinin ölümüne 
aebebiyet vermekle suçlu p~lis ko
miserliğinden matrut Mucıp ~ey 
ve bekçi Adilin muhakemelerıne 
dün ağır ceza mahkemesinde de • 
vam edildi. Dünkü muhakeme fev
kalade kalabalıktı. Uzun müddet
ten beri devam eden bu mühim mu 
hakeme hakkında iddia makamı 
mütaleasını serdederek Mucip Be
yin Nurinin ölümünde dahli oldu
ğu hakkındaki del~ll~~ ki~ ol • 
madığından beraetını utedı. Bek -
çi Adilin ise vazife halin~e. at.~ı~ı 
kurşunlardan b!r~nin, !'Junnı~ olu
münü intaç ettığı aabıt oldugun -
dan af kanununun da nazarı dik -
kate alınarak tecziyesi istenmekte
idi. lddia makamının iddiasını 
müddei vekilinin müdafaaaı takip 
etti. Vekil Bey ise Mucip Beyin bu 
vakanrn mürettip ve mütevviik ol
duğunu ısrarla beyan ediyordu. 
Muhakeme suçlu vekillerinin mü • 
dafaalarını yapmaları için batka 
bir güne bırakıldı. 

Bundan bizim ink:sarı ziya lıô.
d ise.otini çocuklarımızın okıımam 
sını idd ia ettiğimiz manan çıka
rı:nıamalıdır. Bu nazariyeyi an'a
nııık, kavramak ve hazmetmek içi 
!:er şeyden evvel çocuğun beyni 
o/r:unla,mı:, olmalıdır. 12 )'afında 
ki bir çocıık beyninden bu olgun
luğu beklemek haylı abes olur. 

934 senesi bütçeainde bu husus
ta irat ve masraf faslı açılması su
retile kabul edildi. 

Neticede encümenin teklifi ka. 
bul edildi. 

Hesabı kat'i gene kaldı 
Bundan sonra sıra hesabı kat'i

ye gelmişti; fakat müzakeresinin 
gece yarısında bile bitmiyeceği ko
nuşuldu, tehir olundu. Meclis son 
içtimaını bitirdi ve zaptı imzalıya
rak dağıldı. 

931 hesabı kat'isinin müzakere
si için bir fevkalade toplantı ya -
pılacaktır. 

4639 çift 
65 yaşından sonra 
evlenenler de var! 

Mezbaha resminin kilo üzerin • 
den alınması tarzınd!\ evvelce veri
len karar üzerine İktısat Encüme
nine yapılan tarifeye geçilmittir. 
İktısat Encümeni mezbaha resmi
ni (koyun, sığır, karaman) birlet
tirerek kilo batma 9 kuruş resim a
lınmasını mutedil buluyor ve tar -
tılma suretile resim alınıncıya ka
dar da timdi hayvan batına maktu-
an alınan resmin kemakan alın - Yapılan bir istatistiğe göre 
ması muvafık görülüyordu. bir sene içinde lstanbulda (4639) 

3 senede bir kantar i1letilemedi! çift evlenmiştir. En fazla evlen -
Cevdet Kerim Bey. - Bu kantar me vak'ası olan kaza Beyoğlu • 

işi üç senedir görüşülüyor. Kantar dur. Miktar itibarile ikincilikte 
getirildi; fakat nasıl iftİr ki üç ıe· fal•h gelme1<1edir. 

Yaşı tahkik edilecek 
Faizci Mentef Kasavi'yi öldür -

mekten suçlu Feriköyünde Arna -
vut Zihninin muhakemesine dün 
devam edildi. Evvelce celbine ka
rar verilen tahitler gelmemitlerdi. 
Neticede gelmiyen ~ıhitlerin cel • 
bine ve Zihninin yaşının tahkiki -
ne karar verildi. 

Türk maarifi 
Ve Efgan 

Sefir Hz. tetkiklerine ait 
intibalarını anlatıyor 
Bazı Anadolu tehirlerinde maa

rifimiz hakkında tetkikatta bulu -

nedir bıı muazzam heyeti fenniye Evlenen çiftlerin meslekleri en 
tqkilatı bir tek kantarı tanzim ede fazla ticarettir. Bir senede evle - . 
metli. Devlet, tahtelbahir alıyor, nen erkeklerden (1424) Ü ticaret
hemen tecrübeleri yapılıyor, suyun le meşgul, (1151) i san'at ~rbabı, 
içinde gidiyor. 3 <tenedir, bir kan - (559) u ziraatçidir. 

nan Efgan sefiri 
Hz.. dün Buraa ... 
dan tehrimize gel 
mittir. Sefir Hz. 
dün kendiıile gö
rü,en bir muhar
ririmize fU beya
natta bulunmuf • 

tarı muazzam heyeti fenniye İflete Ayni istatistiğe göre en fazla 
medi. Bu, bizim için, ayıp olıır.,, evlenenler (19 - 24) yat arasında-

Cevdet Kerim ~ey mümkünse dır. Bunların adedi (2139) dur. 
halka ucuz et yedirmek için 9 ku- Yaşı (65) i mütecaviz oldujiu 
ruf resmin daha indirilmesini de halde bir senede (9) çiftin de CV· ı 
teklif ediyordu. lendiği kaydedilmİflir. 

Ali Rıza Bey, kıvırcıktan 9, ka- k" r ? 
ramandan 8, sığırdan 7 kuruta · Troç ı ge ıyor mu 

Esbak Sovyet Harbiye komi • lınmasım söyledi. d A 
Hamit Bey - Her kıvırcık ka - seri M. Thr~ç~i bugeülnerleek e t;kr;'a; 

· · d "')d" H · · padan te nmıze g . 
ramandan ıyı egı ır, er cınsın Büyükadadaki sayfiyesıne yerleşe -İyisi ve fenası vardır. Bunu kan - d' M 
tarda tefrik güçtür. Yeknesak re- ceği rivayet cdilme~te ır. aa -
· .LJ · ed mafih resmi mahafılde buna da • aım au:a eti temın er. • 

... 1~N~u~r~e:d:d~in:_:l'tt::ü:n:•~i~B~e~y~-;-~l~k~t~ıs;a;t~..iıirİıııİbmirİııİhmambmemrmymomk•t•u•ra ......... ~ 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Belediye erkônı, Şehir Meclisi a .. 
ztıları, belediye muha&ebecileri ve 
.raire ue •aire bir lreaabt!.n içinden 
çıkamıyorlar: 1931 ttne•i bütçHİ 
hesabı kat'i raporunda 578.000 li
ralık yani yarım milyoncuk bir açık 
var .. O sene bu kaclar fazla mas -
raf eclilmiı fakat nereye mauvıl e
dilmif, orası malum cleğil! Fal.at 
iıin ıayanı hayret taralı ela bütçe
nin, hikmeti hüda, müteva~in ol -
ma•ıdır. Bu takdirde okla gelen ih
timaller ıunlardır: 

1 - Ya bu kaclar çok la:cla va • 
ridat temin o/unmuıtur. (Binaen«
leyh mesele yok 1) 

1 
Baıka sizin aklınıza bir §ey geli

yor mu; vera•t tariltile, piyango 
tarikile bu paranın kazanılmıı ol • 
maaı ihtimaleri tle var, ıJar amma, 
eğer öyle olsaydı fİmcliye kadar 
malum olurdu. 

Velhasıl bir muamma ki halle -
clebilene aıkolsun .. Demek ıehir İf· 
leri böyle dönüyor. Böyle clönclürü· 
lüyor: 

Bir clela 1931 senesi hesab< S.at'i 
raporunun 1934 aeneainde ne iıi 

var? .. Aradan lıaç Mne &eçti, bu 
l'-Amana kadar neden aranmadı, ao 
rulmadı. Hadi unutkanlık diyelim. 

Fakat ıimcli bu hesabın neclen İ· ı 
çinclen çıkılamıyor? Yarım mi/yon
clan la:ıla lira bu. Az papra değil. 
insan mahallede kaoap, bakkal ol-

tur: 
- On günden 

beri, lzmir ve Bur 
sa havaliainde kü 

çük bir tetkik seyahati yaptım. İz. 
mirden sonra, Maniaaya, oradan 
da Balıkesir tarikile Bursaya geç. 
tim. Dol&fbğım yerlerde valiler • 
den batlıyarak, Maarif' erkinmın 
ve mahalli Halkevleri mümessille
rinin ve halkın tahum hakkında 
gösterdikleri alaka ve teveccüh 
beni çok mütehaasi& etti. Gazete -
niz vasıtaaile kendilerine tetek -
kür etmek isterim. İzmir, Balıke -
sir, Mağnisa ve Bursa mekteple -
rinde yaptığım tetkikat Türkiye 
Cümhuriyeti Maarif siyasetinin öz 
lü ve semereli neticeleri hakkın • 
da bana çok mükemmel fikirler 
verdi. lnkılabınıza karfı olan hay
ranlığımın çoğaldığını hissediyo -
rum. Burada birkaç gün kalaca -
ğım. Bugün Kabataf, Kuleli lisele
rile lıtanbul erkek lisesini gezdim. 
Yarın da diğer mektepleri gezece 
ğim. Çartamba günü Ankaraya dön 
mek niyetindeyim. ----

M. Y ovtiç geliyor • 
Yugoslavya hariciye nazırı M. 

Y evtiçi hudullan karıılamak üze
re ~ehrimize gelen Yugoslav se -
firi M. Y ankoviç ve hariciye ka -
lemi mahsus müdürü Refik Amir 
Bey dün akşam trenle Edirneye 

Biz mektebe çok düfkündük ve 
çok samimiyetle çalı1ırdık. $imdik 
çocuklarda bu düfkünlüğü pek gö 
remiyoruz. Filhakika bugü.n ;:e~ltı 
be müdavim" talebe adedr, ka"'bt 
zamanımıza niapetle JnyFas L bu 

I . k kadar çoktur. aRat u e mıyece . .,_J L 

çokluk mü•pet bır f"Y ı ... e etmeR
ten uzaktır. 

Bugünkü çocuğun mektebi pek 
sevmemeıtindeki sebebin büyük bir 
kısmı, talebe velisinden fa zla m ek 
tebe aittir. 12 ya~ındaki bir. çocu
ğun kafaıtına inkisarı ziya nazari
YUİ gibi oldukça ağır ve ağdalı bir 
nazariyeyi sokmak ve onu hazmel
tirmeğe çalı~makla onun hem kala 
tını vaktinden evvel yormu1, hem 
de onu okuduğu derse karfı nev
midi ve fütura sevketmiş oluyoruz 
Maksadımız güzel bir bina kur

mak•a lıer feyclen evvel temeli rağ 
lam yapmak meeburiyelindeyiz. 
Kum iistünile 18 katlı beton bir bi
na yapmakla henüz olgunl<Zfmamı~ 
çocuk kafasına malumat namı al
tında bir sürü şeyler sokmak ara: 
sında pek büyük fark yokt~r. l!mı 
çocıığa, mide bulandıran bır hın!· 
yağı seklinde değil, ancak tatlı lıır 
ferb~t halinde verdiğimiz gündür 
ki mekteplerden iyi mahsul alabi. 
leceğiz. 

Biz, okumağı çok severdik, fİm• 
diki çocuk okumaktan fazla futbol 
topunu ve sinema perJesini aeıJi-
yor. 

Çoeuklarımızırı okuma i~inde i/ti 
taraflı hata varclır. Bunun bir kısmı 
mektebe ait ise, diğer kumı ,üplıe
siz ki ana balara teveccüh eder. 

Sonra unu da itiraf etmelidir ki 
bugünkü gençler, mekt~pteki vesa
it noktasından çok bahtıyar ve zen· 
gindirler. Bu kadar ı:eaait ııe kolay
lık içinde ondan istifade. edem_e
mek ve ettirememek hazın oldugu 

' kadar aerdır. 
Salahattin ENiS 

---··----~..-.:-

Üniversite 
Bütçesi 

- ·-
Bütçe hazırlandı ve 
vekalete gönderildi 

lstanbul Oniverritesinin :veni 
bütçesi hazırlana~aH; Maari! v . i
~etine gönderilmıttır. t?nıv~r le 
için bir fizik laburatuvarıle k!~ 
ya nebatat ve hayvanat enstıtu C· 

i ~ücude getirmek üzere bütçey 
ahaisat konulmuftur. Fizik : 
imya enstitülerinde fen fakülte ı 
in P. C. N. sınıfının der•leri 
erileceğinden bu sınıf talebesi ı 

2 - Veya olunmamıı ta beledi · 
ye herhangi bir müeasueye karıı 
borç altına girmiıtir. Bu takdirde: 

a - Ya evrakı müabite ortadan 
kaybolmutıur. (Gene mesele yok/) 

b - Ya evrakı müsbite mevcut• 
tur ela hanüz bir talep vaki olma -
m'fhr. (O zaman Fena!) 

Bunlardan maada ahla bir ba~ka 

.. sa nereye ne sarl~ttiğini nereclrn 
ne kadar para aldıiını bilir. Kaltt
mini eline alınca hesap ecler. Bu 
hf!saplan )'apmalı için bir Einstein 

olmağa da lüzum yoktur. ~h.i, üç 
defter, kuvvetli. bir heaap it.alı. 

hareket etmişlerdir. . . 
Sefir hazretleri Refık Amır. B. 

Karaağaçta M. Yevtiçi §ehrimıze 
getirec .. k treni bekliyecekler ve 
misafirimizle birlikte İstanbula 
döneceklerdir. 

ıatiaba kafi büyüklükte ve nfitc 
atr teklinde bir dershan yııpıla 
caktır. Bu binaların Oniversit 

fık daha geliyor: 
3 - Anonim b:r zat şehirde gö

züne çarpan bozuklukları düzelttir 
mek İçin belediyeye yarım milyon
cuk bir teberrü yapmıf Ve ismini 
gizlemiıtir. (Bu takclircle bu hami
)l'f!tliyi canı gönülclen tebrik ecle -
riz.) 

Bunları clüşünclükçe keneli kcn • 
dimize acıdıll. Biz de belecli>:e~eu 
bu .sütunlar da hazan ôteben r~~a 
ediyorduk. Halbuki onun cleı:•:: 

. . h 1. • bakma&"a kenaı br..zım a va ımı•e 
cebindeki paraya bakmağa lüzum 
görclüiü yokmuı ! 

Biz böyle düşünüyoruz, .. 
S iz acaba ne dersınız? 

--o--
SEFARETLERDE 

İspanya cumhuriyetinin 
yıldönümü 

İspanya cümhuriyetinin yıl -
dönümü tehrimiz İspanyol konso
loshanesinde merasimle tes'it edil
miıtir. İspanya konaoloıu M. 
Palencia bu münasebetle İspanyol 
koloniaiain tebriklerini kMul el • 

eydanında yapılması muvafık g 
ülmü tür Nebatat ve hayvanat eı 
itüleri mÜ,terek bir binada teı i 
dilecek ve bir de nebatat b hçc 
lacaktır. Bu enstitülerin Sule;ı.: • 
aniyede yRnmıf olan eski Şeylı • 

ıii.m kapısı yerinde yapılmau mu a 
a•;verdir. Nebatat ve hayvanat s 
'tüleı·i ileride biyoloji enstitüsü s 
ini alacaktır, T edriaat İli bari e 
ıp fakültesine bağlı olan Gurel:ia 
e Cerrahpafa hastahanelerine bi

rer paviyon ilave ve Haseki has · 
esinde bir doğum paviyonu 
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Bazıları: - Müstahak! diyor
lardr, elinde tuttuğu 'irketlerin if
lasını bildir!Jlemi,, alemi dolandır
mıf, gitsin de memleketinin kanu • 
nu huzurunda hesaplarını versin .• 

Bazıları ise: - Yazık, diyorlar
dı, burada kalsaydı belki milyon
larından bizi de istifade ettirirdi .. 

Ben de düşünüyordum: Bu a
dam, iyi veya fena, her ne olursa 
olsun, methur bir adam, günlerce 
burada durdu. Denizde kaldr, mah
keme kar,rsına çıktı, otelde otur
du, tevkifhanede yattı. Nasıl ol
duda, İstanbul gazetecileri, yerli
leri olsun, yabancılan olsun, bir 
yerde sıkıttırarak, rahat rahat ve 
doya doya uzun boylu bir müla
kat yapamadılar? 

İstanbul gazetelerinde anket ve 
mülakat usulünün bu kadar revaç 
bulduğu bu zamanda, şüphesiz, her 
gazeteci bu adamla mülakat yap
mak isterdi. Hiç biri muvaffak 
olamadise, demek ki yenilemiye
cek kadar güçlük vardı. Gazeteci
lik mesleği için elbette can sıka
cak bir şey. 

Gazete!erde mülakat usulünü i
cat eden ve büyük, belki en büyük, 
gazeteci De Blorvitz şimdi sağ ve 
lstanbulda olsaydı, bu i•e en ziya
de onun canı sıkılırdı. Acaba o sağ 
olsaydı, güçlüğü yener ve lnsull'le 
görü,ür miydi? 

Bu büyük gazeteciyi bilirsiniz: 
İngilizce Times gazetesinin mef
hur Paris muhabiri! 

