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Tiftik meselesi ı 2 

Milli istihsale milyonlar 
kazandırabiliriz 

Tiftiklerlmfzl kendi memleketimizde 
kullanmak imkAnlarını temin etmeliyiz 
iki sene içiade (300) kuruıtan 

(25) kuruşa inen tiftik fiatının 
sayım resmi olan 40 kuruşu bi
le korumamasından mütevellit 
tehlikeyi izah ettik, bu tehlike
nin önüne geçmek için alınacak 
harici tedbirlerin fayda 'Yermesi 
müşküldür. Çünki fİmdiye ka
dar. tifti~Jerimize müşteri olan 
İngıltercnın ihtiyacına (Kap) 
tiftikleri artık kMi er ş h Jd . . g ıyor. u 

8 e cıhan iktisadi buhranı ya-
rın ortadan kalkmış olsa bile 
bu mesele gene kendi kendine 
halledilmiş olmıyacaktır. 

Bu takdirde Türkiyede tiftik 
keçisinin ırkını muhafaza etmek, 
•ynı za.manda tiftiiio kıymetten 
dfişmesınden mütevellit iktisadi 
zararlan bertaraf eylemek içln 
ne yapmak lazımdır ? 
Sayım vergisinin şeklini tadil 

etmek meselesini na:ıarı dikkate 
almakla beraber daha mübiaı 
bir tedbir olmak üzre tiftikleri
mi.z.i kendi memleketimizde kul
lanmak imkinlarını temin etmek 
iıi vardır. Ve bu iı enelki ma
kalede söylediğimiz ıibi o kadar 
zor bir şey değildir. 

1 - Bir kere memleketimiz· 
de bugnn işlemekte olan bir ta
kım milli mensucat fabrikaları

mız var. Bunların ekserisi Millt 
Müdafaa Teklleti hesabına her 
ıene mühim nisbette işler yapı
yor. Fakat bu fabrikaların mu
kanleleri hep işlerinde yapağı 

kullanmak esası üzerine yapıl- ı 

mııtır. Halbuki meseli ıayak j 
imalinde kullanılan yünlerin içe
risine yüzde 20 yahut yüzde 25 

l Alttarafı 2 nci sayfada l 
Mehmet Asım 

Çarağan sarayı spor 
sarayı ~ı yapılacak? 

Su sporları için idman cemiyetleri ittifakı 
bir Alman mütehassıs getirtiyor 

~taşla Çirağan ~ymrn ta - senin fikrini almak üzere profesörü 
mJ~ ~dılerek bir spor sarayı şekline r",iktaşn. götürmüş, M. Yansen Çı -
getırılmesi için sporcular arasında bir 

rağan sarayının mevkii iitibarlyle spor 
sarayı için çok muvafık bolmuş; "Bu-
rası spor sarayı yapılmak için ideal 
bir yerde bulunmaktadır.,. dem~tir 

~avvur başlarnışhr. İlk defa bu filc
rı ortaya atan denizçilik cemiyeti rei
~i Ekrem Rüştü Bey olmuş ve fikrini 
ıdman cemiyetleri ittifakı merke . 
b"Jd" • zme 

ı ırnuştir. Ekrem Rüştü Bey dün bir muhar-
E.~m Rüştü Bey perşembe günü ririrnize bu tasavvur etrafında şu iza

_rhnmıze gelen mimar profesör Yan-

Halk evinin 
şubesi de 

f Alttararı ,;, inci sayfada ] 

temsil 
açıldı 

idare heyeti intihap olundu 
Şub~;anbul Ha~k ~vinın temsil şubeıi de dün tetkil edilmiştir. 
bazıla e dkayded· l'll ış Ye kaydedilmek OzeredaYet edihaİf olanlardıı 1 

rı Uoıaat 
oo beş buçakt 
Cağal oğlunda~ 
.ki Halk e . 
b
. vı 

ınasında top. 
lanmışlardır. Bu 
arada Darülbe

dayi müdürilylc 
temaıa muhar
rirlerinden, Da· 

rülbedayi san

atkar la na dan 
DarnJbedayi h~ 
riclııdeki aahne 
ıaıı'at kir lann• Halke,,ı -Teman şubesinin lçtlmaında 
d bulunanlardan bazalar1 

an, belediyedeki tiyatro itleri ı . . 
m"•gul · t' .. k . Y e ıstenılen noktalan anlatmıı, on· 

-Y ıs lf•rı omııyon azala- d b · ·d · 
nndan •• aab h l"ler' d an sonra ıu enın ı are heyeti-ne aYeı ı ın en . . "b b .1 • . R pek çok z t . a.: d b nın mtı a ına geçı mııtır. ey-eya ıçuma a aıır 

bulunmuşlardır. lerin tasnifi neticesinde aan'at-
Celı eyi Halk evi reiıi Hamit kar Raşit Rıza Ye Ertuf rul 

Bey açmıı, Halk evleri nizam- Muhıio, Muharrir Refik Ahmet 

.~~esinden temsil ıubesine ait güzel san'atlar birliği tiyatro 
&19mı o kumuı, ıubenin ıayesi kurıu muallimlerindeDCelil T ah-

~~ te~ı~ tarzı hakkında izahat sin 'Ye fırka idare heyeti aza· 
b· rmıı • Hamit bey, azadan sıodan Hüs:ıü beylerin idare 
ır zatın sorduğu bazı ıuallere heyetine seçilmiı oldukları an

_ de CeYap vererek anlatılmak laşdmııtır. 

Filmlerde 
Olduğu gibi ! 

Tabancalı polislerin 
himayesi altında ••• 

Dün adliye sarayı önünde, bir 
müCldet için halkı korkutan ve 
teli1landıran heyecanlı bir ha
dise olmuştur. Akıam üzeri, 
muhakemeleri takibe gelen 
halk adliyeyi terkederken, göz 
karartan bir hızla divan yolun· 
dan kopup gelen iki otomobil 
peyda olmuıtur, adliye kapısın
da bekleşen satıcılar ve halk 
teliı içinde çil yavrusu iİbi da
ğılmışlardır. 

Açılan arahktaa, basama"la-
1 Alt tarafı 6 met sayfada l 

Bu Türk 
Prensi kim? 

Ntste kanlı bir 
Aşk faciası 

""' ı 

Niste kanlı bir aıli macerisı 
o\mu9 ve Fransız gHetelerinin 
Türk prensi diye bildirdiği Salih 
Bin Ayaz B. sevgilisiyle birlikte 
kendilerini CSldilrmek iıtemişler
dir. Kadın ölmOş, prens aj'ır ıu
rette yaralanmııbr. Tafsilltını 
beıinci ıayfamızda bulacaksınıı. 

Resmimiz Salih beyin sevgili .. 
sini gösteriyor. 

Akisler: 

Boks 
Cuma günü, Darülbedayi tiyatro

sunda bir boks oyunu vaz'ı Balıne e • 
dildL Bu oyun, yenl temaşa eBerleri 
gibi, bütün nevileri bir araya topla· 
mıştı: Komedi, ı'Odvü, dram, melo • 
dram, hatta tuluat! •. 

Filhakika, bazan Franaız bokaö • 
rü bir komedi arllatl gibi in<'eliyor, 
ba.zan Türk pehlh;anı bir votlı'U 
san'atkcin gibi tulıaflaşıyor, baz.an 
boksör Franki bir melodram aktörü 
gibi eararenglz tavurlar alıyor ve ba
zan da Cemal pehlivan bir tulUat O· 
yuncusunun içten doğma nükteleri gi 
bi yürekten gelme bir yumrukla haıı
mını yere seriyordu! 

Meşhur bir Türk pehlivanıyla ta

Afyon meselesi hararetleniyor 

Avrupada bir kartel 
var mı, yok mu? 

Diln izmir ve Istanbul afyoncuları 
bu 1$1 münakaşa ettiler . ~ 

OUnkU - toplantlda bulunanlar 
lzmlrden gelen afyon tüccarlariy. dlr. 

le lstanbul afyon tüccarları dün öğ- Telgratm aalılbl: 
leden sonra Ticaret odasında toplana <9> ıllln, <9> pene Te (S) karttan a:ym 

clnı u aynı ~r~tle atyun lstedljinl yazı • 
rak inhisar meselesini konuşmuşlar • yor. 

dır. Blrlm kendi aramnclald rekabetten alı • 
Evı•el<i, lzmir tüccarlanndan Ali cılar lııtlfade etmektcdlr. BalbUki ihracat 

Bey söz alarak lzrnir tüccarlarının lşl bir elden yapıJına bu malı 9,5, 10 11lline 
satmak mlhnlillnclllr. Eter Avrııpada)d kartel 

bu husıutaki dii§üncelerini şu suret • ıcr ııon Içtımaıncıa eöylenen .c>ilerl Tiı ya • 

le anlatmıştır: ı:ılıın fl'Ylerl heptmlz okumut olsay4ık, A\•· 
- Afyon tıcaretlnln inhisar altına alı- nıpııya afyon satmaz, borada eroin yapar cıa. 

nacıığr lınbcrl th:erlne ticaret ve lhracııtm onlara dirhemle eatardik.. Benim blldlğlm 
tlmdlye kadar olduğu gtbt gene ııcrbest bir lu!.rt •l on beş fabrikayı temsil etmektedir. 
tarzda yapılMASI için hUkamet., mllra~ta Bunun Jçln b15Yle blr ~kkWc blzc1e bir tcı!ck 
karar \'Mdik. külle mukabele etmell)iz. Ben afyon tı:ln mcm 

İstanbul tllccarlarmm da blı.lmle beraber lekct dahilinde tam bir serbesti w.ncck ve 
hUkQmet merkezine mUmcssll göncJermelnl- yalnıı; lbl'l)('atı bir elclen yapn.cak bir ~k • 
nl lııtlyomz. Ancak ııe.rbcstl sayesinde rcks- lctll lııtlyonım. Ve nnc:ık böyle bir ~d<ül 
bet yapmak mUmkllnclUr. A\TUpada kartt>I memleket için falc1c vcreceğino Jcanllm. 
yoktur. ATrUpa ,.e alt1ayı şarkta 2l5 t.en r.J. 
yade nhcı fabrika vıırdJr. Afyonlıınmu:, 1r:ın 
Te Hindistan Atyonl:ırmn rclmbet etmeldc
dlr. 

Tarnnto E f endi burada s<lz alar ak §Ull· 

~rı söyleml§tlr: 
'" - Anupııda karte1 nrdır. Blnaenalcıyh 
bu kun·etıl kartele kar§ı kuvvetli bir teşek· 
lctll hııllnde m edd almak zaruridir. Bunun 
için de lhrııcatm bir elden idaresinden 1>ıı,. 

ka ı:aro yoktlır. Bl:r.1!11 4:500 ıı:uu2ık lbrııcntı
mız vardır. ~te me blr telgmt kt lbraaıtm 
bir elden olmasına kat'J lllzum göstermekte-

lstanbul tUccarlarmdan HUsnU Bey: 

- Bo mc~onl.n ıkt ttphcst vardu. Biri 
lktısadl ve tlcarJ, dlferl de slyasfdlr. Beşerl 
ve insani hlsler alhncla ynpı1mı5tır. nınııen· 
aleyh bWm l~ln bir birlik yapmak ve fbnı
catın bir elden olmasııu t.cıııln etmek aanui-
dir. 

AlAlycll zade Hatim Boy: 

- Sımaı geliyor, Amerika ve aksayl &ar· 
kıı da sııtış yapıyonı~ Afyoncı::Juğun serllcııt 
kıılması l!b.ımclır. 1'"'1at meselesinde Avrupa 

(Lütfen sayfayı rcvlrinlz) 

Anadolu çiftçisinin 
hakkını koruyalım ! 
Ticaret ve sanayi bankasının 

kimlere borcu var ? 
Ticaret Ye Sanayi bankasının 

vaziyetine dair yeniden yeniye 
kulağımııa gelen haberler acıklı 
bir yekün teşkil ediyor. Ziraat 
bankası müdürü Ahsen beye 
düşen vazifenin büyük, ağır ol
duğunu anlıyoruz. Görüyoruz ki 
bankanın 300 bin liradan aşağı 
olmıyan bir alacağı da meTbum 
karşıhklarla tehlikeye maruz bu
lunuyor. 

