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Perşembe günü meşhur 

TOPAZ 
Piyesini ~azetemizle birlikte 

forma halinde bulacaksınız 

Sayısı 5 Kurut 

ütün Avrupa Bir Bütçe Müzakereleri 
Si 

933 bütçesi dün Mecliste 
müzakereye başlanıldı 
Maliye vekili, bu münasebetle, mali 
vaziyetimizin sağlamlığını izah etti 

ANKARA, 15 (Huıuıi) - Da -

Almanya harp·t~n ev~lki halinde 
Fabrikalar c~y~r, cayır işliyor 

••• 

Hitler, Kielde irat ettiği bir nu
tııkta 600ı..OOO üniformalı askeri 

•"nl•li;:~}buluncluğuntı tôyleınqtir. Halbulci 
liarpten evvel Alman • orduıunun 

h·azeri liuvveti 650,000 den ibaret· 
ti. 

Hitlerin bu 600,000 askerinden 
başka (Demir muhafız) lar namı 
verilen 100,000 kişlik bir kuvveti 
daha vardır. 

Sonra bütün Alman milleti se
ferber denilecek bir haldedir. Si -
vil tayyare tetkilatı, hep askeri 
mahiyettedir. Hatta hususi oto • 
mobil sahipleri de icabında oto • 
mobillerini de nakliyat işleri için 
vermeğe hazırdırlar . 

Harp patlak verdiği dakikncln 
Almanyanın bir makine gibi har
be hazır olduğu görülecektir. 

Avusturyada 

AvustMryada doktor "Dol\ 
' fuss,, un diktatörce hareket eden 

( Devamı fi ıncı -yıfada , 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, İdman şenliğinin dünkü provası 

• 
rülfünunun ıslahı için dütünülen • J •ıt • A k 
ler arasında hemen hemen karar ngı erenın n a- DGnkG provada bulanan beı bin talebeden bir kaçı .. 

hali~~. g_elmi~ ol~n·~4rı da va~dır: ra büyük elçisi 
Y en1 unıverııte ılmı muhtarıyetı 

Cuma günü yapılacak idman şen tün talebe bedeni hareketler yap
liğinin dün Fenerbahçe stadında tmlmı§tır. Talebeye bir hanım ır.u 
umumi bir provasr yapılmıştır. Beş allim kumanda, Selim Sırrı Be <!e haiz olacaktı. Fakat bittabi bu il

mi muhtariyet memleket nizamını· 
bozacak mahiycttefikirlerin ve 
derslerin ortaya çıkmasına müıaa
dekir sayılamaz. 

Darülfünunun parası olmadığı 
için tabiatile mali muhtariyeti mev 
zuu baha ıayılmayor. 

Darülfünun bugünkü hocaların
dan bir çokları yeni üniversite mü
derriıleri arasında bulunmıyacak

hr. Mesela Tıp fakültesinde yalmz 
Kemal Cenap, Akil Muhtar, Neşet 
Ömer, Nurettin Ali Beylerle Tev
fik Salim Paıanm mevkilerini mu
hafza edecekleri söyleniyor. Mü
derrisJi.kler yeni ıimalar tayin edi
lecektir. Bununla beraber yaşları 

dolayııile istirahata hak kazanan 
müderrislerden hatkaları Darülfü
nun kadrosu haricinde kalsalar da 
Maarif vekaleti kadrosu haricinde 
k1'.lmıyacaklar, bir suretle hizmet· 
lerinden iıitfade edilmesi temin o
lunacaktır, 

Sir Corç Klark Brüksel 
elçisi oldu 

bin talebenin ittirak ettiği bir pro· nezaret etmişitr. Y 

Dün haber al -
dığırnıza göre, in 

gilterenin Anka -
ra elçisi Sir Ge-

va oldukça güzel olmuş, bir geçit 
resmi yapılmış ve sonra sahada 
muntazam surette yerlerini alan 
talebe bir ağızdan ve muzikanın 

iştirakile milli marşımızı söylemiş
lerdir. Bundan sonra evvela kız 
sonra erkek talebe daha sonra bü· 

Kız mektepleri provaya jirnn:- ";· 
tik elbiıelerile iştirak etmi~ler:•;r. 

içlerinde kıyafetteki ve yürüyi::· c· 

ki İntizam itibarile İstanbul kız .., ..... 

orta ve Üsküdar kız sanat ır.ek:r-, 
leri çok dikkati celbediyod~rdı . . orges Clark ce -

napları, L o r t 

Grenville'nin ye

rine, İngilterenin 
Brüksel elçiliği • 
ne tayin edilmiş. 

..........•.............•.......................•.......................•................. , 

3 
MAYIS 

Slr Corç Klark tir. : G • 
B ı .k h"kA t' h . d 1 ecesı .. e çı a u ume ı u tayın r o-

layıııile yapı!an istimza-::a muvafık Aşk, Macera, 
cevap vermiştir. Bu itibarin Sir Cinayet 
Clark bir kaç güne kadar hükumet ROMANI 
crkfıni!e vedalaştıktan sonra lngil- Pek yakında 
tereye, oradan da yeni vazifesi i- V AKIT'ta 
çi.n _Brüksele gidecektir. Yerine I tefrika edi-
kımın tayin edildiği henüz malum il I k . 
değildir. ece tır. 

- Nedir o koynundaki ? 

- İki gecedir rahmetli annen rOyama ırlrlyor da 
ihtiyaten b.r aopa aldım. 
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Gazi Karşısında 
Karabekir VAK I T' ın Hususi Haberleri 

Başmakaleden Devam 1 bahsetmemelidir. Ikinci mühim ~ ~-~~,,_,, --2~ ~ -

Istanbulda Yeni Ç~ü bugüne kadar söylenen söz me~le şudur: Gene bugünlerde 
ler ile kendi bildiklerimizi karıt - bazr gazetelerde rast gele kuman
tırmak bu karma karıtık meselede danlanmız hakında tenkitler olu• 
hakikatleri görmiye kafidir. yor. Bu tenkitler doğru değildir. 

Kizım Karabekir Patanın ken - Kıymetli,'mukt~dir adamlarımızı 
di davuını ispat için neırettiii gücendiririz. Onları çekilmiye 
mektupların bir kısmı kendi lehin- mecbur ederiz. Bu da memleketin 

Hazırlanan yeni bir kanunla Istanbul mali teşkilitı i~ 
400 memur alınacak, yeni müdürlükler ihdas edilecekti' 

de olmaktan ziyade aleyhindedir. zararınadır. Vakıa umumi harpt~ Ankara, 15 (Telefonla) - 1452 cak ve divanı muhaıebata hesap 
Çünkü o bu mektupları ile Muata • mağlup olduk. Fakat askerimiz, numaralı kanuna merbut 2 numa- vermekle mükellef bulunacaktır. 
fa Kemal Patanın yüksek tahsiye- kumandanlarımız, vazifelerini ta- ralı cetvelin maliye teıkilitına ait Muhakemat müdüründen, mu
tini hiç bir vakit tanıyamadıiını mamile yapmışlardır. Umumi har- kısmının ti.dili ve bir k111m vazi - avininden, mümeyyiz, tetkik me -
ıöttenDİttir ve Karabekir Pata • be girmeli mi, girmemeli mi idik? felerin sureti ifası hakkında ha- muru, muavini, katip ve lüzumu 
nm en büyük kusuru bu noktada • Şimdi bunun da münakaşası za - zırlanan lstanbul mali teıkilit li - kadra avukattan mürekkep ola -
dır. mam değildir .. ,, yihası meclise verilmittir. Bunun· caktır. 

IChBn Karabekir Pata evvel Jamet Bey her vakit olduiu gibi la haciz kararları tamamile deiit-
•e ahir Muatafa Kemal Papnın 1&mimiyet ve zeki kıvılcımları mekte olduğu gibi evvelce lağve • 
kendiıinden çok yü)uek kabili1et- AÇ&D gözlerini ıözlerime dikmit dilen milli emlak müdürlüğü yeni· 
te &ir iman oldufunu farketme • bakıyor, hem de büyük bir hara- den ibdaı edilmiıtir. Darphane ve 
mittir. Mustafa Kemal Pqanın retle bu •özleri söylüyordu. O va- Damga matbaası birleıtirilerek bir 
ba,ataiı ve hareketlerini, kararla· kıt harbiye müsteıarı olan lımet müdürün idaresine verilecektir. 
nm hep kendi.görüt çerçevesi i - Beyin bu sözleri yapılacak bir fey lstanbul mali teıkilitı için yeni· 
çindea muhAbme etmittir. ~ese- olmadığını deiil, bilikiı birçok den 400 küsur müdür' memur ve 
li Kar~kir Pata mektuplann • teyler olduğunu da göstermez mi? katip alınmaktadır. Layihanın e-
dan lrirlıideı Mademki ta içimize kadar gir- ıaslı noktalarını veriyorum: 

"Ben Şarka giderken Mustafa mit olan düımanlar biz haber lstanbul, Beyoğlu Üsküdar mın· 
"-1 Pat•nm Ahmet Riza Bey vermedikçe memleketin müda- takaları birer varidat tahakkuk 
w.fmdan teflril edilecek bir ka ,. faa kabiliyeti derecesini anlıya • dairesi ile tahsil dairesinden, vila· 
biq8de Harbiye Nazırı olacaiını mıyorlardı, 0 halde 0 zaman el- yet merkezinde vilayet muhaıebe
iıitıniftim.,, Diyor. O zamanki ah- lerimizde olan bu kuvvetlerin bir ciliği de pul, av vergileri, milli 
nl w-ıeıait içinde Muatafa Ke - gün Anadoluya geçerek milli emlak müdürlüklerinden mürek -
maim litanbulda Harbiye Nazırı müdafaa teıkilitı yapacak ve bü- kep olacaktır. 
olmJJa razı olmuı ihtimalini va - tün ecnebi itıal kuvvetlerine lstanbul vilayetine dahil kaza -
zi,eti yanlıf •örmiye bir nevi ele. kartı gelecek olan Büyük bir rei. lardan Eminönü, Fatih, Bakırköy, 

pbi ileriye türüyor. Öyle bir sin elinde bulunması azami dere. Silivri, Çatalca, Adalar, Yalova 
ıanuuııc1a Muıtaf a Kemal Pap cede fayda temin etmez miydi? kazaları Is tan bul mıntakaaına, Be· 
• 1.tanbulda yapılaCak ıbir it ol- Böyle bir zat o vakit harbiye ne - yoğlu, Beıiktaı, Sarıyer kazalan 

matklmı iddia ediyor. zaretinde bulu111aydı ve ismet Beyoğlu mmtaka11na; Üsküdar, 

Pul mUdUrlüAü 
Bir müdürle damıa pulu ıatıt -

larını yapmakla mükellef bir mu -
haaibi mes'ul ve lüzumu kadar tet
kik memuru, ki.tip, icra, tahkik ve 
tahıil memurJarı, doıya ve evrak 
memurlarından mürekep olacak -
br. 

lca, kitip, ve teblii memurları 
müdüriin tertibi dahilinde ıöstere 
ceği vazifelerden mes'ul olacaktır. 
Sab9 memurile veznedar muhasi
bin mutemetleridir. 

Av verglleri 
Bir müdür ile bir muhaıibi mes' 

ul bir veznedar, lüzumu kadar mü 

meyyiz ve kitip ve memur ve mu
hasipliklerden ve kolcu ve kantar
cıdan mürekkep olacaktır. Bu mü
dürlük lsta~~ı ve mülhakatımn 
kik, ve hesap memurları, lüzumu 
av vergileri muamelatını görecek

.... Kim Karabekir Pqa Bey gibi yamnda bir de müıteıa - Kadıköy, Beykoz, Şile Kartal ela 
M....,a Kemal Papyı hakikaten rı bulunaaydı daha ilk günlerden Üsküdara varidat noktalarından Mlllt emllk mUdUrlUiU 
tanmnt olaaydt busfin bu yolda itibaren kuvvayi milliyenin te• merbut olacaktır. Müdür muavini, mümeyyiz, tel· 

tir • 

bir e mütalead, bulunmaya• melleri kurulmut olmaz -'°ıydı? .Her ... dat &abakuk da..,tr,..es ... l~ml~e·t·kadar btij) ve eml~ müfettiıYUi. 
caktı. • Nitekiıp mütarekenin ilk ıün - varidat tahakkuk müdürü, lüzumu ile fen heyetinden mürekep olacak 

Acaba hakikaten mütarekenin lerinde T alit Pata hükUmetinin kadar muavin, tahakkuk müfetti - br. Silivri, Çatalca, Şile, Kartal ka 
ilk zamanlannda lstanbulda yapı· istifumı, yerine izzet P&f&Dın ti, k&tip evrak doaya memuru hu· salanna ait itler için bu kadroda 
lacak"1iç. bir ıey yok muydu? Bu sadrazam olacağını cenup hudut· bk itleri imiri, ve her tahakkuk tefrik edilecek ... ıar mahal· 
suale cevap vermezden enel o lannda haber alan. Mustafa Ke· ıubeainde bir tahakkuk bq me- terinde çalqacaldardır. 
günlere ait küçük bir habramı mal Pata doğrudan doğruya izzet maru, lüzumu kadar tahaldmk me- Ayn, arrı birer müdürlük halin
kaydedec:eiim: Papya telpaf çekmiı, kendi~!ni muru muavini kltip te'blii mema· de idare edilmekte olan Darphane 

Mondros mütarekeainin ilk ıün· harbiye nuırlıima namzet ıos • ru bulunacaktır. •• Dam1& .u-... miieueaeleri 
lerindeyiz. Sadrazaıa Talit Pap termiıti. Tahsil dairelerinde l>ir tahrir "Darphane ve Damga matbaası 
iatifa etmiıtir .. Yerine luet Pqa • Mustafa Kemal Patanın yük· müdürü muavini, mümeyyizi, lü - müdürlütü~ unvamm alacaktır. 
nm riyueti altıada bir kabine ıel- sek cahsiyetini bilmiyen bui~ dü • zumu kadar kitip evrak, doaya, Villpt ve kaza tahsil müfettit· 
mifti;. Bu kabinede ayni zaman • tünceli imanlar onun öyle bır za- ıevk memuru, tahail müfettiıi, icra leri; bunlar h&JVan beslemek mec 
da Harbiye Nazın olan izzet Pa • manda mnki pefinde dolafmıt amirleri, icra memur ve muavinle- buriyetindedirler. Teftitata tabi ol 
p11111 müateprlıiı da ltmet Bey • olduiunu unnecle'bilirler • Hal bu- ri, aynca bet tahıil f'lbeaincle bir maktızm 'bunlara J7da 10 lira rem 
et. (8afvekil lnaet Pata Hazret• ki ona tamyanlar: tahsil bat memuru, memur, katip bedeli verilecektir. Bunlann hay -
1-i) dir; aradan pk ,•!Nn ıeç • " - Ah, keşki, o zaman Har- tebliğ memuru, veznedar olacak· vanı bulunmaz ve1a üç aydan faz
...U. ı..uis, Frana, ~ it • biye nazırı olsaydı da o meş'um la mezuniyet ah1'1ana yem bedeli 
pi lmnetleri de mütarekenin mütareke imzalanmasaydı. O za - tırTahsil müdürü dairesine mer - kesilecektir. . 
met'ımı macldeıi tatbilrab cümle· man Rauf Beyin siyasi bir muvaf- but tahsil ıubeleri baş memurla - Hayvam ölenler bir ay zarfında 
sindeıı olarak Çanakkaleden içeri- fakıyet diy~ gösterilen ° esaret rma kaza mal müdürlerinin birin .. hayvan tedarik edeceklerdir. 
ye airdi. ttte bugünlerden birinde tuzağına memleket düşmezdi.,, ci derecede amiri olacak bir tube Müfettitler, mıntakaları dahilin 
Paeteci ufatile Harbiye müateta • Derler. kazalara ait tahsilatın mevzu ka • deki köyleri en az senede bir defa 
rr lllllet Beyi ziyaret etmİftİm. Kanaatimiz odur ki mütareke nunun ahkamı dairesinde icrasını teftit ile mükellef bulunacaktır. 
Fnblide ~etsul olmalarına rai• içinde (16) mart iııalinden ev• temin, takip ve nezareti için icap Bunların vazifeleri ayrıca bir ni-
men kabaJ ettiler. Soracağımı, ıor• vel Mustafa Kemal Paıa Harbiye eden tedbirleri alacaktır. zamname ile tayin olunacaktır. 
dıma, cenbmı aldım. Aynlmak nazm olmuş bulunsaydı milli lstanbul belediyesi dahilinde MUrakaba heyeti 
için müaaade istedim. Müatepr İs• mücadelenin temeli onun nezaret tahsil tubelerine ait haciz kararla· latanbul .;.aliye teıkilitı ile Is -
met Bey benden ve diğer ıazeteci makamına oturduğu günden itiba- rı, tahsil müdürünün riyuetinde tanbul mülhak kazalanmn bütün 
arbcl&flanmızdan bir ricası oldu· ren kurulmuı olurdu. Millet 0 e • hukuk itleri amiri ve tahakkuk malt muamelibnı mürakabe et • 
ğumı a8yledikten aonra dedi ki: lim mücadele senelerinin hiç ol· müdür muavini ve belediyeden mek üzere bir mürakabe heyeti 

-Ashn Bey, vaziyet çok nazik- mazsa birkaç senelik ızbrabın· müntehap birer zevattan müW,ek· teıkil edilecektir. Vazifeleri ayrı· 

baıkasmın tayini o daire -:::: 
·· ·· 'nh l"ın"ın ta• runun ı aıı ve va 

f . ·· ürlet• tayin olunurlar, ter ı gor yİJI fi 
Maliye mürakipliği?e t~~ 

terfi için Hukuk, Mülkıye, , 
Ticaret mektebi mezunu d ..., 

. 'o er yirmi sene devlet hızmetı r ft' 
lunmut, en az bet sene nıa 1~; 
ya mürakabe iılerinde çalıtlll 
mak şarttır. ~ 

Tahakkuk, tahsil, ~v .. veiik..,r 
Milli emlak ve pul nıudurl 
ne tayin olunabilmek için -
daki şartları haiz olmak ve 

1
_. 

yedinci derecede defterd~ 
ya muadili maliye memurl 

h. ··-ek da bet sene ızmet goı ·-
tır. 