Bir aralık, galiba 1878 de, İs
tanbula, Su!tan Hamitle görüşme
ğe gelmit .. O vakit Mısır mesele
sinden dolayı İngiltere sefarethane 
sinin Padişahla arası teker rengin
de, tavauut edemezler. Gazeteci 
~,._drazam Küçük Sait Paşayı gö • 
ı :ır. O da kendi gölgesinden çeki
ı • i adam. Gazeteciyi atlatır. Şeyh 
Ebulhüda Efendiyi bulmasını, fa
k01t onun tavassutu ucuza olamıya
cağını söylerler. Büyük gazetecinin 
öyle atleti yok. o, her çareye ken -
di dehası ile buluyor Bunları an
lattığı kitabında: 

- ~e demek? diyor, ben Rusya 
Çarı ıle, Papa il~ mülakat yapmış 
olayım da Padıtahla görüşeme
yim? Bu kabil değil .• 

O zaman Padişah cuma namazı 
için Sinanpa~a camisine gidermiş. 
Gazeteci alayın geçtiği yol üzerin
de bo, bir ev bulur ve kiralar: Pa
dişah geçeceği vakit, elinde içi bot 
fotoğraf makinesile, ayaklarını dr
şanya sarkıtarak, bir pencerenin ü 
zerinde oturur. • 

Böyle acaip bir halde görülen 
yabancıyı tabii, çalyaka, saraya gö
türürler. Orada kim olduğunu, ne 
için latanbula geldiğini anlatınca, 
huzura çağrılır. Mabeyinci Ragıp 
Beyin (sonra paşa) olan) tercü
manlıği'e Padişahtan uzun boylu 
bir mülakat alır. Hatta Abdülha
micli akıllr bir adam bulur. Çünkü, 
İngilizlerin Mısıra yalnız girmeleri 
sizin kabahatinizdir, diye Padişa
hın yüzüne karşı yanlıtlığınr söy
lediği vakit, Sultan Hamit hiç ce • 
vap vermemif. Gazeteci: 

- Abdülhamit budala bir adam 
olsaydr, kendini temize çıkarmak 
için, bir bahane bulur ve bana ce
vap verirdi .. Diyor. 
Padi~hın huzurundan çıkınca, 

siyah elbisesinin üzerine bir de ko
caman nitan takarlar, gazeteci bu
nun için de: 

- Kutunun içinde fotoğraf ma
kinesi hakikaten bulunsaydı, bu kı-ı 
yafette resmi alınacak olan asıl 
bendim .. Diyor. 

Times muhabirinin Berlin kong- Farelere kapanlar R k b t 
resindeki gazetecilik muvaffakr- y ahudi, elindeki teneke kapan- e a e 
yeti de çok büyük bir u5talıktır. /arı şakırdatarak geçiyordu: Ali Rıza ile Şadan "Sanat evi,, 

Daha kongre batlamadan, mu- . - Aydı .. Siçanlara kapanlar.. tiyatroıunun en kıymetli iki aktö
ralıhas heyetlerden birinin katibi 'Aydi farelere kapanlar.. rü idiler. Ayrı ayn kıymetleri olan 
ile ahbap olu. Katip her gün kon- Y aflı bir yolcu, satıcının sesini bu iki güzide artist ekseriya bir a-
grede görütülen feyleri ince bir ka- dııyunca bQ.flnl çevirdi: rada ayni piyıte daima rakip rol-
ğıda yazarak, silindir şapkasının - Nedir onlar? !erde oynarlardı. Onların sahnede-
içine, meşin ile ipek arası- - Kapan .. Henda, ne kapan!.. ki bu mütemadi, fakat zevkli re-
na ye,lettirir. Aktamları ga • Farenin Ao.'ıuaunu, on metre uzak- kahetini gören halk, onları hususi 
zeteci de değişir. Böylece kongre- tan alıyor .. Tırıng .. epai içrde!.. hayatlarında hirihirlerinin düşma-
nin sonuna kadar bütün malumatı Alakadar oldu: nı biamam zannederlerdi. Halbuki 
hatta protokol henüz imza edilme- - Yem, ne koymalı?.. öyle değildi. Ali Rıza ile Şadan ar-
den, onun müsveddesini de katibi - Bir parça pastırma koy .. A· kadaşlıkları çok eski ve samimi id\. 
alır. zacık ekmek koy .. Bir kırıntı pey- Anca beraber, kanca beraber idi· 

Fakat protokolu telgrafla gÖn· nir koy .. Fare, yörecek yavaf yavaş !er. 
dermek mümkün değil. Almanya yelecek .. Yeme pençe attı mı if bit- Bir şubat gecesi tiyatrodan çık-
hükumeti hırakmıyacak .. Bismarck ti!. tılar. Her akşam temsilden sonra 
a gider, protokol un suretini ister, Yahudi ba izahatı verdikten son kuruyan gırtlaklarını ıslatmak için 
Başvekil: ra kapanı, yolcunun eline tutuştur- C:aima beraber bir yere giderlerdi. 

- İmzadan sonra bütün gazete- da: Nedense o gece mutad: 
cilere verilecek. Siz de o vakit a- - Nah .. Şu çengeli kaldıraçak· - Nereye gidelim? Suali sorul-
lırsınız, der ve: sın! Buraya yemi koyacaksın •• Sı- madı. Ali Rıza tela•lı telaşlı: 

- O zaman da Times onu yaz- çan odada dolaşırken, merak ede- - Aman Şadan, bu aktam beni 
mağa lüzum görmez! Cevabını alır. cek. Bu icat, ne icattır deyecek. affet. Fena halde batım ağrıyor, e 

Ve g\ıya Başvekile öfkelenerek Baflıyacak kapana doğru yelmeğe.. ve döneceğim, dedi. 
selam vermeden yanından çıkar. Aman, sen hiç aldırmayacaksın. Şadan da: 
Kendisi İngiltereye doğru gitse Sadem bekilyeceluin. Ne vakitki _ Tuhaf değil mi? Bu ak'8m 
Bismarck hilesini anlayacak. Onun çat diye bir yürültü oldu. Koışacak- bende de yorgunluk var, dedi. 
için protokol suretini katibinin el- sın. Bakacaksın ki, sıçan içerden -Öyle ise Allalı ralıatlık versin. 
bisesi ile astarı arasına diktirir. bağırıyor. 
Onu acele Belçkaya gönderir. Ken Yolcu bu liilları, itimatsu;lıkla 
disi de Londradan daha uzaklaş- dinledikten sonra b(lfını salladı: 
tığını anlatmak üzere, Rusyaya gi- - Senin dediğin fareler, eski fa
der. Fakat katibin Belçikadan tel- relerdi! Yirminci asır fareleri, ka
grafla gazetesine verdiği protokol pana girmiyorlar! .. 
suretini Times, dalıa imzadan ön- M. SALAHA TIİN 
ce, yazar ve dağıtır .• 

Bugünkü program 

Bu büyük gazetecinin her feyıi 
acaip: Polonyadan Amerikaya mu
hacir giderken piposu kırıldığı i
çin Fransada kalryor. İngilizce 
bilmeden bir lisede İngilizce hoca
sı oluyor. Times gazetesinin yüzü- 18,15 Plak neıriyah, 18,45 Fransız
nü görmeden, onun muhabirile ca ders, 19,15 Ajana ve muhtelif neıri-

yat, 19,30 Türle musiki neıriyatı. (Ek
kahvehanede tanıttığı için, gazete- rem B. Ruıen B. Cevdet B. Tahsin B. 
ye muhabir vekili .oluyor, sıkıtınca Şeref B. Saim B. Vecihe H. Belma H. 
kendi odasından telgraf teline bir Nedime H.) 21,20 Ajans ve borsa haber 
tel atarak kendi makinesile telgraf !eri, 21,30 Necip Y akup Bey orkestra-
veriyor. Telgraf hattım tutmak sı. 
mak d'I f ·1· h k VAR ŞOVA, 1415 m. sa ı e, ncı ın er elimesi icin 16,50: Soli•t konuri. 17,20: Müuhab.. 17,35 
para Vererek, fnci} sayfalarını .:.__ Hafif musiki konseri. 18,20: Konferan•. 18,40: 
arada verdiği mühim haber Lond... Piyano konseri . 19,10: Askeri neıriyat. 19,35: 

Mü•ahabe. 19$5: Muhtelif bahisler. 21,0S: 
rada basılıp dağılıncaya kadar - Henry Mercer'nia eserlerinden mürekkep aen
telgrafla yazdrrıyor. lonik ko•u•r. 22,15: Miiub&he. 22,30: Hafif 

nıuaiki konseri.. 23: Dana n:ıu sjkiai. 

Mülakat etmek istediği, kendi 
tabirile yapmak istediği, hiç kim
se onun elinden kurtulamıyor. 

Onun için, öyle sanının ki, ,im
di sağ olup ta lstanbulda bulun
saydı, lnsull'de yakalanır ve ona 

) mülakat vermeğe mecbur olurdu. 
Galip ATA 

Konser 

B 0 K R E Ş, 364 m . 
13: Borsa haberleri. - Pla.k. - Haberler. -

Pliılc, 18: Sarvaa kua..ı tel takımı. lH,30: Mak
siaı Vuili.a tarafından '-••nni, 19: Spor neı
.riyatt. 19,15: Piyano konaeri . 19,45: Plilk. 20: 
Univeraite radyosu , 20,20: Pli.k. 20,45: Kon
ferana. 21,45: Konferao•. 22: Radyo orke•
truı. 22,45: Haberler. Hafi( m ua ild. 

BUDAPEŞTE,550m. 
18: M r. J e no tararındaa Tf7olot1ııel konseri. 
18,40: Müaahabe. 19,10: Salon kuarteti tara
ftndan kon~ er. 19,45: Almanca ders. 20,15: 
Pli.k . 21: Müaahabe ,... konferans . 21,45: Ha
rafıodan herler. 22: Arpat Te Toll ıiran takım 
larının. konseri. 23,~5: Fraaaızca konferans. 
23,40: Opera talununın koıııeri. 

VIYANA,507m. 

- Sana da azizim. 
ilk defa olarak iki arkadaş birı

birlerine yalan söyliyorlardı. Ne 
Ali Rızanın batı ağrıyordu, ne de 
Şadanrn yorgunluğu vardr. Her iki
si de gep genç, güp güzel, firin 
bir kızcağıza gönül vermitler, bir 
parçada bu hallerinden utanarak 
meseleyi biribirlerinden gizlemiş
lerdi. 

Dünya hali buya ikisi de aynı 
kızı, lstanbul pastahaneşi sahibinin 
kızı Melek Hanımr seviyorlardr. 
ikisi de bu masum aşklarını o ge
ceye kadar içlerinde tutmuşlar ve 
o gece artık dayanamıyarak gö
nüllerini sevdiklerine açmağa ka
rar vermi~lerdi. 

Vaziyet böyle olunca ikisinin 
de "İstanbul,, pastahanesinde kar
•ılatmalarr muhakkaktı. Nitekim 
de öyle oldu. 

Evvela ikisi de kızardılar, vazi
yeti tevile çalıttılar. F akatbiribirle
rini kandırmağa alı,madıkları içın 
Ali Riza dedi ki: 

- Affet beni Şadan, ilk defa 
sana yalan !Öyledim, benim bu ak
şam batım falan ağrımıyor. 

- Azizim, sen de beni affet, 
ben de yalan söyledim, ne yorgun
luğum var, ne bi,.ey .. 

- Biliyor musun, ben Meleği se-
viyorum ... 

-AAAA! 
-Ne oldun? 

YENi NEŞRiYAT 

Varlık 
Bu kıymetli fikir ve edebiyat 

mecmuasının 19 uncu nüshası 

Halkevleri reisi Necip Ali Beyin 
mühim bir müsahabesi, üniversi
temizin yeni profesörlerinden M. 
Spiçerin türkçe hakkında kıymet
li bir etüdü, Abdülhak Şinasi, Ke
malettin Karni, Ya§ar Nabi Bey
lerin ve daha bir çok tanınmış mu· 

1- Bu Çar~amha Ak,amı 
S A R A Y ( Eılci G!oryı ) 

ıineması ııabnesindı 
EDUARDO BİANCO 

A~JA~a~İ~ mRÖVO 
heyeti icrayı lfıbiyıta başlıyı· 
caktır. 26 artiıtteıı mllrekkeP 
ve neTiade yekta olan bu Jı•• 
yett~, ıarkı, viyoloıı, bando· 
neon, piyano, kitara ve daJ11 

san'atkarları vardır. 
harrirlerin makale ve şiirlerini 
muhtevi olarak çrkmıtır. Bu nüs
hada yeni bir imza taşıyan küçük 
hikayesini ve bütün yazılarım bil
hassa güzel bulduğumuz (Varlık) 
memlekette çıkan mecmual.ır ara
sındaki mümtaz mevkiini daima 
muhafaza ediyor. Hararetle tav • 
si:ı,e ederiz. 

1 
Fiyatlara zamm'yat l oktur. 

İ.dnci balkon 60, bütftn P~~ 
tMler 40 ve lllkı balko:..ıı.

kuruştur, ( 15761 ) ..,...,.,,,, 
18 Nisan Çar"'"1ba akıamı saat 21 '1 

FRANSIZ TIYATROSUNDI< 
lspanyol Caruso' su namile aıuJaıl 

tnetbur tenor 
MIGUEL FLETA 
müstesna bir programla 

YALNIZ BiR KONSER Holivut 
Holyvut sinem.a mecınuaamm sene 

4, aayr 16, adet 120 inci nüahaaı · inti

~r etmittıir. 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyanrn 32 inci nü•hası Ba

Jo vekayi, spor, sinema ve manzara re
simlerile müzeyyen olarak çıkmııtır. 

Fotoğraf meraklılarrnın da müıkül
lcrini halleden bu sevimli salon mecmu
sını karilerimize hararetle tavsiye ede
riz. 

verecektir, ~ 
21 Nisan Cwnartıesi okpmı saat 21 
ve 23 Nisan Puartesi günü mat.İli' 

saat 18 de 
FRANSIZ TlY ATROSUNDA 

mqbur piyanist 
ARTHUR RUBINSTf: f 

~mdan iki konser verilec~ 

ıJavet 
lst. müddeiumumiliğinden: ı/ 
lstanbulda bulunan Izmir Asli1' 

hilgimlerinden Yümnü B_eyin rnertı;,iıf 
timize müracaatı. ... 

Istanbul Emniyet Müdürlüğündef 
Ankarada yapılacak polis ve Jandarma mektebi biıı". 

sının inşası kapalı zarf usulile 10 Nisan 934 tarihinden jtı 
haren yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. 

1 - Münakasaya dahilolabilmek için taliplerin la',)' 
250.000 liralık bir ~ina yapmış olması şarttır. , 

2 - Bu baptaki şartname ve proje dahiliye Vekale~ 
de müteşekkil ihale komisyonundan alınacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 45,000 liradır. 
4 - Kat'i ihale 30 Nisan 934 Puartesi gÜnÜ saat I 

te dahiliye Vekaletinde müteşekkil ihale komisyonunda yd 
lacaktır. 

. 5 - Teklifnamelerin muayyen olan günde niha1ı' 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona tevdi ~ 
~esi lazımdır. (1630) 20 

Büyüt Tayyare Piyangosll 
17 incı tertip 1 incı keşide 11 Mayıs 1934 t9dir. ;ı 

Büyük ikramiye 20.00D liradıt 1 t .. 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 liralık ~ 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat 

n 
t 

Konservatuvar muallimlerin • 
den Seyfettin Asaf bey 20-4-934 
cuma günü saat 16 da Fransız ti
yatrosunda ikinci senfonik konse • 
rini verecektir. 

.18,35: Piyano ile rantazi parçalar. 19,0S: 
Tıyatro kritikleri. - Müsahabe. 20 20: Dana 
musikisi. 21,45: Aktüalite. 22: Od,: muaiksl. 
23_: Son h;a.berler, 23,15: Tanınmıı artistlerin 
p)alı:hırı 

Yahu, ben de onu seviyorum. 
Artık ikisi de biri birlerin in yüzü Gümrük Muhafaza Umum 

b 
al 

Konserde Haydar Meozart ve 
Beethoven'den bazr ;arça çala • 
caktır. Konserin büyük bir alaka 
uyandıracağına eminiz. 

Aınn umdeıi " MI LLlYET" ti.r. 

ABONE OCRETLERl : 
Türkiye için Hariç için 

I . L. K . L . K. 
3 ay ırr. • • • • • • • • 4 _ 8 6 -

12 : : : : : : : : : : ı~ 50 ~: = 
~-~-:--~~~~=--

Celen eTrak a•ri •erilmez.- Müddeti 
seçen ntiabal•r 10 kurutlur.- C.a.&ete ve 
matbaaya a.it itler İçin müdiriyete müra
çaat edilir, Gazetemiz ili.nların mes'uliye
tini kabul etmez. 

B R
0

E S LA U, 316 m. 
19,45: Süratli ha.Yalardan mürekkep kon• 

ser. 20,40: Müaahabe., 21,15: Saar haTzası 
halk tarkıları. 22,05: Kuatet musikisi.. 23,05: 
Son haberler. 23,30: Hafif musiki (plil:; ile,) 
24: Cece muailı:iai. 

İRTiHAL 
Memleketimizin tarunmıı ve büyük lo

kantacısı Abdullah Efendi son zamanda 
düç~ .olduğu hastalık neticesinde vefat 
etmiştır. 

Türle mutbahmda ıerefli yollar açan 
ve bu san'atta bir tarih teşkil edecek o
lan merhum ahlak ve terbiye it;barile de 
,ayanı takdir idi. 

Cenazesi bugün saat 10 da Şi§li istas
yonundaki evinden kaldınlarak saat 
10,45 Beıiktaı iskelesinden hareket ede
cek vapurla Sarıyere aileıi makpereıine 
defn'.'dil'.'ce~tir. Allah rahmet eylesin. Ke 
derdıe aılesı ve sevgili oğlu Beyoğlu Ab
d".llab Efendi mabtumu Lokantası sahibi 
Hıkmet Beye sabırlar verıin. 

ne bakmağa cesaret edemiyorlar-
dı . Uzun müddet öylece oturdular. Kumandanlığı lstanbul 
Nihayet Şadan: S K 

- Bir kız için bozutacak değiliz atına)m& omİSyODUDd&DS 
ya, ben vaz geçtim, dedi, 1 tı - Gümrül<lerde yaptırılacak Elektrik tadilat teıi•' 

ikisi de yiğitliği paylaşamıyor- J !ardı. Nihayet: nın pazarlığı 22/ 4 1934 pazar günü saat on dörtte yapıla 
- Bu mesele bizim kadar Mele- tır. 