Anadolu çiftçisinin hakkmı 

korumak için allkadarların daha 
ıeri, daha ciddi davranmalarına 
ihtiyaç Tardır. Diyorlar ki baaka 
müdürünün iıtiraki olan bir mil· 
essese de bu bankadan huıusi 
müsadeler görmüş. Bütnn bu 
dedikodulann baksızhğım bir 
natice tekzip edebilir. O da zi· 
raat bankası gibi bir k8ylD mü· 
esıesesinin, buraya emniyet edip 
para koyanların parasını kurtuJ 
mu, görmektir. 

nınmış bir FranBlZ boksörünün oyna- ========================~'f 
dığı bu oyunda vukufla kuvvetin çar
pışmasından çıkan netice, gene şu 
eski ata sözüdür: Zor oyunu bozar! Darüşşaf akaya bir teberr' 

Cuma günkü maçta, yalnız bir 
pehlivanla bir boksörün mii.ı;araCl3ım 
değil, ilk defa, bir Yumruktan nak 
avt olan adamın halini de gördüm 
Yüz, küllenmiş bfr limon ren{lini a. 
lıyor .. Gözler, şehUıldlJıyor .• J' e kora 
viicut, iki sarBak bacak üstünde bir 
müddet sallandıktan sonra, biitih 
azCl8ının bağları T.:opnıu.lj, düğümle

ri çözülmüş kof bir bina gibi çökii -
yor! 

Bu işlerin aşinası olan yanımda
ki zata, ürpermiş tJeelmle tıordum: 

- Kuzum, bu biçare gence, bu 
müthiş yumruğun acısını unutturan 
nasıl bir zerktir ~ 

Arkadaşım, hazin bir gülüm8eyiş· 
le cevap ve1·di: 

- Alacağı beı lirnnın zevki.' 
Yusuf Ziya 

Aldığımız malumata göre Çen· 

berlitaıta, Osmanbey matbaas 

sahiplerinden Saim beyin hem· 

şiresi Nudiye hanım Darüşşefa
ka mektebine mühim bir teber• 
ruda bulunmuştur. 

Osmanbey matbaasının % 45 
hissesine sahip olan Nudiye ha

nım, tutarı mühim bir yekônaı 
baliğ olan hissesini tamame· .--..~-

Darütşefakaya vermiıtir. k 
a a 

Bu münasebetle Darüı1 t 
.. "' sme 

mektebinin fahri reısı " b' t 
..t ır e· 

Pı. Hz. Nudiye haq• t" O•m•n e. 11tatbaasının keDısı 
··kk- .. d .Jlf ır. 
ıu urniime gon f' 



Kitap kuponarı
mızı biriktirin~z ! 

hlll 
va 

lhrlcl 

Yeni bütçe 
Ve maaşlar 

Biitçe tetkikatı, gelen haber
lere g6re hitam bulmuş gibidir. 
Varidat bütçesinin 160 milyon 
olarak kabul edilecj'i anlaşJlmak
tadır. Memur maaılarıada teka· 

Yunan meclisinde hararetli ithamlar ve 
mU.nakaşalar devam ediyor 

üdiyeden ıonra başka iıimleri· 
de tevkifat yapılmıyacak, bu 
fa11l hariç olmak üıere diier 
masrafların azami surette kısıl
ma11na pyret edilecektir. T eı· 
Yiki sanayi kanununun esaalı ıu
rette değiştirileceğine dair Ye-
rilmiı hiç bir kwar •e tasavvur 
7oktur. Kanunun ancak muafiyet 
ve istisnalar ciheti bir kere tet· 
kik edilecektir. Kanun değişse 
bile yeni kanunun makabline 
pımulll olmıyacak, eski kanun 
mtlteıebbisler için daha bir kaç 
•ene cari addedilece'dir. 

Harlçton para bulmak 
Siirt meb'usu Mahmut B •• hn

kt\rnetia yapacağı tasarruf dola-
yısiy le neırettiği bir makalede 
diyor ki: 

••Bir dOziye masrafları kısmak, 
mllkellefiyetleri arttarmakıuretiy-
Je her zaman milYazene yapıl
maz. Şimdi temin edebileceğimiz 
bir mliYazeneyi, gelecek •eneler 
içiDde aynı aistem dahilinde 
yapmak çok müıküldür. Bundan 
böyle başka bir yol tutturmak, 

Atina, 2 (Hususi) - Yunan 
BaşYekiliy!e kıraliyet fırkası rei
si Çaldaris arasında, mecliıte 
ıiyaset münakaıaları devam edi
yor. M. Çaldaris, başvekil M. 
Venizeloıuı:ı ithamlarına cevap 
vererek kral Kostantin kabinesi 
Anadolu harbine devam etmiı
ıe bunun Ankara hDk6metinin 
Anadoiudaa baıka şarki Trakya 
nın da tabli:eaini iıtemeıinden 
ileri geldığioi IKSylemiftir. 

M. Venizelos, Çaldaristen 
sonra tekrar saz alarak Anado-
luda Yunan cephesinin mabl· 
ma1ım ve Ankaraya doğru ileri 
hareketini tenkit eylemiı ve o 
zaman Kostantin hiikametini bu 
hatayı yapmaktan vaz reçirtmi
ye çalı~mıı olduğunu ve Anka· 
ra ilzerine ileri hareketin, aske
ri ve siyasi kiyasetin yokluğunu 
ve sooraki hadiselerin de ken
disinin bu noktai nazarında bak
h olduğunu gösterdiğini kaydey
lemiş ve Anado!u fellketinin 
en belli baılı mUsebbip ve me-
sulil fimdiki kraliyet farkaaı ol· 
duğuou ıfiyliyerek Ye Sakarya 
mağUibiyetinden sonra lofiitere 
tarafından teklif f'dilmiş o'ıa:1 

tavassutun reddedilmesini tenkit 
ederek demittir ki: 

-
11 Bedbahthm. Zira blitün 

hayatımın eseri bir yığın enka
za dönmüştü. Fakat memleketi-
me faydalı olmak için hiç bir 
fırsatı kaçırmadım.,, 

Yunan başvekili nutkunun so· 
nunda, kıral Kostantinio tahta 
dönmesini intaç eden teırinisani 
intibabatıoı kazanmış olsaydı, 
btlyük devleUerin Yunanistana 
askeri muavenette bile bulun
muş olacaklanDI ilive etmiıtir. 

Sabık Yuna bat•ekili M. 
Papa Anastasyu, bu münakaıa
ya karışarak mazinin unutulma
sım ve büttin ıiyaıi ricalin na
zarı dikkatlerini memleketin ik
tisadi itilaıına tevcih etmelerini 
tavsiye etmit buğday, şeker Ye 
tütOnün dev.et inhisarı alt.na 
alınmasını teklif etmiştir. 

M. Venizeloı, M. Papa Anas
tasyo tarafından vuku bulan bu 
teklife cevaben s·yasi fırkalar 
rüesasını önümllzdeki Salı günll 
bunu tetkike davet etmittir. F.ıı
kat siyasi fırka1ar rileıası, bu 
meselenin müzakeresi mevıımsiz 
olduğunu ileri ıürerek içtima 
teklifini reddetmi,lerdir. memlekete refah ve inıirab ve

recek, halka İf ve kazanç saha· 
lan açacak çareler aramak la· 
zımcLr, hariçten ucuz para bul
mak llnmdır. ,, Çin Gene Karışıyor 

Mahmut B. bu işin tahakku
HG ~ u.ıor olduiunu, fakat 

-lamett P+ı..Jıiikümetinin bu zor
luğu yenebileceiJni söylemekte· 
dir. 

Japonlarla Çinliler arasında 48 saat 
devam eden bir muharebe oldu 

Eski Fransız 
RelsicUmburlarına 
verilecek tahsisat 

Paria. 2 (A.A) - Meb'uıan 
mecliai, eski reiıicilmborlara ıe
nede 200,000 Frank tahsisat 
baj'lanmaaana müteallik olan ka· 
nuoi teklifi kabul etmiştir. 

Fransa'da .Yaz Saati 
Paris, 2 (A.A) - Yaz saati, 

bu akşam 11 de bqhyacaktır. 
O dakikada saatler, gece yara
auu g5sterecektir. 

BDkre,te gızli radyo 

Changai, 2 (A.A) - Japonlar, 48 
saat devam eden bir muharebeden sonra 
Nungaodaki Çinlileri Cbangchungan şi

mali garblslnc tardetm1şle:dir. 
Kora hududunda 

Londra. 2 (AA) - Tokyodan Ren· 
ter ajansını bildiriliyor: 

Karenin şimali tarkt hududu clvann· 
daki Cbien Tao mmıakuı yeni Mançuri 
devletine muan:ı olan btaabn kıyam 

sahnesi olmaktadır. 
1\Ie.zktlı kıuann. gayrı muntazam ko

münist kuvvet.lerlvle billttlfak hare et 
etmekte olduklan Ye Korelilerin büyük: 
tehlikelere maruz kaldıkları Tokyoda be
yan edilınekteair. 

Koreliler. hariciye nazırından asker 
ve yahut polis inzıbat kuvvetleri gön· 
det meslni talep etmişlerdir 

8inlet'ce beyaz Rus ve Koretllerin 
Koreye gitmek üzere Tanen 1rmı~nı 

geçmekte olduktan söylenmektedir. 

ChentaoQ• g8ndarllen Japon 
••kerl•rl 

Tokyo. t <AA) - Harbiye nazm 
C.bentıooyı Corıdan bir müfreze japoa 
askeri gönderilmesi için emir vermiştir. 

Yeni Mançurl hDkOmetlne 
yardım 

Tokyo, 1 (A.A) - Nazırlar meclisi 
yeni Mançuri hüktımetine yan resmi üç 
Japon müessesesi tarafından ödünç para 
verilmesini tasvip ıtmi~t!r. 

Changhayda sulh ntDzakeralt 
Tokyo, i (A.Aı - Cbanghalda Çin

lilerle Japonlu arasında yapılm3kta olan 
sulh müzakereleri. Japon kıuaanın hangi 
mıntıkaya çekileceği meselesinin dostane 
bir surette balledilmlf olmaaına rağmen 

meı:k6r kıtubD Qekilmasi tarihinin tes
biti noktasında bir çıkmaza girmiştir. 

BBkret 2 (Haıuıi) - BugUn· 
lill kontrolda Bnkreı ve civar 
kl1lerinde 14 gizli radyo teıisa· 
h ketfedilerek mOsadere o!un
ma§tur. 

B. Millet Meclisi 
Bekarlık komisronunun 

toplantısı 

a, 2 V akıt) - Bekir-

Dünkü celsesinde m1ıhtelif kanunla
rın müzakeresini intaç etti 

d~o yonu toplanarak Alied· Ankara, 2 (A. A.) - B. l\L meclisi 
it reis vekili Rafet Beyin riyasetinde 

da "ı_mil beyin raporu etrafın- toplandı Ziraat vekili Muhlis Bey 
j.j;;:.7!:;_de···-bulun_du __ • ••• ayçiçeği zerriatmm tekzir ve temini i

- · -- çin tohum getirllerek zorrüa. dağıtıl• 
Tolukyaıd&ıı geUr. masımn mutasavver olup olmadığı 
- Kartele"ldi: hakkımda bir aüale cevap vererek de• 

tedbir alırlar ""' Daracat ttlıccarlan bir miştir ki: "Memleektimfzde nebati 
.reı edene lnblAra,~ı de '1aaa mtlzalı&. yağlar üzerinde ~lışan 14 fabrika var 
.Btz kartelle daimi t.ed.rllP llbıam lmlma&. dır. Bunlardan ehemmiyetli miktarda 
...... .._ eörıtJonn, vıs. Bmmn için ayçiçeği tohum kullanan fabrika iz • 
etmelı: mllmkDaıar. 'liuaa bertan11 mirde Turan fabrikasıdır. Bu fahri • 

AU Bey: ka son zamanlard 30 ton tohum tevzi 
- KarteUn te11r1 ........ vm . etmek için vek.ilete mttrcaat etmiş, ve-

earlanaa 1U'dan 9fm- ._. n avatıU 'tno- klletçe buna müsaade verilmiştir. ....,.......,...lr. Ba elllet temaa ecm.ey~ Netekim bu tohumlardan Kocaelide 
1 Dnıa bı'lna dfttmerdL "'Oll tevzi edilmek üzeredir." 