Tahakkuk, tahsil, Milli 
müdür muavinliklerine ta 

• 111 
ve tahsil başmemurluk ve 
titliklerine ve Milli emlak. 111 

tişliklerine tayin için aynı k 
teplerden mezun ohn• 
Maliye Meslek mektebi Ol 

bulunmak, onuncu dereee 
k. ... 

daha yukarı derecel~rde ı 
sebecilik, varidat müdürl 
veya muadili m;?muriyetle:: 
yıl hizmet etmiş bulunlll 
tır. 

Tahakkuk ve tahsil mü 
memurları icin lise veya 
Meslek meld~bi mezunu 
f&ı't koıulmiııtur. 

Bu layiha ile yeniden 
edilen müdürlüklerin me • 
rosun bunların derecelerilll 
rir bir cetvel halinde ayrıe'ı 
haya ilave olunmu~tur. ~ 

Bütün A vrup• 
• 

bir ders ver1111 

'' Tayml•,, gazete•I 
Yunan anla9ma•~.J 

böyle bah•edlrw ... 
LONDRA, 15 (A.A.) - Rt'U-

tir. Bu vaziyette Türk gazetecileri- dan kurtulmuı bulunurdu. Üç yüz kil tahsilat komiayonunca tahaili ca bir nizamname ile tayin oluna-
nin uhdesine mühim bir milli vazi- otuz dokuzda aktedilen (Lozan) emval kanununa ıöre verilecek - ktı ~;;~~~~!!!!!l!'~~-
fe düşüyor. Biliyorsunuz ki latan- sulh muahedesi de belki <337> Bir muhasebeciyle mümeniz • ca M:;..ubede çalıımak için, ma-
bul ecnebi işgali ahmdadır. Düş - ıenesinde imzalamrdı. den muamelat memurlan, lüzu • liye teftit heyetinde çahtmıt 2 ıe-
manlar içimize girmişlerdir. Bu • Bütün bu sözlerle ıunu demek mu kadar katip veznedar alına • nelik bir staj devresi geçirdikten 
nunla beraber memleketimizde ne istiyoruz ki Kizım Kara Bekir Pa· cak, muhasebeci devlet daireleri • aonra imtihan ile müfettiı muavini 
kadar askeri kuvvet bulunduğunu tanın Anadoluya Mustafa Ke- nin masraflarını tediye ve muha - olmak ıarttır. 
anhyamazlar. Bunu düşmanlara mal Pqadan daha evvel ıitmit aebei umumiye kanunu ile diğer Kimler Mallye mUdUrU 
anlatmarqak ta lazımdır. Başlıca olmuının milli mücadele teıkila - mevzuatı muraf muhuebeciliii • olabllecek? 
vazilelelmizden biri budur. Hal • tı yapmak noktasından zannetti· ne tahmil ettiği vazifeleri yapa • 
buki bazı ~telerde parça parça ği gibi ehemmiyeti yoktur. Çünkü !!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!il!!!~!!!!!!!!~!'!'!!!!!!!!!'!'~ 

: ·--· ... rhislerden bahsolunuyor. Kuman ayni günlerde Gazi daha lstan· ları kafasının içinde tamamiyle 
Jann gelifleri, gidişleri haber bulda iken milli teıkilat iılerile hazırlanmııtı. Bu eıas üzerinde 

veriliyor. Bu gibi haberler düşman- de meıgul olmuftur. Bir haldeki birçok arkadqlariyle anlatmıı 
Tann işine yarar. Bize de zarar ve- Samsuna ayak battığı zaman A • bulunuyordu. 
ri. Gazeteler nerede, ne gibi kuv - nadoluda tatbik edilecek milli (Üçüncü makale yann) 
vetlerimiz varsa bunlardan hiç teıkilit hareketinin bütün plia- Mehmet A•ım 

Muhakemat müdür ve muavi
ni, avukatlar, hazine hukuk mü· 
tavirliiinin inhaıı üzerine, Vila
yet mubaae~İli ve malmüdürle· 
ri ve diğer muhuipler doğrudan 
doğruya Maliye vekili tarafın

dan tayin olunurlar. Bunlardan 



Ve 

Lenin 
8üy"kR .. 

d·· t \1 us edıbı Maksim Gorki 
ti: 0~tta.nbuldan geçerek memleke 

.ı tı. Iktısat işi .Mezunlar Bir mesele 
V k"'l t A .k - Ec~ebi ve ekalliy_et _mek- Muhtelit mübadeleı huı~:~n m~~·ı~~~~n<l~~·i bi~s~~~u~~ 

e a e merl a tebı mezunlarının ımtihana • • • vel Ankmaya giderek orada Halk-

Beı, altı A 

tının k ay evvel edebı haya-
b ırkıncı yıl do·· .. .. b"'t·· 
"Uıyad .. .. numu u un 
tın h ~ uç gun tes'it edilen bu za-

dan bir mütehassıs! tabi tutulmaları 1 komısyonu bu ışı evinde hir konforans ~·eın:iş o-
• lan ıı~ransız muharrırl~rınden 

!a ıı kıyın t. 
den d e ı yalnız halk için -

. ıa ece kend' . ·ı . 
lllıı bii .. k . ı gayretı ı e yetış-
dan ibYu hır Rus edebiyi olmasın 

&ret d '""ld' 
l}'nj egı ır. Maksim Gorki 

davet etti• Ecnebi ve akalliyet mekteplerin- halledemıyor Mösyö Leon Piene - Quint dün 
den mezun olanların diplomaları-
nı• Maarı'f vekaAl~tı· ta•dı'k etmedı'g-ı· k . sabah tekrar lstanbula dönmüş-

dir ç~a~anda bir amele ihtilalcisi-. un~ .. 
iiirıler· du edebi hayatının daha ilk 

ın en ·rb 
illele h 1 ı aren Rusyadaki a-

areketı . 
illu!, he erıne alakadar ol-
hit gibi ~eı~dece bir bitaraf müşa
fall b' gıl, doğrudan dog-ruya 

ır rn" 
lır. BoJ ~ca.deleci olarak çalışmış 
lletred feYık fırkasının fikirlerini 
t en Pra d 
elerin v a ve Proleter gaze-
l e llladd· 
ı.ınrnu•t 1 Yardımlarda bu -

lktısat vekaleti memleketimizin 
iktısadi vaziyeti ve iktısadi işleri
mizin inkişafı üzerinde esaslı tet
kiklere karar vermiş, bu iş için A
merikalı bir mütehassıs davet et -
miştir. 

~ ~ur. 

aksim G k· . ketimize gelmiş olacaktır. Bütün 
llın -·· or ının bolşevik fırkası 

Bu mütehassıs Mr. Waker Hi
nes ismindedir ve şimdi Amerika
da bulunmakt~dır. Bu ayın yirmi
sinde Amerikadan hareket edecek 
ve haziranın ilk haftasında memle-

l .. ,Ucad ı l dünyaca tanınmııı iktısat mütehas-&l>i)- •. e e erinde muvaffak o- :ı-
1 -esı · s:slarmdan biri olan bu zat umumi 'Ilı ·ı ıçın Yardımı yalnız ka-
k 1 e rn harpte Amerikan devlet şimendi -
t~lrnhltln!ıb~a~en~e .. d~ mü~ha~ır ferleri umumi müdürlüğünde, da· 
~ ••ılitın~n .~z ı~~- ~~1 :•~es ke· ha sonraları Amerika pamuk sa -

11\a \' uçte 1 mm ır a a nayii idaresinin başında ve diğer 
tir. li, .. ~re~ek kadar ileri gitmiş - b ı 
h'rrit ·~ hır aralık bu büyük mu- bir çok mühim vazifelerde u un-
dı lene B l . mutşur. 
r ~ etltıek .. o !evık fırkasına yar- 1925 senesinde, Milletler cemi-
e Otada .•çın Amerikaya gide - yeti namına, Tuna havzasında ik-

h Cotk•ı . ıane bile toplamıştır. ..ısadi bazı tetkikler yapmıştır. BL 
a ilk 0

1 
.. nın bu tarzı hareketi da- f ·1 

r · a.lın} d son işte kendisine muavini sı atı e 11lıl\ b er e Rus amele hareke-
ttl a!ı l yardım eden Mr. Commervel mem be•~. 0 an Lcnin'nin dikkatini . . . . ·· 
llıG .. _ 'llllf Ve ar 1 d . A b' leketımızdekı tetkıklerde de mute-
~ b a arın a samımı ır . . . k 

doı_ ~ et teea .. t . . B d hassısın muavını ııfatıle çalışaca -
L "h l . sus e mıştı. un an 
''lre~ . enın Gorkinin her hal ve tır. 
lıı .ı tlı ile h k" lA k d Dün sabah lstanbula gelerek 
t~u S er va ıt a a a ar o - _ 'd M S 

f ı-k ' -'Yet G k' . l d dogruca Ankaraya gı en r. om-
i\,., or ının yazı arın a l k d' .1 .. .. ı.· 

J" ... rensipl . k merve en ısı e goru,en 1oır mu -
olu erıne uymıyaca şey- . . . k" l ·ı 

b4.' "•a kend· . d 'h d harrırımıze, lktısat ve a etı e te -
ı l!\" ısıne ostça ı tar a 'f · h kk d 

f)., "du. Gork' d L . mas etmeden vazı esı a ın a an ı e enın tara - f l . h . - . . .. l 
~ ~k telen bu · 'ht l b" az a ıza at veremıyecegını soy e-

llerrı evı ı ar a ı u- . k k d . .. . . 
1 

A 

~· 1 nunivet ·ı t 1.kk' d mış, yu arıya ay ettıgımız ma u-. cap e - 1 e e a ı e er - . . 
tı;I! d' derse yazıla t h'h matı vermıştır. 
t r ı. Bu ·rb rını as ı ı ------------
'\tile R ı ı arla Gorki yazı- I"k• . b "d .. 1 .. w •• 
~il uıyada arneJ d ıncı şu e mu ur ugu 

eltıeı· e av asının 
ıne ve 'h 

•na b" .. nı ayet muzaffer İstanbul Em -
'i!tir. uyuk nispette hizmet niyet müdürlüğü 
~ ~'ttin' d ikinci şubesi mü-
,:_~İ:>..... • e Makıim Gorki'nin dürlüğüne tayin _ ,. -•qetıni h 
l'h.. ıt. b er vakit takdir et - · edilen Demir B. 
-~ 0 u takd· · 

'lt haıt .. ırınden dolayı ve- dünden itibaren 
t~liı> alıgından ötedenberi yeni vazifesine 
l•t ~'" ol~n dostunun sıhhati ile başlamıştır. 
l) .''"'t 0 

lllU§tur. Birçok defa - ikinci şube Ü· 

1-ı- 1•tiı-lhrYoma. giderek bir kaç çüncü kısım baş-
~ h1.11 at edebilmesi icin ısrar- memuru Hida -

1 
Si unrnu!tu - Demir Eey 

i ~ t ti.hı G r · yet Bey de Beykoz merkez memur 
tltıll!t orki Lenin' e §U sua- }uğuna tayin edilmiıtir. 

......._ l Ur: 
rı,,rıl 1 

'ı:.- ara acır ? B. Al .k .. cll' .::.,,et ~ . mısınız· ır man musı ışınası 
~. ekı olan insanlara a- • 

~·Su fik· teklıfte bulunuyor 
1\ı lt·tterekt

1

·rde Gorki de tamamen Layipzig Flarmonik orkeıtrası-
ı~ ı. o 

~-~ •. u~lffak nun için Rus ihti- nı tesis eden ve halen Berline ci -
ili 1~ Cork· olduktan sonra var bir konservatuvarda hocalık 
ili ~ll \t \'e . 1~ en büyük gayreti - yapmakta olan bir Alman müzis 
~l) ~i)et · .

1 ırn adamlarının ya- yeni belediyeye müracaat ederek 1ta.. 1Çınd ' 
~eaı.ı~ in1 l e zeka ve kafa ile lstanbulda büyük bir flarmonik 

'4ltı an ar l l e tıtı l ın refahlarım orkestra teşkil edebileceğini, stan 
' 'ilin d e Yapmıttır bul radyosunun muzik işlerini tan-

eliaı· e Mak · · 
"'e~ i ~tı t.hakk sım Gorki'nin bu zim edebileceğini bildirmiştir. Bu 
~t"ı Çın elind ukuna yardım et- müracaat tetkik edilmektedir. 
•d, 

1ttır, a· en geldiği kadar ça- - ----
L ·l'eai · · ınaenaleyh R 'ht'l" l "'an nadir insanlardan biridir. "tı!\ ıçınde . . us ı ı a ~ 
'Ilı .. 1 Fır]c, t ılım Ve fen adam- Hayatta her türlü muvaff akıy~lin 
" "lld e rafı '-~l'k· \ tn c na toplamak hu- esası şahsi mesaide olduğuna !<.a -

~•dir, _ok gayret gösteren nidir. Onun için ( 4G) ıncı yıldö-
~İıı (esen •en nümü mü:iıascbctile kendi hakkın
li"ke i<>) ıncı e 1~0.~larında Gorki - da söylenen nutuklara cevap ve
'~till~ l\u, h~k~onü~ü tes'it edi- rirken bütün gençliğe hitap ede
~'l\ı· ltıuharr· .llınetı bu büyük rek hayatın yegane muvaffakıyet 
' 1!tir. Ay~~•ne Lenin nişanını sırrı çalışmakta olduğunu söyle
'~~ hir edeb~a.ınanda Gorki ı miştir: " Eğer bir adam muvaf
~ --~· Bu enıtit•.::t enstitüsü aç- fak olamazsa kabahati kendisinde 
l' "11teaipler· u e genç edebi- aramalıdır. Yılmamalı, çalışmalı -
"'t ıı. tlt etmek ı. ~an' atlarında te - dır. Okumalıdır. Bilgi kazanmalı -

''Q')•· k ICtn h 
.. : .. U İtapla· b er vasıtayi, dır. Muvaffakıyet ancak burada -
~•i rı ulah·1· l 1ıl Gork· ı ır er. 1 dır.,, Demiıtir, 

1 en çok çalı - M. A. 

- ., Muhtelit mübadele omısyonun tür. 
için bu mektep mezunları resmi li- da, komisyonun mes'ulünü tesbit 
selerle Darülfünuna kabul edilmi- edemiverek hallini Türkiye ve Yu
yorlardı. nanisl~n Hariciye vekaletlerine bı

Ecnebi mekteplerdeki talebenin raktığı bir mseele çıkmıştır. 
yüzde ellisi Türk tebası olduğu Bu mesele şudur: Malum oldu -
için Maarif vekaletine bir çok de- {İu üzere lstanbulda bulunan etap
falar müracaat edilmiş vekalet bu . Jı Rumlara Anadoluda bıraktıkları 
müracaatları bazı şartlar dairesin- emlake mukabil, komisyon vası -
de kabul etmi§tir. tasile, tazminat dağıtılmıştır. Bu 

Dün Maarif vekaletinden lstan- tazminat komisyonun bu işle meş
bu} Maarif müdüriyetine gelen bir gul olan dairesi tarafından İngiliz 
emirde ecnebi ve akalliyet mektep lirası ü:z.erinden ve çek olarak ala
lerdeki talebelerden resmi liselere kadarlara verilmiştir. 
ve Darülfünuna kaydolunmak is - Son zamanlarda etaplı bir Rum 
teyenlerin resmi liselerde imtiha - kadın komisyona müracaat ederek 
na tabi tutulmalarını bildirmiştir. istihkakını almağa geldiğini söyle

Bu emregöre ecnebi ve akalliyet miş, fakat dosyalara bakıldığı za
mekteplerindeki orta ve lise kısım- man kendisine hakkının verilmiş 
lardan mezun olacak talebe iste - olduğuna dair bir kayde tesadüf e
dikleri resmi liselerde ve yahut dilmiştir. Halbuki bu kadın fİm
vekalet tarafından Darülfünunda diye kadar istihkakından ancak 

teşkil edilecek olan komisyon hu - beş lngiliz lirası aldığını 45 İngiliz 
zurunda imtihan vereceklerdir. Ve lırası daha alacağı kaldığını söyle
kalet bu talebeye kolaylık olması miştir. Bunun üzerine daha derin 
için liselerde ve yahut Darülfünun araştırmalar yapılmış, bu çekin 

komisyonunda imtihan olacak ta- verildiği anlatılınca bankaya so -
lebenin imtihanları esnasında mu· rulmuştur. Banka bu çeki ibraz e
allimlerinin de hazır bulunmasına ~en bir Rum kadınına paranın ve
müsaade etmiştir. , rildiğini bildirmiştir. Bunun üzeri
Öğrendiğimize g.öre vekalet ec. nP hak sahibinden başka birisi o

nebi ve akalliyct mekteplerinden; lan bu kadın bulunarak kendisin· 
mezuniyet imtihanına girmek iste- den izahat istenilmiş, kadın çeki 
yen talebenin listesini istemiştir. komisyonda çalışan Yunan memur 
Lsiteler hazirandan evvel vekalete !arından birinin verdiğini, para311 
gönderilecek ve haziranda talebe- tahsil ettikten sonra bu memura 
fer imtihana girebileceklerdir. Ve- götürüp teslim ettiğini söylemi§ .. 

kal etin bu kararma göre bundan tir· 

sonra ecnebi ve akalliyet mektep • 
}erindeki mezuniyet imtihanlarına 
ehemmiyet verilmiyecektir. 