ği de alakadar eder. O hangimizi 2 - Şartname, proje her gün komisyonda görülebili'' ~e 
tercih ederse ... Neticesine vardılar. 3 - isteklilerin yüzde yedi buçuğu olan 61 liralık '/el ko 

Buna rağmen uzun zaman ikisi makbuzu veya teminat mektu plarile belli zamanda KopJİJ 
de sevgilılerine kendilerini beğen- na gelmeleri. ( 1732) lar 

dirmeğe çalrştılar. Burada da sah- ===========================""'-:.../ lar 
nedeki gibi galebe Ali Rizada kal- lıyan Ali Rıza Melekten aldığı ran Rizayı öldürdü. Piyes icalıl1 ~ dr. devuya gideceği için memnundu. ranlar cesedi kaldırmağa ge' ~u 

O aktam senenin son piyes oyna Temsile başlamadan evvel Şadana ri zaman : ae~ 
nıyordu. Piyes vatani bir piyesti. sataştı: - .~ırakın rezili, emsali~ dir 
Son perdede Şadanm hain rolün- - Oh, eledi, bu akşam ben Me- muneı ıbret olsun tarzında "' ri 
deki Ali Rızayı öldürmesi lazımdı. !ekle yan yana .. Sen burada daha tuluat yapıverdi. ' j iin 

Bu rolden sonra tiyatrodan mu- bir saat gırtlak yırtacaksın. Ali Rıaznrn artık hiç "~ ~~ 
tattan erken kurtulacağını hesap- Son perde oynıyordu. Şadan Ali- madığını söylemeg· e lüzuııı 1"; 1 ır er. 

ın "' 

Milliyet'in edebi tefrikası: 49 dım: oldu? Kalbimde, müphem bir endite 
ile ürperdim: 

~--

git'lliyor. • rnü 

KANLI S IR 
gördün, bugünün poker ve yahut ı 
bakara partisini temin ettin.Haydi 
RCÇ kalma ... 

Halim Siret, neşeli bir kahkaha 
attı: 

- Ömür~ün, vallahi Hüsrev, ö
mürsün'. .. Gözünden de bir teY kaç 
maz. ! Sihirbaz gibisin alimallah .... 
Nasıl da keşfedersin ... 

Elimi !ıkarken göz kırptı: 
- BPn, Neşide'ye görünmeden 

:ıidece~im. Sen, avukat Şerif Ba
ki'ye ~ittiğimi söylersin! 

-- Merak etme ..• 
- Mersi, canım! 
- Fır şey değil, vazifem! 
Eğer Halim Siret, geri dönüp le 

tekrar teşekkür veya iltifatta bu 
lunsc,ydı. muhakkak tokatlardım! 

Ellerim o kadar nefretle, hiddet
le. asabiyetle titriyordu ki Halim 
Siret'in yüzünde ,iddetli iki tokat 
şaklatmamak için kendimi güç tut
mustum. 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

Onun mes'ut olmaması için se
bep yok. . . Gülmeğe, ne,elenme
ğe hepimizden fazla hakkı var ... 
Acaba, ona karşı duyduğum nef • 
rette, hiddetle, lıiraz ela gıpta, ha
set karışık mı? 

-11-
- Neşide, sen, günün birinde ev-

lenecek olursan? 
Neşide, ağır bir uykudan uyan • 

mış gibi gözlerini kırparak bakı • 
yor: 

- Neler söylüyorsun, Hüsrev 
Amca? 

- Eh, olmaz şey mi, olmıyacak 
şey mi, kızım? 

Genç kız, kırık kırık gülüyor: 
- Bugün galiba keyfin yerin

de, Hüsrev Amca; alay etmek isti
yorsun. 
• - Hayı~, y~vrum. Alay etmiyo
rum, çok cıddı söylüyorum. 

Ne~ide'nin de yüzü ciddileşti: 
-. - Peki, hu, şimdi neden icap 

ettı? 

- Şimdi değil, günlerden beri 
dütünüyorum. 

- Neden? 
- Artık ma•allah b"" "d"" 

Ço
k ' uyu un .• 

uzak değil, yakında gelin ola
caksın. 

Netide, dudaklarım büktü: 
- Beni, hatınızdan atmak mr is

tiyorsunuz? 
Kahkahalarla gülüyorum: 
- Seni, başımızdan atmak isti

yoruz, öyle mi? O.halde sen ken
dinin ne kadar sev.ildiğini bilmi • 
yorsun, çocuğum? İnsan kalbini 
el ile koparıp atar mı? ' ' 

- Peki, niçin böyle şeyler düsü-
nüyorsunuz? · 

Derin derin içimi çektim: 
- Er geç, olacak. • , 
- Yani zorla mı? 
- Zorla değil, yavrum. Bu, ha-

yatın kanunu ..• 
Neşide, geldi, yanrma oturdu el-

lerimi tuttu: ' 
- Sahi, Hüsrev Amca, ~imdi bu, 

nerden aklına geldi? 
- İnsanlar, her hangi bir şeyi 

durup dururken; mana, maksat 
yokken düşünmezler; onları vaka
lar, hadiseler, vaziyetler düşündü
ri;r. 

. - Size, bunu düfündürte~ek ne 

- Büyüdün, kızım. • • Kos koca 
bir kız oldun. • • Bugün değilse 
yarın, bu, mukadder bir akıbet .•• 
Evleneceksin ..• 

- Yani sizler, beni evlendire • 
ceksiniz! 

- Bu, ekseriya, kendiliğinden 
oiuverir. 

- Affet, Hüsrev Amca, bugün 
sözlerinden bir tey anlamıyorum. 

- Yarın, anlarsın ... 
- O halde, bugün konuşmrya 

hacet yok. Yarın, konuşuruz. Ne -
den fimdiden dü~ünüyorsun? 

- Çünkü şimdiden içimi kurtlar 
yiyor! 

- Neden? 
- Seni kaybetmek ihtimali, teh-

likesi, daha şimdiden kalbimi iğ-
neliyor. _ 

Ne,ide, ellerimi bıraktı; gözleri
nin en saf, en masum tebessümile 
yüzümıı bakıyor: 

- Niçin beni kaybediyorsunuz? 
Omuzlarım düşmüştü: 
- Artık o zamjln sen, bizlere u-

zak sayılırsın. 
-·- Zannetmiyorum. 1 

- O vakit konuşuruz, kızım! 
Neşi~e, ~!r~en ayağa kalkmıttı: 
- Yuregını ferah tut cici am-

ca! Hiç keyfin kaçması~, keder • 

-- N;oden, yavrum? 
- Ben, evlenmek fikrinde deği-

lim. 
- Neye istinaden bu kararı ver

din? neler düşündün de böyle söy
lüyorsun'! 

Genç kız, kollarım açmıftı: 
- Ben, hayatımdan meın1ıu • 

num! 
Niçin bu bahsi açtım? devam et

mek doğru mu? Sussam dalıa mı 
hayırlı olacak? Fakat kalbime, 
mantığın hükmü geçmiyor: 

- Y R, günün birinde sevecek 
olursan? 

Ne~ide, gözlerini açtı, heni hay-
ret ve taaccüple süzdü: 

- Neyi sevecek olursam? 
- Birini sevecek olursan .•• 
- Kimi? 
- 8en, ne bileyim? 
- Hüsrev Amı::a, bugün, benim-

le alay etmeyi kurmuş! 
- Neden? sen, sevemez misin? 

Yahut, bir genç, seni sevemez mi? 
Neşide, cevap vermedi. Onun 

sükiltu, kalbimi ezdi, ezdi. 
- Niçin susuyorsun? 
- Artık Hüsrev Amcaya cevap 

verınİyP.ceğim. 
- r_::.-;in? 

S . .
1 

.., evv 
-- en, sevıneyı, sevı ıııer , .. 

d
• n Up 

mı e ıyorsun f "" 0 

- Bilakis. • • Sevgiye h.. ·, 
derim. lıkJ 

- O halde timdi de be~ • i t 
' a 

mıyorum. • 
- Neden? Neşide'nin, '~ d ı 

casmı sevdiğini bilmiyor ~v 
Doktorcuğunu sevdiğine irı ~ a 

., N 'd ' . h' . bİ~,ıorıı musun . etı e yı ıssız p· d 
sanıyorsun? Neti de, cici , ti : b 
amcasını sever. Doktorcuıı:,, ini 
ver, dadısını sever, arkacl ~"k' 
sever. Hatta babacığını dll ar 

- Hatta mı? ıf " 
Netide, boynunu çar~j: ı,0f 

mahçup mahçup başını eğ l ' •. 
- Pardon, dilim sürçtıl• 

ca ! ,·ıf <>la 
Netide'nin açık kalpJilİ~' ~~P 

Quır 
ran kalmıştım: .. ~ 1 vt 

- Peki yavrum ... Bülıli' 
söylediklerinde haklısın· 1d/ • 
bu sevgiler, bir kalbi do 
sevgiler değildir. . .rı.: 

- Hangi sevgiler, kalb• dit 
rur? ~ ~ 

Devam etmekten vaı:ııeY~~ ~ 
his, tehlikeli bir tekil al~'.: 1~ 

0~ 
kız kalbine, kığılcım ~ r 
doğru değil ..• Onun uyıı 
!ini, uyandırmrt mı oluY0 
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İğnenin 
Taı:ifi 
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Anneler diş temizliğini 
çocuklarında itiyat 

haline getirmelidirler 
Hazinıde en mühim vazifeyi ya

pan ditleri korumak, onları munta· 
z~ fırçalamak, temiz tutmak vücu
dun aıhhati için tarttır. 

Ağız kokusu. ağzın temiz tutul
mamasından, dıf etlerinin hasta! • 
ğından, diflerin çürümüt olması~ 
yahut ciğer ve mide rahatsız! kl ' 

d 1 b
.
1
. ı a-

İğnenin batlıca iki nevi malum
dur: Toplu İğne, dikiş iğnesi. Her 
iğne üç kısımdan mürekkeptir: Ba 
fı, ucu, ortası. 

Analar, babalar evde; muallimler 
mektepte buna ehemmiyet verirler, 
çoeuklann dit muayenelerini sık sık 
Yaparlarsa yavrulann diılerini muha 
faza ebnit ve bu temizliği itiyat hali· 
ne koydunnuı olurlar. 

Ditleri usulü dairesinde fırçala· r ma.k için: 
. 1 - Diıelrin dıt yüzünü; dit et\e

'rınden baılıyarak ditlere doğru fırça 
Yı ıı:ötünnek, üst diıler de yukard&n 
~~ırr, alt diıler de aıağıdan yukan 
0ırru fırçaJ&mak. 

. 2 - Diılerin iç yüzünü dit etlo
rmden dııa doğra fırçalamak. 
f 3 - Dit aralarını her istikamette, 
,_ırçayr ufki tutup sağa ve sola hare-
&et ettinnek. 

4 - En atağı iki dakika dev&m 
~en ternizlikteıı sonra ağzı bol su 
ıle çalkalamah .. 

5 - Fırçanızı bol su ile yıkadık
tan sonra bir müddet alkolli ıuda bı
l"alanak ve mümkün ise tozauz ve gü
neıl! bir yere aamak lazımdır. Diıleri 
turu:dmrıe meselesinde dit fırçuı dit 
tnacunundan evvel gelir. Dit frrçaır
nı iyi intihap etmek ve kullanma 
tarzlarmı bilmek ıarttır. 

Dit fırçaaı çok kullanıldığı için ça 
buk eskir. Sık sık değiştirip yenisini 
almak lazımdır. Bir dit fırçasını en 
çok iki ay kullanmalıdır. 

Bu tartlar dahilinde diılerini koru 
Dıaaınr bilenler diılerin ""' büyük düt 
tnaru olan ağızdaki mikroplann fena 
lıklanna set çekmİf ve ditleriııin sağ 
lam. kalmumr temjn etıniı olurlar. 
~~ ha~de .. d.aha kü~ük Yatta ditler 
çurur, dokülur. Hazım İyi olmaz ve 
tni~e ve baiıra.ak haatahklan bat göa 
tenr. 

Sağlam dişler; ağıza alınacak sı
cak, soğuk audan ve tatlılardan mü 
teeaıir olmazlar. ÇUrük ditler ağızda 
koku yapar. Ağız kokusunun 

1 - Ağız ve dişler ait h~ıtalık
lar, 

2 - Hazim boruıuna ait hastalık 
lar, 

3 - Nefes boruıuna ait bozuk· 
luklar 
da yapar. Onun için ağzı kokan kim· 

ler mütehaıınaına müracaat etmeli· 
· d_irler. Bazı kimseler de; çocuk diılıı 
~1• ~endiliğinden çıktığı gibi, kendili
fın en de döküleceği hakkında bir 
b~na~~ vardır. Bunun için ağrıyan 

1 
dıtı hemen çıkarmak lazımdır der 

e~. Halbuki; süt dişlerini tabii bir Ö
m~r müddetince muhafaza etmek 

utnkündür ve elzemdir. Vaktinden 
e~el çıkmıı veya çıkarılmış bir dit 
tuphesiz ağızda bir botluk bırakır. 
~ocı;/lun muayyen bir yaşta çıkaraca. 
gı dığer bir dit bu boşluktan kolay
~ı~la çıkar. Ve dişler ağızda yer de
l• t u-miş olurlar. Bili.hara 0 nokta

n çı~.aır lilznn a-elen aııl daimi 
ye~nın b!'tkası tarafından itgal 

d lmeaı ~·.~ebıle - uğ-radığı muka
vemet tcsırı e - .Y• dudak veya da 

k taraf1ndan hır çıkış yeri arar 
oradan çıkar. Şeklini bu suretle ka:~ 
b den dişler hazim keyfiyetinde mu. 

abillerHe temas edemezler, vazifele 
İni layikiyle yapam:ımı' olurlar. Bu 
ekilde bir ağızın temizliğine ne ka 
ar dikkat olunursa olunsun girinti 
e çıkınblarına fırça t~aı:nen tesir 
demiyeceğinden dişler kırlı _kalır ve 

• lcolaylıkla çürümeğe mahkum olur-
1 r 

Bu tekildeki dişler belki çok güzel 
ol Cak bir kız çocuğunun ağzm~a 
~~ııacağı gayri tabii vaziyet. hase~ıle 
t :Y~k kusur sayılabilecek hır halı de 

•lıt ed n· er. . 1 . 
1 lere bakıldığı kad ar dış et erı· 

e de h I" d l)· e enı.miyet vermek azrm .ır. 
a 11 etleri diılerİn evidir. Ev ınsa· 

ı..at" kadar 1. zım ise dit etleri de o 
dit :;ı~~zı.mdır. Ditleri fırçalarken 

•lid· rını zedelememcğe dikkat et· 
ır, 

Ditle . . 1 <>it )' rı, dıı et leri sağlam olan ar 
kla.r "~a~ar. Çıirük dit bir çok hasta 

. Oo;urur. Zekaye de tesir ya· 

rın an ge e ı ır. 

Biri~ci .tekild~ ~eda v~ıi kolay. 
dır. Bır dıt hekımıne gıdip difler 

iç çamaprlannda yeni genler 

temi.:ı:!etınelidir. Eğer koku mide 
ve cıger rahatsızlıklarından ileri 
!tel.iyorsa, o zaman iyice tedaviye 
ıhtıyaç vardır. 
Atağıdaki tertip ile günde bir 

iç farn<Jfırlarında yeni genler 

iki defa dit etlerinin yıkanması fay 
1 

dadan hali değildir. l 
Kuru klor kils (kireç kaymağı) 

10 gram Su 250 gram 
Kireç kaymağı ince toz halinde 

su içinde güzelce halledilir ve bu 
mahliile gayet yumuşak bir sün
ger batırılarak diş etleri oğuşturu-

lur. 

line getirmelidir. Çocuğun ağız~nda 
'k' d"t varken bile anne bu dışlerı te-
l ı ı K- .. kk 
mizlemeğe çalıımalıdır. uçu ':.n 
diş temizliğine alııtınlan çoc~k, .. bu· 

üyÜnce bunu terkedılmez hır ıtıyat 

.. To!'lu iğnelerde baş gözsüz kü 
çuk bır yuvarlaktan ibaret oldu
ğundan bununla dikit dikilmez. 
?°'~lruz iki teYi birbirine raptetmek 
ıçın kullanılır. Maamafih evlerde 
toplu iğnenin hizmetini hiç bir 
fCY göremez. Büyük ve küçük boy
lularının hizmeti başka başkadır. 

Dikit iğnesinin bllf tarafında 
avrıca iplik geçirmeğe mahsus kü

0 

r :k bir delik vardır ki, buna "göz" 
l .hir olunur. 

iğneler gördüğümüz mücella 
t 'cillerini alıncaya kadar yüzlerce 
c ıelenin elinden geçtiği halde fi. 
t ~eri ucuzdur. 

Dikiş iğneleri iyi cinsten, diki-
1 ·:ı kuınatın ince veya kalınlığı ile 
ı :itenasip olmalıdır. Bu suretle iğ 
r: ifİ kolayla,ır. 

Onun için iyi iğneyi kötüsünden 
<:;:ırmak lazımdır. iğnenin iyiliği, 
! >pılırken verilen suyun derece~i
r.e göredir. Bunu anlamak için iğ
re p~akların arasına alınıp kın
lır. lgne kırılmazdan evvel hayli 
sertlik gösterir ve kırılıncaya ka
dar iğilmezse İyidir. iyi iğne kırıl
dığı zaman kınldığı yer temiz ol
malıdır. 

Eğer iğne kolay kırılırsa çok su 
verilmif demektir, ife o kadar el
vermez. Kolaylıkla bükülen, sonra 
tekli aslisini alamıyan iğneler de 
o kadar su verilmemif demektir. 
Her halde böyle bükülen iğri iğne 
lerle dikite alıfmamalıdır. 

Şu halde iğnelerin İyisi gayet 
düz ve düzgünüdür. Ba,Iarı ortası 
gibi ayni kalınlıkta ve gözlerinin 
iç tarafı cilalı olanlardır. Bir iğne
de bu şerait mevcut olmadığı za· 
man İpliği keser. 

Maamafih bir iğnenin İpliği kes 
tiği görülürse, göz tarafı hafifçe 
bir mum alevine tutulur. Fena iğ
~-elerİn batları pek çabuk kırılır, 
ıgneler madeni bir mahfazada mu 
hafaza edilmelidir Çünk·· I · u uç arı 
küflenir, en iyisi yastığa batırıp 
muhafaza etmektir. Tahtadan mah 
fazalarda bir dereceye kadar uçla ' 
rı bozulmadan muhafaza edilebi. 
lir. Ancak bu takdirde paslanma. 
muı ve uçlarının küflenmemesi j. 