8uııdaa 90Dl'a na. Ragıp Be)': Vekil Bey beyanatına devam ede· 
- t.t.nlıal tncc.ılarmm lılr krmmım bu 

1
Tek: vekMetçe nebati yağlara büyük 

~ lıaar lıalanmadddarmı " 1ıaar bu- l ehemmiyet atfedildiğini, .tohum 
hınulana "T bldmlı Mis o1ap oınwhkaa.- eıeKresinin, tohum içtimamda bu me 
nıua llllhmwDNI w .,_ ....,eda 11a me- toh~! görüşüldüğünü söylemi' ve 
..ı.,. Od ,....,_ ...... llllball o1ma1an .. • karar .,ıbf hususunda ft!kAlet~e bir 
811ı111e ·~ ~ .. 711- Mütel!'ladığmı ilAve eylemiştir. 
,..... ........... saaa ...... edllm-hd te birleri~n inhisar idarelerinin ~ 
telı:llt ehnlt ,.,. 1ıa '9ldıt kabul ecllltteir 7a- )'9tlmlerineH malüllerine ftl tehit 
na_:: *°11'•-k -.... .........,._ allıQ9& nunwı dördtintl- •• tnzifne dair Jm.. 
~-- ıa telm llbuı••dd..t hakkında 

~ .. edtJatUr .i in-

hisar bey'iyeleri ü~t.e birlerinin harp 
malüllerine ve şehit yetimlerine tah -
sis ve tevzifne dair olan 148.5 n11mara
lı kanunUIJI dördtinctl maddesindeki 
dağıtmalar "hayat kaydiyledir,, kay • 
di bundan evvelki her eene toplanan 
paralar o sene mevcut olanlara aittir. 
Hiikmünil tasrih eden bir kavittir. 
Yani sene içinde yaşamamı§ buİunan 
lann veresesine tevzi yapılamaz. Yaşa 
m:ş olanlarm hakkı hiç bir suretle C• 
lamaz. 

Belediye kanun.unun 103 üncü mad
desinde yazılı bulunan mülkiye teb.
Ut kaydinin eski veya yenj mülkiye ka 
nununa şAmil olup olmadığı hakkm
daki dahiliye maliye encümenlerinin 
tefsir mazbatalan müzakere edilmiş, 
tefsirinin muhtelit encümen t&rafın
dan yapılması lazım geldiğini ileri 
8Uren Sala.haddin Bey (Kocaeli) nin 
itirazı ttzerine mesele muhtelit encü
mene ~önder.ilmfllltir. 

Zaruri ve mttcblr sebeplerclen dola· 
11 takip ·ye tahsili lmkAaan ıHrtllen 

borçlan11 muhuebel umumiye kana • 
nunun maddei mah811A11na tevfikan 
terld hakkındaki kanun kabul edilmi.J. 

iş bankasının 
isk~nderlye şube
sinin kilşadına doğru 

Ankara, 2 ( Vakıt) - iş ban
kasının Iskenderiye şubesini aç
mak üzere iş bankası umumi 
müd6rü Celal bey (lzmir)le Recep 
ZUhtn ve Osman ~ade Hamdi 
beyler hareket ettiler. 

lıkeoderiyeden Hamburga ti· 
derek orada küşadı mutasavver 
pbe için tetkikatta bulunacak
lardJr. 

Milyonlar 
Kazandırabiliriz 

[ Baş m&kaelmizden mabut 1 

nisbetinde t iftik illv~Iİ m6mkon
diir. Mi!li MOdafaa veklleti bu 
fabrikalara bir emirle buna mü
saade ed'nce tiftiklerimiz kendi 
memleketimizde ehemmifetli bir 
sarfiyat uba11 bulmot olur. Ya· 
pılan bir hesaba göre her sene 
yalnız bu auretle ıarfedilecek 

· tiftiğin miktan bir iki milyon 
kiloyu bulacakbr. 

2 - Memleketimizde tiftik 
mahsulü nasıl bir buhran geçiri· 

lzmlr şehir meclisi yona cenubi Afrikada Kap tif-
bUtçede tasarruf tikleri de bugün buhran içinde--
yapıyor dir. Onun için Kap'ta tiftik .... 

lımir, 2 (Yakıt)_ Şehir mec· lıip!eriyle hükumet bu malın kıy• 
lisi bugftn toplandı. yeni bütçeyi metini muhafaza etmek için bir 
tetkik etti. Tuarruf maksadiyle takım tedbirlere müracaat etmek
kadrodan 50 memur çıkarılacaktır. tedir. Bu sayede tiftiğin timdiye 

······-······· ............... --·-··············-···· .. •• kadar kullanılmadığı yerlerdP. iati• 
tir. maline imkan hasıl olmuştur. 

ihtira beraati kanununa bir mad • Meseli Kap'ta tıftikten da,~ 
de tezyiline dair kanun ikinci müzake melik, perdelik, masa örtüleri, 
resinde kabul olunmuştur. 

1341 muvazenei umumiye kanonu • elbise astan, saten, ufak Ye bn-
nun 45 inci maddesine tevfikan mal yük balılar, oyuncaklar, yOale 
almamış olan ve hilen TUrJciye tabi • karııık icadın elbiseleri, •Jakka• 
yetinde ve Türkiyede mukim bulunan bılarr, fotio bağlan, kaytan Ye 
maaş salıiplerine Aıılaıra, lstanbnl, saire yapılmaktadır. Hatta erkek 
İzmir, Trabzon, MerıWn, Adana ve elbiselerinde bile tiftiğin kulla• 
Samsun şehirlerinden maAda yerler - nılması için tecrlibeltr batlamıı· 
de ma~larının on seneliği.ne tekabül tır. Bu tedbirden bllyilk fayd•lar 
edecek miktarda devlete ait emlak elde edilmıştir. Aynı ıekilde led
ve araziden verilmesi hakkındaki ka- birleri bizim de kendi mem1ek~ 
nun kabul edilmiştir. Bu emllk ve a- timizde tatbik etmemizden bat• 
razi )frymetleri için 1331 vergi kayıt- ka çare yoktur. 
lan esas tutulacaktrr. Mucibi memnuniyet bir nokta 

Müteakiben gümrük kanununun olarak kaydedelim ki "Ankara 
107 inci maddesin~n tadiline ve 90:4 nu- tiftik cemiyetinin bu yolda yaptıiı 
maralr kanonun 13 üncü maddesinin 
ilgasına dair kanon birinci mfizakere- bir teşebbfis çok gOzel bir ne-
si yaprJarnk kabul edilmiştir. 107 inci tice vermiştir. Tıftikten f8pka 
madde tadilatına göre 50 inci madde- nümunesi yapmak için açılaa 
de ynzrlı fark ve tef aviit müstesna ol• müsabakaya ittirak ederek mil• 
mak üzere eşyanın mıktar ve kıymeti- klfat alan Balıkesirli GnlOmoila 
ne dair mal sahibinin beyanname- Mehmet Ef. nin yaptıj1 tiftik 
siyle tarlı ve muayene neticeleri ara- şapka hakikaten takdirlere il· 
mn4a r:örii1- farldaPdmrlik ntrMfı • yıkbt. Avrupa mamul1tından ze
nin .Yilz4e J>eşf k~AAr ncm,;Htla.5mast • rafetçe farksa oldulitan bqka 
nı mucip olacak derecede bulunursa nisbetaiz bir tekilde dayanıklı 
ilk defasında yalnız bu farka ait re- olan bu ıapka bize bOyllk Omit• 
sim, tekerrttründc bil' kflt ce~ıe ler verceek btr __..ffakiyet 
tahsil olunacaktrr. Farklar r,ümrük eseridir. iki amelenin günde 12 
resminin yüzde beşten ziyade bir nok- aapka yapbğl ve t okka tiftikten 
sanlaşmamnı mucip olacak olursa o S ıapka çıktığı a&yleaiyor. Bİi' 
zaman farka ait resJmden ba§ka bir şapkanın maliyet fiab 150 ile 
icattan dört kata kadar pa1-a cezası d Ş h 
alınır. Ru farklara aft muam"Jeden a• 200 kurut arasında ır. u na• 
lakadarlarm ibraz ettiği fatura men- ba g6re ıapka yapmak aureliyle 
şe şahadetnamesi gibi evrak hakikata bu gün o.<kası 25 ktUUf olan 
muhalif olursa veya evrak. beyanna- tiftiğin kıymeti 40 miall Jllkae• 
me sahte '°' mohl'ltTCf bulunursa fan liyor demektir. Bir milyon okka 
hakkında ka~~ltml:k kanununun 20 in- tiftikten senede 5 milyon ıapka 
Ci mad-desi tatbik edDecektiı. Pan yapılmıı oı.. baıün ancak 
cezalarmm yamt fark ve tefavütO 250 000 liradan ibaret olan bir 
evvelden haber verenlere, dörtte biri kıymet 10 milyon liralık bir milli 
muayene ve tahlille meyd:ı.na r.mar&n· sen·et vücude getirilmit olacak• 
lara dörtte biri de vekaletin tensibiy- br. Bu servet memleketia her 
le r.iimriikte iyi çalışan memurlara tarafıua dağılacaktır. Bir çok 
verilece!ctfr. M:ılın muayenesinden amele bundan lleret alacak, bir 
sonra ihbar nya kontrol neticesi faz- çok itıiz it bulacak, bir çok 
la resim almayı muefp bir hal suhur aile bununla ıeçiaecektir. icap 
edene birinci muayeneyi yapan me • ederse bu makaada varmak için 
mur kaeakplık kanuniyle eezalandı • ecnebi ppkalara g8mr1Hderimiıi 
rıbr. 133' tarihli rUmrUk kanununun bile kıpayabiliriı. 
12 incı maddesini tadil 1723 numara • 3 - Ankara Sofu mefhurdar. 
rah kanunun bfrinei maddesine flA.ve Fakat bu meıhur millt İfİ blJllD 
edilen fıkraya rire yan1!1' tarihe tat- k B d •- k 
bik veya maddi h!ta aebebiırle noksan iftiyea JO tur. unu • pe• ııa 
veya fazla almmq nya hi~ almma • bir umanda yeniden ihya etmek 
ımt bulunan gihnrUk resimleri hak • mOmklhıdBr. Bunun için de mah· 
km.da aşatıda yuıldtft veçhile mu- kemelerle. hakimlerle ankat--
mele ohmaea.ktrr: • dik b l • ADii 

A) Hiç bir sunu tabi re makrun bu lann 111 . feri init ena ara 
Junmaksmn yanlış tarife tatbiki veya ıofundan yapılmasını mecbarl 
maddi hlta dola115iyle noksan kal • tutmak klfi ı.Ur. Bunu Adliye 
mış bulunan ~mrti!t resimleri maim Yeklletinin himmetinden bekleriz. 
gümrük hududundan çıktrğı tarihten Sonra Diyanet iıleri de camilerde 
~!~af:~n~r~Y zarfında alakadarlam:• vazifedar olan imamlarla batiblere 

B) Muafiyet tatbika~ndan müte - aynı suretle Ankara sofunu tavsi
vellft hAtalar doJayı~iyle ahumamış ye ederse Adiiye vekltetiDİD ka
bolunan gümriik resimleri mahn güm- rarıoı tak Yiye etmit olar. 
rtik hududundan çrlttııb tarihten iti· <Yann: uçunca ... kale' 
battn bir sene zarfmda alAkadarla • Mehmet AallW 
nn4'an istt>n.ir. -··-·---·-·™ ____ .,_ ...... ..,... ... .--. 

tbnz olunan vesafke i~tinaden mu 
afivetten istifade ettirildiJi halde ve
saikin bili.hare her hangi bir sebeple 
hiikümcü~ lialm:ısı dolnyısiyle resme 
tabi tutnlmım icap eden mal ve eşya 
hal\lı.:mda yak.arıda yanlı olan birse. 
nelik müddet hUküm4'Üzltiğün tebey • 
yün ettiCH trihten bal'lar. 

C) Kontrol ve tefti' neticesinde 
her han~ bir flebeple oloreıa olsun faz 
la almdı'-t tebeyyün eden resimler 
aenesfH bakr.lmıyarak mohuebel • • 
mumiye kanununun 93 tincö maddeei 
ltUkfimleriııe söre reddiyat tertibatın· 

dan iade eclilir. 
D) Resmi matlftbatm teaUQk etti

ği muamelede kanunen eemyr mtı. • 
telzim bir hal oldufu takdirde mu • 
kQ.r matlllplar dahi •ufa tel>'aa tem • 
yiz ceza kanununun 102 lııci maclde • 
sinde yazılı mururu zaman arfmda 
gümrtlk idaresince takip edfllr. AJn 
bir maddeyle dmrtlk bnunna ... 
ııenea 7 huiran 9ZI tarihli ft • 
numaralı kanllZllUa 11 indi .Udelll 
ip ldll~r. 