İmtihan yapan mekteplerin ver
miş olduğu diplomalarda hiç bir 
resmi kıymeti haiz olmıyacaktır. 

Vekaletin vermiş olduğu emir 
ecnebi ve akalliyet mekteplerinde 
bulunan bütün Türk talebeyi çok 
sevindirmiştir. 

Rus Edibi 

M. Maksim Gorki dün 
geldi ve gitti 

Bu sıralarda Atinada bulunan 
bu memur dedikodular üzerine İs· 
tanbul gelerek komisyona bildikle 
rini anlatmıştır. 

Şimdiki halde vaziyet bu mer
kezdedir. Dün selahiyettar makam 
dan aldığımız malumata göre muh 
telit mübadele komisyonunca ya -
pılan tahkikatta muayyen hiç bir 
kimsenin suçu tesbit edilememiş • 

tir. Mesele olduğu gibi Türk ve Yu 
nan Hariciye vekaletlerine bildi
rilmittir. Hariciye vekaletinin bu 
iti müddei umumiliğe vereceği zan 
nolunuyor. 

İstasyon memurunun 
muhakemesi 

Muharrir, lstanbulda birkaç 
giin daha kalacak, sonra Sof ya, 
BUkreş yolu ile Parisc dönecek
tir. 

Iündisile Ankara ihtisasları 
hakkında görüşen bir ınuharriri
mize l\lösyö Pierre - Qunit şunla
rı söylemiştir: 

- Ankarada iÖrüştüğüm kim· 
sf Lerden ve ora muhitinden ~l
d rj_ım intiba, buradakinden büıbü-

Piyer Qulnt 

tün başkadır. Oradaki zevatın 

memleket ve ıiyaıet itleri ile bil
fiil uğraşmaları, faaliyette bu
lunmalarının, şahsiyetleri üzerin -
de tesirleri hissediliyor ve bu his, 
insana bir "kuvvet,, şeklinde ge
liyor. Ben bu kuvvete sert bir 
kuvvet demek isterdim. Fakat bu-
da fikrimi tamamen ifade edecek 
bir tarif değil. Çünkü, ora ıahsi· 
yetlerinin hareketleri ve tavırla • 
rı çok naziktir ve duyduğum bu 
hisse, dik bir irade demek daha 
doğru olur. Bundan hatka, An
karada sadece milli değil, ayni 
zamanda ırki meselelerle uğraııl • 
dığını görür gibi oldum, hisset· 
tim. Pek tabii bu faaliyet birçok 
meseleler uyandırıyor, ortaya a· 
tıyor .. Ben, kıymetlerin yeniden 
konulması, mütemadi bir faaliyet 
içinde bulunulması itibarile bunu 
çok şayanı dikkat buluyorum. 

Evvelce haber verdiğimiz gibi, 
Rus edibi M. Maksim Gorki evvel
ki gece sabaha kar~ı Sovyet ban
dıralı Jean Jaures vapurile lima -

nımıza gelmiş, dün ak!am ayni va
purla memleketine gitmi~tir. 

İstanbul ikinci ceza mahkeme -
sinde, Şark şimendiferleri Uz!ln 

Esasen bizzat Ankara şehri de, 
köprü istasyon memurluğunda bu· 

muhitin bana verdiği hisleri taklunduğu sırada 5,000 lira zimme -

M. Makıim Gorki dün vapurda 
İstanbul matbuat cemiyeti namına 
ikinci reis Ahmet Şükrü, Halkevi 

viye ediyor. Ankara topraktan 
tine geçirmekten maznun Nuri E· f k 

ış ·ırmış bir şehirdir, ve tabiata 
fendi ile ayni i!lle alakadar olmak- b 

:ı- ir meydan okuyuştur, "Toprak 
tan maznun Tevfik Efendinin mu- k? • 

mı yo ... Toprak getireceğiz .... 
H B l S 1 · · hakemelerine devam edilmiştir. S reisi amit ey e, ovyet e çısı, u mu yok? Su bulacağız,, der gi-

s 1 ·ı·-· k 1 I - Dün, müdafaa yapılmış, muha- b" ovyet e çı ıgı ve onso os ugu er- . k l ı görünen Ankarada, insanın 
kanı diğer bir çok kimseler tara - keme karar için beş hazırana a - tabiat unsurlarile mücadelesi, 

fından karşılanmış, selamlanmış - mıttır. insanın tabiatten daha kuvvetli 
tır. iuuıı11nııı1111'sııımmv111"1111111111111Em••""""l'k'i'"' vA'l('l"T'"'""'llll l olduğu görünüyor. 

k k d 6 ı ve ;: , . ., 
M. Maksim Gor i en isini kar Eınuı111nı111111ıımtınıınnııuıu1111uıumnııuıuııım11111111ıı111nımıım11un•unıııuı11S • - Oradakı konferansınız ..• 

şılamağa gelenlerle birlikte öğle 16 Mayıs 1918 ı Muharrir sualimi kesiyor: 
yemeğini vapurda yemiş, bir ara - • - tııı iiç glindf'nbt'ri u-:. tin ~·ağ plv:ı.- il B · · d h t d ·• 

!!asında m:ıh§U!! bir h:u~kct \ardır. Fiyatİar- - enı en zıya e ayre e u. 
lık şehirde otomobille küçük bir ge diln 15 kuru,a kadar 3ukselmiştlr • 1 şüren diyor, bu oldu. Çünkü kon-
'ınt' m ııt Kendisı"nden Is- · 1 f "'· ·· .. k z ı yap ı:ır ır. • _ 14 mayıs •iğleden 15 ma~·ı<ı ö~lf'~c. erans vermegı cuma gunu a -

tanbulda bir kaç gün misafirimiz l•adar dahili ıııtıı.raz. haııııatı 66,180 lira tut- şamı saat yedide kararlattırmıt· 
kalması ve Ankarayada gitmesi muştur. tık ve ertesi gün saat beşte Halk· 

Bu miktar diln ilan ettiğimiz 4,706,5'10 
rica edilmiş, fakat buna imkan ol- liraya IJA,·e edillnce yekOnu 4 mllyon Jedl evinde verecektim. Bu kadar a• 
madığı cevabı alınmıştır. yüz yetmiş iki bin Jcdl ytiz. Jlrmı liraya bn· ni ve kısa bir zaman içir de hazır-

Rus edibi akşam on yedide ay- ıııt olmaktadır. lanan konferansta gene, çok d; • 
Mllll bankalardan Adapa1.arı lll!m Tt- - • b' ·· h t' · ı k ni vapwla Odesaya hareket etmia- yecegım, ır samıın eye ı ı e ar-

:ır carı't BankMı dlln ;ı lrml iki bin liralık tıı.h-

' lltı J uzılnııştır. tılattım. lir. 
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[ /ktısadi Haberler ] 
I _______ __..__. 

Gümrük anbarlarında 
birikmiş çok mal var 

c KISA HABERLER )
1 

Tek h:ikim usulü 

Polis Haberleri 
-·-··---··-···-·· ... ··•···· 

Kilisede bir hırsız 
Yedikuledeki Aya Kostantin ki

lisesine ziyaret maksadile .giren 
1 

Y orgi kilisenin ismi yazılı levhayı 
pek beğenmiş ve bir yolunu bula· 
rak levhayı dıvardan almq, cake
tinin altına sokmuştur. Y orgi etra
fa çaktırmadan kiliseden çıkarken 
yavaş, yavaş yürümesi zamgoçla· 

'TAKVird 

21 

Pazartesi 
16 Mayıs 

Muharrem 
GLn do~uşu 
C.un 1 atışı 

S<ıb<ıh ~· 
o~ıe namazı 
ltindl namazı 

4 ~ o 
1\1,d 

4JJO 
1 ',lll 
l(ı. 17 

.\tşlm namazı 1cı.~.: 

\ ııtsı nnmnZ1 !!1.1 J 

Salı 

17 "'" 22 Mubl''°' ,, 

tmsal.; 2 31 Kasımpaşa ile Sütlüce arasında ve 
Kabataşta 4 depo daha açılıyor 

Adliye teşkili.tında eylülden iti
baren asliye mahkemelerinde tek 
hakim usuli:inün tatbiki kararlaş -
tırılmıştı. Bu hususta hazırlık ya -
pılmak üzere müddei umumiliğe e
mir gelmiştir. Aclliye memurin in
tihap encümeni bu işle meşgul ola 
cak ve kadrolar tanzim olunacak· 
tır. 

i ılın gcçcnJ:Ünlcrı !~fi 
rın nazan dikkatini celbetmiş, üze ı:aıau . rJ3 

ri aranarak levha meydana çıka - ~ 

Gümrük idaresinin mevcut de· 
polarında kontenjan münasebetile 
gelmit birikmiı pek çok mal var -
dır. Bir taraftan da mütemadiyen 
mal geldiği için gümrük idaresi 
bu vaziyet karfısmda yeniden de 
polar açmağa karar vermiş ve Ka· 
sımpaşa ile Sütlice arasında dört 
depo tutmuştur. Depolara dünden 
itibaren eşya konmağa başlanmıt· 
br. 

mıştı. 

Rıhtım şirketi ise; 6 milyon lira 
kıymetinde tahmin edilen bu kayıp 
e~yanın antrepolarında bulundu -
ğunu -iddia etmiş bunun üzerine 
rıhtım şirketi ile gümrük idaresi 
ır..urahhaılarmdan mürekkep bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Mısırdaki Türkler 

Mısırda yapılan istatistiklere gö
re, Mısırda 10 bin 585 Türle Mısır, 
ve 9284 Türk te Türk tabiiyetinde 
bulunmaktadır. 

rılmıştır. Gümü,ten ve kıymetli 1 li.'1\'A - Yl'l)Ukö> •~keri 111.;:ı,'o-
zlııdeıı ' rrlleıı mnlfımnta ı:orı>, bUg 

levhayı aııran Y orgi polise teslim ı.,smeıı bulutlu \t' sakin olacaktır · 
edilmiştir. Dünkü slO:lklık ·~ lıı.rln ıs, C11 

11 

§ Cu
.:mhu · t d d .. rl'et', huvn taz~ iki 71il ınlllnıt•trc ııli-

rıye vapurun a u - ~===--=----::-::----...,=-----~ 

Gümrük idaresi Kabataşta da de 
po almağa elveriıli dört ıbina da
ha tutmuıtur. Bunlara da bu hafta 
içinde eıya konmağa baılanacak
br. 

Rıhhm şırketi aleyhindeki 
takibat 

Rıhtım şirketinin muhtelif ant -
repolannda sahipsiz olarak kalan 
ve bir kısmı kaybolan mallar hak
kında gümrük müdüriyeti nhtım 

tirketi aleyhinde takibata başla-

Bu komisyon der.hal faaliyete ba~ 
lamı! ve antrepolardaki eşyayı bi
rer birer tetkike batlamışhr. 

Hububat ve afyon 
İstanbul Ticaret ve Zahire bor

sasında hububat ve afyon üzerine 
mühim muameleler olmamakta -
Jır. Bunun sebbei Anadoludan ta· 
bii !ckilde buğday gelmesi ve 1s • 
tanbulda da mühim hiktarda stok 
bulunmasıdır. Nitekim dün de A -
nadoludan 15 vagon buğday gel -
mi~tir. 

Buğday fiatleri 4 ile 7 kuruı ara 
sımla değifmektedir. 

"Millici,, ne diyor? Muallimler birliğinde yeni 

Mısırdaki Yunanlıların yeklınu 
76 bin 264 ve Mısır tabiiyetindeki 
Rumların miktan da 10 bin 894 ki. 
şiden ibarettir. 

Et ve bahk 

Bir kısım balıkçılar, palamut, 
kalkan gibi balıkların kesilip doğ
randığı tahtaları temiz tutmadık -
lan gibi temizlik için akar su da 
bulundurmuyorlar. Bundan başka 
balıkların ve kesilmit etlerin gü -
neş karşısında tutuldukları ve az 
zamanda bozuldukları görülmek • 
tedir . 

Balrkçı ve kasap dükkanlan mal 
ların bozulmaması için tedbirler a
lacakları gibi satılmıyan et ve ba
lıklannı da soğuk hava depoların
da sakhyacaldardır. 

Gümrük ka~aAı 

menci başı Zekerya Efendinin üze. 
rinde bir bıçak, tablakar Hakkının 
üzerinde bir saldırma bulunmuş -
tur. Müsadere edilmiştir. 

Tramvaydan düşüş 
Beşiktaşta oturan yedi yaşında 

Zeynel ismindeki çocuk tramvay -
dan dütmü,, başından yaralan -
mııtır. 

İki koyun bir kuzu 
Lalelide Çukurçeşmede saf ve 

dalgın bir adam iki koyun ve 
bir kuzusunu çaldırdı. 

Lalelide Çukurçeşmede Kamil 
Efendi isminde biri vardır. Kil.mil 
Efendi ötedenberi koyun, kuzu 
beslemeğe meraklıdır. Bunun için 
iki koyun tedarik etmiştir. Bu ko. 
yunlardan birinin minimicik bir 
de kuzusu vardır. 

Lalelide oturan sabıkalı Os -
man da ele avuca sığmaz f ırtma • 

Bugün 
18 den 18,80 kadar GrnınolOJl• ~ 

ı !l kadar ı~rnnsızc:ı ders ( ikrlcrntfl 
dan 19,45 kadar Alaturka z. (ltl• 
mm). 19,45 ten !0.80 kadar 8ıt$ 
ltızu Hanım). 20,80 dnn 21,30 ı.ııcJll' 
yo saz heyeti. 21,30 dnn 22 kaıtıır 

fon. 2'!! den lUbart'n Anadolu nJaO.., 
hnberlcri, saat ll.J arı. 

ANKARA (11>58 m.) 
12,SO - J8,SO Gmnıofon. 18 .- ~ 

yıısctıcilınhur FiIArmonlk orı.ı·s~ 
ııcr Ouvertoure JUcnzl. \'ı:ı.rdi Fan# 
18,40 - JD,S.> ı\lntnrka saz. 19.S~ / 
D:ınıı musikisi. 20,10 Ajans h:ıbt'rltıf 
'a rnporu. 

V 1 l' AN,\ (518,t m.) 

12.so l\lus11'-t - 18,85 rIA" / 
PJllk - lG.li5 PIAk - 18,20 'J(ofJ~ 
,\sk-ri ltonscr - 20,83 H:onset / 
I>ııiı . 
LEİPZtO (S89,6 m.) ; 

7,16 Jlmnutll< - 7,8~ Konstr,, 
livnscr - 11,lti Pırtk - 17 Konsrr 
Jionser - 23,2j Pllk. 

iR 'OK r. EŞ (89.J,! ın.) / 

18 Plak 17,15 Pliık - 18 l\luııııd I 
Plllk - 28 1\Ju~lkl - 21,20 Orkestr' 
Orl•r.stra. Millici imzasile Milli mücadele- reis ve umumi katip Gümrük müfetti~leri yeni ve mü 

nin tarihini yazan ve bu yazıları İstanbul muallimler biriliğinin him bir portakal ve limon kaçak-
1ardandır. r.o IA (HU m.) 

son münakaşalara yol açan arkada geçen günkü umumi kongresinde çılığı vak'asına vaz'ıyet etmişler • Kamil Efendinin koyunlarına ve 
şmuz Kazını Karabekir Paşanın yeni idare heyeti intihap edilmişti. dir. Bir esrarengiz kaçakçı tebeke- kuzusuna göz koymuştur. Hiç de
mektuplan ınünasebetile yazdığı Bu heyet dün ilk içtimaını akdet- sinin karanlık yollardan giderek ğilse iki koyun ve bir kuzu bana 
bir yazısının sonunda diyor ki: miştir. Muallimler birliğinin yeni gümrükten 5-6 bin sandık porta • epey papel getirir diye hesap et • 

Fransızlar: La fin, juıtifie lea idare heyeti §U suretle teşkil et - kal ve limon !kaçırmıı ve bu suret- mi§tir. 
moyens,, derler. Hayal iken, reali- miştir: le hazineyi binlerce lira resimden B6y}e1fikle K~mil Efencli koyun
telere inkılap etmİ§, muvaffak ol_ Yüksek tahıl zümresinden: Mül mahrum etmiş oldUklan zannı et- ların başından ayrılıp crgaTa al • 
muş planların karşısında, aklı seli- kiye mektebi muallimlerinde Me- rafında ilerlemektedir. mağa gittiği bir sırada sabıkalı 

:!O Hıı.~r - 21 J'llik - 21,15 
:?I,41S Konser - 28 li:omedl - 2s.Sf 
2S,55 Haber. 