çin tahta mahfazanın içine biraz 
sabun tozu atmalıdır. 

ince diki, için kullanılan iğne
ler orta boyda, ufak ve kısadırlar. 
Çünkü bu kıtada İğnelerle dikif 
dııha seri ve zahmetsiz olur. 

lğneler daima dikilecek kuma· 
şın kalmlığma göre İntihap olun
m:..lıdır. Mesela tamir veya yama 
i,ıninde kullanılan iğneler nisbe
len kısa olur. Kenar bastırmada u 
fal,, hırka gibi kalın dikişlerde u-
2un olduğu gibi yorgan kaplamak 
İçin kulla.nılan iğneler dahi hem 
kdın ve hem uzundurlar. 

Çoha dikitine mahsus iğneler 
pek kıaa, tepeli iğneleri de nispe
ten pek kı a olmalıdırlar. 

iğne mahfaazsında müteaddit 
l"'yda İğneler bulundurmalıdır. 
iğnelerin numaralarının boyları 
H• den ona. kadardır. iBrden batlı 
yan numaralar en kalınları ve teci 
ı ic.en ona yaklatanlar inceleridir. 

ince dikitlerde hem tire ince, 
yani 70 • 80 olmalı, hem iğne 9 ve
ya 1 O numara, kezalik ince ve kısa. 

ET 
Ba,lıca gıdalarmıızdan biri de 

ettir. Etin ucuz cinsi fena, pek 
kuru ve yavan olacağına göre, ne 
lezzeti vardır, ne de hazminde sü
huleti. • 
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Bizde etin maliim olan cialeri 
kınrcık, karaman, dağlıç, sığır, ke 
çi, tavuk ve av etleridir. 

Kıvırcık daha ziyade Rumelide 
ve Anadolunun Marmara sahille
rinde bilhassa. Bandırma tarafla
rında yetİftirilmektedir. Bu et sıkı 
ve lezzetlidir, bittabi onun için 
rağbet te görmektedir. 

Kıvırcık etinde kemikler ince
dir. Karaman etine nispetle az 
yağlıdır. Bu hayvan ince kuyruklu 
gayet çevik, koyunlar içinde pek 
hırçın ve sevkitabiisi kuvvetli ol
duğu için kolaylıkla tanılır sevim 
1i bir hayvandır. 

Karaman Anadolunun hemen bir 
çok taraflarında malum koyunun 
etidir. Enli kuyrukludur, ağır baıılı 
ve ağır edalıdır. Bu sebepten kı
vı•cıktan farklıdır. Eti kabacadır 
ve kıvırcık kadar lezzetli de değil
dir. Y almz kuyruğunun yağı mak
buldur. 
Şark vilayetlerimizde yetifen e

ti hafif pembe gayet iri kuyruklu 
bir hayvan daha vardır ki kızıl 
karaman tabir ederler. Eti ;evtek 
ve kabadır. Laakal bef altı kilo ge
len kuyruğundan yağ çıkarılır. 

Dağlıç kıvırcık ile karaman az
manıdır. Bilhaaaa Bandırma ve Mi
lıaliç taraflarında yetİftirilmek
tedir. Kuyruğu orta cesamettedir, 
hal 11e tavrı kıvırcık ile karaman 

Yeni fapka modellerinden 

arasındadrr. Eti de kıvırcık etine 
yakındır. Kuyruğunun yağı kara
manınkinden makbuldur. 

Kuzuya gelince, fU mev.İmde 
en çok yediğimiz hayvancıktır. Di
tileri yağlıcadır ve e;;keklerine ter
cih edilir. 

Alelumum körpe bir hayvan eti 
biraz solgun kırmızı renkte olur, 
üzerinde pek az miktarda usaresi 
vardır, elyafı kısadır, iliği o kadar 
kıvamlı değildir. ihtiyar bir hay
van eti İse koyu kırmızı renktedir, 
elyafı uzundur. 

Sığır ise memlekt;n aşağı yuka
rı her tarafında yetiştirilmektedir 
mugaddi unsurları ötekilerden 
fazladır. 

Kasaptan et almak bir hünerdir. 
İyi bir et alabilmek için etin evıa· 
fını bilmek lazımdır. Bir hayvan 

Yaz roplarının üzerinde roptan 1 
ayrı yapılmış tül, kemer ve yaka ta-ı 
tırnak hem pratiktir, hem de daha 
kolay temizlenir. ltte size evde ktm 
di kendinize yapabileceğiniz mo
dellerden bir kaç tanesi: 

3 - Emprime beyaz kadifeden 
yaka ve ~ol. 

4 - Keskin renklerde bayader 
kumattan basık yaka ve kemer. 

5 - Tayyörlerde kullanılmak ü. 
zere beyaz satenden plili jile. 

1 - Koyu renkte bir rop üzerin
de tatınabilecek emprime krep dö
tinden gemp. 

6 - Manto için beyaz pikeden 
kol ve yaka. 

7 - Gene pikeden spor elbisesi 
için garnitür. 2 - Yaka ve kemer, yaka be

yaz satenden, kemer siyah saten
den .. Kemerin içi de beyaz saten
den. 

Ergenlik 
Cilt dahilinde kılların neşvünü

masına yardım eden küçük bezler 
(guddeler) vardır. Bunlar hazan 
koyu ve yağlı bir mayi nefreder
ler. Yüzde ıivilce halinde görünen 
ergenlik dediğimiz hastalığın se
bebi budur. 

Ergenliğin muhtelif fekilleri 
vardır. Bu da ekseriya midenin 
muntazaman ifayi vazife etmeme· 
sinden ileri gelir. Tedavide bu nok 
ta nazarı itibara alındığı gibi, ha
ricen kurutucu ve kükürtlü melhem 
ler de kullanılır. Ergenliğe karşı 
şu merhem tayanı tavsiyedr: 

Vazelin 10 gram 
Üstübeç 2 gram 
Kıifuri ı gram 
Aıit borik J ,5 gr m 

Bu merhem sivilce olan mahal
lere sürülmelidir. 

• Bazılarımız pi,irdiğimiz seb
zeler yefil kalsın diye içine bikar
bonat ilave ederiz. Halbuki tuzunu 
attıktan aonra tencerenin kapağını 
açık bırakıp Pİfinnek maksada ka
fidir. 

etinde koyu esmer renk ve el ile tu
tulduğu ~amı;-n ya·"'.~knnlık 0 hay
vanın suıhazımden olmüt veya öl
mek üzere bulunmuf olduğuna alıi. 
mettir. 

8 - Açık renk bej krep döfİI! 
rop için bej ve esmer satenden gar 
nitür. Kemer de asorti. 

IY emeklerde kalori 
Doktorlar derler ki çok yatamak 

için yemek yemesini bilmelidir 
Onun için yenilen yemeklerin ter
kibinde vücudun ihtiyacına göre 
müvazene temin etmelidir. Afağı
daki rakamlar yiyeceklerimizin 
J 00 gram hesabi le kalorisini gös
termektedir. 

Çok mugaddi yemekler 

Zeytinyağ 846, tereyağ 753 çi
k~~a~~ 487, beyaz şeker 397, koyun 
gogsu 365, graviyer 360, hamur 
349, mercimek 337, kuru fasu!ye 
335, bal 321, jambon 306, rokfor 
302. 

Orta mugaddi yemekler 

Kaz 290, kotlet 285 kuru yem·~ 
276, <"kmek 255, ku

0

ru üzüm 252 
Sardalya kutuda 246, beyaz peyni~ 
192, kestane 164. yumurıa l50. 

Az mugaddi yemekler 

Tavuk 143, ördek 130, tav,an 
117, uskumru 102, taze üziim 71, 
muz 70, patates 69, süt 67. 

Çok az mugaddi olanlar 

Armut 54, elma 51, feftali 51, 
portakal 39, havuç 38, iıpanak 27 
kut konmaz 13. 

Bilmek liizım ----· Sağlam vücutlu bir ' hayvanda 
adalata dokunduğumuz zaman bir 
sertlik hissederiz, kırmızılığı gözü
müzü çeker. Etin yumuşak olması 
hayvanın sıhhatinde tagayyüre de-

İskarpinleriniz • • 
ıçın 

lalet eder. • 
Ette bir koku hiaaedilirse, mu

hakkak hastalıklı olduğuna kanaat 
hasıl etmelidir. 

Gerçi mezbaahda kesilecek hay
van baytari muayeneden geçiyor. 
Belediyenin et üzerindeki kontrolu 
pek yerinde bir feydir. Fakat gene 
ne olur, ne olmaz, kasaptan aldı
ğımız ete dikkat edelim. 

Yağmur mevsimindeyiz, iskarpin
i r iniz ıslandığı zaman çekilir, bu 
ruşur ve formünü kaybederler. Bu 
nun önüne geçmek için yağmuılu 
bir ha va da evinize dönüp te iskar
pinlerinizi çıkardığınız zaman, i
çine kuru buğday veya yulaf elci· 
durunuz. Yulaf veya buğday bütün 
rütubetİ alır ve iskarpinin formu 
bozulmaz. Erteıİ sabah iıkarpini
nizi kurumuf ve formü bozulma
mıt bir halde bulursunuz. Bilhas
sa çabuk kurutmak için iskarpini
nizi ate•e biç göstermeyiniz. Sade
ce ılık bir yerde bırakınız. 

Bu sene modanın bize ceket ve etek getireceği anlaıılıyor. Görünen temayüller ceketin b(Jfka, eteğin baş
ka, renkle oluşlarıdır. Bilhassa kadrile ceketlere rağbet gö.terileceği anllJlılıyor. YukanJa kadrile, raye ve 

Fi an olu u ceket modeli 



Nüzhet Beyin Mektubu 
Avantajı tak.dir hakeme ait değil-

d. d" k" ? ır ıyen ım .... 
Betiktaş - F enerbahçe maçı ı 

Lakemliğine dair hakem komitesi 
namına reis Nüzhet Beyden bir 
mektup aldığımızı dün yazmıt -
tık. Bu mektubu aynen aıağıya ya
zıyoruz: 

''Milliyet ga:ute$İ 'J'OT muharriri 
Sadun Galip Beye" 

Dünkü Beıikt"§. Fenerbohçe ma • 
çında hakem SaJi Beyin futbolda a• 
uantaj kaidesini nıuan itibara alına .. 
dığı için F enerbohçenin bir golünü 
.aymadığını yazıyoraunuz:. Vaziyeti 
,.anlıı görerek yanlıı ya.zJıiınız için 
bu mektubumun muhte-rnn ga:ıreteni • 
:u dercini rica ederim. 

''Sadi Bey faul düdüğünü top Beıik 
tU§ kale11ine girmeJen en az bir tah • 
minle 2 - 3 saniye evvel çaldı. Bu dü
düğü bütün oyuncuların duyduğu da 
muhakkaktır, çünkü bir kısmı düdük 
ötünce oyunu bırakır gibi oldular. 

Avantaja gelince bu alJantaj• tah
min ve ta.hdir etmek aırf lıakemlere 
uailmif bir halttır. ue a:alôhiyetlerini 
illlimalde hakemlerin takdir hakları 
çok llarİhtir. Nizamnameyi okuyarak 
bunu öğrenebilirsiniz . 

Beynelmilel nizamnameye göre ha
kemlere avantaj hususunda hakkı tak 
dir bahşeden maddenin sonu (tatbik
ten sarfı nazar edebilir'' kelimeleri ile 
biter. Edebilir keli~şinin mutlak et
melidir mcinasına olmadığını pelıôlG 
takdir buyuruT.unuz. Diğer bütün 
maddelerin aonu (edecektir) (cezalan 
clıracakfır) gibi kelimelerle bittiğine 
göre bunlardaki mutlakıyet avantaj 
kaideşinde yoktur. 

Nizamnameyi aynen ,,., bilti müla
haza tatbik etmek mecburiyeıinde 
olan hakem Sadi BeJfÜ! me11zuu ~his 
,ekilde at1antajı tahmın "" _tak~ır .•t; 
mcsi ancak keha-'e baglı bır ıftı. 
Henüz hakemlere iP,. bu falcılık kıs
mını öğretmek kabil olamadı. 

Bu ta11;ı;ihin yarm ne§Tini ümit eder 
arzı hürmet eylerim. elendim. 

Hakem komiteai namına 
Reis NÜZHET 

Biz Nüzhet Beyi, teenni ile ha
reket eden sporculardan olarak 
tanırız. Halbuki Nüzhet Bey, bu 
sefer bu malum karakteri hilafma 
acele etmiş ve yazımızı bu acele i
le yahuş tefsir etnıitir. Eğer Nüz
het Bey hakem komitesi namına 
acele etmiyerek kendine has it;.,Jal
le yazımızı bir kere daha gii%den 
geçirmek lutfunda bulunurlarra: 

1 - (Avantajı tahmin ve tak • 
dir etmenin sırf hakemlere veril -
miş bir bak) olmadığını ve snla
hiyetlerini istimalde hakemlerin 
takdir haklarının çok sarih) bu • 
lunmadığını iddia eden tek bir ke
limeye o yazıda tesadüf edeme:ıı -
ler. Binaenaleyh nizamnameyi o
kumamıza hacet kalmadan bilgi 
ve dütüncede Nüzhet bey arkaia
tımızla tamamen mutabıkız de • 
mektir. 

2 - Hakem takdir hakkım leh
te veya aleyhte kullanabilir: Bu 
bir hadisedir. Bu kullanışın sui -
niyetle yapılanı ve suiniyetle ya
pılmıyaru vardır: Bu da. ha!~• bir 
hadisedir. Spor muharrırlerı maç
lardaki hi.diıeleri gördükleri gibi 
tesbitle mükelleftirler. Biz de ya
zımızda bu hadneleri, yani Sadi 
Beyin Fener ldıine bir avantaj 
takdir etmediğini, bunda da kati
yen suiniyet bulunmadığına emin 
olduğumuzu yazmaktan başka bir 
9ey yapmadık. Nasıl ki Sadi B. 
Fener lehine bir avantaj takdir · 

Tarihi roman: 114 

etseydi ve bunun neticesinde de 
Betiktaş aleyhine bir gol olsay
dı bunu da gördüğümüz gibi ya
zacaktık ve yazmağa mecbur -
duk. 

3 - Hakem komitesi namına 
hareket eden Nüzhet Bey (eder), 
(edecektir) , (edebilir) kelime -
!eri arasındaki mana farklarıru bi
ze öğretmeğe teıebbüs etmeden 
evvel; aşağı yukan müsavi kuv -
vetler arasında oynanan şampi -
yona üzerine müessir mühim maç
larda, avantaj kaidelerinin lehte 
veya aleyhte takdirinin ne büyük 
incelikleri ve akibetleri bulun -
duğunu hakemlere anlatsalar da -
ha iyi olur. Zira eserlerimize gö
re bizim, türkçeyi; hakemlerin 
avantaj kaidelerini takdir editle • 
rinden daha fazla bildiğimiz mey
dandadır. 

Kelimeler araıındaki mana far
kı mevzuu bahis olurken, Nüzhet 
Beyin de, kendi mektubundaki: 
(Çünkü oyuncuların büyük bir kıs
mı düdük ötünce oyunu bırakır 
gibi oldular) cümlesile meseli 
(bütün oyuncular oyunu bıraktı -
!ar) cümlesi arasında ne derin fark 
lar ve nasıl bir şüphe ve tered -
düt ifadesi bulunduğunu takdir e
deceğine emin olduğumuzu ili.ve 
etmeği fazla bulmayız. 

Sadun GALİP 

Ali Şükrü Bey geldi 
Tetkik ve tetebbüat için Avru -

paya gitmit olan Haseki hastaha
nesi çocuk mütehassıs Ali Şükrü 
Bey ltalya, Fransa, Almanya, A""US 
turya ve Macaristanda birçok yeni 
etütler yapmıf ve dünkü semploıı 
ekspres ile tehrimize gelmİftİr, 

ViLAYETTE 

Alınacak yangın aletleri 
Adliye yangınından sonra daire

lerde yangına kartı tertibat için 
birçok malzeme alınmaktadır. Da
hiliye Vekileti vilayete gönderdiği 
bir tamimde bu husus için birçok 
para. aarfedildiği, mahalline mas • 
ruf olması için dahiliyenin bir sis
tem tayin edeceğini bildirmit ve 
dairelerin alacakları alat ve edeva
tın cinsini, parasını bildirmesini is
temittir. 

Suiistimal ya pınlar için 
Mafevk memurlarla birlikte su

iistimal yapan memurlar hakkında 
ayni inzibat komisyonunun madun 
memur için de karar vermesi la
zımgeldiği bildirilmiftr. 

Türkçe ders veren 
ilk Alman profesör 
Fen fakültesi -umumi kimya kür 

&~süne getirilen Alman profesörü 
M. Arnd derslerine batlamııtır. 
M. Amd umumi harp esnasında 
memleketimizde bulunmut ve mül 
ga Darülfünunda hocalık yapını 

olduğundan türkçeye vikıf bulun 
maktadır. Profesör M. Amd doğ
rudan doğruya türkçe olarak ders 
veren ilk ecnebi profesördür. 

Günesin Oğlu 
- Onlar Kral Opser'i mi isti -

yorlar? . . . 
- Şüphesiz. • "Biz vergılerımı

si dağa göndeririz; sen merak et • 
me !,, diyorlar. 

- Desene OfASer dağda da kı
ral..? ! 

Delikanlı atına binmitti: 
- Otaser daima ve her yerde 

kraldır .. Kraliçe timdiden saraya 
hi.kim. yarın öbürgün de o...,er 
gelecek... ı 

Diyerek ileriledi. 
Baykut ,a,kın fatkın eltafına ba 

kınırken, Semira'nın kardeşi uzak-

1 .. mıth. ·-· . 
Baykut delikanlının verdıgı ıza-

hattan müteessir olmUflu .. Hamat 
Kralı neye ve kime gövenerek, bu 
kadar kuvvetli ümitlerle yatıyor -
du? 

Semira, Baykut'un kollarından 
orla i eriye sürükledi. 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

- Bana Hamat Kralının yanın
da bir kardetin olduğundan fİmdi
ye kadar neden bahsetmemittin? 