Meclie pe~mbe pati topluaeak • 
tır. 
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Otlnln Ba i)-e_r_l __ i_r~iızmmw·'--..ıDle ...,.1 1 ;;i~·~~dın 

------------------· I(endisini öldür-
Tali kuşlll Vali Bey mek istedi 

İngilterede devlet ba.nkası altın • 
Jannı saklamak iç.in bir kale yaptın• 
yormuş, bu kale h<'r kaleden daha 
mukavemetlidir. Kasalar dinamitle 
~tlamaz, duvarlaT bombadan sar · 
Bılmu, dretnotlan bir saniyede, üstü 
ne su damlatılmış sıcak bir l!mba ~
§esi gibi tuzla hu% eden en büyük 
gülleler bankanm kapısında bir Iati 
lolmm parçası g~bi yapışacak. 

Gökten gelecek tayyare hücumhı. • 
nna. k:uşı bu banlia.nm fict katt..'\ bir 
tayyare a'T meydımı olacaktır. 

Bankanm içi bir l:lbircnttir. Hiç 
b~ ehramın içi bu kadar dolambaç • 
lı değildir. Kasalara giden yollar 
Firaunların rnezar1arma giden yol • 
lar gibi karma'mrıŞ!ktır. I\ah bir su 
hendeği, kah bir duvar, Mh bir çık 
maz kaalann etrafmı blr örümcek 
ağı gibi sarmaktadır. Firaun Kcops 
tan l932 ye kadar geçen senelerin ze 
kAaı bu yc:;ıj labirc:ıti kurma!;, lngil 
terenin altrnlannı beş yüz sene snk • 

ı~mak i~in, ehramlara taş taşıyan e
ısırler gıbj kamçılattı .• 

• * • 
Evet, iyi amma ne olncak? 

İspanya imparatorluğu bir T.-ıman 
lar bugünkü Utin Amerikanın altı -
nını, gümüşünü l\tadrit sarayının ha 
zine!erine biriktirmişti .. 

ispanyada altın düğmesi olınıyan 
kapıcı bile kalmamıştı. lspnnya im • 
paratorluğunun ölilmünü kaydeder
ken akı.1 ba~da tarlh1er §Un1an kay 
dcderler: 

"- O kadar ~ altını nrdr ki, 
ımemurlan altm bolluğundan suiisti· 
ınallere başla.dıJar, ve imparatorluk 
altın bolluğund:ı.n a~ öldü. Merkantf· 
lizmin iflasını anlatan mektep kitap 
lan bfle bunu söyler. 

Yaralıları taşımak 
için otomobil 
Ah nacak 
Aıır cerh Ye intihar Yakala

nnda yaralıların fazla kan zayi 
etmemeleri için •Oratle en yalmı 
hostauelere gön1lerilmeleri llıım 
gelmektedir.Bu itibıu!a belediye 
Haziranda hasta taıımaya mab· 
sus cört otomobil satın alacak 
Ye yaralılar münbasiren bu oto· 
mobillerlc nakledileceklerdir. Eu 
otomobillere de, tıpkı itf aiyye o
tomobillerine o!duğu gibi, bütiln 
vesaiti nakliye durarak yol vere
celderdir. Bu suretle otomobiller 
bütün süraHerile caddelerden 
geçeeelde .. clir. 

O.or.ıobillcria içinde ilk teda· 
viyi yapabilmek için imdadı sıh· 
hl ç:ınlasite sıbiyye memurlan da 
bu1unacal..-la"''ır. 

Gayri mübadiller 
Faizli bono istiyorlar 
Gayrımübadiller cemiyeti ida

re heyeti yarın toplanarak gay• 
rımübadillcr namına maliye ve
hilcti nezdinde teıebbnsatta 
bulunmak Dzre Ankaraya gide
cek olan heyet azalarını acçe
cektir. 

Gayrımübadillere istihkakları
nın yüzde yirmiai nısbetiade 
oluak verilen bonolar aon za
manlarda kıymetlerini kaybetmi~ 
100 liralık bir bono 17 liraya 

• * * kadar düşmüştDr. 
İngiltere bankasınm h:ızneleri oy• G 

le sanıyorum ki, drşardan bir elle a- aynmübadiller istihkakhmna 
çıı mukabil Yerilen bonoların faiı1i d ~mı,acak, d~rdan bir bombayla zc 

e enmiyecek, tayyareler onun üs • tekle kalbi için teıebbOsatta 
tilnde yanan muma düşmüş bir per • bulunbcaklardır. 
vane olacak. LAbirentlere .aratuat 2l Bu tekil bonoların bOtçe Ya· 
trlnuyacak, hl~ bir el onun kapısını ziyeliyie liiçbir alahast olmadı
açmıyaca~. .. ğmı söylüyerek bunun için tah
bi B~. gunku paraların firaununu · slsata lüzum buiunmadığını iJeri 
ol~~n ~otanl~amen gibi bir ınvınya sürmektedir!er. Eono:arın kar~ı-

N ti
g renceğiz. lığı oJao metruk Yunan em!akinio 

e ce • U""Ü il · fira · ~ n n ınsa.nlan henUz kira bedelleri bonoların kıymet-
• unlardan daha zeki aeğil! lerine ni•bet edildiji takdirde 

SADRI ETEM basıl olan para bonoların faizioi 

Adliyede: 
teıkil edecelctir. 

Kumbara ikramll7e~l- Aaado!ubisımnda Ye:ıimahal· 

k ?,, 1 il H Bugiin ü trenle led;), Baruth:ınc gokağında Şem-
nl azanan ı\'lac me • settin b~yio evinde kir~cı buluna 

Ankaraya mewtcp hademesi Emrullah Ef. 
f~e duyduk,Cı UH muh aırrl• 

rimlze a~dabyor 

Macide H. kumbarası baş1nda 
İ§ bankası kumbarası sahipleri a

rMıncla her sene iki defa çekilm mü· 
kftfntlı kur'a1ardan bu seneye nıah • 
sus birincisi çekilrnh;tir. 

Kurada birinci ~iikMatı 25:.:l\14 nu 
maralı kumbaranın sahibi, Osxildar · 
da Körbakkal mahallesinde 17 nu • 
maralı evde l\lacide l\Iümtıu; l lamru 
adlı bir küçillt kazanmıştır. 

750 lira kazanan :Mncitle Hantm 13 
yaşında ve Üsl<iitlar kız san'at m"kte
bi birinci !Inıf tnlebe .. indendir. Pc • 
deri Mümtaz Ilcy son ,..2manl:ırdn 
kndrolarda yapılan tenkis:ıt ır.pya -
ıunda müskürat inhisarından .açığa 
~ıl ... ·mlrnıştır. 

?.ladl'le lfaıırm iki scncden?ıerl pa:n1 bl • 
J'llctJrmektedir, yalnız kendi h:lr~lığmd:ıu art
tırnrak blrikttrclli;-1 ve kum b:ır.un cfo \ı1uk!:.a 
Jş b--....nkaama ystrrdı~ psralı!ırm 3•ıkdnu 
(135) !!:rayı bulmu,ıur. Talihli ~ocok ken • 
cllalylo l'ÖrU~ S&7.etullor~: 

"- Cu parayı ne y:ıp~zmı aon;ııorııu
nuz. nunu, bab:ımnı reyini aldıkt:uı ıı:ınr:s, 

lnımbars he,,buna fltn-e ettlrntl'k nlylt1ftdc· 
ytm. 

Eea J:LŞb bir ~ğun p:ıraya ntı Uly:ı.· 
eı olur ki. .... Anr.ak bu .uretle flerae büy\i· 
dllğllm. Umul dlm:!e toplnca bir para bu • 
Jundumuk mllmkUn elur.,, 

llıa.Jcle llannnm 11 fııtmcla blr de orklık 
kardel}I varılır. tanıt ıı.ıes•ut olan ba t:ocıuk 
:Cak\ldar en be~lncl nı::lrte~ c':cvum f&:nclt· 
tfldlr. Me:\'ut neylıt lrumbar:ı.sı yoktun. Şlm· 
dlye kad:ır arttırdık14nnı hı>mılrt!slnlıı lcum 
banasına atan Mes'ut Bry do talih kurıııun 
evler!neı kadar g"Plmeslndıın ııonr.t clo~J'Uclan 

dofruya kendi ll3mma blr kumbara clmıya 
karar Vf!n:ıittlr. Dfycır ki: 

"- Abl&mm lrurabıırns:ına ıtmdl.Tt ka· 
dar boa de gibıdcllklcrhndcn uttrrdıtıl:ın • 
mı &ve ediyorum. Aınınll artık ben ıh ba· 
bama eöylrylp ayn blr kumbara alai\">tan. 
BGytl~\aıı zıumuı kapbll olmak laNyo • 
ram, • Taktt Pftl'I\ lı:lme ;:1•arn.r.,, 

Gidiyor nin karısı Edıbe H., kacuiyle 
Tüccardan C:ıfer B. tarafın- geç:nemediklerindcn müteessir 

dao lstanbu\ belediyesi aleyhine ohnuı, göztaıiyle tentirdiyot içe• 
bir dava açılma, ve mezbahada rek intihara teşebbiiı etmiıtir. 
a!ınan bazı ücretlerin kaaunsu:r: Tııhkikata baılaoıfmıştır. 
olduğu ve geri '\'erilmesi Uı:r:mı Bıçak lıyara k 6ldftrd 
geldiği iddia edilm:şti. Bu dava Evvdki gece Galatada bir 
Ankarada Şurayı deqlette g5- cinayet olmuş, Yusuf isminde 
rülrucktedir. Önümüzdeki •alı biri, aka:fa~ı Gafuru bıçaiıyla 
günü davamn rüyetine devam b5 jrdnderı yara:amıs Ye öldlir· 
olunacaktır. Aldığımız malumata m~ştür. Verilen malimata aare, 
göre vali ve belediye reisi r11u· iki ar~adnı bir mtıc1eden dolayı 
bittin B. bu davada lstanbul dargın bu:unma~taymıılar. Raat 
belediyesi namına Şürayı devlet geldikleri yerde birıbirlerile kav• 
huzuruna çıkıp belediyeyi b!uat ga ederlermiş, cYvelki gece Ne
mildafaa edecektir. Muhittin be· cati bey caddesinde rastlathk• 
yin bugün belediye hukuk iş\cri lan zaman, 1 iribirlerine kal'fı 
müdürü Muhlis B. Ye belediye besledikleri husum~t yeniden 
avukatlarından bir zatta birlil.cte kn!:>armıf. Ene}! sövtıımnıler, 
gitmesi muhtemeldir. sonra d5vüşmllıler. Ve nihayet 

Yusuf helindeki bıçağı aıyuarak, 
b' lcğinin bütan h1Z1yla Gafurun 
ıol böğrune yer!eştırmiı. Bayııa 
bir halde yere )'ılnbn zavalh 
Gafur, kaldmldığı hastanede 
lHmüş, katil Yusuf yakalanmışhr. 

Baş veliilimlzin 
1'1oskova seyahati 

Beşvekilimiıle hariciye vkıli
nio Nisınm 23 Unde Moskovaya 
bare1'et edecekleri ve başveki
lin bu seyahatinin on alta gün 
süreceği anlaşılmaktadır. Ro:na 
seyahati bundan ıonra yapıla
cakbr. 

Hariciye vekilimi:r; Moskaova 
scyyahetindezı evvel dört beş 
glin kalmak ve tahdidi tcslihat 
koofıran!ınm ikinci ıafbasmda 
bulunmak üzere Cenevreye gı· 
dece~tir. 

Kaçak etler 
~iUsadere edilemez 

Mecid:ye köyünün soa kar;ır 
mucibince belediye budutlan da
hiline alındığı, fakat kararıo he· 
aür.: tatbik aahasıoa konulama
dığı maliimdur. Haber verildiği· 
ne göre evvellki gün Mecidiye 
köyünden et satııı alaıı bir f ıthıs 
polis tarafından tev!ıif edilmiş, 

Kaçak ra'u fabrlkGsı khn ln 
Geçenlerde Taksimde bitylik 

bir kaçak rakı imalithaneai mey• 
dDna çıkarılmıı ve imalilbane 
sahibi olan meşhur rakı kaçak· 
çılarından ş5för Temk yakala· 

narak adliyeye verilmi,tir. Ad· 
liye, Tevfığe ait tahkikatı bitir
meden, dt\a Onnik isminde biri 

mtiddeiumumiiiğe müracaat et· 
mit, kaçak rakı fcıbrikasınıa şo· 
för Tcvfiğe değil kendıne ait 
bulunduğunu iddin etm'flir.. Ke.
dini adliyeye iesliıa.cederek din
mü kabullenen bu garip adam 
da teYkif edilmiftir. 