D 1' DA l' EŞTE (5ö0,5 nı.) 
7,45 Jlnın:ı.stlk - lS,05 Bando"' 

gnn orkc tra - 18,30 Kon'i"r - J 
IM"r - 21 Kon8Cr - 28 Kon!lt?r. 

v n~oıv A (1.uı .... ) 

13,10 l'llilr - 17,40 lus'ld - ı 

nlk kon er - 18 Konser - 21 J{ııi 

Yarın ~ 
18 den 19 kadar Gmmoloıı. J9 ı n "'menl' d Et Abd'"lh k K Osman koyunları ve kuzuyu orta -

mi o anlar, yalnız sargı ile eğilir. .... ıza e em, u a e-

K 
mal Sadık S 

. B l Ankaraya nakı"l dan yok etmek istemı' oı.t·ır. kadar Alaturka saz. (Muuıffrr J~ 
azım Karabekir Pa"'a,· bundan on , amı ey er. ~ ,. O h '} F k t K· ·ı Ef b k tcrı :.?0,20 kaılnr Saz (Hamill't ı , ~ 

üç sene evvel hangi noktada bulu- rta ta s1 zümresinden: Kadı- Gümrükler umum müdürlüğü iı. a a amı . ça u yakayı den 20,ss kad;tr az ( cnlle B•'~ 
nuyorduysa, bugün de aynı' yerde köy lisesi muallimlerinden Meh - t f t'k b . . A k kurtarmıt ve ıabıkalı Osmanı po - ten 21.so kadıır s:ız cr.ı:ıhmare "' 

t Al
• Ş k" u· k a IS J ŞU esının n araya nakli- }ise vermi f p 1. Q h k 21,RO dnıı 22 kndnr Gramofon. ıs,, 

kalmış, duruyor. Zaferlerı'n, 1·nkı- me l ev l, s üdar orta mek- k .1 l f ır. o ıı sınan a -
1 

ne arar ven en ve emir stanbul k d ak ren Ajans huberlcr'.I, Borsa, ve ~ 
libın, ve bunlard"" dogvan bı'n bı'r tep müdürü Şahap, Erenköy lise- b d ı ın a t ihata başlamıştır. ANKARA ous m.) .._. aş mü i:raüğüne bildirilmiştir. ls-
rcalitenin her türlü hayal ve taıav si muallimlerinden Nevzat Beyler. t t' fk b . h Bir kaza ve bir tesadüf 12,so - ıs,80 Gramofon. ıs,,,. 

i
lk h ·ı a ıs J şu esı aziranın 15 şine yasetlclimhur 11\firınonlk orln•sttıltd 

vurfordan yüksek olan mahiyeti; ta sı zümresinden: İstanbul kadar kamilen Ankaraya nakledil- Lalelide tramvay caddesinde Ou\'ertoure Ali Baba orl<cı;trn 
omın zihniyetinde hiç bir deiitik- 44 üncü mektep baş muallimi Ta- miş olacaktır. bir tramvay yoldan çıkmıttır. keman konseri (Ekrt>.m Zekin.~ 
l
'k rrk 24 " .. 'lk kt b 1 19,1~ Grnnıofon. 19,15 - 20,10 ı yapmamış.. Haklı olduğunu ' uncu 1 me ep aş mua - Fakat tesadüfün yardımı nüfus- kbi. 20,10 - Aj'.ln h:ıb rlcrl ,r r1 

göstermek için, guAya lsmet Beye limi Bedri, 15 inci ilk mektep baş \ . t 1 .. nı - B Q R S A ça zayıa o masının onüne geçmiş· · 
vaktile söylediği sözleri bir mek - muallimi Etem Beyler. tir. Kaza -.öyle olmu~tur·. \' l l' ANA (518,ı m.) Jf 

H 
··f • J '.ı' ~ 12,30 Koııscr - JS,40 l'IAI< -

tubunda tekrar edı'yor.· esap mu ettıı eri: Muallim K~ ' s· k . ı; [Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· ır ecı - Edirnekapı aruında 16
•
30 

:\lu!lfkl - 2
1 

Musiki - 23 

·'-Beni derhalşarkaiadeve "~ nan ve Nuri Beyler 1 . d 15 M • r İ ı.Eıı·zıo <
889

•
6 nı.> ,) " ~ İdare heyet' . ı·v· Et crın e • a)JStn muamele olanlardır] ış ıyen vatman smail Efendi se _ 7,15 Jlınna tik_ 7,&> KonıtC' 

lış.. ucn burada milleti ten•"r ve 1 rels ıgıne em, R 1·kn la k fi 1 · · f l · · b' _ .s..:ı ... at\ m r ·apanış ıyııı arını ı?listerır er erını ıti~icine Aksaray depo· ser - 2s,so :ıuuslltt. 

onlara '-'ardım ederek n1emleketı"n umumi katipliğe Şahap, veznedar- . k nü K n •~ ş <891,2 m.) / J ı T Nukut (Satış) suna gıtme üzere BeyazıHan ha • ~' 
inhiliıline karşı Şarkta yeni bir ı~a arık Beyler seçilmittir. reket etmi•tir. ıs rıa - ıı.ın rıa.ı, - JB ,ı Kurt!$ 1\ :ı' 19,15 Ko:ıser - 20,40 Plf.Lk .-

milli Türk hükfııneti vücudc. geti - Fatih kaymakamı •20 ı. Fransız 171.-· • ı Şilin Av ~~ı.'~ Tramvay tam Laleliden aşağı i- ı,ı. I 
rerck Şarkı tehlikeden kurtardık - :: fıc~;!!u ~~= :~ ki:~ !ci·; nerken birden yoldan çıkmış bir ~&~~,ı~:bb/

141

;
2

1 ~~~k _ t•·" 
tan soı.ı· g":li'JJ tehlikesi bertaraf e- Fatih kaymakamlrğına tayin e - •20 ı.ıret 22'2.- • ı Zolııu 21 so kaç adım gittikten sonra durmuc- :?SA'> Musiki. ı 

d·ı b'lir B tl dilen belediye yazı ı'!l.l•"'ı· mu'"du'"ru·· ~21l ı. Bclçıı.a ıı:-.- •ı Pcn"ıı 29 - :r l .J i e ı . u sure e mütare- :ı ~ •20 Hr:ıhmı ~5. - •.o r.e; 2J..- tur. y okular bu arada büyük bir n u o A P E ı;; T E (550.5 rrı· ,.ı 
den itilafın bu hat dahilinde yeni Haluk Nihat Bey yarın yeni vazi - •20 Js\içre s20- ·~·Dinar 54- heyecan geç.İrmiılerdir. Kaza hak- ıw~~ı!~=:: 1~;: .,,,; 
ke hududu dahilinde kalan anava- fesine başlıyacaktır. Haluk Bey· !i°ı~~~~ ;~.:o !~ ~~~~:=- 933.- kına tahkikata başlanmıştır. '-1

• / 

tanımız kurtulabilir. Itilaf devlet_ den boı kalacak yere de beletliye •20 l{uron Çek 122.- I • ı lkı.nl;nlt~ !~~:= v AR şov A <1112 nı.) .., ;,; 

leıinin harekatı idame etmevip bi- mezarlıklar şubesi r.ıüdürü Süley- Müşteri almak yüzünden.. 
13

•
10 P~I< - ıı l'hlk -

1

·~~ " Çek fiatları (k 16) 20.%0 Piyano - '!S,15 ı•llil! -
· l ··t k ınan B · t · · k l ap. sa. B zım e muare eyi kabul etmelerin- eyın ayını arar aşmı§tır. _ -~ eşiktaşta otobüs şoförü ile so-

den itilafın hu bat dahilinde yeni Muhasebeci muavinliğine ta.yin !~:a0:ra 1206 •Pr:ı~J 1590 _ för B'asri dün müşteri almak yÜ _ Emlak bankası "' ı 
b

. 'd l k ed'l 'd d 713 - •\'!yanı 4.4?25 d E k B _ı,.,ı' ~· cı a c ·alkışa cağını tahmin c~ • en varı at mü ürü Nail Beyin • \c\ ·' or~ "Sı30 • i'lladrıı 5 5475 zün en aralarında kavga çıkar • mla ve Eytam aJlP jJIJ 
mıyorum.,, yerine de yakında belediye muha- =~~1~~~ ~:~~so !~~r'~va ;~;3: mışlardır. Kavgada Basri demirle mi müdürü Hakkı Saffe'~tv 

Karabekir Paşa emin olabill'r kı', 5ehcsinde çalışan bir zat getirile - !~~~n~·re s.ı 13"' •l'eşce 3.79 - Kadrinin kolunu incittigvinden ya· Ankaradan şehrimize ge .. ttJ
1 

b l b 
cektir. •S r 2. ;s40- • llukrcş o.02so k l 1 tı•· 

öy e ir karar ve hareketine; iti- •~\i!s~crdam 6i.~;~~ 1 ·~~~~vıı 34.9b a anmıttır. Hakkı Saffet Bey • fo 
laf d~vletleı-ini de kendisine yar _ dik?.. F eriköyünde oturan Talat za _ Emlak ve Eytam Bank•'~. 
dımcı bulacaktı. Esasen onların da Karabekir Pata, hu sözleri Is - Esham bıtaya müracaat ederk bahçe tah· de tetkikatta buhn~Jct ,.ı 

' d l d ' tı•t10' ına.<sa ı; mem eketi parçalamak, met Pa!aya söylüyor. Tarihin ne ga 

1

, iş Ranımsı 9 so ı Terkos 20 30 ta per esiliin kom~usu Hasan ta • h e J 

d b d 
ı l' I · b' · "h d k' *Anadolu 24 iv •1,'rment" Aı 12 10 f d h · 300 seyya g ..:~ şura a, ura u rJe ıren ayrı ık ce • rıp ır ıstı zası ır ı, Kazım Kara- reji 4_3 , C'nvon ne, 2~.-- ra ın an m rıp edildiğini bil • b .. Y":. 

1 t 
'k k b 1 · p ( f ._. H d' · · H Atlantik ismindeki .. 1l ı·r/ 

reyan annı eşv1 etme , elde ka - e :ır aşa, itila devletlerinin ha ı .. ır. avrıvı: ıs. • "arıc ne~ ~.40 ırmıştır. asan hakkında zabı - ~ 
l l k k k- . r 1 rıımv" .ıı.:ıo Balva 'i - h ma gün\1 ,,...: 1 
an mem e et a samında Ermenis re utı ıdame etmeyip bizimle mü- L. !ii;:orcıı ıo.ao ~arıc ııı. ecza 2.Js taya takibat baılanmışhr. ya vapuru cu . "lı" .A 

tan,, Kürdistan ,Gürcistan, Asuris- tarekeyi kabul ~elerinden, itila- Bomontı ·21.2!ı 1 Telefon -- ı_3._- Eski bir dargınlık 300 seyyah getirecektı~~pııı· 
tan ... ilah gibi hükiimetçikler yap - fın bu hat dahilinde yeni bir ci· istikraz'ar Tahviller ta da Vayis Un Jndya etf'~ hrmaktı. Farzı muhal olarak Şark dt\le kalkışacağını tahmin ctmiyo- Evelki gün iki kadın eski bir iğbi- İngiliz ve Amerikalı 

5 

'I" ti · · d K b k , d ise. dahili 99. F.le"crf" rar yu"zu·;nden kav" et · l k recektı"r. vı aye erımız e ara e ir Paıta- rum.) edigvinden ..... zaman .......... a .. .. :oa mıs er av-~ ....-. ...,~ • ~·ark ı .yolları 2,70 Tram,•av f4,SO k d K - ' 1·----------:::.v /, 
._ taa&nur ettiği milli Türk hü - tzm?rin i~gali başlıyor! .

1 

D.:\lu\·ahh:ıdc 52.Y5 Tiineı 4.2ı 1 a a asımpaşada oturan Naciye KlRALIK E. ; 
La ku Gumru· kler S ·"·" l{ıhtırn ıs 31 Ha ı l 1 dd . d .. ,.,._ KUmetı·nı" rab'l d'k b"l h M h "'' A d ı 43·~. :- nım, AŞI.ı:\'. ar ca esın e otu - dıl ı d~ iki ,,_ ı sey ı ı e, o a- u terem Karabekir Paşanın, "a\"dl mıhı 4,35 * na o u ı = Ankara en es n bit •••lı'n'n h · t b 1 hm - Ba~daı ı ı 75 *Anadolu il .,,75 ran Hava Hanımı döv ........ u··"'tu··r. Za· sofa bir mutfak. bir hclı\ ,t· - ""' ~ 1 angı vası a ve mem a an ta inlerindekı' bu ı'sahete kım' ne ..... ..... ~ · · 

11 ~t1"'"" Astı r1,e - * \. !\lürn•ı::~ll 50 -o 1 \. t k N . H mürelıli<•p bir k:tt el\'f'fl't ~ 
Qa dayanarak garbi kurtarabilir. der?... MlLL!Cl \ --------------· _'.) ı;ı a avgacı acıye ammı yaka- ı.ıra.lıktır. EJcktrili:, su. Ga:z:eter--

1 lamışhr. bC51ne müracaat. 
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KİMSESİZ 
16 Mayıs 1933 ------- Nal ı ~den: Sel3mi izzet 

Ruhundan d - b' b .. l .. . ogan ır te essum -
e guhinısedi: 

n· - Hayır, hiç rahatsız etmedi , 
ız, •izi b kl' d uz e ıyor um .. Her halde 

ar~nd gaybubetinizden sonra eski 
raın a. katı arayacaktınız. Hatta a -

: ~a geç bile kaldınız .• 
buld usururnu affedin .. lstan -
arka:: ayrıldıktan sonra, hiç bir 
iste . şınıa mektup yazmadım .. 

ınıyordum .. 
- Neden?. 

§a; Çünkü benim gibi uzakla -
arın ark d k d' . . dan .. aaın a, en ısını can-

kend~z~iY:cekler olmadığı için, 
tinı. ~ alune yaşamağı tercih et -
raktı nları da kendi hallerine hı -

hl •.• 
-ı. 

haı· . Yı, fakat siz neden kendi 
ırııze k 1 k . d' . ? _ lJ ~ rna ıste ınız .. 

ne z h.zletın acı zevkini zehirle -
kat : ırlene duymak için... Fa -

!•tndj 
Ve g" ... 

"'arn uıel bir gülümsemeyle de-
etti: 

-s· ~'t\ .trndi tekrar aranıza karı -
h ~ ben}' - . d - . . U 1 Ofla ıgım egıştı. z etten 
hU!ıd ilan adam değifti. Her halde 
lll(i) an ıonra yalnızlığa taham -

ede · ..._ E rnı~eceğim .. 
•İrı hnege de mecbur değil -
b:/ Aradığınız zevki burada 

Ura un H ela . uz. er halde bura-
' &ıze or k" . ta.k b· . anın zev mı aratmıya -

ltı rıkar N· :r .. 
asır ba§ını salladı: 

~~ı ?raların zevki!.. Zevkli ol • 
de gı zamanlar vardı. Hem 

~~k zamanlar oldu ki .. 
~ ırdcn '.>he suatu .. 

h. adiy,. ı.. .. • •qed· . \tnun l.44"c.ı·ıne ıanl1· el -
ı ... Dedi ki· 

- lier hal l . b 
le.nbuld.::. t c, undan sonra, ls-

- H n ayrılnınzıımz değil mi? 
k. ayır, niy t' k M -

ı g"n b' e ım yo .. eger, 
lı - e ır ın .. h. b k ("}er h ld • u ım se ep çı sın .. 

~ c bu l . ~iihirn b. raya yer eıtım ve 

- Aman hanımefendi, muhar
rirlik insanı bu derece zengin et
mez ... 

- Hayır, muharrirlikten değil, 
Muhsin Beyin bana bıraktığı ser
veti ben Senihaya düğün hediyesi 
olarak vereceğim. 

Bu mühim fedakarlığı, sanki 
gayet tabii ve ehemmiyetsiz bir 
şey yapıyormuş gibi anlatıyordu .. 

~ 

Devam etti: 
- Seniha gittikten sonra da e

saslı çalı~acağım .. Yalnızlığı an -
cak bu suretle unutabilirim .. An -
cak bu suretle , tekrar kimsesiz 
kalmaktan kurtulur, avunurum. 

- Seniha Hanım nereye gide -
cek?. 

- Nasır bunu heyecanla sor -
mutlu. Şadiye sa.kin cevap ver -
di: 

- Evleneceğini ima ediyorum · 
Artık her gün onu elimden kapa -
cakları saati bekliyorum. 

- Hanımefendi, Seniha Hanımı 
cidden iyi yeti9tirmitsiniz. Ona 
bütün ruhunuzu vermi§ıiniz.. O -
nun tarafından sevilecek ve onun
la evlenecek erkek bahtiyardır .. 
Tıpkı size benziyor. Halinizi, ta
vırlarınızı da almış .. 