Diye soruyor ve dütünüyordu. 
- Genç kız, Baykut'un canı sı

kıldığını görünce onu teselliye ça· 
lıttı: 

- Senden çekiniyordum, Bay . 
kut! Sen atef ve demirden daha 
kuvvetli bir adamsın. • Bana bir 
fenalık yapanın diye korkmuttum. 
Halbuki kardetim çok İyi bir genç
tir. Kimseye fenalık yapmasını bil
mez. 

Baykut oturdu: 
- Buraya niçin gelmif ... ? 
- Beni görmiye. Çok merak et-

mif. . özlemif. 
- Gece burada mı kaldı?. 
- Hayır. • bu sabah çok erken 

gelmifti .. biraz oturdu. Beni gördü 
ve emniyet altında bulunduğumu 
anlayınca memnun oldu.. gidiyor-
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Kemaleddin Sami Kadın yüzünden cinayet 
Evvelki gece Beyoğlunda El

madağrnda kadın yüzünden kanlı 
bir kavga olmuş ve iki adamı a
yırmak iıtiyen bir kahveci çırağı 
arada bir pıçak yiyerek ölmüştür. 

Vak'a şu suretle cereyan et • 
miştir: 

Evvelki gece saat yirmi rad • 
delerinae Elmadağında Şükrü e • 
fendinin kahvesine Kürt Sadullah 

· namile maruf bir adam gelmiş ve 
arkasından Mustafa isminde 'bir 
ıahıs d1t girerek onun kartısına 
oturmuıtur. Mustafa Sadullahm 
rakibidir ve ikisinin arası Kaaım
paıada oturan Laz Seher ismin -
de bir kadın yüzünden açıktır. Bu 
kadın evveli Mustafayı seviyor • 
muş fakat bilihara aralan açıl -
mış ve Seher Sadullah ile konuı
mağa başlamış .• 

Bunu o\ıyan Mustafa çok mü -
teesair olmuş ve Sadullahı bir çok 
yerlerde takip etmiştir. Nihayet 
o aktam da rakibinin Şükrü efen
dinin kahvesine geldiğini duymuı 
ve hemen oraya gitmiştir. 

Meselenin mabadini tahmin et
mek mütkül değildir. Orada der -
hal aralarında kavga batlamış Sa
dullahın sert cevap vermesi üze
rine Mustafa bıçağına aaldnmış • 
tır. Kahveci çırağı 20 yaşlarında 
bir delikanlı olan Hasan ortaya 
girmiş ve iki adamı ayırmak ister
ken bir bıçak darbesile yere yu
varlanmıştır. 

Zavallı Hasan çok yaşamamı§ 
ve aldığı yaranın tesirile bir kaç 
dakika sorıra vefat etmiştir. 

Türkiye ve 
Yugoslavya 

(Başı 1 inci sahifede) 
muharebedenberi ilk defa olarak 
dost Türkiyeyi ziyaret ediyor. 

1 
M. Y evtiç bu seyahati ile hem 

N.dei ziyaret etmiş olacak hem Bal 
kanlardaki müıterek menfaatlere 
müıtenit olan dost!Uk münasebet
lerini teyit edecek ve hem de Türk 
meslektaşı ile bugünün müşterek 
meselelerini tetkik eyleyebilecek -
tir. 

Mebusan meclisi huzurundaki 
son beyanatı sırasında M. Yevtiç: 
"Yugoslavya hükUmeti sulhu ve 
en iyi surette temin etmek ve is
tikbalde samimi bir teşriki mesai
de bulunmak için bugünkü milli ve 
müterakki Türkiye ifo dostane mü 
nasebetler tesis etmiıtir . ., Demiı
ti. 

Bu sefer de hariciye na7ırının 
Tevfik Rüttü Beyle görüterek Tür 
kiye - Yugoslavya münasebetleri
ni daha vazıh ve d'aha kuvvetli bir 
tekle getirmek, Balkanlard3ki 
vaziyeti tahkim için doatanı:. teıri
ki mesai esaslarını kurmak hrı :ı • 
tını elde edecektir. 

Yunanistanın Balkan misakı 
hakkında M. Venizelosun açtığı ve 
bugün de idame ettirdiği: münaka
ıa neticesi olarak tahaddüs eden 
nazik vaziyetler tüphesiz Ankara 
müz.akerelerinin mevzularından bi
rini te§kil edecektir. 

Yunanistanın Balkan misala
na, daha doğrusu misakı imza et
miı olanlara kartı olan vaziyeti, 
eski baıvekilin harekitile kendi -
sinin sürüklenmesi sürüklenmiş ol
duğu ' u gayri tabii vaziyetin ay
dınlat .ması zaruretini ortay;. çı
karmıştır. 

Türkiye ve Yugoslavya harici
ye nazırlan bu meseleyi Ankara
da münakaıa ederek karıılıklı va
ziyetleri esaslı bir surette tesbit et
mek atideki siyasetlerinin ona gö 

- Benim kim olduğumu biliyor 
mu? 

- Söyledim .• 
- Ne dedin? 
- Beni çok kuvvetli bir Türk 

koruyor, dedim. 
- Bora ile olan münasebetim

den bahsettin mi? 
Baykut bu suali sorarken manalı 

bir balafla gözlerini genç kızın göz 
lerine dikıntiti. 

Semira: 
- Hayır, dedi, böyle §eylerden 

bahsetmedik. Bunlar onun nesine 
gerek. 

Baykut bu suali zihninden geçen 
ufak bir füpheyi izale için sormut
lu. Semira kendisini tatmin edin
ce delikanlıyı dövdüğüne acımıftı. 

- Kabahat hende değil, Semi -
ra ! Eğer sen derhal. yetİfİp te: "O 
~enim kardetimdir.,. deseydin, de
likanlıyı yere vurmazdım. 

Dedi. Semira bu bahsi kapatmak 
İster gibi görünerek yanma oturdu: 

- Dövüt esnasında koynundan 
dökülen halkaları yerden topladım 
Onlan benim için mi almıttın? 

- Elbette. • gelirken çar,ıya uğ
ramıttıın. Beğendin mi? 

-:- Çok güzel. • çok süslü. Hele 

Pş. vefat etti 
zaları her ayın on b~inci günü yap TORK ANONiM ŞiRKE 
makta oldukları mutat ve ilmi iı;ti- ISTANBUL ACENTA 
malarını dün alqam sat 18 dece- Liman Han, Telefon: 
miyet merkezi olan Etıbba Odası 
salonunda yapmıtlardır. 

(Batı linci sahifede) 
daki Türk kolonisi, muhtelif Al· 
man mehafili ve Kor Diplomatilı 
üzerinde son derece büyük ve 
derin bir teessür uyandırmıttıı-. 

[MİLLiYET. - Kıymetli bir 
sefirimizin vefatı haberini Ber
fin muhabirimizin bu kısa telg
rafından acılar duyarak öğren -
dik. Kemalettin Sami PQfa, or -
dumuzun kıymetli ve değerli er 
kanından idi. Vatanın Jerel ve 
J'Ükselmui için birçok defalar 
kendini ölüme atmaktcm çekin -
memİf, yüksek bir feragat, em -
aalsiz bir kahramanlıkla harp 
cephelerinde düfmanlarla çar -
pı,mı,tır. 

ı Bu içtimada di~ tabibi Mehmet 
Rıza Bey, 20 yat ditlerinin çıkarıl
ması hakkında üs tetkik vermittir, 

Dit tabibi Ruhi Vamık Bey de 
altın dolgular hakkında tetkikatını 
bildirmittir. 

Kömür aktarın 
lıtanbul limanmda muhtelif 

de yapılacak kömür akt 
16/ 4/ 934 tarihinde fiat nıuvaf~ 
rüldüğü takdirde münakasa 
müteahhide ihale olunacaktn'• 
!erin ıartnameyi görmek iiı 
gün ve müzayedeye ittirak içİI' 
ribi mezkürda saat 14 le y' 
teminat. akçelerile Sirkecide 
haıunda Vapareuluk T. A. ş. 
yetine müracaatları. 

Merhum Balkan harbinde sağ 
elini kaybetmİf, Umumi harpte 
13 yerinden yaralamnıf, bunla· 
ra rağmen kendisinde ener~ ve 
vatan sevgisi azalmamıf, istik • 
lat harbine büyük bir cesaretle 
i1tiriik ederek cephelerde çar -
pı,mı1tır. Bu harpte merhumun 
aldığı yaraların adedi 22 yi bul
mustu. 

Kemalett;n Sami PQ.fa mer -
hum, 16 mart ifgal faciasında 
la.tanbul'da bulunuyordu. Mem • 
lekele çok büyük hizmetleri do
kunan bu büyük askerin aramız
dan kaybolması vatan ve millet 
için telafisi mümkün olmıyan 
bir kayıphr. 

Milliyet, teeuürlerini tekrar -
larken, kederdide ailesine e"« 
candan taziyetlerini beyan e • 
der.] 

Ankarada teessür 
ANKARA, ıs (Milliyet) -

Kemalettin Sami Paf& gibi yük
sek bir asker,zarif bir diplomatın 
ölümü haberi derin bir teessür 
uyandırch. Merhumun cenazesi 
memleketimize getirilecektir. 

Ajansın telgrafı 
ANKARA, 15 (A. A.) -

Berlin Büyük Elçimiz Kemalettin 
Sami Pata bugün &aat biri çey
rek geçe vefat etmittir. 

Müfllrünileyhin vefatı haberi 
bütün Ankara mehafilinde çok 
derin bir teessür uyandırmıştır. 

re inkişafı yollarını arama!.. fırsa
tım bulacaklardır. 

Türkiye ve Yugoslavya coğ -
rafi vaziyetleri itibarile Avrupa -
nın bu kıtasrnda sulhu muhafaza 
için müsmir bi-r surette tevhidi me 
sai etmekle mükellef bulunuyor • 
!ar. 

Tevfik Rüıtü Bey M. Musso. İ· 
ni taraİından Türkiyenin Romc, ne 
firlne vuku bulan beyanatı ef • 
karı umumiyeye arzetmekle pek 
güzel hareket etmiıtir. 

Endişe verici emellerin bilhas
sa Romadan bahsettiği malum ol
duğuna göre bunların hiç olmaz
sa resmen tahdit ve tavzin edil -
mesi şüphesiz ki, bir faydadır. A
lelhusus ki, M. Venizelosun bu -
günkü tarzı hareketi M. Musso -
!ininin son nutku hakkındaki i
z.halından çıkan ve İtalyanın müs 
temleke siyaseti hususundaki ni
yetini gösteren tatminkar söz -
leri bile teeyyüt edecek mahiyet 
arzetmektedir. 

Tevfik Rüştü Beyle M. Yevtiç 
bütün ihtimalleri göz önünde kay
betmiyerek bu mesele hakkında te
ferrüatına varıncaya kadar anla~
mak imkanını elde edebilecdder ve 
Balkanlerdaki' sulhu ve bugünkü 
nizamı zaman altına almak için yı
kılmaz bir azimle hareket edecek
lerdir . ., 

Bu sırada kralın karısı Baykut' un 
zihnini tırmalamıya başlamıftı. 

Bora'yı öldürmek için saraya gir 
diği muhakkak olan Ofllaer'in kan 
sı, sarayda ne vakte kadar serbest 
kalacaktı? 

Semira'nm kardetinin verdiği 
malfimat bot ve manasız sözlerden 
ibaret değildi. Demek ki Otaser 
büyük ümitlerle yatıyor, yakında 
sarayına, taç ve tahtına kavuşaca
ğını sayıklıyordu! 

Hamat etrafında konaklıyan 
Türk akıncıları, kralın sığındığı 
bir köye ve onun yanındaki dağa 
baskın yapmaktan neden çekini • 
yorlardı? 

Buna mani olan kimdi? 
Bora'ya gene cin ve peri masalla 

rı söylemitler., gene gözünü mü 
boyamıtlardı? Fakat, Baykut, Bo
ra'nın artık bu mıuallara inanmı -
yacağını pekala biliyordu. Güne•' -
in oğlu kaç defa etrafındakilere: 

- Sizden kuvvetli hiç bir tey 
yoktur! 

Dememit mi idi ?O ne cinden,ne 
periden,.. hiç bir feyden korkmı -
yan aslan yürekli bir yiğit değil mi 
idi? 

Baykut, Bora'ya kralın hançeri-.. .. .. .. 

Münak.lara mektep müdüı ü 
profesör Kazım Esat Beyle Suat 
lsmail, Osman Buıhaneddin, Or -
lıan Abdullah, Remzi Beyler itti
rak etmitlerdir. içtima geç vakte 
kadar devam etmittir. Cemiyet sa
lı günü de kazanç vergisi hakkında 
bütün azasının ittirakile bir içtima 
yapacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 

lst.anbul ikinci Ticaret 

den: 

Dahiliye mütehassısı 
Cumadan batka günler:::~ saat 
(2,30 dan 6 ya) kad«.!" :atanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kışlık ikametgah 
Telefon 42519. 1827 

Anonim Şirketinin hiue senet 

o~ 25/4ı 934 Çarıunba gij,.d 
de eaham ve kambiyo bo..
cağmdan talip olanların irac 

malan lüzumu · • olunur. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Fatihte Saraçdoğan mahallesinde yeni çeşm-e 
sokağında 2/ 18 No. lı hane· • 

T 
L· 
4 

3 Fatihte Manisalı Mehmet Paşa Mahallesinde gemi
ciler sokağında 12/26 No. lı dükkan. 

Yukarda yazılı ır.ahaller bir seneden üç seneye ka 
raya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Tali 
şartnameyi görmek için her gün, müzayedeye gintı 
hizalarında yazılı teminat makbuz veya mektubile be 
ihale günü olan 7 /Mayıs/934 Pazarteai günü saat 14 
tih Belediye Dairesi Encümenine müracatları. (11 

Yavaşcaşahin ~mahall~inin.uzunçartı caddesinde 
1/20 No. lı dükkan. 
Yavaşçaşahin mahallesinin 
3/ 212 No. lı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
165/23ıs No. lı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
4 214 No. lı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
7 / 220 - 222 No. b dükkan. 
Y avaşcatahin mahallesinin 
5/ 216 No. lı dükkan. 
Yavaşcaşahin mahallesinin 
8 . 224 No. lı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
6 218 No. lı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
2591168 No. lı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
2 210 No. Iı dükkan. 
Y avaşcaşahin mahallesinin 
242 No. lı dükkan. 

" 
" 
" 

" 
,, 

,, 

" 
" 
" 

" 1 

" 
,, 

" 
" 
" 
,, 

" 
" 

" 
Yukarda yazılı mahallet bir seneden uç seneye ka 

raya verilmek için ayn ayrı açık müzayedeye konmuşt 
}iplerin şartnameyi görmek için her gün, müzayed,,ye . 
için hizalarında yazılı teminat makbuz veya mektubu 
raber ihale günü olan 7/Mayıs/ 934 Pazartesi günü 
de Eminönü Daire Encümenine müracaatları. (1 

İstanbul Milli Emlö Müdürlüğünden: 
Dolmabahçe sarayı karşısında Bayıldnn, yoklaro• 

rayın mera.sim kapısı tarafeynindeki bahçelerin otlari 
rahor ve aynalı kavak köşkleri bahçelerindeki otlar " 
dnn bahçe.indeki dutlar 6/5/ 934 Pazar günü saat t4 
arthrına us'1liyle satılacaktır. isteklilerin şeraitini ve 
men bedelini öğrenmek Üzere pey akçeleriyle mürac 

(M.) (1 

dürmek için saraya giren bir kadr
nın kendisine dost olamıyacağmı 
anlamıya bu hançer kifi gelmemi~ 
mi idi? 

Hançer verildiği günün üıtün -
den iki gün geçtiği halde, (köylü 
kadın) teklinde saraya giren kra
lın zevcesi bili. Bora'nm kartıaın
da kollannı sallryarak gezecek mi 
idi? 

Batını kaldırdı .. Semira'nın yü
züne baktı: 

- Ben bu kadını öldüreceğim. 
Bora'yı onun elinden kurtarmalı -
yım, Semira ! 

Hamal dilberi, Baykut'un Bora'
yı ölümden kurtarmıya gitmesine 
tahammül edemiyordu. 

- Ah Baykut. . Bora'nın yerin
de katki sen olsaydın ! 

- Bora'nın yerinde ben olsay
dım, timdiye kadar ne Opser'in 
karısı kalırdı .. ne de o,aser. 

- Hibar dağına baskın mı ya
pacaktın? 

- Kahpece baskın değil. Akın
cılarla dağı sarar, kralı yakala
dıın. 

- Y akalaymca ne yapardın? 

- Aaardın ha .. ? ! 
- Neye ~? Elbel 

hm. Bizim akıncılarıJll 
eziyet verdi .. Az mı kırd 

- Benim sözlerime 
ğını bildiğim için söyliY. 
kut: Kralın ne kabah•I'. 
evinde çoluğu, çocuğıl 
bir adamın rahatini Jı 
Evine baskın yaptınıl:·· 
ni yağma ettiniz! Meıııl'J 
tan başa akıncılarla ~ 
bu vaziyette olsaydın. 1' 

• e 
dafaa etmeden, hasınıll 
!im mi olurdun? 

Baykut'un temiz yii'_. 
sözlerin ne maksatL so (İ 
araştırmağa manidi.. ıe 
batını aallıyarak hayret 

ııı•· - Doğru söyliyorJ 1'' 
Kralın kabahati yok. 
de .. Sertelli' de rahat 'f' 
ken, yuvalarımızdan Sil 
lara ne diye geldik? 1 

Semira'nm saraydıı ~ 
lerden haberi yoktu. ~ 
afyon çubuğu uzatar~' 
yı o gün de uYUfturlll 
ya çıkmasına meyd•11 
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Yusuf Kemal Bey dün iki devir ara- Ş h • J • • d \ 
S!Odaki zirai Vaziyeti anlattı Tu··tu"n, 

/ (Başı ~ci .!~e) m~~al~u~~~aye ~=t:r. Alacak. 