Mektepliler 
çikolatası 

lstabul muallimler birliğim 
Şark çikolata f abrikasile bir an-
laım~ y:ııp:mştılc. Euna r~re bu 
fabrika mektepli ba~bfl altında 
bir çikolata çıkaımıya baı1amq
br. Bu çikolataların Muallimler 

ilk tadriaat milfetti,lerl 
icra memurları beraet etmar Esirgeme Dernegl Dün, ilk tedrisat müfettiş'ır.ri 

Vazifelerinde ihmal röster· piyangosu ,.ekiliyor müdür muavini Hıfzırrahman J~a-

elindeki et müHdere edilm:ş
tir: Porıiıı bu muameleyi yapma
ğa saıal:ıiyeti o!up o.mr.tdığım dün 
alakadar bir malö:amdaa sorduk 
ye ıu cevabı aldık: 

" - Mecidiye köyilnden satın 
alınan "Ye şehre getiri!eo et1cr 
oktroYa kaçağı sayı!ır. Bnnun Ö· 

nüoe geçmek polisin Yaıifesi da· 
hilindedir. Maamafib etler müsa
dere edilemez. Ancak belediye 

birliği tarafından kontrol edile
rek en miikemmel ıurette yapıl· 
masına ıon derece itina edfl· 
mektedir. Mekteplerde teıekktil •ekle ma · b Y fİt beyin riyasetinde topla narıık 

1 znua ıcra 3f muaYiai T k h 1 E D •aaail d' . ür anım arı • sirgeme er· ilk mekteplere ait bazı me.uıili eden kotoperatifler bu çukulata
ları Muellimler birliğineen aldll
maktadırlar. Mektepli poJata• 
ıanan içers:ne derslerle allkadar 
re.imler kooulmakta ve laer au
retile talebenin istifadesine dikkat 
edilmektedir. 

ŞtHcrn' b y~ 1~~1 icra memuru neginin Piyangosu 8 nisan 932 görDJmüılerdir. 
beyle.ia e~~ncı ıcra memuru Rifat inci cuma glinü 111at onda Ak· __ ... __ 
c••a ••L•~r mü.dddettenberi ağır saraYda Tevekk61bamamı c'ıva- Profcsilr MaJş 

- 11a Bir mGddet ev.el memlekfrti· 
hakemeleıt:ı'11~ .~ yapılan mu- rında Dernek merkezinde çeki· ne dönen darolffinun mutabastıııı resimleri l<anunuaa tevfikan bu 

gibilerden iki kat oktrova resetlerine le n 1 mış Ye bera- lecektir. Arıu eden bilet bAmil· M. Malş yann ıehrimize döııe· 
.,., y ·ı . t' 

E•~iiiiii:il~~eir~ı;m~ı~ş~ır~.~~~~~le~r!i~g~e~l:eb!:!il~ir~!e:r~.~!!!!~~==~~~:ce:k~t~ir~.!!!!~'!!l!B!i!!!!!!!!ie!!!!~~!!!!!~ mi alınır.,, 
,Mil&! .... ~ ---- rn --·~=-53E5~=s~~~~~~~~~~;:s=;~~~~=:ı i!!a&~!!!!!li!Si!!!i!!iB••• 

I M a hWlllllllllllillllftll:HllllllUIU111111111111111111111!111111Rl!!r.l!lllllnl &iZAM \. kuYvetini Ad~ne gfü1dereceği111, m.safirim;zi te,yi ettik, yola çık· aı tık çilesini doldurmllftu. fU 
n-, ut N ed 1 m Bey çilnkli asker mericezde tecemMü tı. B8na Taizdc~ gönderdiği tel- telgraf!a tebdil edildiler: 

ederse mubakk11k aç kalıp fela- grafta z :nar kaymakaz:ıma bir Musa Kazım bey müfrezniein 

30 Senelik 
if~a 

( Son Yemen Valisl ) 

Siyasi Esrarı 
Ediyor! 

\ı~mııaıım-.....___····· ~-~ mı& 11 Tefrik• ı 81 ._ı 
Fak t bO n b l Tercüme oe iktibaa hakkı mahlıa 

1 a t D un ata rataı . . . . Ab T ı·k B 
talyanJar Bahri abmcrin Af . en ıçıo muavınım met ev t • 

'- erıka T . fl - '-1 ' d 

liın1111ndaki müstemlekelerinin bel- aız mutasarrı ıg1Dadnaaıı: oıun u, 
bqlı iakelelerinde!l Asab'a ondan muvakkateD e ~laa ay-

vapurla o ı·k f d l nlmak bana ae kadar agır gel· 
ç aaat ı mesa e e o an d' d' 1. b' b Muha'ya k 1 h l : · 1 ıy•e ırayet ı ve gayyur ır aı 

dirdiler. oso 1 ;tne er na yer e7· istiven Taiz fibi mlibim bir yere 

Şunu d k d d . k' t b gidit o dereee memnuniyetimi 
a ay e eyım ı e aası, 111 • ld Ah b . 'd 

alı• Yer· · b . k .ucıp o a. met eyın ı• er 
" ııı, alta Kôrüşece mes· gltnıez m:ıroz kaldığı milfldllih 

lektaıı bile bulunmıyan bu kon· oradan gö:ıdermiı o!duğu ıne k· 
ao!os efend' d - d.. t ı ora a gece gJn uz uptan çıkardıiım şu parçalar 
çalıımaktan bitap dü~milştUrl pe~ ğü:r:el izab edebilir. "Kaht 
- A~ba ne yapardı, neler ya- pek tiddetlidir. Jandarmanın ye· 

çızerdi ? di aylıiJ tedahOlde lralmııtır. 
• • • TabıifAta çallfıyorum, yakanda 

Vali •uaYinliii lAt•edUdiii muvaffak okıraam aıkerle Miliı 

ket zuhur edecelltir. Gelir g"l· ıebepten k1zdığını ve Tail: mu· kuYayi daimeye mensup pi7a<le 
lir gelmez mideden fena hdt!e tasarrın Ahmet beye mulaki ol- ve topçud~n mftreklcep bir müf 
muztarip olmıya ba~ladım, d~<- doğucu yazarak (biçarenin salahı reıeyle tebdilini ve hitamı m~ 
torlar burada kalam~zsın diy c r- ~idesine dua eltim. ) d1yorclu. leye [2] kadar her Dç aymti-
Jar, fakat her ne o!urs.ı olsun, Üstadın urafet ve nllkted;ınhğı ayua suretle tebdilin us• 

d ı "I k · ı .a. telgrafta bile okunuyordu. haıi !Yı eaan 
ma em;ci g~ru ece ış er Yaruıı r, Ba• \0'~ından Tekili "' ~ • ·• 
k 1 - Musa K8aım Paşa (1) • • a acagım.,, Ahmet 17 

Bu aziz arkadaşım cidden m- imam Yabyayla idriı nnntaka· • * 
b larmı ayıran nokta DelcayikU. grafı alm~hm: 

hatıızdı, Fakat 1 una rağonn Ahmet izzet Pş. buraya bir Bir sabah Wubadır naJıiJMİ 
rece gündüz ça ııaıaktan ~ ir müfreze ikamesini muvafık bul· ", B~ ~eg beyin evi i:&rUtla 
lahza fariğ olmadı. B 1 ld . milaüru .. S b . bil 

Ubeydullah ef6ndl muıtu. u suretle mam ye rıı l , .ur. a rı bey ye -
Uatat Ubeydullab Ef. lm~ım kuvvetleri daimi suretle temas ~aç:~-ı'i efradı berhdıaY oFh~Uuı· 

Y h M .. tU dilkf ve müsademeden kuı tarılmıı ofa. lar,.,, Halk gaiyada r. aı er 
a yaya enşuru go r 'en caKlardı. Muu KAıım S. müfıe- ,_ ... ~Jnaınamışbr, fakat Sftnnller 

.onra bir müddet daha San'nfJa b ..r.1- ,-zesinio cidden burada ü, .. "' / uydıler çinayeti birbirlerine 
kaldı. Ve bir ıüo tekrar sefore hizmetlerbi gördük. iki tarafın atf ve ismıt ede:ek karşılıklı n• 
kıyam eyledi. çarpışması • iti!Afnameyle müt;r ziyet sıl ;nış ar, intikama hazıla• 

- Nereye? dedim. ahhit olduğumuz •eçhile • b;ı:n myorlar. F~cidir •e vahim hacli• 
- Ben de bilmiyorum, Bir de111· daima ima~ müdabam•2' cap aeler baş\ama k heredir.,, 

ri alem aeyabati.. üstat Ade ııe ettirecekti ve böylece ,..ıflFcenıka-t ( Bttm.tl) 
'd ' d · h t' ~ d' k cliS' - ' "' a a fi ece" ora a yeDı ıeya a ura ıycn an .cu ece~ . :ırt ı Şımdi unntdcrlm 1zmlıdedSr. 

lıtikametini tayill edecekti. ll lZ bu ku7 uçmıyan k~,..a~ ge~ı- L 
de çok iyi &abralar bırakan a:ıiz yen mıntallada M ıım ey [~. ldrııle iu!Afa kadar. 
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50 
Pazar Pazartesi 
3 nisan 4 nisan 

~!6 Zilkade 27 Zilkade 
Kalpte iğne 

Yeni belediye ve viliıyet 
bütçelerindeki rakamlar 

Şehir meclisi diln Nisan 

Gün ckığuşu 5.40 5,39 
., ıbatışı l 8,36 18.37 

Sabah namazı 4,40 4 39 

Ôğle " 12,l:' 12,17 
ikindi ., 15 53 15,54 
Akşam ., 
Yatsı 

lmsıık .. 

18.39 
20,09 

4.57 

18,37 
20,07 
3,55 

- Benim için büyük bir lutuf 
olur. 

- Bu akıam da rahat uyu
manızı istiyorum.. Bu fena ıey
leri aklınızdan çıkarınız. 

toplanmasına 
devresi 

başladı Yılın g':çen günleri 93 94 Ve sıarip bir sesle illve etti: 

Şehir meclisi dün nisan denesinin 
birinci toplanmasmı Sadettin Ferit 
Beyin riyasetinde yapmıştır. 

,, bılan ,, 274 2?3 - Hem artık kasada kalma· 
vesi haklmıdaki daimi encümen maz- (ayla'< fımnası 

il ll dı.. Çalınacak birşey yok. lıaf;ı!'lmın bütç~ encümenine gitmesi D.-ıımwww ıııSl 

tc.ııı-ip olunmu~tur. Ha11ia - Uün sıcaklık azamr 17, SEKlZ GUN DAHA 
N~Ibantlara vedlecck vesikalar• asg-aıt IJ,5 dereceydi. Bugün hAva Karaağaç müesseselerinin 930 se • 

nesi hesabı kat'i raporuna ait mazb:ı 
ta okunmuş ve bütçe encümenine gön 
derilmiştir. Ilu m:.zb:::.taya göre Ka -
raağaç mü:s.sesatımn 930 da'. mu -
hammen varidatı, l,2-.!0,000 lira o?du 
ğu halde 1.671,000 lira tahsil edilmiıı; 
tir. Bundan sonra D::ırüiacezenin ay 
ru seneye ait mazbatası okunmuş ve 
bütçe encümenine lı:wale edilmitıtir. 

Bu mnzbatay:ı nazaran da Darii • 
Iacezenin 930 daki r.ıuhamm<>n v:ıri 

datı 339,000 lira CJ)masma raltır.en an 
cak (244000) lira tahsil oJur.rıb:Jmiş -
tir. 

Azadan lsmail Sıtkı beyin. darü -
laceıe ve Karaağaç mües~sat!mn ye 
ni seneye ait bülçeleı-in1n gciktirilme 
den medise n:rBmesi hakkındal,i tek 
lifi temenni mahiyetinde olarak ka -
bul edilmiştir. 