- Evet, eski ıenç Şadiye oldu .. 
Tıpki benim eaki zamanıma ben
zedi .. Siz de o zamanı tanımazsı
nız .. Artık o zamanımı ben bile 
hatırlamıyorum ... 

Naıırın bu sözü proteıto ede -
ceğini sezdi ve derhalıözü değif -
tirdi: 

- Kızımı bejendiiiniz için 
memnunum.. Cidden sevindim .. 
Seniha sahiden iyi ve dürüıt bir 
kızdır ve kocasını mes'ut edece -
ğine de eminim .. 

- Buna ben de f Üphe etmi
yorum .. 

(Devamı var) ~ereyj ır §eye karar vermek ü -
ın.. ====-=============~""='~== c J.' ene sustu .. 

azla. sö l 
~aruz k Y emekten ve bir suale 
~iiıtt" d~lınaktan çekindi. Sözü 

1' lt 1: 

~~~i~~nıınefendi, dedi, yalnız 
h.Jrı1~ k en ~ahaediyorum.. Bana 
llı.ı~ ... a·endımden bahsettiriyorıu-

....... n ltazda sizden bahsedelim .. 
\ırttd en görd .. - .. .. 'b' h k 'n ugunuz gı ı, aya -

111, fak tneınnun, yatıyorum. Sa -
l'o..... 't ınes'ut b' ·· ·· ·· ·· · \(ltı ır omur ıuru • n .. 

Utıll 
1 

.. 

~. Ca 0 Ylerken, Senihanın 11 -

tin·, d tıdan ~ fk t" • • • i.i .. ~e a ını, samımıye -N tı.ın·· . iaır b uyordu .. 
?1•rı. bi!h. du~u •ezmedi. Şadiye • l .• ,e , .... 

el'lli d .... gı, Yabancısı olduğu bir 
uıun·· ' liaıa_ uyor ıandı. Dedi ki: 

d ......... tvet Yazıyor musunuz?. 
lıks.a y ' gazetelerde yer bul -

......... .<\ azıyorum .. 
~a~ tnına k 

'tı.rn ... artı çalı§arak para 
aga 'h. ......_ N 1 tıyacınız yok .. 

!ar , aaı} Yok B · 
.ı ~Jt Par 1_ •• enım artık çalı -
\(ı.ı~ a Kaz 
tı' ı.ırnu · anmağa mecbur ol-
ız sız herke t . . b ' l" . " s en ıyı ı ırsı -
....... o 
l).. fena .. 1 

b k llfiinceı· ıun er geçti değilmi? 

da tı, aon 1 nazarlarla Nasıra 
Oğ ra otu d " 

ruıarak. r ugu yerden biraz 
......_ B . 

~ı.ıh. unu ned 
'h.. •ın B en soruyorsunuz? 
"'ll'Q eyle .,_.hl y , va . nıı:;a annııt ol-

aln 21Yetirn · d - · · iz zah· 1 egıftıremezdi. 
'S·h· ıren deği§iklrk oldu 

~ lıtı"? • 

~ ....... tlbetteı . . . 
\\ tıdtnı Ve it sahı.. Çalıttım, ka -
b ~1enir'- azanıyorum da .. Hat-
'\~ Ken S 'h ""'lttn h'l / enı aya nak~en 

1 e edebileceğim .. 

Bir kadın tayyareci 
Büyük seferini nasıl 
muvaffakıyetle bitti ? 
Le Burje, 15 (A.A.) - Franaız 

kadın tayyarecisi Maryz Hiltz ta
rafından dün sabah Burjeye 
gelmeai ile hitama eren seferi 
dikkate ıayan bir maharet teşkil 

etmektedir. Tayyareci, Burjeden 
1 Nisanda hareket, 5 günde Say -
gon'n muvasalet etmit oradan Ha
noy ve Tokyoya hareket ederek 
bu son 9ehre 16 Nisanda vasıl ol
muıtur. 

llkdefa olarak, bir kadın tay
yareci Avrupadan Japonyaay git
mit oluyordu. 

Kadın tayyareci, oradan Hano
ya hareket etmiş ve Hanoy - Pa
ris avdet seferini altı günde yap -
mı§tır. 

Bolşevizm aleyhinde 
Stokholm, 15 (A.A) - İsveç 

muhafazakar fırkası, 31 Mayıs ta
rihinde Bolıevizm aleyhinde bir 
nümayiş tertip edecektir. Fakat bu 
nümayiıte yalnız İsveç mili bay -
raklarımn kabul edileceğini tasrih 

edecektir. 
Komünistler aleyhindeki bu 

nümayiş, hiç bir veçhile Nazilere 
kartı bir teveccüh göstermek mak 
sadmı takip etmemektedir. Nazi -
ler, lsveçte pek ehemmiyetsiz bir 
grup teıkil etınektedirler ve sağ 
cnah, bu gruptan tamamile ayrıl -
mıttır. 

Limon Kralı iki 
beraet kararından 
sonra mahkemede 
Diyamandi Ef. de gümrük

ten tazminat istiyor 
"Limon Kralı,, Diyamandi E

fendi aleyhinde 145 sandık limon 
kaçakçılığı yaptığı kaydile açı

lan ve iki defa beraet kararile ne
ticelenen eski dava, karar, tem
yizce tekrar bozulmuş olarak, dün 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde yeniden tetkik e
di1mittir. 

Diyamandi Efendiye tebligat 
yapılmıştı. Ancak, kendisi, dün 
bahsettiğimiz 3,000 sandığa yakın 
limon kaçakçılığı yaptığı şeklin
deki yeni b.ir hadiseden dolayı 

tevkif edildiği için, mahkemeye 
gelmemişti. 

Mahkemede Gümrük vekili 
Feyzi Beyle Diyamandi Efendinin 
vekilleri Ahmet Ramiz ve Naz
mi Nuri Beyler hazır bulunmuş
lar, temyizin bozma kararı o
kunmuf, müddeiumumi muavını 
Ferhat Bey, bozmaya uyulmasını 
istemiş, gümrük vekili, bu isteğe 
iştirak etmip·.·~. 

Bundan .:ı., Diyamandi E-
fendinin ve .•.• eri, verilen beraet 
kararının isabetini, esaslı ve et -
raflı tahkikat neticesinde verildi • 
ğini ileri sürerek, bozmaya uyul
maması isteğinde bulunmu§lardır. 

Hakim Refik Bey, bozma ka
rarında, ayni meseleden hakların
da tahkikat yapılan bazı memur
lara ait tahkikat neticesinin tes -
biti ile ondan ionra karar veril
meai lazım geleceğine işaret edil -
diği noktasından, evvela ayni me
seleden dolayi haklarında tahki
kat yapılan memurların vaziye
tini, tahkikat neticesinin ne ol
duğunu müzakere ile sormağa ka
rar vermiş, muhakemeyi 29 ma -
yısa bırakmıştır. 

Yeni muhakeme, 
Perşembeye 

Diyamandi Efendi ile ortağı 
ve bazı memurlar aleyhindeki 
3,000 sandığa yakın limon kaçak
çılığı yapmak, bu kaçakçılığa 
yardım ve vazifeyi ihmal yolun
daki davanın muhakemesi, per
şembe günü gümrükteki sekizin
ci ihtisas mahkemesinde başlıya
caktır. 

Diyamandi Ef. davacı ! 
Diğer taraftan Diyamandi E

fendi tarafından da gümrük ida -
resi aleyhine İstanbul ikinci hu
kuk mahkemesinde 40,000 liralık 
bir tazminat davası açılmıştır. 

Bu dava, ilk meseleden dolayı 
müsadere olunan 145 sandık li
monun satıldığı kaydiledir. 

Gümrük idaresi, bu davaya i
tiraz etmiştir. Dava, henüz tet
kik aafhasındndır . 

Rıhtım ve halı tacirleri 
Transit halı tacirleri yarın rıh -

tım şirketi ile yeniden müzakereye 
batlıyacaklardır. 

Rıhtım şirketi o/o 30 niıbetinde 
antrepo ücretlerinde tenzilat yap
mağı kabul ettiği söylenmektedir. 

Mamafih halıcılar bu miktarın 
yüzde elliye iblağını istemektedir
ler. 

Teşekkür 
Kederimize iştirak ile ailemiz 

efradını müteselli ve minnettar 
ede zevatı kiramın pek kıymetli 

ve nevazişkar liituflarınm müte
şekkir ve minnettarıyız efendim. 

İbrahim Sahip Bey ailesi namı· 
na biraderi lsmail. .(3327) 
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Küçük Mustafa Paşa yangını 

Gül camii-Yortu günü ayini ruhani - Istanbul 
fethedildiği gün •.• 

Bizans imparatorlarından biri Balat yangını 
Triyo Kontafilos isminde birin - Padişnb deryadan temaıa buyurup 
den aldıg- ı arsa üzerine Hazreti aülı<ln ' 'C ltfaoına hayır dua buyur

sunlar ... SadırAzam dlnan bnrnnı 
Meryem namına bir kilise yaptır- mis ı ynğdırmıya başlayınca 

t l'eniçeriler .. 
mış ı. D · · · · h · · 

B k·1· h"b' · "G'"l" ·smı' _ • enız tıcaretının e emmıyetı ve u ı ıse sa ı 1nın u ı _ . _ 
·· b'h l d l k balıgın daıma mebzul bulundugu ne muşa ı o masın an o aca . _ 

b·1· h "fl" b' k" 1 an (Halıç) le altın boynuz manasına 
ı a are ıc ır va ıt so mıy , .. 
..1 - ~ l R d Ama- gelen Corne d or denılıyordu. Ha-

gu ,, manasına ge en o on 1. h'll · · ·· 1. k'I' 
· · · Id B .. (K"" ··k ıç sa ı ennı sus ıyen ı ıse ve raton ısmını a ı. ugun uçu 

M f ) .1 (A k ) (l) manastırlar (Aynaroz) ayarında 
usta apaşa ı e ya apısı d h d 

d b 
.. ) . ve a a muazzam ı. 

arasın a ulunan (Gül camıı ışte . 
b k·ı· d" y k . 1 h b" Fenerle Balat arasında Halıce u ı ıse ır. a tıy e ma sur ır 

kadar uzayan Costrum Petrii vasi 
kaleyi andıran (Gül camii) hak • 

bir saha işgal ediyordu. 
kında birbirini tutmıyan muhte -

Buralarda geçen vaka'lar fetih· 
lif rivayetler vardır. 

ten sonraki hadiseler hakkında 
Bizans müverrihlerinden biri • 

Evliya Çelebi uzun uzadıya bahse
nin verdiği mallımat, bilahare bir 
Fransız müverrihi tarafından tah diyor. 

Mevzuumuz haricinde kalan bu, 
rif edilerek Türkler aleyhinde neı-

tarihi vekayiden sarfı nazar ediriyatta bulunmağa sebep olmuş -

tur. 
Bizans müverrihi "Aya,, kapısı 

hakkında malumat veriı • ı di -
yor ki: "tıtanbulun zap~ı gunu, 
(Martir) azize Teodosia'nm yor
tu gününe müsadif idi. Bir cemi 
gafir geceyi kilisede geçirdiler. 
Ve ertesi günü bu cemaat zevçleri
le birlikte ellerinde mumlar, tütsü
ler olduğu halde azizei mumai -
leyhayı takdise giderlerken, bir -
denbire damı esarete düştüler, zi
ra, İstanbul o gün tuluu şemsten 

evvel fethedilmişti.,, 
Fransız müverrihiyse, lstanbu -

lun fethedildiği gün bu kilise ha -
sıldığını, içeride duayla meşgul o
lanların doğrandığını iddia edi -
yor. 

Halkın hafızasına nak§edilen 
tarihi malumatlar vardır ki; asır
lar geçtiği halde unutulmaz. Ma • 
hallinden yaptığım tahkikata gö -
re bu kilisenin camie tahvili es
nalarında da mühim hadiseler vu
ku bulmuştur. 

Cibali ve Küçük Mustafapaşa 

sakinlerinin iddiasına göre bu ki -
liseye (Gül cami) denmesinin se
bebi, kalın duvı·aları içinde nadi
de gül bahçelerinin bulunmasın • 
dan doğmuıtur. 

Bu cami 1133 senesinde Küçük 
Mustafapaıada çıkan bir yangı • 
nın tevesüüne mani olmuş, ve bu 
suretle büyük bir felaketin önünü 
almıştır. 

İki yüz küsur sene evvel bir 
Şubat ayında çıkan yangın, Kü -
çük Mustaf apaş anın çarşısını ka
m ilen yakarak Sultan camiine ka
dar ilerlemişti. Cibali kapısının en 
yakın bir mahallesi olan Küçük 
Mustafapatada yangın çıkması 
korkuluydu. 

Atef sür'atle "Ayakapı,, sına 
doğru ilerledi. Gül camiinin etra -
fı kalın dıvarlarla çevrilmişti. Bi -
zans devrinin yadigarı güller, ba
kımsızlıktan adeta yabanileşerek 
dıvarları tırmanıyordu. 1lerliyen 
ateş, kalın dıvarların önünde bo
calamağa başladı. Alev sütunları 
cami dıvarlarını yalıyarak söndü . 
Asırlarca, yüzlerce hadiseye şahit 
olan bu tarihi bina, kıymetli gül 
bahçelerini feda ederek muhitini 
yangın felaketinden kurtardı. Gül 
bahçeleri bu yangından sonra ih • 
ya edilemedi. Tarihe kanıtı. 

yoruz. 
Yalnız şuna işaret etmek isteriz 

ki, mukaddes mabetlerin toprak 
haline geldiği halde hrristiyan un
surlar semtlerini değiştirmemiş -
ferdir. Vatanlarıymış gibi bura • 
lara merbut kalmışlardır. Bu, Hi· 
lindiği halde Osmanlı devleti ta • 
rafından müsamaha ile karşılan -
mış, hatta tarihin ekseri zamanla -
rında her hususta bu unsura tes • 
hilıit gösterilmiştir. 

Bugün, t stanbulun hemen her 
semtinde mevcut mesirelerdeki 
ziyaretgahlar, yortu günlerinde 
yapılan semt semt akınlar hep bu 
müsamahalarm devam eden neti • 
cesidir. Büyük yangınlarda, sara • 
yın, hıristiyanlarla meakun semt • 
lere daha ziyade ehemmiyet atfet
tiğini görüyoruz .. 

Küçük Mustafapaşa yangının • 
dan bir ay sonra Balatta bir yan -
gın çıktı. Yangın Hacı lsa mahal
lesinde bir yahudinin evinden çık • 
mıştı • 

Yangını haber alan padişah, 
deı·hal sadrazamı yanma alarak 
Balata koştu. Nişancı, yeniçeri a -
ğaları da maiyetleriyle geldiler •• 
Bütün yangınlarda hıristiyanlar 

kendilerine zarar gelmiyeceğini 
anlayınca, sıvışırlardı. Fakat, hı
ristiyanların evleri yanarken et -
rafı velveleye verirlerdi. 

Balat semtinin hemen hepsi hı • 
ristiyandı. Sokaklarda mahşer gi .. 
bi kaynaşıyorlar, etrafı gürültüye 
boğuyorlardı. Padişah sahilde te • 
vakkuf elmiş, sadrazam vaziyeti 
anlamak için yangın mahalline 
gelmitti. Vaziyet tehlikeliydi. Ev
lerin ahşap ve biribirine bitişik 
olması ve buna inzimam eden 
hemen her evin köhne hali leh • 
likeyi kat kat arttırıyordu. İnsan 
kalabalığını dağıtmak imkanı da 
bir türlü bulunamıyordu. 

Padişah, sadrazamdan bir haber 
alamayınca merakta kaldı. Yan • 
gının itfası hususunda haber ge • 
tirmeleri için bir kaç kişi daha 
gönderdi. 

Sadrazam gelenlere: 
- Padişahım, izdiham olmak • 

la deryadan tamaşa buyurup sü • 
kun ve itfasına hayır dua buyur • 
sunlar .. 

Diye haber gönderdi. 
(Devan: var) 

.(1) ''Aya,, kapı. 
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Bütün Avrupa Bir 
Silih Fabrikası 

Başta rafı Birinci Sayıf ada 
Hitlerciliği Avusturyaya da leş -
mile çalıımaktadır. 

Avusturya, son derece şiddetli 

bir mali buhran içindedir. Bu 
memleket kendini kurtarmak için 
Nazi Almanya veya militarist 
Macaristanla birleşmek mecburi -
yetindedir. 

Avusturya, Almanya ile birleş -
tfği takdirde, İtalyanın dü~manlı -
ğını kazanacak, Macaristanla bir -
Jeıirae küçük itilif ın taarruzuna 
uğrıyacaktrr. 

Bugünkü Avusturya hükumeti 
henüz bu iki hattı hareketten biri -
ne karar vermiı değildir. Fakat 
memleketi Hitler tarafına imale i
le meıguldür. Avusturyanın zabı -
tur, yarıdan fazla Nazilere men
suptur. Avusturya Nazileri kuv -
vetli bir Almanyaya iltihak etme -
yi, balyaya Macaristana silah ka
çırması için bir koridor olmasına 

dularını göndermeleri icap ettiği
ni söylemişti. 

Lehistanda 

Lehliler Almanların koridora 
hücum etmelerinden korkuyorlar . 
Leh ordusu bir buçuk milyon ka
dardır ve Çekoslovakya ile F ran
sa taraf mdan teslim olunmuştur • 
Bundan başka Lehliler lngiltere -
den 60 tank satın almış bulunu -
yorlar. 

Lehliler Rusya ile bir dostluk 
muahedesi aktetmiş. ve bu suretle 
Almanlarla harp ettikleri takdirde 
Rusyannı her hangi bir harekette 
bulunmsaından korkmıyacaklar -
dır. 

Diğer taraftan Almanlar da 
Danzingte kendilerini kuvvetlen • 
dirmekte ve zabıtayı, gümrük 
memurlarını resmi memurları Na
zilerden tayin etmiş bulunmakta -
dırlar. 

28 Mayısta Dançigte intihabat 
tercih ediyorlar. 

F d 
yapılacaktır. Hitlercilerin kazan -

ransa a b ki . B .. . 
A • ması e enıyor. unun uzerıne 

Almanyada vuku bulan hadısat," h . Al · d · · · b' 
F 

. . §e rın manyaya ıa eıı ıçın ır 

ransada ehemmıyetle takıp olun- 1 b 1 k L h' h uyam u aca ve e ıslan are -
matkadır. Bavyera nazın Her ~ 
"Ş"b R b. Al h . kete geçmege mecbur olacaktır. 

u ert,, en ır man ne rı o - d 
larak akmadıkça Almanya süku • Rusya a 
net bulmıyacaktrr, demişti. Tabii Ruslar Avrupada çevrilen as -
.Fransada Almanyanın Alzası u • keri entrikalara karışmamakta -
~utmadığını biliyor. dırlar. Çünkü Ruslar bu sırada da-

Fransa bütün kuvvetlerini ma - ha Uzak Şarktaki vaziyetleriyle 
kineleıtirmektedir:. Belçika hudu. meşgul olmaktadırlar. 
rlundan Akdenize kadar uzanan ingilterede 
Fransa hududu kamilen tahkim o- İngiltere de Avrupanın entri -
1unmuştur. kalarına karışmamak ve harbe 

Fransanın mühim.mat fabrika- sürüklenmemek niyetindedir • 
ları mütemadiyen çalışmakta ve lngiliz aiyaıseti bu veçheyi tutmak 
yeni ukeri~tayyareler için (200) üzeredir. 
b~gir kuvvetinde makineler ha - ~~~~~~~~~~~~~~ı 

7.rrlanmkatadır. 

ltalyada Sofyada 
300 Komünistin 

Zehirli gazlar 

Server Kamil Bey Tıp 
fakültesinde bir kon

ferans verdi 
Tıp fakültesi hıfzıssıhha mü

derrisi Server Kamil Bey çoktan
beri zehirli gazlar hakkında tet
kikler yapıyordu. Server Kamil 
Bey dün fakülte konferans salo
nunda bu mevzu üzerinde bir kon· 
ferans vermiştir. Konferansta bü
tün fakülte müderrisleri, Tıp Ta -
lebesi ve diğer bir çok kimseler 
bulunmuşlardır. 

Server Kamil Bey 
sında hülasaten şunları 
tir: 

konferan· 
söylemiş· 

" Çok zannederim ki istikbal 
harbi ilk kimya harbi olacaktır. 
Bu harbi yalnız aakeri cepheden 
görmek doğru değildir. Ordula -
rı ana vatandan sivil halkın tak -
viye etmesi lazımdır. Esasen müs 
takbel gaz harbi vatanın her kö -
şesinde yaşıyanları kendilerini 
korumak mecburiyetinde bulundu
racaktır. 

Bu sebeple herkesin korunma 
vasıtalarının hiç olmazsa hututu 
umumiyesini bilmesi lazımdır. Bil
hassa vatandaşların hıfzıssıhha -
sile mükellef olan hekimlerin çok 
yakından alakadar olması icap 
eder.,, 

Server Kamil Bey bundan son
ra zehirJi gaz harbinin tarihçesin
den, gazların nevinden, ordudaki 
istimaHnden bahsetmiş, kendi 
tetkiklerini projeksiyonla göster -
miştir. Konferansın sonunda ze· 
hirli gazlara dair bir film göste
rilmiştir. 

F ransada fırkalar 

Sosyalistler vaziyeti çok 
vahim görüyorlar 

Bordo, ıs (A.A) - Sosyalist 
fırkası umumi katibi M. Pol F or, 

Sinyor Musolininin iki hedefi 
ırar. Avusturyanın Almanyay}a. İ
talya arasında zayif kalm:uı. İtal
ynnın Macaristanla ittifak ederek 
Adriyatik sahinde genişlemesi . 

• ı· •• • • içtimai tetkikler grupunda bir nu -