Tütün kongresi dün iktısat vekilinin 
nutku ile açıldı 

(Başı 1 inci sahifede) tiye yüzde (84) ü tqkil eder. - Ne olmut? Ne olmut? Jıları sağlam deg-ildir. (Başı 1 inci sahifede) Batvekil ismet Paıa Hazretlerine 
sini aşağıya yazıyoruz: meyva ve saire gibi... Cal' Baht' Be 3 · · 

Z
. ı af · Köylümüzün bu halini yeni Tiirki- ıp ıyar y, te,rınıev- B k · dTk b 1 d' ıraat a iyetı ,_ ve) 925 sene•ı'nde 100 bı'n lı'ra ser- h ban. ha şım. ı ı e e lıye ve mu 

iskarta muamelelerinin nasıl ve ni Tütün ekici ve alıcılarını senelerdeıt 

G 
pek iyi biliyor. Memleketin her ta.... - a - eçenki konu•mamızda ik- m .1 k l b'l·h te eı usuııye memur arının ma 

çin doğduğunu ve ne gibi tesirler- beri irrar eden ve binnetice memleketin 
le ilerlediğini izaha ihtiyaç görü • yüksek menfaatlerini sanan iskonto ve 

iskarlıa tatbikatındaki yolsuzluklara ni-, fından fı~kırıp millet meclisinde top- aye ı e uru an ı .. ara ıerma - 1 k b ' I · s· 
tısadi faaliyetleri tetkik etnıittik. lanan volkan, köylünün eğilmit olan ba- yesinin 500 b' r 'd' k a• arına mu a 1 avans verıyor. ı 
Bugün bu tetkiklere devam ede - tmı kaldırdı. Büyük Reiı köyl~)'e : rarl t l ın b:fa .tezy.ı ı a • gorta acentalığı yapıyor. Serma -

yorum. hayet verecek tedbirleri almalı üz.. 
Çiftçinin ifleme, alıcının çift- re alıikadarlann miimeuillerinden mu • c~ğ iz.' Yeni Türkiye, memleke • - Efendi •ensin dedi. bin ~r~r~=ndig":e bazedı~~nın iOO yeden bir tey kalmamıftır. Mevdu 

t ın zıraatini pek fena bir halde Hanımlar, beyler, memleketin zira.at · h r 1 mueasese e • atı koruma kanunu da mü<ait de-
çiden mübayaa tarzlarının rasyo - rekkep bugün Ankarada toplanan kon-
nallettirilmek lazım geleceği fik - grenın umumi heyeti zatidevletlerine de. l>ulmuştu. Çiftçinin bilgisi, c.ski i- itibarile iktısadiyatında bir inkılap ol- ~ alk~ ihs~edar olduğu bu ban ğildir. Tasfiye •ekline naz~an iyi 

d
. D muştur , liye iddia edemem. Baı ta in- ın tanhçesınden bahseden ra - d' R .. 1 b" k d' 
ı. edelerinden öğrenmitti. Hat- kılaptan ne anladığımı arzeım:,tim. Ne poru izah etmeğe devam ederek: ır. apor t

0
Y e ıtme te ır: 

rindeyiz. Bu ruretle müzakeremize rin saygılarının arzm11 1->d•nizi memUT 

mevzu olan meselenin her iki taraf etmiıtir efendim hazretleri. 
ta daha azdı. Al atı zirai ye ise ip- nüfus, ae sennaye, ne teknik ;ı;ı,arile - 400,502 lira mevduat kami _ ( Ş~ veya bu fikir üzerinde istik 
tidai bir ,ekilde icii. Tohum da ta- yapıcı n yarabaı kuvvetler henüz bu len mahvolmu•tur. Bu bank. rar hasıl olmamıtlır.) 

için gösterdiği mahzurlar ortadan Tütün konıreıi reisi 
lktısat Vekili Mahmut Celal 

kalkmıt olacaktır. 
mamil bo 1 kull d • h inkılabı YUkaa getirecek kadar inki·J . T anın e zu mut, an ıgı ay- ele • • F-'-- .- zımmetid1'r. Alacag-1 vardır B _ B" ·· d h t 

d 
e meımıtir. aaat ziraatte de inL°'. orcu utün mev uat ma 110 muftur 

van te enni etmi•ti. ....... ··ded'k ' 
Anadolu tabirile, kullandığı ö- =~1ı'!:~ o!i:':!' i~~~ndeb~~~;::::-. ;or, di~:~ı::ad!Odboig.nrulirdaeg!<ı.aldlıı·r·, Galip Bahtiyar Bey raporu bi • 

Raporlar İzah edilecek 
Tüccar eline gelinceye kadar ANKARA, ıs (A. A. )- Bugün ilk 
Efendiler, t?plantıaıru yapımı olan tütün kongre • 
Ameli ve heı iki. tarafın birflen men- sınde hazır bulunan zevat arasında milli ktiz kullana kullana yı.:mruk ka • lenmi,, denemez. b k tirdikten sonra tetkikatını irticalen 

clar kalmıth. Toprak ta, kimyayi ~i~e nveta aıar kalktı. Türici • ":n .a sermayesini tamamen bitir- de anlattı: faatlerine, dileklerine uygun bi• neti • bankalar mümesıilleri ile Alınan ve lran 
ceye behemeluJ vasıl olmak a:mıinde Büyük F.lçililderi müıteıarlım, Lehistan, 

zirai tahlilleri neticeıinde unnet - yenıa k?yluye karşı duyduğu hi•lcr ta· mıştır, borçlular alakasızdır, bazı - Bütün mevduat mahvolmut • 
lig ini kaybettiği anlaşılmı,ltr. ~izhar . e.d~iıtir. Atar, Tür\c borçlar müruru zamana da uğra • tur. Mukabilsiz borçlar verilmiş • 

bulunduğumuzdan mevzuun dağılmama- Bulgar büyiik elçilikleri atateleri de ha-
ıı iç.in bazı izahatbn sözlerime ili.ve • zır bulunuyorlardı. Memleketin muhte-

Memleketimizin topraUann • de~leb . kendı ışlerıni yapmağa baıla- mı~tır. demiştir .. Bu sırada şu se!- tir. Dosyalar yoktur. Bazı dosya • 
dıgı ".akıt kall<mışbr. Butç·-'- (25) mı' I 1 "k ld . 

('a hamızı fosfor, ve potas vardır. y ı '--Ik """ CI' yu se ı: !ar tamam ile ortadan kaybolmu•-
ıini faydalı buluyorum. lif ~ıntakalarından kongre hakkında gÖı 

Muhterem heyetinizden iıtener. yük- tenten alika ve kongre mesaisini takip 
?n il'& "" :nışbr · Bu kolay değil • T 

fakat azot azdır. Nebat bütün ih. dır .. Eı_ı .~u!ıim nokta koyl!i, efendi -- Müsebbipleri, mÜ!ebbipleri, tur. Bu vaziyeti tarif için kelime 
sel. hizmet, tütünün çiftçiden tüccar e- huıuı_unda ~~ar edilrn ar:zuya cevap 
line gelinceye kndar olan munmelde- verebılmelı •çın lktısaı Vekili Mahmut 

l iyaçlarını bu topraktan alamaz. sensın so~uttlin samimiyetine inanmış- - Cezelandırılmalı. bulamıyorum. Tıi.lıin gitmİftİr. De-
1 l eİ>at yakacak ıey bulamıyordu. tır. k~eclıste uzun müz.-ıkerelerdt:'n son- Müthiş bir liste vamına imkan yoktur. 

rini , anormal iskonto ve iıkarta tat - Celal Bey tarafından söylenen açılıı nut-

1927 zirai anketinin verdiği {~92'7, ~anunu diye bir kanun ç.ktı. Heyecan çok artmıftı. 
b~tından kurtaracak yollar bulup teı- ku ayni zamanda Ankara ve htanbul 
~ıt etmektir. Tütün tüccar eline geç • radyolan tarafından netredildiii gibi bu 

r
•kama göre memleketimizde hek- Galip Bahtiyar Bey, mulr.abili te ' ( Köy lr.anunu minat alınmaJan lrimlere ne kadar Senihi Bey - Banka iflas et • 

tikten ıoara ne ıuretle ve ne ft!kilcle it- açılıı ceı-inin muhtelif aafhalan da a-

tar başına 670) kilo hububat dü- Vaktiniz olduğu zamanlanla bu ka- para veıiltlifini ,öylece anlattı: miştir. Seddini, tasfiyesini, müseb-
lesnesi - Ye dipr bir tabirle - tipi- lınmııt1r. 

:ıüyor. Bu Franaada (1300), Al- nunu okumanızı rica ederim. Bu kanun .,, biplerin tiddetle tecziyeıini iste • 
zasyonu meıeleıi, bugünkü mevzuu - K.........,.W. yarmlıi içtimu bu k-ırre-
muzun haricindedir. Bu k,.ım itleme ye .._ v-'f °""' alıeı ve satıcı mu-

manyada (1600) dur. Yalnı.ı: hu- köye düzen, nizam verınittir. Buka • l' - ''!ülliı süt ,irketi için 28 bin rım 
bubat değil, diğer nebatları da nun (ıSO) kitiden az olan yerler ı,. tat- ıra, pıyangocu Acem lsmail Elen- . 

tanı ıimdilik mutat tekillerde d•vam e· ralıluııılarmm arzu ettikleri takdirde ra-

.
1 

d b'I' . Ç bik edilemiyor. Fakat kırk bin köyden diye 28 bin lira, Heykeltraş Kenan Belediye muavini Hamit Bey --
debilir. por1......, izah -lerine •e raporlar ha-

Ancak, hakiki v,.e raıyonel iıtandar- rİcİllde umumi lurette noktai nazar tea .. 
teşmı e e ı ırız. ünkü muayyen d t b.k M 1 h 

dd 
. d . yarısın a aı. ·. ediliy.,r. Mes•'a köy- Beye 28 bin lira, Mösyo" Volle 90 ese e akkında heyeti umumiye 

ma eı gı aıye topraklarımızda de orman yetııtınnek, yollan • <'acla • h"- · d' N kar ' 1 
eksiktir. ~· aıı yapmak, mahsulatı ;;;tn;aı. ;. bin lira, M. Frarera 25 bin lira, pi- ıuum ır e ar verırse o, 

0 
ur. 

diaıyonun, istihaalden itibaren malı • tisine haıreclilmiıtir. Oğledcn sonra da 
ıulün takip edeceği bütiin ııafhalan eler- encümenler toplanarak çalı~nuya ba~lı-

B d b 
pazar ku ı. k - y~ngo İ•İne 69 bı'n lı'ra verı'lmı' •tı'r. Stavi ki rezaleti, hiyaneti vataniye pif etmesi icap edeceğine göre, alaca • yacaklardır. 

un an aıka memleketi bat- çın • nna.., oye ıu yolları yap- y ~ 
tan _ba,ta hayvan hastalıg" ı istila mal< bep koy kanunu.nda musarrahtır. Mevzuat haricinde i• görülmü'. Dr. Hikmet Bey ayağa kalkarak 

U .. Bu kanun l•mamıle tatbı'k adı'lı' nc-, T bag" ırdı. 
etmıttı. zun muharebelerin is- k_oy bayab tamamen tonzim edılecek ~- tür. Banka müdürü kontrolsuz bı- • 
tilaların , ihmalin neticesi ol~rak br. rakılmıttır. Yolsuzluklar yapılmıt· - itte bir Staviski iti. Bu rapo-
z~r~at bu hale gelmitti. Sonra, Bütçenin müsaades.i niıbetincic ı tır. Banka süt itine girmittir. Bu- rJn yeri burası değil, bunlar müd-
bızım memlekette iklim itibarile raluız ~lan ~'!{!ür; toprak vermek':. rada belediye hesabına 32 bin lira deiumumiliğe gitmelidir. 
de çok fark vardır. Memleketi tunu ··y1·~~ ~ cleyleti açmıtbr. gitmi•tir. Memba •uları ı'•ı'ne gı'r • Kemal Bey - Raporu nefretle 

Ko unun, 7.11"-I bılgisi eluikt'r z· T o y d' 1 d ı T 
mizin iklimi çok mütenevvidir. Ki- raai meselelerde devlet köylüye ~ok ı- mittir. Şirket borçludur. Yeni harf- ın e im. • ayyare itine kadar va 
lometrelerce giderken muhtelif don etmittir. Tohumluk, alatı zir .Y"r ler çıkınca yazı makinesi ticareti- rıyor. ihaneti vataniyedir. Nasıl 
iki . I d f d'I' B 'ki' ve saire da,;.,tmıtbr Düı-·- · .~;e heyeti idaredir ki, bunları ao"rme • ım ere teaa ü e ı ır. u ı ım a· • ··- >s.W.11 ne girmittir. Makineleri getirtmek " 
ihtilaf memleketlerine miitenevvi her 'eyi tahrip ebnitti. Bağcılık ha· üzer~ Volf isminde bir Almana te- mit, nasıl müdrmüt ki bunlan böy 

h 1 
. . :L •

1 
f raptı. Devlet bağcılığın ilerleıne•i içm le yapmıf. Bu kadar idaresizlik gö 

ma su yehflırmek itivan e ay • güzel fidanlıklar yapmıştır. (:t,S) mil- minat·ız olarak 90 bin lira vermit- rülmemiştir. Bu ihaneti vataniye • 
dası var. Fakat çiftçiye de güç • yon asma, (6,S) milyon meyva fi<bıu tir. Volf makineleri deiğl, bir çivi d' 
lük veriyor. Bu mütküllere rağ • dağıblınııt.w. bile vermemittir. Banka teminatı ır. 
men Türk köylüıü ötedenberi e· Çay yetiıtirmei< için fidanlık yetiı · nedir, bilmiyor, nihayet Volfu ge- Cevdet Kerim Beyin beyanatı 

.. • l · · tirilmiıtir. Bu yardımlar devam ebnek- C d K ner1ısıni kaybetmeden ge Mlflır. teılir. Nebat hastalıktan ile d~ ,iddet· tiriyorlar, idi bir deyn senedi alı- ev et erim Bey - Banka 
Başka zümreler, yalnız kendileri • li mücadele ediliyor. Devlet elinden yorlar. Halbuki Volfun Almanya. hangi senede, hangi fahsın memu~ 
ni d~ünüyorlar, köylüye bııkmı • geldiği kadar ziraati makineleıtinneğe ya gidecek elinde 90 lirası bile riyeti zamawnda kurulmut oluraa 
Yorlardı. Köylünün çalışmaaı, ta- çalıımıım. Köylünün elinde ll'lpan, a- yoktur. Bankanın kasaH Volfe a- olsun, belediyenin sermayesile te • 
bii iktısat dedikçe iktuat faali • di, iptidai sapandır. Mem!ekett~ pul - çık bulundurulmu•tur. Tayyar'· pı'- essüı etmiştir. Banka batağa çevril 
Y t .d. d :.ı. • 1 k ·• luk siyaseti kullanılıyo< . • ~ d'k 6 · e ı ır. Ken i intıyaç arını encıı P yango 1• •ı'ne gı'rmı'ttı'r. Acem lsmaı'l ı ten s nra o vazıyetteki müease-

h 
ulluk imalathaneleri açthnıttır. Bu- T d ~.'- sulü ile ödüyor. Çarşı, pazar gün kendimiz pulluk yapıyoru7. Hariç- Efendi ve refiki Nazmi Efendiye teye paramızı mev uat olarak bı-

ıçın mahsulü yapmıyordu. Aldığı- ten gelen pulluklara fazla gümrulı reo • 4{) hin lira verilmittir. Hiç bir şey rakmıtız. Bütün bu hadisat birden 
nı evvela vergiye veriyor, !<alanı mi alınarak yerli pullukla reluıb.!ti me- alınmamıttır. cereyan e;memif, banka bir ham -
kendi yiyordu. nediliyor. lede dütmemif, kurulduğu anden 

A,ar belası Köylünün elinde (1,400,000) ali tı zi- Bunlar apartıman yaptırmıtlar • itibaren seneler içinde ceste ceste 
. Köylünün üzerinde ~şar d:ye bir be- raiye var. Bunun anc.ık (15) bini ma- dır. Refikasının üzerine devretmiş d " .. t" Ş'k• 1 k . 

la d ô d _L__· b · h h kinedir. lerdı'r. Bu vazı'yet kar•ısında eskı' ~f~U' ur .• 
1

• ayet er a setmemıt 
var ı. te enuerı u ver,,.ı em .u- • mıdır? Etmı•. ııe ne tedbirler alın-

b-ıtan hem de dig"er mahsulden alı- Ne kadar fazla makineye ihtıyaç ol- m 'd'" F 'k B · b ı] T 

d 
u ur aı ey gene lf atın n mı•tır. Beledı'ye sermayesı'nı' nı'çı'n 

ttıyordu. Aıarla beıaber bunun usulü uğu görülüyor. b ak 1 lı H k 1 · · b J T 

ğınız kararlar bunun mühim bir saf 
hasını da izhar etmit olacaktır. 

Efendil.,.., 
Tütün gerek ziraat gerek i1lcme ba· 

knnından "travail nöble,, aıil siy de -
nen mesai neviden çalıtma satim~ muh
taç mahsullerin en başında gelir. 

Yani ekiminden itibaren her safha-
11nda büyiilı: vukuf ve huıuıi dikkatle 
~nimsenerek çalıımayı İcap ettirir. Hiç 
b?" ~o~ mahsulü çiftçi ve iıleyici
".ın .. tbmalmclen .. veya bilg4izliğinclen, 
tutun kadar mutee11ir değildir. 

Milletimizin, tütüncülükte cihana 
maruf ve asniardan meV?'Uı yüksek eb· 
liy~t ve kudretini daha zi;ade inkitlll 
etbnnek ve alıcılanmızm takdirlerini 
kuvvetlendirmek için mühim ol:ın her 
ıeyi yapmalıyız. 

Bu itibarla bu mesele etralında top 
lanan bütü• mahzurları ortad.ın kal .. 
dıracal< isabetli kararlarınıza haklı o
larak İntizar etmelıteyiz. 