Kanun mucibince belediyedeki 
münha1lere badema maaş1r değil üc 
retli memur alına:::ağr ve bu da mü
temadiyen bütçede nakilleri mucip· 
olduğu, bu husus için de daima mü • 
saade almak icav ettiği cihetle bu 
muamelenin önüne geçmek üzere 
bütçeye, daima müsaade almadan 
muamele icrası için bir madde ila-

cıan t.ırç ol.mm'"'"""' fakat rapor- boT·'! ... ~"'k ve •ü:_~d< lodosun esecek, tir. 
bı-dan ücret alrnmasma karar veril- Radyo 
•1111tir. 

Belediyenin 932 senesine ait büt~e- lsbnbul _ b dan 7 e !<adar 
si azaya dağılmrştır. Bir sureti de büt gran~oion, 7,30 f.an 8.30 a kadar Redai 
c·c ı nr.ümenin:~ ha••a'ı> edilerek toplnn mu~iki heyeti, 8.:-10 dan 9 ıı kadar 
nıa caTş:lmh;pı(! lıırakılınr~tır. Rfan oionl• opera. 9 dan 10 a !.adar Ke

lhimt enciimnin hnzrrlıyaralc mec mal Niyazi bey heyeti 10 dan !0.30 a 
kadar t.:ı.ngo. 

lise verdiği büt~e, 932 scneeine ait va VJyane _ ı ı ı onser - 12 kon-
rid:ı.t ve ma.,arifat biitcer.;inde endi · ser - rn kaser - I4 r s Rigoletto -
mc:rı tnr:ı.fmdan kabul edilen vHftyet 18 ;15 lrio konser - 20.30 kon<.er -
v~ belediye hütc;eletinin umumi :rek1l 21.10 musııd - 2.i,30 tılm vıldızları: 
nn 10,203,016 lirad!r. Bu )Ckfınun Lilian Harvey, Villi Friç Betti 

0

Bird vs ... 

3 7,.. 1 1· "l·' t 6 Al'l7 oG-11· tfıl\llsberg - 8 iimnastik - 9 , • ;),9:> ırası vı J.ye ve .~- , ·> -
0 dini musiki - 11 opera komık - 13.J 

rası belediyeye aittir. 
konser· - 16,30 konser - 18 konser -

Yeni bütçenin muhtelif fn<!Ilarm 20,35 trio konser. 
da gec:;cn "eneye ?,Öre md1te1if r>ispet t'JUkrc~ - ll,15 çocuklar için -
terde e1<c:iklikler vardrr. F:ılmt en zi- ı I.30 dinf musiki - 12 or estr.ı kon· 
yade gÖ7.e çarpan varidat nol•san1ığt seri -- 18 hafif Romen musikisi - ~1 
~u ınaddelercledir. 47:1 hin lira oHT"o orke91ra konser - 22 Romen musiı.isi. 

va ha-.;ı1atrndan, 12.) bin lira Knrn ~udapeşte - 12 musiki - 13 
ağaç müe~sesabmn v:ırid:ı.trndan ve orkestr:ı konse i - 15 plak - 18,10 
100 bin lira da lstanbul vilayetinden vükstık musiki mektebinden nakil -

20.30 operadan nakil ve Tsigan musikisi. 
toplanan kazanç vergisi yekunundan o~ıo - 19.15 konser - 20.30 
vilayet hi~sesine isabet eden miktar · kmı;.t. _ 21 orkestra ve keman konseri 
dandır. 23,o;; hılk melodilı·ri - 23.45 dans. 

Her sene bu miktar 305 bin liray• rJloskova - 10 dan 21 e lı:adar 
ken bu sene ancak 205 bin lira tuta. neşri~at. 
bilecektir. v.uşova - 13.15 senfonik mati· 

Limo 
çık 1 

f iatları niçin 
ve indi? 

ne - 16 hal!< musıkisi - 18,45 kon
ser -~ 21,15 hal ,{ l.:.onscri - 23 10 ta· 
ganni - 2-1· dans. 

P'aris - 9.4.5 musilcl - l 3,30 
konsur - 14,20 dint konser - 14,45 
haber - 15 ve 16 konser - 21,30 
Paris slı ki - 22,30 haber - 22.45 
!ienfonik ve brik musiki - 23 15 haber 

PJyasada limon ffatıerinin 6 kuru
şa_ kadar. fıdadıktan sonra tekrar düş 
ltW'e başlanuş.;ae evvelki gün 4 kuru
şa satılan limonlar dün Ilalı~<pazarın• 
da 2 kuruşa sat1Jmıya başlamı~tır. 

Ticaret müdürlüğü limon ihtikan 
meselesinde yaptığı tetkikat netice • 
cesinde bazı Uiccarların limon fiatle
rini lüzumsuz yere aı ttrrdıklan an -
laşı1mrş ise de bnZ"! iza!ıtlt ü.:erlne ye-
niden tetkikata lüzum gfüülmiiştür. 

Limon tacirleri, fiatlerin yüksel -
mesinin Rüsumat idınesindc sahipsiz 
eşya olarak müzayedeye Ç"J,ardığı aoo 
sandrk limon için verilen yüksek fi • 
atten ileri geldiğini M~:ia f!tmekte ve 
limonların sn.ndrğrnın 12 liraya alm
drğmı söylemektedirler. 

Halbuki diğer taraftan icldia ediJ~ 
diğine göre de piyasaya :roo ~::ndrl[ 

~J 30 konser. 
limon arzedilince fiatlerin tabiatiyle Yarın 4 nisan . 
düşmesi lazım gelirken tüccarlar bır ~lyena - 12,30 1'onser - 13,40 
trcsit yapmak suretiyle bu limonlan Yehudı i\lenuhim taratından konser -
alarak :ırafarmda taksim etmişler ve 15 plak - 18 konser - 21 Beethoven 
bu ~mretle fiatleri indirecekleri yer • 21 3\) konser - 2.3 45 dans. 
de Rüsiimatın ~attığı limonları yük - ~ellsberg - 7 30 jimnnsii1' ve 
sek fiatıe ?.ldıkbnm bahane ederek musiti - 9,30 jimnastik - 12,40 kon· 
fiatleri yükse1tmı,ıer ve ellerindeki ser - 17,30 konser - 20,55 konser
limonlan da bu fiat üzerinden sat • 22,15 Hasnn'ın hiHyesl. 
umılard!r. dUkre, - 13 plak - 18 orkestra 

~Bu dhet r.aı:nn dikkati calip bu • konserı - 21 konser. 
lunduğundan ticaret müdüriyeti bu l!ludapeşte - 1 l musiki -13 or
nokta üze-rind<'n c!e tetkikatına de • kestı:.ı konseri - 18 kon ,er - 19,;30 
vam etmektedir. kon ser - 21.30 Tsigan musikisi -

Dün görilştüğümüz b-ızı limon tüc· 24 Tango konseri. 
carları fiatl crin yiikselmcsinin piya • Qslo - 18 lıonser - 19,30 farkı 
~arta mıılın l'~alm~rnclan ileri geldi• 21 tonser - 23,15 Norveç musi;;i ve 
ğini söylemişler ve nir.,an aynıda güm- do.nsl m . 
rükten çıkarılacak on bfn sandık ka· l'ı1oskova - 9 den 21 e kadar 
dar limon oMuğondan füıtlerin tek • neşrtfat. ... 
r:ır dü.<1"Ce~ini i~nret etrrıişleridir. '7arşova - 18.35 d:ıns musılcısı-

-------=-------~---------- 20,35 plal< - 21.15 Leuıbergdcn nıı.kil 
Tramvay arabalarına OtobUs imtiyazı ve 23 ,tatıs 

f:ıarls - 8,45 jimnastik - 9.35 
yeni şekil veriliyor tramvay şirketi mus"f:i - 10 hıtber - 21 sinema ha-

r · k Ş d b l b k •• berleııi - 21,45 haber - 2;! lı:onscr -ramvay şır eti tramvay ara- ehrimiz e u.unan sa ı reJı 
22

.13 h:ıber _ 22,30 Odeon tiyatrosun· 
balarının yeni bir şekilde tadili jeneral direktörO M. Weyl dOn dıın ırıa ı. il. 

B ORSA mak1adiyle buı tecrDbeler yap- ali:şam Ankaraya hareket et· 
maktadır. Tadil it, şimdi işle- miştir. 
mekte olan tramvaylann ön ve M. Veyl'in Ankarada otobüs 
arka kııımlarım birer buçuk met· imtiyazımn btanbul tramvay tir-
rc uzatmak suretiyle olacakbr. keline devrecilmesi için teşeb-
Bu ıuretle tramvaylar büyüyece- büslerde bulunacağı söylenmek-
ii için daha fazla yolcu alacak- tedir. 

hr. Yeni şekilde tramvaylar or- Maamafib alakadarlar buhabcr· 
~adan ikiye ayrılarak her tram· Ierin doğru olmadığım, M. Vey' -

·ıda birinci ve ikinci mevkie in Ankera seyahatinin bir neza 
dar.ıs yerler buıunacak, bun- l{et ziy~reti olduğunu söylemek-
bölDn~a ön sahanlık da il<iye tedir'N. 
ayn bir ,, vatmanın tamamiyJe 
tdilecektir.'e bulunması temin 
samaldarımn ·\ca tramvay ba
rekeü müteakiJ>"'onlardan ha
ıekilde kapanarak '9 .. matik bir 
tekrar açılması için teyoolarda 
pılmaıı tasavvuru da meıt ya-

Tramvaylardaki tadilat ttur. 
mile şehrimizde yapılacak, Yb 
zıld~ğı kibi hariçten yüz ki~ililc 
yenı tramvay arabaları getirit
miyecektir. Şirket Şi~lideki atel
yealnde bu tramvay yukarıda 
anlattığımız ~ekilde tadil ettir
miıtir. Sirket mllhendisleri fle· 

Mualllmler arasında n•klller 
Maarif müdfirlüğfi; bir müddet 

evvel nakillerini irt'yen muallim
lere ait ikinci bir kadro hazır

lıyarak vekalete göndermi9ti. Bu 
kadro, maarif vekaletince tas
tik edilerek iade edilmiş ve 
alabıdarl;ırn tebliğ edilmh;tir. 

celerı bu tramvayla tecri.ibe!er 

•apm2kta ve Tirajlarda bu ara
b ,~rla manevra kabil olup ol
mac'Yım tecrUbe etoektedirler. 
Tecrfü4ler mfüıbet neticeler ver~ 
d!ği tak<.ı•de d r •al kararın tat
bıkıne sreCl~cektİl. 
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Sonyayla Lartig yalnız kalmıı
lardı. Ortalık kararmıftı. Sonya 
kalkıp elektrik lambasmı yaktı. 

Lartig bu dudakları kendin· 
den kırmız1t iri ırözlü Gürcü gü· 
zelinin k:ar,ısmda kendinden 
geçmişti. N·çin bu güzel kızın 

kalbi de kendi gibi temiz değildi? 
Mühendis evde bir tek mak

sat için kalmıştı: Sonyayı kur
tarmak istiyordu. Halbuki şimdi 
sözü ne taraftan açacağını dü
şünüyordu. Nihayet sert olmıya 
karar verdi. Ancak bu suretle 
aşkının helecanını unutabilirdi. 
Sonya tekrar yerine otururken: 

- Beni, yalnı:r. bırakmad!ğı
oua çok teşekkür ederim, dedi. 

- Si:r.inle mühim şeyler gö
rilşmek istiyordum. 

- Mühim şeyler mi? 
- Ço1, mühim. ilk evvela 

Kastelmeyran hakkında .. 
- O, rlca ederim ondan hah· 

setmeyin;z. Daha geçenlerde gö· 
rüşdük'erimizi elbet babrlanınız. 
Kont hakkındaki hissiyatımı zan
nedersem size açı~'tan açığa ıöy· 
len:: iştim. Tekrar ba mevzua av 
det etmiyelim. 

- Hayhay. O halde, siz Mi
şe!Je bahçede do'aşırken, öğle
yin Kontun yazıhanesinde yapı
lan hırsızlıktan bahsedelim. 

- Filhakika bu mese'e tuhaf .• 
- O kadar tuhafki, bu hu-

susta sizin maltimatımza muraca
at etmek istiyorrum. 

Sonya kahkahayla gilldü: 
- Aı.iz dostum, bu hususta 

ne diye bilirimki.. hırsız beni 
yamna çağırmadaki. 

Genç kız bütün soğutc kanh
lığıyle kendini müdafaa ediyor
du. Mühend"s: 

- Matmazel, dedi, bu akşam 
şuna kani olma~ısımz~d, açıktan 
açığa gorı.:.şmem:ı lazım.. Bu 
nokta ço1c lazımdır.. . sizin için •• 

- Anlamıyorum. 
- Bilakis ço~c iyi anlıyorsu-

nuz. Ben s!zi ziyarete gelmedim. 
Sizinle bir iş için görüşmiye gel
dim. Hem ıadece size ait bir 
iŞ için, öyle bir iş ki.. Yalnız si
zi alakadar etler. 