gız 1 n uma yışı . tuk söyliyerek fırkada bir niza zu-

Birinci hedef için İtalya asker
leri Brenner geçidi üzerinde tahşit 
olunmuştur. 

İkinci hedef için Bari limanında 
bir üssübahri inşa olunmaktadır. 

İtalya ordusu büyüktür ve iyi 
bir surette mücehhezdir. Avrupa • 
nın en seri harp tayyareleri ltal -
yadadır. İtalya Arnavutluk hudu
dunda tahşidat yapmaktadır. Ar
navutluk ordusunun zabitleri İtal
yandır ve İtalya Yugoılavyaya 
karıı yürüdüğü zaman Arnavut -
luktan geçecektir . 

Macaristanda 

Macariıtanda Militaristler ha -
kimdir. Macar naibi hükumeti bir 
amiral, baş vekili bir ceneraldir. 

Macaristan harp etmek istiyor • 
Çünkü Macaristan umumi harp 
esnasında bir çok arazi kaybet -
mi9, bu araziyi Romanya, Çekos -
la~ya, Yugoslavya paylaşmış -
tır. Macaristan bu araziyi istirdat 
etmek istiyor. 

ltalya, Macariıtanı teslih et • 
mektedir. 

Çpkoslovakyada 

balyayla Macaristanın dostluğu 
Çekoslavakyayı sinirlendirmekte -
dir. Çekler, vaktile Macarlara ait 
olan bir çok araziyi almışlardır. 

Dünyanın en büyük silah fahri -
kalarından biri olan Skoda fahri· 
kuı Çeklerin elindedir. 

Çekoslovakya başvekili doktor 
Beneı bir kaç gün evvel Çekler 
memleketinin arazisini tahdit et -
mek iıti>:enler varsa bu İ§ için or· 

SOFY A, ıs (A.A.) - Dün Sof- buruna kat'iyyen ihtimal verme
ya yakınında Lüllin da§ında şüphe mekte olduğunu, çünkü Avignon 
uyandırmamak için seyyah kıyaf e- kongresini sosyalistlerin vaziyeti • 
tinde gelmiş olan üç yüz komünist ni açıkça tarif etmiş olduğunu 

açık havada meclis akdetmi~ler - söylemiştir. 

dir. Hatip, şimdiki vaziyetin vaha -
Zabıta, bu grubu sarmış ve tev- metini kaydetmiş ve hükumet sol 

kifat icra etmiştir. Son zamanlar- cc""'\h siyaseti takip ettiği takdir • 
da Makidonyalılar tarafından ya• de sosyalistlerin hükumete muza -
pılan cinayetler dolayısile polis, heret etmiycceklerini söylemi~tir. 
protokeron taraftarlarının mahfel. M. Pol f or, fırkanın lazım olan 
lerinde araştırmalar yapmıştır. varic1atın yalnız vatandaşların bir 

Japonyaya karşı iktısadi 
abluka 

sınıf mdan yani memurlardan te -
min edilmek ve onlara karşı efka
rı umumiyeyi ayaklandırmak iste

TO KIO, ıs (A.A.) - Cihan ik- nilmesine karşı daha başlangıçta 
protestoda bulunmamış olmasına 
teesüf et.miştir. 

hsat kongresi ihzari komitesi tara
fından tasvip edilmiş olan gümrük 
mütarekesi projesi henüz Hariciye 
nezaretine tevdi edilmemiş ise de 
Japonyanın bu mütarekeyi kabul 
edeceği muhakkaktır. 

Avam kamarasında Japonyaya 
karşı iktısadi bir abluka tatbik e
dilmesi lehine söz söylemiş olan 
Lord Cecil'in beyanatına telmih 
eden Japonyanın Milletler Cemi
yetindeki murahhası M. Matsuoka, 
kendi fikrine bu kabil müeyyide • 
lerin yeni bir cihan harbine sebe
biyet vereceğini söylemiştir. 

Çin ve Sovyet Rusya 
NANKlN, tS (A.A.) - Çin hü

kumeti tarafından, Rusyanın şarki 
Çin demiryolları üzerinde malik 
olduğu menfaatlerden feragat et -
mesi tasavvuruna karşı protesto 
etmek üzere Rus hükumetine gön 
dermit olduğu nota, şiddetli bir 
lisen ile kaleme alınmıttır. 

Nihayet, Daladye kabinesinin ta
dili ve fırkadan ayrılmış sosyalist· 
lerin kabineye girmeleri ihtimalin 
den bahseden M. Pol For, fırkanın 
hainlere müzaheret edemiyeceğini 
beyan etmiş ve netice olarak fır -
kaya karşı Alman vakayiinden is· 
tifade edilmek istenildiğini, hal -
buki fırkanın bu vakayiden pek 
mükemmel istifade edeceğini, çün 
kü bu vakayiin fırkanın siyasi va· 
ziyetini kuvvetlendirmiş olduğu -
nu ilave eylear..irtir. 

Kadınlar birliğinde 

Kadınlar birliğinin senelik kon
gresi 2ı mayıs pazar günü yapıla
caktır. Kongrede cemiyetin birse
nelik faaliyet raporu okunacak, 
yeni idare heyeti seçilecektir. 

Yeni heyetin yapacağı işler etra
fında da görüşülecektir. 

Hikayeden çıkan dava ...................................................................... 

'' Bu, san' at eseridir ! '' 
Haber gazetesi neşriyat müdürii 11e 

muharriri dün müdafaa yaptı, 
karar verilecek 

• •bJt 
Suç işlemeğe teşvik edici neşri- ı mağa müsait bulunsa bile, takıiİ -

yat iddiasile açılyan bir davaya ait haricinde kalması lazıDl ~eleC~e -
muhakemeye, dün İstanbul lkinci ni anlatmlŞ, izahlarına şoyle 
ceza mahkemesinde devam olun· vam etmiştir: .. k,ek 
muştur. , - Halbuki, bu hikaye, yu y•· 

Dava edilenler, muharrir Hik - bir sanat eseri olduktan batk•ı ... d' . ınaı-
met Münir Beyle dava mcvzuunu zılışı da, suça teşvik e ıcı o1' 
teşkil eden hikayenin neşrolundu· ç ıkarmağa müsait olmaktan ç 11• 

ğu "Haber,, gazetesinin neşriyat uzaktır. Ciddi gibi başlıyor, '°::ııı 
müdürü Hasan Rasim Beydir. da serapa nükteden ibaret oldak • 

Hikaye, "Son çarpma usulleri,, 
ismindedir ve meşhur İngiliz edip
lerinden A. A. T omson tarafından 
yazılmış, Londra.nın en tanınmış 

edebi ve mizahi mecmualarından 

"Pasing Şov,, da çıkmıştır. Hik -
met Münir Bey, bu hikayeyi Türk
çeye nakletmiştir. 

Mahkeme, (.\nce bunda suş i~le· 
meğe teşvik edici mahiyet görül -
mediği noktasından, bcraat·kararı 

vermiş, müddei umumilik beraati 
temyiz etmiş, temyiz kararı boz -
muştur. Muhakeme, nakzen tetkik 
neticesinde, gene beraat kararı 

vermiş, bu karar da müddei umu
milikçe temyiz olunmuş ve bu se
fer temyiz umumi heyeti, kararı 

bozmuştur. 

Bozmaya uyulmuş, dava edilen
ler, mahkemeye bu hikayenin as -
lınm noterlikçe tasdik olunmuş su-
retini vererek, bunun tam manasi
le bir sanat eseri olduğunu, sanat 
eserlerinde su~ işlemei!e t"'$vac 
mahiyeti aranmıyacağım, bunun-, 
la beraber bu fan tezi sanat yazı
sında zaten suç işlemeğe teşvik 

manası çıkarılabilecek tek nokta 
bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. 

Müddei umumilik, bundan son
ra evvelce olduğu gibi ceza iste -
ğinde bulunmuş ve dünkü muhake 
metle de müdafaa yapılmıştır. 

Dava edilenlerin \·ekili irfan E-
min Bey, bu hikayenin edebi ma -
hiyeti haiz bir sanat eseri olduğu
nu. k~nunun oek doğru olarak sa -
nat eserlerine istisnai bir mevki 
temin ettiğini, dolayısile -böyle bir 
m:ı.hiyet olmamakla beraber- bu hi 
kayenin, suça teşvik manası Çıkar-

Mahkum papazlar 

Aynaroza gitmek üzere 
hazırlanıyorlar 

Fenerdeki Sen Sinot meclisi ge
çenlerde bir toplantı halinde iken 
dört piskopos ı;alona girmişler, 

kendilerinin de metropolitler gi
bi toplantıya alınmalarını istemiş
lerdi. 

Bunların bu hareketi cezayi 
müstelzim görülerek Sen Sinot 
meclisi tarafından ikisi hakkında 
üçer ay ayin yapamamaları kara -
rı verilmişti. Diğer ikisinden biri
si 3 ay, diğeri 3 sene müddetle 
Aynarozda oturmaya mahkum e -
dilmişlerdi. 

Sen Sinot meclisi evvelki gün -
kü toplantısında iki piskoposa 
Ayn:ıroza git.:neleri için 100 lira 
yol parası ile Aynarozda kaldık

ları müddetçe geçinmeleri için 
50 şer lira aylık verilmesine ka
rar vermiştir. Bu para Patrikha • 
ne tarafından ödenecektir. 

Mahkum piskoposlar birkaç 
eün zarfında yola çıkacaklardır. 

anlaşılarak, okuyanların du 
larında tebessüm beliriy~r. bit 

Hatta, bir sanat eserınde, 1 _ 
ders mahiyeti bulunIJlası şart 0 

d• 
rr.amasına rağmen, bunda, 0 ıı• 
vardır. Yankesicilerin oyunları d• 
karşı, gafil kimseleri tayakkuZ• i _ 
vet edici işaretler seçilyor. Bıı ... ~l -
h d k "b' degı et te göz en kaçaca gı ~ J1Hi1'-
dir. Kafi derecede barizdır. b i
te ile karışık bir tarzda ifade 

11 

muştur. ,b 
Sanat mahiyetini tayin için, J1I e. 

keme, bu hikayeyi edebi bir he~ t. 
tin tetkikine havale edebilir.fa •b 
biz, görgü ve bilgi sahibi olan ııı:ıı 
terem mahkeme heyetinin de, _ıı, 
sanat mahiyetine, vasıtasız ol•;ile' 
doğrudan doğruya nüfuz ede bıJ 
ceğir.e kaniiz. Onun için, art~ 
bahic; üzerinde durmaya l 
görmüyoruz. ti • 

İrfan Emin Bey, Londrad• b~ 
nınmış bir mecmuada çıkan b:li • 
keyenin aynen nakledilmit 9e ,.sr 
ui.ıı Jc, !,,ta.ulıulJ ... ~~.ü·• l,İt' '.ııitı 

. et" 
tede yer bulduğunu, bu ga'J. i\ir • 

• . .. d eÇır 
umumıneşrıyatı goz en g h•-
se, zayıf ıeciyeli insanları feıııı bw 
rektlere tahrik edici yazılar•. eti• 
b. d. ~ • netıC 
ır zaman yer verme ıgı b .. tiill 

1 
• 1J 

ne varı acağını, gazetenın ,iııe 

neşriyatında kanunun çerçe"~ ~jııİ 
h k ··zelll" uygun are et etmeği go tdıt" 

ilave etmiş, neticede iki defa :ıeıı
ğu gibi gene beraat kararı be 
diğini söylemiştir. f{atiıl' 

Hikmet Münir ve Hatan cak b-' 
Beyler, bu müdafaaya kal~ İfıerr 
ka sözleri olmadıgv ını bil dır~ ı,ere 

uzar . 
mahkeme heyeti, kararı ın. yirıı1' 
etmek üzere, muhakeI11eY1 tıt• 
mayıs saat on dörde bırak1111' 

48 parça ıniill< 
ıJ 

Florya ve etrafınd.a · 
• • ıŞJ 

yerlerin taksıın1. bir 1cf' 

Ötedenberi Floryaya ~~\.r• "'' 
sım arazi ile sahildeki P ·~.,tıııl• 
sovuk su çiftliğine, Def~r ııı ser
Kazarosyan Efendi, fvia • detı<ell• 

f e ,, 
pohi ve Anna tasarru ıerı b&J 

kiın•e bil son zamanlarda bazı . Jet .;e 
lara tasarruf iddia elJlllf ııretileı 

· l ksiın 1 •f , yerlerı 48 parçaya a v ııııı"' 
. ınege 

namlarına kaydettır 

fak olmuşlardır. b•'.," 
d n bıJ " 

Fakat, çok geçıne ~ .. ~r ııı•l ~t• 
ket Defterdarlıkla dıg atııııtl .1 ' h ber dı -
bipleri tarafından a ··racal e ,,, 

. JllU p•• hukuk mahkemesıne 48 _., 
. . hkeıncce l<•'P" 

mış, netıcede rna . Jine 
· 1pla 

!raya ait kayitlerın 

verilmiştir. ptırısı-': 
bu iti ya a•111 

Diğer taraftan apıl111 ıııt 
lan ııuçlu olanlarla. ~bılı sa~ 
vasıta olmaktan suç uhkeıoe~ ff' 

ın• fıt• ;;:öy tapu meınuru. ayııı- .,,,,. 
rilmişlerdir. Yirını ı:ıneıİJ1de 
bul ikinci ceza ınah ~ktJr• 
hak\!melerine batlan• 
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Çanta 

Çan~\rçok hnnımlar, dalgınlıkla 
la.r a arını Ya bir yerde unutur -
rın' Yahut da çaldırırlar. Çantala· 

11 • ~nutulrnaınası ve çalınmama 
•çın ·· 

tur R' guzel bir usul bulunmu§ -
· ea · rif h ınırnizdeki çanta hem za • 

~ın de pratiktir. 
:::::::::::,,..~~===============;T= 

(]Ykusuzluk modası I[ 
h Kibars f d d•v• • an ını ına mensup e ıgımız 

Pey~ltıef endilerde, yeni bir moda 
fi~ oldu: Uykusuzluk modası! 

tlh ıçbir hanımefendi, geceleri 
lt rahat d y • • f . Ytr B· uyu :.ıgunu ıtıra etmı· 

'Öı:. ırçok hanımefendilerden fU 
u duyuyoruz: 
-so . ltıı rmayınız, gecelerı uyuya· 
}'or\lftı ! 

Ama b b' · ·ı· y • "ll.r u modanın ır 1yı ıg1 
lll,· Randevulara geç gidildi mi 

ıeret hemen hazır: 
ce ........ Vallahi affedersiniz. Bu ge· 

Rene h' bir haf ıç Uj'uyamadrın. Esasen 
Yor G·~dır gözüme uyku girmi • 

· und" ı 
hiraz " 2 eri, Yemekten sonra 

uyuyabT ba ı 1 ıyorum. Şu rengime 
:csanıza 

kald " sapsarı!.. Çok renksiz 
ırn. 

'Yalan' ha f d' . b b tlin1e · nııne en ının, er er 
tir " n çıkan kafası pür taravet • 
kıt11 ~ Yanaklarından - Boyadan· 

~rnlarnaktadır. 
.;: a ne dersiniz! .. hiç. 

liı.t~ol!ınifer, veranol, lüminil, 
"' enat adat· b .. k'. h ~~f ' ın u gun ·u anı • 

~l\•lil . 
l'erı .1:· erın ağızlarından düşmi-

"1 aç isimleridir 
l(lh . 

\'~r. I; · ıı anlamadığım bir nokta 
l'lı ir ~nırn!ar neden uyudukları • 
b -t~f e" . 1 .. . y. u ~e.. -rnıyor nr?. Zuppelıgm 

l\" ·ece:;i olur -u? ı 
•r.ıaah ·-· • • 

hınay1t:l ·aıa si=e bir tavs:yede l:u· 
ltı::ı.d1 ... , • ' ııa!~ın ha, geceleri uyu -
'• "'llı .. . 
(!ı}·c 80:Ylıyen bir hanımefen • 
f ' l.?tce , 
0rı ede . /~nsmdan sonra tele -

ttıı ce.., Y.tn demeyiniz. Alaca~ı -
........, TP gu olur: 

llııı b. atlı uykumdo.n u,·andırdı· k' llır J 

ı, ra.h •enedenberi, ilk gecedir 
a.t rahat uyuyordum! 

'f\~ekememezlik 
h dınlar 'rra ed 1 

1 çekememezlikle it
Q er er 

u ith . 
Geçe arn haksızdır. 

ler· n gün 
•rıde b· • gene hu mevzu Ü· 

td·1· ' ır l 1 •Yord ıa onda münakaşa 
li u. 

li.... a.rıırnla.r b. 
tı iiıert . ıttabi, çekememez-

• • erın l f \Jıun b e a rnıyorlardı. 
'- ettile oylu kendilerini müda-

N· r. 
ef •ha.Yet · ı 

endi k 1 ' ıç erinden bir hanım-
~rka. a. kıp gitti. 

••nda.n b 
........ tula"' ' eylerden biri: 

tCSrdu·· i•nda.ki yakut k" l . n hlü'> D upe erı 
bir li · edi. 
........ ,.. :rıırn atıldı: 

I> ~ordu 
'•tırrn rn, f a.l'e kapanında aya. he . 

n~ıyor! 
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Değü:en ..• 

Tasarruf devri, modaya da te· 
sir etti ve meydana garip şeyler 

çıkardı. Şu gördüğünüz elbise, ıo· 
kak ve gündüzlük ziyaret elbisesi· 
dir .• 

Armut 
Armutları alınız, alt k111mların· 

dan, çekirdeklerini çıkarınız. Bu 
boşluğa, Vanilya ile pitirilmif süt· 
liç doldurunuz ve armutları süt • 
li.ç suyuna bulayıp hafif kuruma 
veriniz. 

1 

1 - Şapka • Grogrenli ve kır • ı 
mızı pikli, madeni bir düğme ile, 
yanlarına kalkık kenarı tutturul • 
muştur. 

2 - Şapka • Siyah lake saman
dan. Arkası kalkık, önü eğiktir. 
Bayader kurdela bağlanmıştır. 

3 - Elbise - GümÜ§Ü yünlü. Ya 
kası beyaz krepten. Ayni kumaş • 
tan kapına iri düğmeler dikilmiş -
tir. 

il - Elbbe • Siyah krep maro -
l..endir. Beli kemerlidir. Kemerden 

1 • t.e~• kt>.dar inen ankalur'ler ajur 
I J ,, ... , • Kollarında da ajurlar var -

.• - Elbise • Bej yünlüdür. Düğ
ıııeleri iki renklidir. Etekleri pa -
noludur. Kolları dekuplu ve düğ • 
melidir. 

Bravo 
Madam Bullock • W orkman, 

Himalaya dağlarının en yükseğin· 
de tepelerinden olan Nunkum te • 
pesine çıkmıştır. 

Bu tepenin yüksekliği 6988. 
dir. Madama kocası da refakat 
etmiş fakat, karısından geri kal • 
mı f tı r. Madam 6.400 metreye ka -
dar çıkmıştır. 

Saçlar 
Saçların rengine parlaklık ver

menin kolay bir usulü vardır. 
Saçları yıkadıktan ıonra, gü· 

nette kurutmalıdır. 

R 
E 

•.. Elbise 

.... Halbuki iç gömleğini ç.ıkat' • 
dımz mı, mükemmel bir gece tu · 
valeti oluyor. istediğiniz zaman 
kapalı giyip sokağ<.ı. çıkınız. istedi
ğiniz zaman dekolte baloya gidi • 
nız. 

----------------------~---------

Manikür 
Tırnakları kestirmek ve et· 

raflarındaki etleri aldırmak iyi biı· 
şeydir. Yalnız Manikür esnasm· 
da tırnak kenarlarının kanama
masına dikkat edilmelidir. Bu 
yüzden hasta yatanlar vardır. 

Miss Dotorhy 

Geçen haftaki sayıf amızda, Miı 
Dorothy isminde bir genç kızın, 

1 boksa merak sardığını ve maçlar 
yapmak üzere turneye çıkacağını 
yazmı~tık. Bugşün Miss Dorothy • 
nin resmini neşrediyoruz. 

T 
-1! 

Yeni usul il 
Şık, zarif, şen, güzel bir hanı

mefendi, bir erkekle: 
- Yarın öğleye bana gelir mi· 

siniz? •. Yemeği beraber yerdik ... 
Yalnızım .. 

Dedi miydi, bilhassa Avrupa • 
da, hele hele Fransada bu yemke, 
yemek odasında yenmezdi. 

Salonun bir köşesine veyahut 
ı kütüphane odasının bir tarafına, 
1 küçük, iki kişilik bir sofra kuru -

lur ve baş başa yemek yenirdi. 

Şimdi bu usul değişmiş. Sami
mi yemek sohbetler.i.tuvalet oda • 
larında oluyormuş. 

Avrupa gazetelerinin yazdık • 
}arına göre, son zamanlarda sami
mi yemek ziyafetlerinin yeri bü· 
tün bütün değişmiş. 

Evlerin banyolarında yemek ye
nıyormuş .. 

Filvaki, son sene, ev ve apartı· 
manların banyo daireleri, oturula· 
cak en güzel yerleri olmuş! 

Bir aşk 
Primo Kamera diye bir boksör 

vardır. Bu adama, spor aleminde 
Dev cüsseli adam derler. 

Bu zatı muhterem, koca elli, 
koca ayaklr olduğu gibi, kocaman 
da bir kalp sahibiymiş ve bu koca 
kalbiyle Emilia Frsini isminde, mi 
ni mini bir kızcağıza aşık olmuş. 

Bu vak'a 1929 da Londrada ce· 
reyan etmiş. 

Kamera, Amerikadan dönünce 
evleneceğini vaitle yola çıkmış. 

Bir sene ayrı kalmışlar. Karne· 
ra Amerikadan kıza mektuplar 
yazmış. A~k ve sevda mektupları, 
saadet ve mes'ut hayat vaitleri. 
Saraylar yapacaklar, dcvrialem se
yahatine çıkacaklar .. filan filan ... 

Fakat bir sene sonra Kamera 
vaitlerini de, kızı da unutmuş. 

Minimini bir kız, dev cü:ıseli 
adama ne y~pabilir?. 

Hemen m:ıhkemeye müracaat 
etm:ş. Londra mahkernesi, dev 
cüsseli adamı, kızı iğfal etti ve va
dinde durmadı diye 4200 İngiliz 