Aziz arkadaılar, 
Tütün meselesinin memlelretimiz ik

tı.~diyabnda İ§lal etıiii mühim meY • 
kii vehlet- nazara alanlar, kongre • 
mizin mevzuunu küçük görelıilirlet', Fa
kat İş ve bayatla yakından tema11 olan 
!ar, bu küçük gjbi görünen mevzu un 
mühim ihraç mahsulümüzün ılevaınlı 
milyonlarca vatandaıın hayalmda ve 
inkişafında ne mühim bir rolü oldu -
iunu tamamen takdiro~ tereddüt etmez
ler. cıbayeti olarak mültezim uıulıi yerleı- Ziraat Bankasınm çiftçiye ..erdem ır 1 mıt r. ey e ıfı, u yo sı;z kontrol etm~,tir. Bankanın mec-

miıti. Devlet güya köylü<!en mahsulü- fazladll'. Şimdiye kad•r ( ı30) milyon lukların parlak bir nümuneaidi,·. )isi idaresin'ae belediye mümeuil- Bv itilıel ·• • 
1• d fazla H il it K B C · H hi-t L,,_,::_t-ür. Mllh

1

• --~:.-. nun onda birini alacaktı. Fakat bu ı2,5 ıra an yarılnn yapmııbr. Tohum e <e rat enan ey, azı az- leri kimlerdi? - .. ~ - .. -
Ye geliyordu. Atan alelelıser devlet ıslah iıtasyonlan da çalıtıyor. T o- retlerinin muhtelif tehirlerde hey- tinize bu büyiik iti<! büy'.ik ...., tam mu• 
cihayet etmez, mültezimler v~sııuile humlar almıyor. Bunlar üretiliyor. kelini yapmak Üzere bankaya tek- Belediye muavini Hamit Bey- vaffaluyetler temenni ederek kongreyi 
alırdı. Müll<!zimler münaka.a it .. köy- Pamuk, ipek, böcekleri için ele nlah lifte bulunmuf, teminatsız olarak Bu huıu•ta izahat vermeği çok ar- açarken diğer bir vaziyefi de ifa etmek 
leri sabn alırlardı. Vergi ay-n ciba· istasyonl .... açılmııbr. Bunlara anz o- zu ederdim. Fakat bugün için ko- iıterim. 
yel edilirdi. lan haıtalıklarla da mücadele ediliyor. 28,500 lira çekmİftİr. Heykeltrat 1 Büyük ecnebi ıirketlerin muhterem 

U h k b·ı· nufu acag"ını tahmin edemedı'm. 
Bunda öl·"ıürken yapılan bileler zun sabırla, ısrarla mücadele edili • unun mu a ı ı on para vermeınit mümeMilleri, huzurunuzdan aynca ,~ Hazırlanamadım. · du meşhurdur. Me.eli. meyva ağılcudan, yor. tir. M. F rareraya 25 bin lira veril- ınemaam.r« l'UJ'OI', huzur n huluıu-

bost.ndan •tar vergisi nakit o!arak alı- .. Meseli. c~~Pkıı gelen çegtrge ile mİf, guya belediyenin aaansörünü Cevdet Kerim Bey: nuzu mufl-el< -..faatlerimi7.İn doıha 
nırdı. Faı...t daha zalimane olurci1ı. Ek- mucaclele edilmittir. Komıu cı..vletlerlc sağlam ~lan bailanmaa İçin em-
seriya köylü hı.ra- satarak •ıar bu huıuıta anla.,ımı,tır. Bugünlerde yapacakmıf. Olmamıt. Nihayet ken -- Mahvolan paranın bir /r.umı ıaiyet amil• sayıyorum, Sizle.... ayn _ 
verıris.ini Terirdi. Yüzde ı2,5 verilme • meclisten yeni bir kanun çıkmak üze- diıini çağırmıtlar. Bankaya ayda şehit fı..lkının vergisi ile lıô.sıl ol • ca tetekkür eıler.ion. 
ıi liznn gelen ....-gi dörtte bir rusbe • redir. Bu kanuna söre hariçten mem • 10 lira vererek borcundan kurtula- mu~tur. Bundan baf/r.a tli.ğer müea- Miizalrereler 
tine çık.dı. Mültezim denildiği vakit lekete gelen nebat mahıulleri , hayv.an· cağını ıöylemittir. sese t•e halkın mevduah varılır. ANKARA, ıs (A.A.) - Tütün kon-
~!'tıra zulüm gelir. Aıar, bir v..,..i de- lar muayeneye tabi tutula«<ktır. Hari- Kabahatliler, bilmiyorum, müruru ..,.,; -.isine betlamıttlll', 
gıl, yaYaf Yll-t la"mayeyi yiyen bir ı'!J.'=-" malııtaller ele ınuayene edi- 12 bin lirayı kim almıf? zamanla takibatı luuwniyeılen /r.vr ~ye giimriik inhi....ı.n, z;. 
teY olmufta. Köyleıde mütednil ııer- 12 bin lira da birisine verılm!f. L- 1 nıat nltiletleri ••Ankara, latanbul, fa. 
maye hb ıtı. Hayva l . tutsalar bile bu raporu ma ........ a ı mit, Tnıltzon, Samsun vilayetlerin • 

Ziraati tetkik ederken köyü de tel- n ann ıslahı tır. Kimdir, çıkaramadık. ali~eye vermeli, bizi aldatanlar, bu elen 34 murahhas ittiral< ekniıı:r. Kon-
ı.:k __ ı_ • .,,_ On H~ranlann ıslahı mesel-i'- de L ... K d • ., ":' ı;t._.. ~~;,__L un için biraz iç let ugr&flYor. Ayn bir k - "' """ı - im ir bu esrarengiz el. ses- yol&uı:luklan yapanlar efkarı umu greyi ikbsat vekili Celal Bey, bir nu-
ümaa meu """"" -setmeı. lizım • mı titr. Nizam 

1 
.. anun Y.a~ı • leri. L. • d h • ol tukla açmıf ve Reisiciimhur hazretle-dır. Afal' y&Y .. y ..... -ı.ıı.ette .,. . L__.___ naıne er vucuda getırıl • mİ)e müvacenesın e ıç mıusa B aıflar belirtmeie baılamıttı. Hall>ulı:i lllllf,h1r'-~-aıYl!n' cleı><>iarı, inek a- Mecliıte ııaleyan gittikçe artı • manen cezalanılınlmalıdır. Dahili- ri ile B. M. M. rei•i Kazım ve aıve-

1 k b
. ruf 1-

1
- • _......,ıdi ,...-, , ~-anıt ır rd Cal el kil ismet Pa•alar hazeratına kongrenin 

mem e et ır 11 mem ""'eti ..._;. r. 0 akt · yo. u. İp Bahtiyar Bey devan1 ye vekaletine bildir im. ' 
Mültezimler çok para kazandılar, yav.. u n. al~ üzerinde fazla tafıiliit ettı: saygı ve tıWmatının arzedilme,ine ka-

d 1 
vermek utennyorvm. Malı t, e.ı.i Mehmet Ali Bey - Bankalar lk rar verildikten ıonra bugünkü ruz • 

yavaş zeıtgin oldular. Ana o unun eı· ziyetle yeni yapılan -·ı-~ .... _ _va- Müd .. ·· h k t' b 1 d · ·~- 1- • ·ım· · raf dediğUniz bir kısmının menşei mül- tinnekti y . ~,...., •- onune - urun are e ı pyanı dik tıaat vekiletine ağ ı ır. namenın muzao.ereıme geçı •thr. 
tezimliktir. ge r. enı yapılan bütim lııun kattir. idarenin tezebzübü önünde intihap neticesinde umumi reisliie 

lar bizim verdiiimiz verırileıe -..1
1 

: ı· · 'd d K Cevdet Kerim Bey - Bu ban • lkbsat vekili Mahmut Celil bey ve bi-

. 
Köylü bir tarafta kansı, ç'X:ukları yor. y-ı ..• yenı· -'-- bir ... '""-a- 'm .... e-• • dmecAhı&t ı are en ara Mustafa za- · d 1 d A k b 

1 
......, """ _,. • • Tah ka bizı o an ırm .. br. rtı i • rinci reiı muavinliğine de Glen Taba· 

ı e bın müşkülat ile tarlasını ekiyor. ı:uu bahiı değildir. .e m~t, ir Kevkep Beyler is zimle alakası yoktur. Miu.na, Adol ko kumpanya.. lzmir miidiirii, umumi 

ı.T.~rk lcö."ylüıü y..,a, yavaı eıir oldu. Çün tıfa etmitlerdir. Müdür, cu··retm' ı' art r- · T''-'---"'- · 1 • den u ı de Gençlik le böyle bir iıW..-ra7. wan • t t fa, Bodolfa kaıuuını açmıf, minen katipliğe tle ;.....,... mıumn erın 
d' e ın n sermayesi gidiyordu. Ken- k '~ ırmıt U', Hahil< Bey oeçilmiftir. _ınden daima alınmış, hiç kend;ı1<. ve • mağı düşünmez. bütün yaptı lammz, K tecziye edilmelidir. Men.ubi,.eti • Bmn , _. -c0 leria ayn • 
nlmenüı olan Tiiri< köylu"su" su"' ku· neb·nı· Türk yapısıdır. Bugün ıneıela astra • . - ":°unun pençesine veriime- miz do)aytsile Dahiliye vekaletine .___ U • ...., tütllnlerin alım sa 

.... _, k ( ·ıı k 1 H ld -...-
11 1 

•t • ~w~aza ederek çalıııyordu. Fakir, - ğan ürlderi yapılan Karagiı oyun- ı. eı>sı meau ür. sesleri. de bildirmek lhundır. Her iki ve- tım ı.zlan ve en mu•"'* itlenıe te-
fi! duımüttü. Fakat luınındaki aStllebo, tarını yetittiriyoruz. Bu bizim için bir Galip Bahtiyar Bey devamla: killet te tabii harekele geçecek, mü killeri, ..-zuat ,.. teminat Te teklif • 
ruhu~~aki kuılnıte balet gelmemitti· kazmnsm. cak teri tetkik etmek üzere iki encümen ay. 

Türk köylüsü dejenere olmamıt • O~ da ıslaha ç.ılııılmakt.a • - Şimdiki vaziyete gelelim. Ban sebbipleri araya tır. nlmı' ve bu entümenlerden birincisine 
tır. Ben bu zümreye mensup bir Türk d~r. Bir kanun yapılmı,br. Fakat yeni kada 5 · 6 bin lira vardır. Şerif B. Calip Bahtiyar By - Esnaf Ban lstanbul ticaret odası ttisi Milat, iJrin.. 
0 1 rak oöylüyorum. Türk köylüsünün ~ır o~n ~nunu da ınecli.ıeu çılmıak zamanında yeni heyeti idare inti- kasını levhasını taşımamalı, ismi- ciıine de inhisarlar müdür muarini Mi-
~faletine bir misal olaral< 1927 ıahri- uzeredir. Zeuteknik profeaörlerinden Ve hap edilnıi•tir. Şimdi müdür Ra • ni almalıyız. tat, Beyler reiı ıeçilmitlerdir. 
nnin bazı rakamlannı ele alabiliriz. Bu belman celbedilrrek mÜ•tal<bel onnan T Encümenler yarın ıaat 9 da mesai-

hrirde hııhaltet 1ı .. .tabndan gelir .,.. 11lahatı hakkında bir plin yapılnuı • sim Bey zade Hamdi Bey dürüst Mecliı büyük bir galeyan içiu • ]erme beflıyacaktır. 
•••r.ılk aile befma nsati ı92 lira dütü- ıır. Ağaç yetittinnek için çalı~1lıyor. çalıfıyor. Ne yapapcağını sorduk. de raporun Dahiliye ve lktısal ve- T a%İtn telgrallan 

du. Bu aile bet kitililc olarak ka - . A~da ağaç yetitn>ez, derlerdi. Devam taraftandır. Tasfiye edilir· ki.leline arzile müsebbiplerin tid • ANKARA, 15 (A. A.) - Bugünkü 
edilmi,tir. Bu aile senede (192) li- Şon.ıli mılyonlarca fidan yetitmiı bir hal se belediyenin alacag-ı gider, diyor. d<rl• teczı'ye ve meydana çıkart\. içtima esnasında Reisicüınbur Hazretleri 
eliri var. Bazı viliyetlerdr aile ba- dedir. - ~ 
(66) lira bazı viliyetlerde de (700) Buğdayın ıalalıı ---M•~-----·------ mıosına karar vermittir. ile B. M. M. Reiıi Kazını ve Baıvtkil 

a düıüyordu. Buiday en mülııim malııuldiır. Tür • sele timdi esaılı surette yeniden tetkik lanet Pqalar hazeratına atideki tazım 
1927 senesi kurak bir sene idi. Bi. kiye, iy.i buğday ye~tiren -'clret • ediliyor. J telgraflan çekilmittir: 

n~enaleyh diğer seneler ha11latı yüz • lerclendir. Evvelce yiyeceiimiz et.me • • Ziraat sabaanda yapılacak d.t.a çolı: apon Büyiik Gazi Mustafa Kemal Hz. ne 
ek (50) fazla tahmin ediliyor. O nıkit ğin bufdayını hariçl<on ıretirtirdik. Şim- •tler Hrıhr. Bu -ı.ı..t loöylü - Çiftçiden tütün ıılmunda tatbik Te Y•I· 
(192) lira iki misli oluyor. Yani Tiiriı di kendimiz yetiıtiriyoruz. lekelidir, ziraat -ıeketidir. Mem. Mı"safı"rlerı"mı"z nız milyonlarca lıallumua delil ayıaİ za.. 
öylüsü aile batma günde bir lira ka- Buiday tohumu ııı.lalı ediliyor. Bun- leket.~n _nüfusu. içinde on milyon Türk manda alıcıyı ve memleketin yiiluek -

elan baılıa da selviler yapılmai• çalııı· koyludur ve .zıraatle meıguldür. (Ba•• ı inci sahifede) faatierini de ııeneden aeneye dalıa fula 
Türk köylüıü lıyor. Bizim köylü borçı.n kurtula • ~.u on mılyon Türkün vaziyeti dü- lılanbulda gördükleri miaafirper • ızrar eder bir genİflİI< alauı olaa .--1 

h Yor Ç .. k" ali · zeltılırse memlek t · · f d d K ı'- 1·onto ,,. --1--~- Catlıib- aiMy.t 
Bu a•ar kalktıktan sonra y_apılan "" mı · un u zav mın aermayc1t yok- · ' e ıçın ay a ır. öy- verliğin hi.bralanw unutamıyacak -~ - ı, .. ~ -• ...L!...: _.. ııille. 

' H lb k kalk tur. Hannan biter bitmez, hemen sat- I~ ne kadar ..ng;,. oluna, 0 kadar i- ,,...,_ -- ..... • -•p!arın neb'cesidir. a u ı atar - bu 1 y t ' 1- a)-Lil' . lannı oXylemı'ttı'r ,_ .. _ ......... ..l-L L--"- A-L-.. . 'd' T .. k köy maga ı:nec r o.uyor_ .. Fakat bu;rdaya ı ne ıce...- - ınz. Memlekette köy- - • ,._....., --- -•- ... • 
.. dan eYVel V.1Zİyet fecı 1 ı . ur fi t •-'·dir edili K- cüliik cereyan< aç·'--,br. Bu-y"L ül' • T-'--·· _ _,_ J .... ta 

1 lilt6ıt ...... darin say-llı(j ıcfil bt'r halde 'ıd'ı. ucuz ya ""' yor. oylü bu il· nam - Dün aktam, ....-uiya- a • • L-~ - • • kı zamanda, malını sabnasın diye ted- ı.~~nuzden biri de k?rcülüktür. Köy- Am' 1 •-- - --m -• elmit· 
Memleketimizin nüfusunun cogunun bir alınıyor, yani köylü malını ratma • lunun satın alına lıabilıyeti çoialdık _ pon sefiri tarafmdan ıra tere" tir. 

.' •lesi itibarile köylüdür. 1927 tah· sm fakat terhin euin, buğday bir po. ça beynelmilel iktısadi sahada da IDeY• fine bir akpm ziyafeti verilmif, -'e~"!~ bai n say111anmla anederim 
rı •n sılıhatU membadır. Bütün ra - liçe halini alon. lıte ıilo bu "azife- kiimiz yükselir.,, gece de sefaretbanede bir IİİYare "" -
•nıı .. ,., malümatı bu tahrirden alıyo • yi yapacakbr. R 8 • d 1 teııtip edilmiftir. Siivareyi geç vak- Tüiün kongrai reisi 
\. Etıı., boıtka bir memba yoktur. Kanunu çıkmıttır. (4) silo, (6) am- ecep ' 10 ers eri te kadar devam~ balo takip el· lktısat Velıili Mahmut CeW 

1, 1~;...,.lcltetinıiz~c plışan kısımla,-~- bar yapılmı\'~ır. Köylü buğdayını he- M. T. T. Birliği U. katipliğin· mittir. Büriilı Millet Meclisi Reisi Kban 

Bir Staviski 
Hadisesi daha! 

(Batı 1 inci sahifede) 
Meçhul ,..ı..ın, ayni mahkeme ta· 

rafından bundan bır ay evvel, emni
yeti suiistimal cürmü ile üç aene hap
ae mahküm ed.ilen mefhur dolandın -
cı Rot« oldufu anlaplmqtır. Deı·h•I 
celbedilen adliye hekimi, Ro,et'i bir 
peykenin Üzerine yatJnntf Ye tedaYİ -
ye ba,IMnıfbr. Kan mebınsleıt ~~ 
ta ve elbiseaile yeri 111 'r•!ıte idı. 
Hatırlardada ki, R-1 - defa uç 
&ene ""- aıaWnlm eclikllfi sMDan: 
' Madem iri, m u '!- eclild!n'! bu i t 
kanla t...;al•• c wkt••n dem.iştı. O .:.a. 
......,, m.- ... tehdide ehemmiyet 
·- mirti. R~ Roııet, bu asrın ip .i
d- do çok aloisler yapan n.zaletl~r-
1'! Jı~ini tanılmıt . ve m~ur olmut 
b.~ ~y~ı. }kbal zırvesine çıkışı, baı 
d~H!"Uruc~ bır lÜratle Vaki olduğu gİ 
bı akıbetı d e 5t · -'-., ·nk· • . avıt.K.ı n1 ıne benzf" -
mıştır. Maamafih, R0tet'in dolandırı 
c~lık hayatı, Ötekinden uzun siırmu~ • 
tür. • 

Melön'de doğmuf olan Roşet, o ,e. 
hirıle garsonluk etmekte iken, küç ··k 
bir miras .ayesinde hesap taluil ede -
rek Kard banaluına memur edilmiı -
tir. 