- Doğrusu ıene anlıyamıyo
rum. Biraz daha tavzih eder 
misiniz! 

- Kolay. Bu gün Mişl!lle be
raber Kontun yazıhanesine gir
diğinize dair elde delail mev
cuttur. 

Sonya ancak titremişti. Cevap 
vermeden, hasmım, uzun bir 
bakışla muayene etti, sonra ağır 
ağır. 

- Deliil ır.i? dedi. 
- Evet. Eundaıı evvelki teşeb-

büsünüz de olduğu gibi. Mişeiio, 
küçük pençereden girerken bı

raktığı iz ve delail gibi. 
- Affedersiniz. Şimdi bu de

lAile malik deiilsiniz. Bizzat 
Mişel bunu imha etti. Bugün 
içinse biç bir iz bulamazs1tuz. 

- Niçin? 
- Bu size ait değil. Hem 

üstelik, bl1, ıizt o kadar alaka· 
dar ediyorsa itiraf edeyim ki 

Nakleden ı Ja. 
mesuliyeti ben kabul ediyorum. 
Elena da hissesine düten mesu
liyeti üzerine alır •. Şimdi, artı 
öğrendiniz değil mi? Ne yapa• 
cakıınız bakalım. 

- Polis, bu sirkatin faillerini 
öğrenmekle çok alakadar ola
caktır. 

- Ve bilhassa Kastelmeyran 
değil mi? Fakat, Elenanın bu iti 
yaptığına kendisini ikna ederse
niz şaşarım .. iyisi mi, susmak da• 
ha iyi. 

Genç kız gayet ciddi olarak 
konuşuyordu. Küçücük aizında 
istihza denilen ,eyden eser yok
tu. 

Lartiğin kalbi çarpıyordu. Kar
şısındaki kadını ele vermek isti
yen l;u delikanlı şimdi onu ka
çırmaktan başka bir şey düıün
müyordu. Nihayet: 

- Sizi ihbar etm~k arzusun• 
da deği1im, dedi, bu bana ait 
bir iş değildir. 

- Tekrar ediyorum ki anlı· 
yamıyorum. 

- Unutmaymıı: ki Patris tev· 
kif edilmiştir 

- Bunun bizim görüşdükleri
mizle ne alakası olnbilir. Şimdi 
Kastelmayran'dan bahsediyor• 
duk, şimdi Markiye geçtik .• 

- Matmazel, niçin bu oyunda 
ısrar ediyorsunz, bek ala biliyor· 
sunuzki Patris isminizi telaffuz 
ederse herşey meydana çıkacak 
ve ikiniz de mabvolacaksınıı. 

Sonya cevap vermedi. Şimdi 

ona dikkatle bakıyordu. Mühen
dis devam elti: 

- Niçin bütün 
söylemiye beni icbar ediyorsu
nız? Aleyhinize bir çQk deliller 

topladıaı .• pek ola bi 'iyorsunuzki 
Marki meselesiyle alakadar olu
yor ve takip ediyorum. Larşenin 
ızhan aczettiği bir meseJede b~ 
nim muvaffak olmam ihtimalini 
kabul etmiyorsamz yanılıyorsınız. 
Fakat mesele bu degil. Patriı 
hapistedir. Başlıca şeriki cürüm
leride yakında yakalanacaktır. 

-Peki sizce bu ıerikler kimler
dir? 

- Siz . Ve hemşireniz Elena .• 
Sirkat ve katil şeriki cUrümleri •• 

- Buna dair delilleriniz var 
mı? 

- Çok. Mesela Markinin ıa
toıuna hırsız girdiği gecenin er
tesi günü otomobilinizde kireç 
izleri gördüm. 

- Her tarafta kireç buluna• 

bilir. 
- Eminim, 

nizi müdafaa 
dur. Sonra, 
olan hançer .. 

bu zerleri, kendi
için bulmuşıunuz
yeni temizlenmit 

(Bitmedi) 

Darülbedayi son temsili 
son defa olarak 

Yalnız pazar, pa.· 
zartesi akşamlan "Sa.
atçı" şarkılı komedisi 
oynanacakor . 
Bu~ün akşam sut 

21,30 dıı 
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Kadıköy 

Kuşdili sinemasında 
Bu gece büyüle san'atk:Ar Fahri bey 

ve arkadaşları Şamram hanım birlikte 
(Dehri eforıdi ai!Psi) taklitli vodvil 3 

1 perde. Her yer 20 Ji.uruş, localar 100 k. 
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Prens Şalih ben Ayya-;sevgfllslle 
beraber intihar ettiler 

vrupa, acar•stan, Bulgari•· 
tan ve Yunanlstana mUttterek 

bir yardım zaruri g8rUyor 
Cenevre, 2 (AA) - Cem1yetl Ak

vam kAtibi umumiliği, Cemiyeti Akvam 
malt komitesi tarafından verilen rapoı u 

sarayı mı yapılacak? 
Su sporları iÇin idman cemiyetleri ittifakı 

bir Alman mütehassıs getirtiyor 
Fransız gazeteleri çar•amba Ç 3 30 d dün akşam neşretml,tir. [ Ust tıırafı l inci ~ayıfııd ] 

.. Te arşamba günD, saat , a, l\lezkOr rapor; Avusturya, Bulgaris-
g.ünü Nis şehrinde olan bir fa- otel müstahdemleri, onların oda· tan, Macaristan ve Yunanistan hükOmet- batı vermiştir: 

Halbuki bir.im büyük eporcuiarmnz I~ 
rlslnde b!.lc bıı dereceyi alım yoktur. EV\"CI • 

ki lk'.ne 1,%8 da.klka olan Tllrklye rekora ba 
ıacne 1,18 dlr. Dünya :rel<0nıy-. 61 saniye • 
dl:r.,. 

cıadan bübsederken bu yaziya - DUnyanın her tarafında açık ıpor aa-"B sından silah seslerinin geldiğini leri tarafından takip edilen bütçe ve i~- baları gibi kapnh oyun ve Jlmruıstık saba -

ir Türk prensiyle metresi İn· duyarak koştu~ar. ti:.:raz siyasetlerindeki hatalar her ne lan vucado 1:etırillyor. Kışın nıu.aıt olrnı -
tibar ettiler,, tarzında serlivha- Otel sahibi, merdivenden yu- olursa olsun, bu devletlerin içinde bu- yan havalarda bu kapıılı yerlerde açık ba\•a Su sporları için bir mUte• 

hassıs getlrtlllyor lar koymuızlardır. Hadiseyi nak- k d lunduklan müşküllerin, kendilerinin hiç tıporlan yapddığı gibi urt kap:ıh yerlett 
ı d 

" arı çıkarken, bir TÜCU un yere mnhsuıa olan bazı sporlar da yapılır. 
e iyoruz: düştüğün il duydu, ve oda ka- bir taksiri olmadı~ halde, başlıca cihan Ben Çırağım ıınrayını ,'ti bilhassa yerini Haber aldığrmıza göre; Türkiye 
Çarşamba günü,Niste, hadisa- d şümul sebeplerden mütevellit olduğunu bir epor aarayı yspmak için tok münasip idman cemiyetleri ittifakı umumi mer 

pısını açınca, Prensi, yer e, ısrarla kaydeylemektedir. buldum. kezi ırn f;porlan için gençlerimizi yetiş 
tın biribirlerile birleşmelerine b l b b Jd • t• ı ·· b' .. h oyu oyuna uzanmış u u. r,omite, vuıyeti tetl,;ik ettikten sonra nu sarayın içerisin<> alt ltattıı 12 x :?~ ob- ırme' uzeı-e ır mute assı celbet • 
mani olduğu iki af ık intihara Prens ölmemişti ve otelciye: devletlerin kefaleti altında olarak beyne!- Admcıa kapalı bır ynzıne havuru yapmak, mek üzeredir. 
teşebbns ettl'ler ve genç kadın k ·ı ı · 1 d h k b' . mlltcaddlt Jlmnıuıtıl<, skrlın, bolcs, gür~. Federasyon gelecek antrenörün _Onu urtarınız, mı e pıyasa ar a i raç edilecc ır tS · ·ı · · · Al kapalı teni• salonlıın yaptırmak, en alt kat- seçı mesı ıçın manya idman teşki • 
öldn, erkek de ağır surette ya- diyerek, odayı iıaret etti ve tikras şeklinde müfterek ve acil bir ha- ta mod<'nı bir kayıkhııne vücude getirmek lfltiyle muhabere etmiş, Alman mer • 
ralıdır. bayıldı. içeri odada, madam Mar reket yapılm:ısının z:ırurt bulunduğu ka· bahtt1ye do hflr mrıu atletik eporlıır itin kezi umumisi de Her Tegethof ismin-

şubatın 25 inci günü, 31 yaş· k na:ıtini izhar etmektedir yerl<>r hıız.ırlatm:ıl< tasnn'Urlar meyanında - de bir zatı seçerek fcdera5vcna bil .. 
teurou yatağa uzanmış Ye ço • " ~ larmda prens Salib bin Ayyaz ı un:ıni~tan:ı ~elince; mezkOr rapor, dır. Spor s..-ırııyı umuma mahsu!l olacak ve dirmiştir. 

N' b. l r tan ölmüıtü. Kalbinde iki kurşun bu devletin sür'atle hariçten bir kredi herkes idman yapnbllccekUr. Muka\-ele yapıldığı için bir kaç gü 
ıste ır ote e ie ıyor ve yanın- yarası vardı. Masanın üzesiode, b l'Ur.me hnnı7.Dnılan ıpor kulUplnine ne kadar şehrimı"ze gele"ek olan Jler 

d k. k d d k ulmasının Acil bir lüzum ve ihtiy3ç ol- " 
a ı a mı a arısı olarak kay- birisi polise, birisi kocasına ve duğunu bildirmektedir. ınahsuı1 olan muayy~n saatler haricinde 1ıAlk Tegethof darülfünunda tahsiJ etmiş 

dett. 1• ordu F k t b f cıs ı~tifııde- edebllec<>ktlr. ve Berlin beden terbiyesi yilks""k mA'·· 
ır Y • a a u kadın b 'd b. k d h't b ~ alt komitenin raporund11, bundan "°. Cl\i 

k 
, iriıı e ır ar a aşına ı a en Dt'nJ.z: sporunda bu kadar geri olma.mı - teoinden dinılomalıdır. 

p:-ensln arısı değildi ve aslen birer mektup vardı. Yapılan tah baş ,a, Y'u'lanistana şimdiden teklif edi- ıtm 8<'lx'bl kı,m ııporcularımır.ın atıl bir 
Türk o:up, Fransız' tebeasına lecck malt muavenetin umumt mahiyeti vaziyette knlmalıırıdır. Halbuki b:ı)ka mem- Diğer taraftan federasyon umumt 

kikat, Madam Marteuou'nuo, sev h . ..1 .. h leketlerde deni• ıporıarıyıe u"~rn•nn gen" _ merkezi İstanbul belediyesine müra • 
g eçmiq ol aı:ı mu .. azaıtan ve bu memleketin iti- h ,,_. ~· t d ek ka 1 bi ... ao prens!e sık sık kav- ·ı· · J Jtl eğe k v rd'• ·nı· ı ı kA ..__,_ caa e er pa 1 r yüzme havuzu 

d 1 gı ıııy e u m arar e JiJ t barını muhafaza etmek lüzumundan ileri lcr yar., kış ça ııınuya m n uuıublllyor - l d 7. • • b" k 
ga e ıyor ardı. Prensin bu ka- önce ona ateı edip, sonrada in- ı 0 mn ıhı ıçın ır ço masraf yapıla • 
dından b' d d F gelmekte bulunduğu da ıikrolunmaktadır, ar.Dcnlı: snnrlıınnda ne kadar J;"eri olduıı.... rak celbcdilen antrenörün kışın atıl 

11 e çocuğu var ı. a- tihar ettiaini aöıtermittir. Pren- ..- ıı.u b" · tt k 1 ğ k t k 0 • p mm:u göstermek için 1117.e bir mlıınl ııö_yllye- ır vazıye e a aca ım, binaenaleyh 
a , endisi, 25 yaşlarında ma- sin yarası pek ağırdır. aris Panayırı ~1m: "Geçcnlerdo blr Viyana h-ulllbUnde on belediye Istanbulda kapah bir yüz. 