lirası ödcmiye mGh1c\:Uf1 etmiş. 

Sefir 
Zamanımızın ilk ~cfir !~adını 

M:ıdam Kolantai' dir. Sovyeller 
kendisini Amerika f:efiri tayin et· 
mişlerdir. Amerikalılar da, Dani • 
markP.ya Madam Ruth Btyan Ove
:-i sefir tayin etliler. 



Bu iıim elde edilir edilmez, 
polis müdüriyetinde parmak izi 
şubesi vasıtasiyle de tahkikat ya· 
pılını§, Henri - Desire Landru • 
nun bir kaç mahkumiyeti olduğu 

ve 1914 senesindenberi aranmak · 
ta olduğu meydana çıkmıştı. 

Memurlar, bu sefer Landruya 
artık açıktan açığa hücuma baş • 
lamışlardı. Fakat o,, kısaca: 

- Evet, demİ§tİ. Ben Henri -
Desire - Landruyum. Fakat ben 
den batka laf alamazsınız .. 

Filhakika onu söyletmek kabil 
olmamıştı. Bu sefer üstünü başını 
aradılar ve ceplerinden birisinde 
küçücük bir def ter buldular. Ko • 
miser Dautel hemen bu defteri 
muayene etti. Defterin küçük yap· 
raklarından birisinde şu isimler o· 
kunuyordu: 

Cuchet, J. Aynı, Bresil, Groza -
tier, Havre, Collomb, Babelay , 
Buisson, Jaume, Pascal, Mareha -
dier. 

Komiserin gözleri bu on bir is
min yazılı olduğu sayfadan bir 
türlü ayrılamıyordu. Daha şimdi • 
den, garip bir tedainin tesirinde 
kalarak, müthiş bir şüphe komi -
serin kafasına girmişti. Collomb ... 
Buisson isimleri, kaybolan iki ka
duun ismiydi. Artı,k bunların ha
yat ve mematları hakkında f Üphe 
bile eden yoktu. 

Bu takdirde öteki dokuz ismin 
de sahipleri? .. On bir ki~inin kat
li karıısında mıydılar yoksa? •. 

Komiser ıoruyordu: 
n BU isimlerin sahiplerini öl -
dürdünüz değil mi?. İtiraf ediniz .. 

Fakat Landru, tereddüt bile et
meden: 

- Veı·ecek cevabım yo~, diyor· 
du, eğer beni on bir cinayetle it -
ham ediyor-sanız , İspat size düşer. 

Komiser, derhal kalktı, Man
tes adliyesine giderek mustantik 
ile görüştü ve mustantikin tahki • 
kat neticesine pek İnanmaması • 
ne rağmen Landru hakkında bir 
te:vhif müzckeresi kestirdi. 

landru ile dostu Fernande Se -
eret polis müdüriyetinde kalmış -
lardı. Komiser Dautel tevkif mü -
zekkercsi ile gelip Landru'nun 
Mantes hapishanesine nakledile • 
ceğini söylediği vakit Matmazel 
Segret fenalıklar geçirmişti. Fa -
kat Landru onu göğsünün üstüne 
bastırmış: 

- Canım, demişti, bütün bun • 
ların hepsi bir yanlı~lıktan ibaı·et . 
Görecekt;İn, yakında hepsini unu
tacağız .. 

Ve onu hafifçe omuzlarından i • 
terek: 

- Git, müsterih olarak yuva -
mızda beni bekle ... 

Diye odadan ~ıkardı .. 

Tahkikat başlıyor 
1919 senesi Nisanının bir gü -

münde, Paris gazeteleri kısaca bir 
havadis yazdılt'!r. Komiser Dantel, 
Rochechonart sokağındaki evin -
de Landru isminde birisini tevkif 
etmişti. Bu adamın on bir kişiyi 

öldürdüğü şüphe ediliyordu. 
Bazı hadiseler vardır ki, inan • 

mak güçtür. Bu mesele de öyle ol
muştu. Halk on bir kişilik cinayet 
havadisini biraz soğukça karşı • 
lamı,tı. Matbuat, bu esrarengiz 
mesele hakkında elde mevcut az 
malumatı yazıyor. Boş yere çırpı
nıp duruyordu. O aralık sulh mu -
ahedesinin hazırlıkları yapılıyor -
du. 

Bir çok kimseler, bu hadisenin 
efkarı umumiyeyi ba,ka bir me· 
sele üzerine çekerek sulh işleri ile 
fazla alakadar olmaması için ya • 
pılını~ bir oyun olduğuna hükme -
diyorlardı. 

Sokakta, herkes, biribirine: 
- Eey, Landru, nasılsın baka -

lım, bugün yeni bir masal uydur
dun mu?. 

Diye alay ediyordu. Fakat şim -
di halkın o zamanki haleti ruhi -
yesinin tahlilinin sırası değil, ge • 
lelim Landru itine: 

Landru tevkif edilir edilmez , 
uzun, güç ve çok güç bir tahkikat 
yapmak lüzumu kendini göster -
mişti. 

ilk tahkikat Mantes adliyesi ta -
rafından açılmıftı. Vakıa polis 
müdüriyeti müfettişleri ona yar -
dım etmiılerdi amma, sonradan, 
Pariste hükumet merkezinin bü
tün adliye erkanı ile birlikte bir 
konferans yapıldı. 

Bu konfransta, baş müddei u -
mumi, Paris müddei umumisi, 
Sine adliyesi istintak hakimi, 
Mante adliyesi mümessilleri, polis 
kısmı adli reisi, ve iki polis müfet
tisi bulundular. Neticede, tahki
katın Mantes adliyesinden alına • 
rak Paris adliyesine geçmesine ka
rar verildi. 

Paris adliyesi de, tahkikatı yap· 
mak üzere, polis müdürünün en 
iyi memurlarından Ribonlet'i bu 
işle vazifedar kılmııtı . 

(Devamı var) 

Alman yanın 
hareketi 

Fransızların işine hiç 
gelmemiye başladı 

Paris, 15 (A.A) - Havas Ajan 
sı bildiı·iyor: 

T emps gazetesi neşretmiş oldu· 
ğu yeni bir başmakalede, Alman 
milletinin kendi lfıgatinden sulh 
ve müsalemetçilik fikrini çıkar -
mış olduğunu beyan eden ve 20 in
ci asırda olduğumuzu ve milyon -
larca insanın hayatına mal olmuş 
olan harbin üzerinden henüz 15 
sene geçmiş olduğunu unutarak 
asri telakkiye karşı fertlerin haya
tına pek o kadar kıymet vermiyen 
Kurunu vusta telakl;isini karşı tu
tan M. Fon Papen'in sarf etmiş ol
duğu ağır sözlerin bütün dünya -
nın Almanyanın her türlü emnü 
selamet teşekkülleri telif edilemi· 
yecek bir siyasete rücu etmi~ ve 
kendisini harp sayesinde ve harp 
için yaşayan eski Alman süvarile
rinin zihniyetine kaptırmış oldu • 
cu suretindeki kanaatini teyit et -
mekten batkn bir netice vermiye -
ceğini yazmaktadır. 

Hitlercilik bu ıuretle medeniye· 
timizi tehdit eden bir tehlike şek· 
lini aL-:nışlır. Buna karşı hürriyet 
hissine sahip olan büyük küçük 
bütün milletler kendilerini müda • 
faa etmelidirler, gerek milletler 
ve gerek fırkalar icin bu müdafaa 
en e~aslı !'~Yttı r . 

Karagözün mezarı 
Belediye avukatlarından Rami 

Bey Karagöz için dikeceği mezar 
tatlarını hazırlatmış ve bugünler 
de Bursaya giderek merasimle ye
rine koymıya karar vermiştt Ra -
mi Beyi rahatsıltlığından dolayı 

gidememiştir.Rami B. iyileşir iyileş 
mez Karagözün taşını hemen yeri
ne koyacağını s8ylemektedir. 

Kendisi de kaza ile 
yaralandı 

Çankırıda demiryolları kıınn 
inıaat fen memuru Abdüllatif 
Bey, karısı Nazime Hanımı evin· 
de tabanca ile öldürmüştür. Ab· 
düllatif Bey elli, Nazime Hanım 
otuz beş yaşındadır. 

Cinayetin kıskançlık yüzünden 
olduğu anlaşılmıştır. Evdeki hiz • 
metçi kız cinayeti komşulara ha· 
her vermiş, koşup gelenler Abdül· 
latif Beyin elinden tabancasını al
mak üzere uğraıırlarken taban
ca patlamıı, Abdüllatif Bey de 
yaralanmııtır. 

Adliye tahkikata başlamıştır. 

Meşhur bir kaçakçı 
ölü olarak tutuldu 

Balıkeıirde İvrindi nahiyesinde 
mühim bir kaçakçılık vak'a11 ol -
muştur. Jandarmanın "dur!,, em -
rine itaat etmiyen meşhur bir ka
çakçı ölü olarak tutulmuıutr. 

Agunyanm (Kovancı) köyün -
den ve Hacı oğullarından Mehmet 
oğlu Ali Efe isminde olan bu ka -
çakçı Agunyadan sardığı bir yük 
kaçak tütünle İvrindi nahiyesinin 
Karçepif yolunu takiben Berga
maya gitmekte iken İvrindi jan -
darmasının pususuna düşmüıtür. 

Kaçakçı jandarmaların: 

- Dur! .. 
Emrine itaat etmediği gibi ha -

vaya atılan birkaç el silahtan da 
korkup dunnamıt ve hayvanını 
koşturarak jandarmaların elinden 
kurtulmak istemiştir. Fakat biraz 
ileride baldırından aldığı bir kur
şun yarasile durmağa mecbur ol· 
muıtur. Kaçakçı fazla kan zayi et 
mit olduğundan bir müddet sonra 
ölmüttih·. 

Kaçakçıya ait hayvan tutulmu' 
ve üstündeki 45 kilo 250 gram kı
yılmış Agunya mahsulü kaçak tü· 
tün müsadere olunarak Balıkesire 
getirilmiş ve inhisarlar başmüdür
l_üğüne teslim edilmiştir. 

Hemşehrilerine yardım 
eden köylü 

Bu sene Erzurumda kışın uza
ması dolayısile hayvanat sahiple • 
rinin arpa, yulaf ve samanları bit· 
miş ve bundan dolayı köylülerimiz 
son derece sıkıntı içerisinde kal -
mışlardı. Vatanda~larının böyle sı 
kmtılı ve acıklı vaziyetlerini gören 
Hasankalenin Komasor köyünden 
Mustafa Efendi, hem onlara insa· 
ni bir yardımda bulunamk, hem 
de memleketimizin milli servetini 
teşkil eden hayvanlarımızı ölüm • 
den kurtarmak maksadile saman • 

Aydında yapılan kongre nasıl oldu ? - Vilayet 
meclisi dağıldı - Ziraat işleri 

Aydında toplanan Hekimler kongresinde 

A Yl>IN (Hususi) - Vilayet Himayeietfaf faaliyeti 
idare ve maarifi ile nafia işleri Himayeietfal Cemiyeti, U 

hakkında hayırlı kararlar veren mi merkezden gönderilen • 
vilayet umumi meclisi mütevazın filmleri iki gün halka 
bütçesini de ikmal etti. Vilayet gösterdi. 
bütçesi altı yüz elli beş bin küsur d r 

Sinema yer almıyacak e J 
lira olarak kabul edilmiştir. ele kalabalık idi. Himayei~ 

Bu ıene yol vergisinin altı lira in bu sene başka senelere ııı 
üzerinden alınması kararla,tırıl • ten bariz surette faaliyeti 
mıttır. Valimiz Fevzi Bey müte- mektedir. 
vazın bütçe tanzi.mile hayırlı ve 
muvaffakıyetli faaliyetlerinden 
dolayı meclis azalarını tebrik ede· 
rek yeni senede yeni muvaff akı· 
yetler diledi, yüksek makamlara 
tazim telgrafları çekilerek ka
nunda tekrar toplanmak üzere iç
timaa nihayet verildi. 

Belediye meclisi bütçe müza
keresini henüz bitiremediğinden 

içtimaını on bet gÜJ\ müdd~tle u
zattı. Önümüzdeki hafta belediye 
bütçesi de bitirilecektir. Ep';;y müd 
dettenberi vekaletle idare edilen 
belediye riyasetine acil olarak ye
ni bir reis intihabı da bugünlerde 
intaç edilecektir. 

iklncı mıntaka Etibba 
kongresi 

933 senesi ikinci mınlaka etıb-
ba kongresi Aydında yapıldı. iz. 
mir tenezzüh trenile 20 si kadın 
olmak üzere (150) doktor iştirak 
etmiştir. Doktorlar Halk fırkası -
run misafiri oldular, fırkaca sa· 
nallar mektebinin güzel bahçesin
de mükellef öğle ziyafeti verildi. 
Ziyafetten sonra mektep salonun
da kongre aktedildi. 

Kongre pek ı~imi oldu, aida
tın tenzili, birikmiş borçların 

affı ile oda bütçesinin kabulü ka
rarlaıtırılarak içtimaa nihayet ve· 
rildi. 

Heyetle beraber İzmir valisi 
Kazım Paşa da gelmişti. Valimiz 
Fevzi Beyle İzmir valisi Kazım 
Paşa kongrede bulundular. Vali
miz İzmir valisi iki komşu vilaye· 

Hava ve ziraat 
Birkaç gün evvel yağa~~ 

murlar çiftçinin yüzünü gııl,1 
müştür. Pamuk ekimi ve me" ~ 
lik zeriyat ilerlemiştir. Bat1'/ 
mani olmadığı takdirde bıJ 

çok boJluk olacağı anlaşılrıı~ 
dır. İncirleri aşılamada kııt1,
lan ve burada ilek tabir ~ 
erkek incirler yevaş yavaş 
meğe başlamıştır. · jf\ 

Aydın elektrik kooper1"'1 
İdare heyetini seçen Aydj 

lektrik kooperatifi hu hafta/ 
fında faaliyete geçecektir. 1' I 
ratif, belediye ile aktedeceği e ~ 
lar hakkında müzakerelerde 
lunmaktadır. • ~ 

--~---------------50 kuruşa bir kuııl ~ 
Son günlerde Edirne de kııııJ 1 

ı.ı'" atlan şaşılacak derecede ·1"'.ı 
mışhr. Kuzuların İstanbul P' ıf'' 
sma satmağa muvaffak olaıf' ~ 
Karakaçanların Bulgarist•",d" 
Romanyadaki kışlıklarına ~~ 
etmekte bulundukları şu sır~,r" 
Edirne de satmağa baş!aınıt .,fi'~ 
Lu yüzden ayakta olarak k~~ d'iJf 
çifti 80-100 kuruşa akdar dıJf 
tür. · · J<liİf 

Kuzu fiatlarının bu düt0 
•. ıı.ı~ 

. oY 
ne rağmen kasaplarda etın. tir· 
30 kuruştan aşağı düşıneın•t 

Acı bir kaıa . ·tt
. bıt• 

Elazizde müddetlerinı ıe1'etl~ 
· d f d dan Meın 111 

te ait işler hakkında konuştular. J~n a~~a e r~ ın Malaty•Y" ,J~ 
1. 1 l"I · A d t .. h"" rıı1e donmek uzere b't 1' zm r ı er1n y ın enezzu u k 

1 
b k'ı;ilik 1 • i" 

ı · A d . d'f 'd _ me et o an on eş ı'S' da b•' . 
zmır - y ın ıımen ı er ı a l . b' d . _. k on yol ""' lıg~ının kapısını açmış ve mevcut h enın ın ıgı amY d .. rı·-resinin tertip ettiği tenezzü tre- . jııll "' . ~ 

7500 kilo samanını, kilosu 30 pa - niyle lzmirden (800) den fazla za netict!si devrilmıŞ ve,, \jçLı" .J 
radan kısmen per:.in ve kısmen ve- l l d d'" dünün agır, lıı' 

'S' misafir Aydına geldi. Aydınlılar arımız an or "'ı dı.ıYı.1 1Y 

resiye olarak dağıtmıştır. mieafirlerini samimi ve candan hafif surette yaralıı.n~ı:itirere1' J1 
Halbuki bu fırsatı ganimet bi • karşıladılar. tur. Yu rt vazifelerını . 11r' ( 

l b d b l l d - kl ı bır iil en azı ma ra az ar o gün er e Halkevi bandosu tenezzüh ka- lelerine kavuşaca ar }<eıİ fil 
samanın kilosunu beş kuruşa ka • tarı İstasyona girer girmez çal- geçirdikleri bu kaza her 
dar satıyorlardı. mağa başladı, be!ediye misafirler cssiı· etmiştir. ııtıl 

Mustafa Efendinin bu hamiyeti "erefine pazar kurdurdu. Hava f b" · a meJ11 
k ·1A kd' k :r zmirde ır ıcr . d" 

aza ve vı ayetçe ta ır ve teşe · gayet iyi oldug"'undan gelenler Ay- "f dıl 1 ·~ 
k l k l tevkı e bil" 
üre arşı anmıştır. dını iyi gezip istifade ettiler. . r -·ne bağlı ·ııoe-

Bergamada Tenezzüh katarı ak,am bes. te İzmir icra reıs ıgı ~ ·pJer• ,r - l "' u ]catı ife 
Bergama, Köçebey köyünde ı ayni neş'e ve sami.miyetle ve ba n- ci icra mem~r ug uriyet ~-' "'~ 

muallim İsmail Naili Bey köy de· donun terennümü arasında hare· Mitat Efendı meın hte e ,ııi( 
likanlılarını toplıyarak bir genç - ket etti. "Yaşasın Aydınlılar!,, ni suii&tinıal ederek ~:f edil fi 
ler birliği tesisine muvaffak ol· "Yaşasın lzmirliler!,, nidaları tanzimi suçundda~htepvisaJle)'e' 

t"ır. M'ıtat Efen 1 a mu!lur. Gençler Birliği ıporla da tren g5zden kayboluncaya kadar 
iştigal etmektedir. devam etti. derilmiştir. 

te,. 
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933 Bütçesi Müzakereleri Dün Başladı 

j Dünyayı Sarsan lktısadi Buhrana Rağmen Mali Bünyemizde 
1 

Hiç Bir Sarsıntıya Meydan Vermeksizin Yürünülmüştür 

it• 

ıiınind:~t~~afı Hirinci Sayıfada küıılüğü gibi buhranın şiddetli te
llıitle a ıın olan fikre i~aret et zahüratı bütün memleketlerde hü-
1 t Ye uın • h' 
eker . unu ızmetlerle mem- küm sürmektedir. Hükumetlerc;e a. 

ın ırna . k 
lna · r ve ın aş af mı gözeten lmacak tedbirler arasında i"' aça-
. sıyaset · b" . 3" 

l\in b' ın tat ıkı yolunda her cak, iş genişletecek çareler çok 
ır adını d h ·ı . 

•u•unda .. a a ı erı atılması hu makbule geçiyor. İşte bizim yürü -
\'tffakı i?sterilen gayret ve mu- düğümüz yol bu esasa tamamen 
t Yetınden d l h" l " 1 

• eıekü . o ayı u cumete 1 uygundur. Mılletlerle olan müna-
lı r etınışle d' "la)i) B r ır. sebetlerimizi geçen senekinden da 

teyaı'ın ey (lzmir) bütçeyi mü - h::t nenis tutmak memleket dahi-.. ve h t> ~ , 

ginden d esaplı olarak getirdi - linde muhtelif .sahalrada iş yarat-
Ilı' olayı h"k" · b 'k ıı \'e b u ·umetı te rı et- mak hu bütçenin esaslı ve mühim 
ltıütnkü azı Vergilerle resimlerde ifadeleridir. Ancak şunu da kayit 
,.,. n old w kd' d 1 ·~lıın1 t ugu ta ır e yapı - ve işaret etmek lazımdır ki hu e -
f ernenn' tt' w• d'l" !tnda b 1 e ıgı ta ı at etra- mellerimiz bizim iktısadi hayatımı 
liü:sn·:~anatta bulunmuştur. zı sarsmıyacak karşılıklı his ve ha· 

Uıtıutni ~a e; (İzmir) Hükumetin rektlere bağlıdır. Binaenaleyh hi -
daki takd~hyeti ve bütçe etraf m- zim mahsullerimizin de iktısadi 
t~ itler' . .. l d'k tnetn I ını soy e ı cten son - münasebetlerde bulunduğumuzu 
d ur ar d . h 1t <\hen arasın a ış ususun • memleketlerde hic bir maniaya ma 
ti~İtıi i ge dikkat edilmesi icap et- ruz kalmaksı7Jn ;evaç bulması la

ı. ~aret e l . . 
'Ti.tel' Y emışlır. zımdır. Bu noktaya dikkatinizi at-
t.Jaı·'' Yarın toplanacaktır. fedt-cek, buhrana karşı alınması la 

But ;e .. Vekilinin nutku zım gel~n ilmi ted~irlere ~ygun bir 
le M.al~ tnuzakereleri münasebeti- yol takıp ederken ıktısadı hayatı -
liJc 8e 'Ye Vekili Mustafa Abdülha- mızın, milli paramızın zarar gör-
~u~ §u nutku irat etmiştir: mf!sine meydan verilmiyecektir. 

C tere- Ef d' · B h t k k ti' l Ütnh .... en ılerım, u usus a ço ıyme ı ve nur u 
bi.trnetı u~ıyetimizin 10 uncu yıl işaretlcrinizi şimdiye kadar oldu
Stıinj =~ni ihtiva eden 1933 büt- ~u gibi dikkatli takip edeceğiz. . 
'ibtu sek heyetinizin tetkik ve Bu ana hatları izah ettikten son
ta.hliJ ne arzederken rakamların ra müsaadenizle bütçe rakamları
bütç,:.e mukayesesinden evvel bu nı 1932 senesi bütçesi rakamlari 
~~~llı~n a.~a hatlarını arz ve izah le ve yüksek huzurunuza bundan 
kı'-l. rnusaadenizi rica edece _ 2 ay evvel takdim olunan 1931 he-