Daha o tarihte maliye<:iliğc lıar;ı 
.. +iade Mlidat ve heve. duyan Ro -
tel ~aadufa ı.u bankada kendine 
meYld Y•,_.. ,,.. dir •ıac üztim manaz 
kaldığı takıNtt- iatifı •• ... naı1ı: r-
rine geçmek çueeini .......,..,.__ 

Bundan sonra, merkumun winncdı
ği hiç bir karanlık i• kalmam!' ıı!bi • 
dir. Bununla beraber R°'et, hıç bır za 
man ta1-n ittiham ed.i'memiş ve '\n· 
cak ı 908 -81indedir ki, ilk defa o
larak iki vuz milyon liralık bir dolan
dıncılrk töl.aetile ceza mahkemeainin 
kartNID& çılımıttır. 

O saman azun aııii.ren bu dava ne • 
ticeainde üç - haoae mahküm edil
-it ve hükmü i.tinaf ederek, aiyaai 
•e gayri aiyaai ..,ııaaın nüfuzlan say" 
aisode lıriilı:mün infazını itila müddet 
tecil -U...efe muyaff•k olmufhır 

Bu adli -ı-. parl-nt~a 
derin .m.Jer Y•PllUCfll". B·maa ü.sert
ne iotinaf- de ma......_ ..,_ Rotet. 
tezvirata .aparak bu eefer laülmaii -
yiz etmiıtir .• 

Temyizin lcararilc, davanın Ruan 
mahkome6İne iade edildiğini görün • 
ce ı9ı2 aeneoinde tagayyüp etmit 
ve' gıyaben de gene üç -ye mah • 
küm olmuftur. 

Harbi mnmnide, Rot«, bıyeneme 
müMear i-i akmda otoınol>il kıtaa • 
tına rwler olarak hi-~- Me 
:zu- R- .. llrine gelip te bnu ile 
göciııftiiiü _....., lna kadma Fran • 
us adlö,o orirı d...., -fret ettiii cihetle 
eV9eli. Net7wok'a oradan da Meluika 
ya gittiğini ve rnahkümiyetini orada ha 
her awbjftN AÖylemi.ıir. 

Yine ifack.ine na-zaran, Mek.aika · 
dan da Atinaya geçeTek burada da 
harbin ilaDIDI baher almıt ve bazı kim 
selerin tavsiyeaile, harbin _...nu bek 
lemek üzere Vivnaya gitmit, fakat O· 

rııda temf edilip iiaera lcarara:ilıına 
r.eYkolwımu.- da, u.hle Yeeikalarla 
hu karargahtan kaçarak Fransaya don 
müt. ve mÜ9lear ismlle amere alm • 
mıftn'. 

Mesken tazminata 
ANKARA. 15 (Telefonla) 

Bıitçe Encümeni Barem kanunun· 
da terfi müddetini doldurmadan 
bir derece yukanki memuriyete 
tayin edilenlere eski dereceleri üze 
rinden mesken tazmiaab Yerilme
aine karar vermiftir. 

Devlet demiryollannda 
ANKARA, ıs (Telef-la) -

Devlet Demiryollan Zat itleri Mü
dürü Şevket Beyin vuifeaine, 116-
rülen lüzum üzerine, nihayet veril-

miftir • 

~e~c-ep-.... r::e:-::y gitti 
de: 1 ~•n kısnn nısbeti: Çalı111nlar yuz- ıne~ satmıracak terhin edecek, para a- de.n: . P..., HUl'etl..m. 

u (J:) •çalı ınayanlar yüzde (60) tır. lacak, borcunu ve~~k'. zamanı ı:elıli- Recep Beyefendinin inktlip enı Bugün l>ğle üzeri, Japon Amira· Tutia lllüci ve abcdannın mÜIMalil· 
•up <:ı ~un (32,5) ziraai mesleı!e men- ği vakit buğdayını ıyı fıyatla aat.cak • titüıü derslerinin birinci forma • 11 tarafından ıremide bir ziyafet lerincl<ıa _.eı.ı..., bugiin Aakarada ıvp- C. H. Fımsı Umumi Kitibi Re-
ı.,., d ' ) sınai mesleğe, diğer kuım • ,,.en'lecektir. lanan k-renin umumi ~eti zatldn· ep Bey diin akpmki trenle Anka-

a nıeın 
1 

, tır. k ıldı. ları cumadan maada L- ..,;;., aut 1~1-' der •-- ı...."-erf:ı•bıd ur, tüccar, serbest ı.ıes e" Bundan ba~ka bir anun yap ncr •- .......... _ •. -ne ur • • ._":'!tir~~!_~_ .• ~ aya ııitmittir. Recep Bey, fırka.er-C:L=~~·~~~~~~~~~~.ı............:::.::n::::..ı.......:.ı~-iııli"i.ı.ıo.Jılliılax....llıı..:....L~l:6~:...!:17!....!a~ra~ı~ın~d~a!_!8~ir~lik!' ~aı~er~k:e:z~in~-:.ı_~M:!!!iaaf~~ir_::.J:ap~a~ıp:n::_;d:ooan~~ma::='.•ı:n:m.:..L~~~:!!!:..!!-~--!!!.!•~ ........ ~~............,~~~:..l.i.Ji,:.;:;..:;.:;.ı~ı..ıı.t.ı~hıadaıı..teaı:İ..Jlı.I...._ 
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SIHHATINIZIN KASASIDIR. 

J. ü k s Değ i 1 d i r. 

Mücevherat •e ltıymeUi eşyanızı banka ve 
evinizdeki kJlsalarda muhafaza etmekte 
hakl..,ınız, Ç1JnkJ 1 muhtemel bir hırsızlığa 
veya zlyaa ka1$ı ken<linil!i müdafaa et· 
meniz labtrdlr. Bu lht1yatlı hareketinizi lüks 
addebnek 

0

klmsenln halvına bile gelmez. 
• 
Hastalık kıymeUl sıhhatinizi çalan bir hır· 
sız sayılmazmı? MekOlôtınızın tagayyüra
tı, Yemt,ıetln ç0rümes1, sütün ekşimesi 
dolaytsha lahaddOs edan maddi zarar ser-
11etlnlzden çalınmış bir para değilmidir? 

'eu şerait lııbtında paranızı saklamak için 
kasaya verdiğiniz ehemmiyeti, Sihhatini
zin muhafazasında büyük hizmetleri gö· 
rUlen _ve mevadı gİdaiyeyi her dürlü mu• 

zır tegayyürattan kurtaran- Frigidaire · so• 
guk Hava ve buz Dolaplarına da te,mil 
etmeniz elzem değilmidir? 
Yiyeceğınizin temizliğini, taze_liöini, ve gı~ 
da kuvvetini muhafaza bir lüks degil bt. 
lakis aileniz efradının idamei hayatı için 
bir borçtur. Hali hazırda bütün diinyada 
2,5 Milyon aile tarafından istimal ve ehem! 
miyeti taktir edilen Frigidaire soguk hava 
ve buz Dolaplarına sizde sahip olunuz, 

Frlgldalre' ln muhtelif cins ve boyları ııer lhtlyJca 
elverşlldlr. Bunlan Ma6amızda görmeye gellnlz. Hiç 
bir teahhOdU tazammun etmemek şartlle her dUr• 
eu izahatı vermeye tuız.,ız. Talep Uzerlne tedfy•H• 
•z•m' teshllat yapılma'<tatır. 

Frioidalre marltasını taşımayan her sogult hava 
dolabı haltilti Frlgldaire deglldlr. 

BOURLA 

• r 
BiRADERLER VE Ş• 

i aire 
OTOMATiK SOGUK HAVA OOLABI 

General Motor mamulatı 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han f•tanbul 

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

Türkiye fı Eanka•ı tarafından leıkil olunınuıtur. idare mecllsl ve ndldürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yeg&na Türk Sigorta Şirke
tidir. Tiirkiyenln hel' tarafında (200) U geçeıı acentalannuı hepıJ Türktür. Tür. 
klyenln en mühim mUesaeaelerinln vebankalannın ıigortaİarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiııortalarını en iyi §eraitle yapar. Hasar vukuunda urarları anr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTIYAZ - Telefon; fst. 20531 1831 

-

1 Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-teı.i ı Kankôy Ki ........ 
Tel 42313 - Sirkeci Mii:,iirw.cı. 

Haa Tel. 22740 

İzmir sürat yolu 
GÜLNiHAL. vapuru 17 Ni
san SALI 11 de Galata nh

tımından kalkacak doğru fz
mir' e gidecek ve dönecektir. 

(1707) 2146 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 16 Nisan PA· 
ZARTES1 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. ( 1 708) 

2147 

Trabzon yolu 
EGE vapuru ı 7 Nisan SALI 

20 de Galata rıhtımından kal -
kacak. Gidi9te Zonguldak, ine -
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi -
resun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri
ze'yc. Dönüşte bunlara ilaveten 
Sürmene, Pulatane, Ordu'ya uğ-
rayacaktır. (1734) -Q üncü kolordu ilanları ' 

M. M. V. Satmalma Komis-

Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabık BahrıseTlt FeıemenK 
eankas. 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 
• 
Meydancık Alaıemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

teri. Kasalar icarı 

• 

UMUMf.MODORLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Buenos Alres, 

lstanbul, Rlo de Janelro, santos, Sao Pauıo • 

Model 
Velt Süptr 34 
18 - 2003 met
reye kadar bütün 
istasyonları alma 
bassan bliyllktür 
Fiatı 330 I:ra 

ŞCHAUB RADYOLAR) 
Bütlln dlinyaca tennımış olan 

Ş h b Fadrikuı en mllşkl!lpesent R• c a u meraklılannı memnun etmek 

Bu sene 3 yeni model 
çıka rmıştı r. fiıtlannın ucu zluğuna rağmen verdikleri n 

Harikuli:fedir. Radyo almadan 

ŞCHAUB Mak!nu~ni t~.crllbe ıdiaiı. makıae ıle dunyanın her 
tarafım dinleyebilirsiniz. Tediyatta kolaylık ya 

Peşin tadiyede hususi lıkonto 
Satış yeri • RIKARDO LEVI Suıtaı 

Hamam - Havuzlu han No. 9 - 11 

yonundan : Halk modeli 200 - 2000 metreye kadar 
Hava Kıt'atı için lzmir Ga- Fiıtı 200 lira Fiatı 120 liradır 13932 1A 

Model Bali 2 
18-2GOO metreıe 

kadar alır. 

zi Emirde İnşa edilecek Çama- 1ııı--------•·----------~--~"";ııl 
şırhane ve etü binalarının in - SATILIK PIRLANTA KÜPE ~ 
şası kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 10/ 5 / 934 
Perşembe gÜnÜ saat 10,30 da
dır. Taliplerin şartnameleri 
görmek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya İştirak 
için de O gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Ankarada M. M. V. Sa
tmalrna komisyonuna müraca-
atları. (3501) (1752) 

ISTANBUL TiCARET MUDIRI -
YETiNDEN: 

Rehin üzerine ödünç para verenler 
hakkındaki nizamnameye tevfikan ma -
il§ cüzdaru üzerine ödünç para vennek 
suretile icrayı san'at etmek üzre kendi
sine mezuniyet verilmit olan Usküdıır'
da Hayrettin Çavu! mahallesinde Top
t&§ı caddesinde 245 No. lu yazıhaneyi 

kanuni ikametgah ittihaz etrnit olan 
Kürkç~ Memi§ oğlu hmail Hakkı Ef. 

bu kere müracaatla menkul rehin üze
rine ikraz itlerinden vaz geçtiğini ve bn 
huıuıtaki muamelatı tasfiye ettiğini be
yan ile teminatın iadesini talep etti
ğinden yukarda yazdı muameleden dolL 
yı kendisile her ne suretle olursa olıun 
alaka ve ilitikleri olanların •e noatluba
tı bulunanların haldanııt -nııı. iizre bi
rer hafta faasla ile üç defa ilindan sonra 

üç ay zarfında evrakı ınüsbitelerile ken• 
clioine veyahut mücliriyetteki Komiserli

ğe müracaatlan Ye bu müddetin hita -
ınmdan sonra mevcut t'eminat akçesinin 
iadesi cihetine gidileceği ve artık bu 
baptaki taleplerin meımu olmııyacağı 

malUın olmak üzre nizamnamenin 15 nci 

maddesine tevfikan keyfiyet ilin olunur. 
(15710) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galata.sarayda Kanzük eczalıaneti 
kart11mda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

1824-

Fevkalade temiz ve 'nadide 12 krat bliynkllliıDnde bir çift 
lanta küpe ile bir pırlanta bilez'k ve bir broş 19/4/934 Perf•ID 
günl öğleden sonra Sandal bedesteninde mliıayede ile .. ~ 
caktır. Nadide bir mllcevbere malik olmak isteyenlerin o 

müzayede mahalline gelmeleri. (15751 

DEVLET DEMlRYOLLARI lDA.RESl lLANLA.RI 

Istanbuldan Ankaraya gidiı dö 
için gayet ucuz bir tenezzüh 

seyahati 
3 Mayıs Perşembe gÜnü akşamı Haydarpaşa' dan h 

ketle Cuma günü sabahleyin Ankara'ya muvasalat ve a 
günün akşamı Ankara'dan hareketle Cumartesi sabahı 
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir halk treni tertip edi 
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş ve 
maralı yerler ayrılacaktır. 

Gidiş dönüş nakliye ücretleri o/o50 tenzillidir. Yarıın 
rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapılır. 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır. A · 
ve avdette iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, I 
türlü resim ve servis masrafiy le beraber 160 kuruştur. l O 
şına kadar olan çocuklardan bu masrafın yarısı alınır. 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, lzmit, Adapazarı, 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, Bozö 
Eskişehir, Sarıköy, Polatlı, istasyonlarından yalnız An 
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet a 
ve seyahat esnasında Üzerlerinde fotoğraflı hüviyet cüz 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük bit 
sika fotoğrafını bilet alacakları istasyonlara tevdi etJll 
lazımdır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinde~ itibareıı, 
tanbul'da Haydarpaşa istasyonu ile yataklı Vagon Şirke 
Beyoğlu ve Galata Acentaları ndan ve Halk treninin yolcıJ 
lacağı İstasyonlardan bilet verilmeğe başlanacaktır. 1 

Y olcularm trende yer bulmaları için biletlerini evvel 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. 

3 Mayıs 1934 Perşembe ~ünü ze.valden sonra bilet,_ 
na nihayet verilir. Katarda yemek yıyecek yolculardan 
mek v e kahvaltı paraaı da bil et parasile beraber almaralı 
letlerine ayrıca yazılır• 

EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI Gedikpaşada Jandarma 
Bu tren; P. Jıf 

Haydarpaşa' dan 3 Mayıs Perşembe günü saat 18.20 ~~ 

Ank'araya 4 Mayıs Cuma günü saat 9.23 de fA 
Satılık Arazi Satınalma Komisyonundan: 

150 adet çift kütüklüklere mahsus bel kayışı 18/Ni-
1 va• •i 

Ankara' dan 4 Mayıs Cuma günü saat 19,50 de ti :: 
Bankamıza ait Çırpıcıda 5 ila 50 dönüm mıktarmda 

müfrez Çayır, Bostan ve Tarlalar bedelleri sekiz taksitte ö
denmek şartile satılmak üzere açık artırmaya konulduğun
dan taliplerin 50 lira ile 200 lira arasında depozitoyu hami
len ihaleye müsadif 26-4-934 Perşembe günü saat on birde 
'Şubemize müracaatları. (1646) 2092 

lstanbul niversitesi 
Mübayaat Komisyonundan: 

Üniversite Merkez Binasiyle Fakülteler ve Müştemili. 
h için lüzumu olan Elektrik malzemesile ampul pazarlıkla 
alınacaktır. Talipler 18-4-934 çarşamba günü saat (16) c! 
da teklif edecekleri fiatm yüzde 7,5 nisbetinde teminatlariyle 
beraber mübayaat komigyonunda hazır bulunmaları ve mo. 
zeme listesiyle şartnameyi görmek İçin her gün komisyo 
kitabetine müracaat edebilirler. (1663) 2110 

san/ 934 Çarşamba gÜnÜ saat 11 den 12 ye kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Talipler nümune ve evsafı görmek için her 
gÜn pazarlığa iştirak için de ilan edilen gÜn ve saatte ilk te -
minat makbuzile Komisyonu muza gelmeleri. ( 1731) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
16. 19, 21, 23, 26, 30 / 4/ 934 ve 3 - 5- 934 tarihinde 

ihaleleri ilan kılınan gayrimenkullerin ihale giinleri tekrar i -
lan edilmek üzere tehir edildi. (1724) 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Mahakim ve icra daireleri için pazarlıkla tabettirilecek 

38 ve 59 kalem evrakı ve defatirin bugün yapılan pazarlığın
da bedeli haddi layık görülmediğinden pazarlığın 18 ı 4. 934 
tarihine müsadif Çarşamba gününe bırakılmış olduğundan 
taliplerin o gün saat 14 de lstanbul Vilayeti Muhasebecili -
ğine müracaatları ilan olunur. (1750) 

Süt 
veren 

annelere Fosfatı )a.rk.Mal Hüla 
• -·· ....... u • .,.__ -·~~--··---

r 
Haydarpaşa'ya 5 Mayıs Cumartesi gÜnü saat 9,50 de 

edecektir. 
Yolcular, Ankara'da Turi ng kulüp ve Devlet Demir 

rı memurları tarafından karşı )anarak kendilerine Ankat' 
rehberlik edilecektir. _, 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara )>şP' 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. 

Fazla tafsilat ve diğer istasyonlara ait hareket ve JfltJ~ 
lat saatleri, alakadar İstasyon ve acentalardaki ilanlard~4ıJj 
lıdır. (l~ 

Ankara deposuna bir sene zarfında gelecek madel' 
nürlerinin tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarfla müna 
~ Mayıs 934 çarşamba günü saat 1? Ate Ankarada Umu~ 
<lürlük binasında yapılacaktır. Tafsılat Ankara ve Hayd dJ'' 
:1a veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde yazılı ~ 

(1643) _/f 

ası 
Kullanınız sütünüzü arttı! 

• 1 
Çocukların kemiklerıl1 

Kuvvetlendirir 15 
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