darn Kirsti Marteuson isimli Prens Salih ben Ayyazı ıevmlş altı yaşlarında gençler arıı.smda yapılan blr me havuzu yaptırdığı taktirde antr~ 
Filandiyah bı'r m :ralayın karıs·ıy~ d d x 4·18 Mayıs 1932 ıoo metre ... 1U.me mll1'3bnk'.ı.smda ı datdka nörün gençleri yetiştireceğini, beledi. 

olan bu kadın, •utcarı a a suy· 1 'h B " e b · ka .. "1 l J sb baratı iktisadiye ürosu - s aanlye 2 ile bir genç galip tf'lml~tır. Y ce una ım a.n goru em~e antre • 
e münasebette bulunuyordu Te lediğimiz gibi, Fenlandiyanm p nörün ı..,şın lzmfrde çalışacağını bil-

kavgalarm sebebi de buydu. Ni- Paris sefaretinde askeri ateşe ar:s Panayırı, gerek sergiye iş- .. ki-bÜtG;··t;kİii;t; .. ;;·;;;~~~;t~·· dirmiş ve cevap verilmesini istemiş -
h t tiri~ edecek olanlara ve gerek lara teıbı'la~t ı'rae eder. tir. Belediyeye aynı zamanda Çrrağan 

aye ' prensin uzun zamandır olan miralay Marteusonun karısı l I fakat b ıüvara azım olan ma (İmabo te· Kaydı"ye Resmı' - Techir ma- sarayı tasaV\'Urundan da behsedilmiş 
iayrı meşru ir surette Te eıki Feolendiya reiıicümhuru "' t• 

yaşadığı kadın, yani çocuğunun s hlb · ı dariki için Monmartr sokağile halli talebinde bulunanlar evvela ır. 
mösyö ta erın a <rabalarından Feydo sokaiının noktai telaki- 30 frank mukabilinde kendileri· Avrupa hafif siklet bok• 

annesi, prensin, o civarda otu- gliı:el. Paris yüksek muhitinde d k 1 · k şamplyonlut}u 
b b ı:n e bir istihbarat a emı il- ni sergiye kayıt etmelidirler. Bu 

ran a asının yanına giderek tanınmış ve ço!{ sevilen bir ka- t t . t' B k l b Avrupa hafif siklet boks ı:mmpiyo-
k d d d şa e mış ır. u a em eren, resim tediye edildikten sonra :.--·· 

en isinden şikayet etti. Prensin ın ı. b b I k nu olan Hollandalı Van Klaveren a ren ve tayyare ile o aa na - iade olunmaz. Maamafib, vaki 
babası da, Finlandiyalı kadınla l Brüksel şehrinde bu sikletin eski şam-'l1iyatrolar grevi iyat, seyahat, gümrükler ve sai· olan müracaat komite tarafından olan mOnasebetindcn vazgeçmesi piyonu olan Belçikalı Sivil ile on beş 
• • 1 P:ıri5, 2 (A Al _ Tema!'a mümessil- re hakkında her türlü malumatı reddedilirse yabrılan para iade ravuntluk bir intikam maçı ''apm1ş ,.e 
ıçın oğ unu tazyik etmiye baş· · t d 'k kt d. J 
lada. !erinin müdafaa ko-nitesi, bütün Fransa meccanen e arı etme e ır. olunur. Her türlü tafsillt için Ün\'anınr muhafaza etmiştir. Maç ni-

B
. K ve Fransız müstemlekAtındaki temı•,a Bundan maada, bu ka!em 47 Beyoilu, 41 Meşrutiyet caddesi hayete kadar de\·am etmiş n bakem-
ır aç gün sonar, madam l k tt b ı b mahallcr'ın·ın protesto •JAmt:tl olmak l·;z- mcm e c e u unan ıeya at a· 41 ( Sabı'' • Kabr;stan sokak ) lerin ittifak reyleriyle berabere biti • 

Marteurou presnle beraber 11Cap. . . .. il t ı ·ı · t'b t b l k ·h ' ~.. . F · · · · · · d' A'I . ' . •. . re 5 nisan t:ırıh nden itiba'!"en kapana- cen a arJ e ır ı a ta u unara ı · "Şambr do Komcra ransez,. rılmL~tır. Sivtl maçı kazanamadığı ıçın 
1 " cınnnda bır otele gıltıler <:aklarını bifdirmekted:r. racat hususundaki kendiıine ta· cemiyetine müracaat olunur. eski ünnnını elde eltem~miŞttr. 

--------------------.·-~------·------------------------------·---------~-~·-~-

-130------ TARİH EL KfTABI 

B~ ~arplere ittirak edenler elbiselerinin üstüne haç itaretleri koy • 
~uklan ıçın 175 sene süren bu sekiz muharebeye Haçldar seferi denmit • 
lir. 

Muharebenin a6beplerl ı 

Haçlılar ıef erini hazırlıyan sebepler tunlardır: 
A) Dini sebepler: Hıriıtiyanlar (Kudüs) Ü ve (Paleıtinin) i mu • 

kaddes addettikleri yerleri ihtiva ettikleri için kurtarmak istiyorlardı. 
B) Avruparun sefaleti: Bu zamanda Avrupada köylülerin hayat 

t~ları pek berbattı. Şark hakkında pek mübalağalı malumata sahip· 
tıler. Şarka gelecek olurlarsa mes'ut ve müreffeh olacaklarını zannedi • 
)'orlardı. 

C) Türklerden korku: Avrupayı Türklere karşı muhafaza eden Bi· 
zansb. Bizans iıe her gün artan Türk kuvveti önünde zayıflıyordu. 

Bizans imparatoru garp hıriıtiyanhimdan yardım rica ediyordu. 
I ~ ~. Aaılzadelerin çapul ve macera heveıi: Asılzadeler dini kanun .. 
ka_r Y'Ubnd~n Avrupada istedikleri gibi çapul yaapmıyorlardı. Halbu· 

1

1tar b~ldecek olurlarsa düşman .memleketinc!e istedikleri gibi ça • 
pu yapa 1 eceklerdi. 

f k
• Ed) Pabı>_anın siyasi emeli: Papalar teıekküle bqlıyan kırallıkların 

ev ın e ır kil' . 1 " .. d • k . . 1 d B .. l ıae ımparator ugu vucu e getırme 11tlyor ar ı. u • L::.k:' ::;,zİı çark:!. de hıristiyanları bir emel, bir kumanda altında top• 
.; ~ dine tabi bir hale koymaktı. 

F) .. msüJan kea.Eetinin artması: Haçlar seferi bqlamadan ev• 
vİ!ı son iki ;:ır .k~ında hıristiyanlıkta fazla bir nüfus kesafeti peyda 
İ uttud. B n 1

1 1 aad!r zarfında hıriıtiyanlığı kabul eden yeni kavim • 
er var . ı.. ,. un ~ ınt heyecanı kuvvetliydi. Aym suretle aon iki uır 
b:fh~d ısdl~İ tİrlıd~trafında toplanan Türk kavimleri de heyecanlı 

ey ı er. ın heyecanmm çarpıpnaaı mukadderdi. 
Birinci heçll aeterı ı 

. r 1095 te papa il inci (Orben) tarafından ilin edildi. Birinci sefere 
Jfüh~r~ edenlerin sayısı ve alınan netice itibariyle diğerlerinden daha 
m lo!lıdir. 

Bu aefer kafilesinin bqmda papaf Piyer Lermit vardı. Bir çok çe
teler, kadınlar ve ~klar, ihtiyarlar, ilk haçlılar ordusunun kadroları .. 
nı dolduruyordu. ilk haçlılar kafilesi yollarda bir çok zulümler, yağ· 
macılık~ar yaptı. 1096 da lıtanbula geldiler, lstanbuldan Anadolu • 
Ya geçtıler. Bu kuvvetler Anadoluda Türkler tarafından kamilen öldü· 
rüldüler. Aynı sene içinde 600,000 kitilik bir haçlı ordusu daha hare• 
ket etti. Bu ordu üç kola ayrılmııtı. Kollardan en kuvvetlisi (Godfrua Dö 
~u~o.n) .u!' idaresindeydi. (lznik)i zaptetti. Eskitehirde Selçuk devle
tı re11ı bınnci Kılıcaslan tarafından karıılandı. Bu ordu yolda bir çok 
~yiata ufraclı fakat Antakyaya kadar gidebildi. Antakyadan KU" 

uae .. h.~ket ettikleri zaman kun;etl~ri 50,000 kiıiye düflllüttü• iki ae 
ne JUl'ü)'Ufteo sonra .(Kudüs). e pr·dıler _(1099). 
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Kudüs 0 zaman Mısırda hüküm süren Fatımiler idaresindeydi. 
Haçlılar Kudüse girince (70.000) isli.mı kılıçtan geçirdiler. 

(Kudüs) e girdikten ıonra Haçlılar Suriye ve (Paleıtin) de Kudüı 
kırallığı kurdular. Antakya, Şam trablus) u bu kıralhğa bağlandı. Bu· 
rada dini ve ukeri teıkilit vücude getirildi. Hıristiyanlar Kudüıte kal
mıya çalııtılar. Fakat buna kartı her taraftan Türk tecavüzü baıladı. 

Türklerden Musul Atabeyi Halebi, Şamı istirdat etti, Kudüs kıralı· 
nr eıir etti. Bunun üzerine tekrar bir ordu hazırlandı, bu ordu (Kon• 
ya) da Ereğli önünde Türkler tarafından ki.milen i.mha olundu. .ı 

ikinci haçhlar seferi ı 

1144 te Muıul Atabeyi Urfayı zaptetti. Bunun üzerine ıarktald 
hıristiyanlar heyecana düttüler. 

Rahip Sen • Bernar Fransa ve Almanya halkını sefere teşvik et• 
ti. Fransa kıralı Vll inci Lui ile Almanya imparatoru 111 üncü Konrat 
ikinci haçhlar seferinin kumandasını ellerine aldılar. Konrat Fran· 
sayı beklemeden Anadoluya geçti Konya civarında ordusu Türkler ta • 
rafından kamilen imha edildi. Fransa kıralı Lui lzniğe gelerek (Kon• 
Tad) a iltihak etti beraberce Kudüse doğru yürüdüler. Türkler tecavü:ı.• 
leriyle bu orduyu da perifan ettiler. Kudüse ancak birkaç ıövalye kıt'a· 
ıı ile iki kıraldan batka kimse gidemedi. Bunlar Kudüsteki hıriıtiyan : 
larla birlettiler. Şamı zaptetmek is~ediler. Muvaffak olamadılar. lkı 
hükümdar da periıan bir halde memleketlerine döndüler (1149) • 

UçUncU haçhlar seferi : 

Salihattini Eyyubi Kudüsü ca!)tetti (1187). Hıristiyanların elinde 
ancak Şamtrabluau, Antakya ve Surdan baıka bir yer ka'.madı. 

Bu vaziyet üzerine Avrup:ıda yeni bir haçlılar seferi tertip edil • 
di. Bu sefere Almanya imparatoru Fredrik Barbaros 100.000 kitiyle 
ittirak etti. Anadoluya geçti, Kılrç Aa!nnla karfılattı Alman orduıu 
imha edildi. 

Fredrik Barbaros yolda bir derede yıkanırken ltof\l)du • 
Fransa kıralı filip Ogüst, İngiltere kıralı Aslan yürekli Riıar de• 

niz yoluyla hareket ettiler. A!drayı zaptettiler. Kıral Filip hastalığı • 
nı behane etti memleketine döndü. Aslan yürekli Ritar Kudüıü zap • 
tetmek iıtedi her türlü zulüm, itkence yaptı fakat muvaffak olamadı. 

Ritar (1192) de bir netice alamıyacağmı anladı. Avruaya döndü. 

DBrdUncU haçhlar seferi 1 

Artık Kudü1 Türklerin elind~ydi. Papa lnosan dördüncü bir haç • 
ı.tar seferi yapmıya çab!ıyordu. Maksadı Kudü3ü kurtarmaktı. Bu har • 
be Fransa, lngiltere §Övalyeleri iıtirilk etti fakat lm·allar iıtirak etmedi • 
ler. 

Dördüncü seferde kumanda Bonifu adında bir İtalyana veril • 
di. 

Papa bu seferde ordunun deniz yoluyla 11it.mesini ve Muıra çık • 
muını istiyordu. 