.But , nbı kat'isinin verdiği neticelefİc 
l'at• ~enin t . . d k d w• \ ıniı· . anzımın e yüksek he mu ayesc e ecegım. 
'tıı . ın ırşa.tlar'l h 1 . -· . . esl büt . . 1 e azır anan 932 Yenı but~eyı eskisile 
"
1lli göz ö;~.•ındın isabetli neticelc · mukayese 't .... un e b 

ı iiksek h ulundurduk. 1932 . b" . 169 ·1 
11j d· eyeti · . ,. 1 scnesı utçesı mı yon 

• lin nızın malumudur 146 b' 1. l .. lıııı t. Yayı sarsa . _ 1 ın 747 ıra o arak yuksek he-
oıı· n ıktısadı buhra- t' · · 'b' 'k' · · 'ıı:t . 1tn gibi ihr . • ye mızın tasvı ıne ı ıtran elmıştı. 

Ilı, h'1nhisar ede acatı zıraı mah- Hatırıalinizdcdir ki, bu bütçe 1931 
&. 'Ilı k n memleketlerde · h " · 25 ·1 ·~t a isle . :;enesı utçesıne nazaran mı yon 

ll'ull h rı olmuştur Zirai sno h' ı· 'ııbı. e kıyın ti . . · • " ın ıra noksan olarak , kabul 
'( .,.._t k e erının smaı ma- b l ~ b· 1Ytnetlerind .. uyuru mu§tu. Memleket ve halk 
fi... lt .,. • b en daha yuk · f d ı h' ti · ·· k'' ·"\ d·· .. ıt ette k . . ay a ı ıznıe erme mum un mer. 
"'~t llşkünlüği.in ·~~~etmıştır. ~u tebe halel vermeksizin yüzde 15 
tı~,(allarırnızı u 1.r taraftan ıh- n is belin ele yapılan tensikat netice
la'lft ı, te)afiy n ~ıktarların~ ~rl sinde idare makinesinin işleyebil
lellja arı RÜtnrü~ ugra~ırken dıger mesi için sene içinde bazı tedbir-
dı'tl tlt,... ınanıalaları, kon l · 1 'ht' .... 1 .. e . ··•an sistemi . .. . erın a ınmasma ı ıyaç goru muş-
Q ıı: ti "o] erı dovız tah - l " B db' l · b' · · · · · 1tıt t J Unda h . ur. u te ır erm ırmcısı yenı 1-
lli' edb· er :memleketın al ·ı· fi l .~ 'k' ~d ltlerl k 

1 
lı a ar a ııerı. ı senelere atılan mu 

\lt, e arşı aşıldığı ma - k l 1. b a~ .ave e ı azı borçlarımızdan ta-
~Unl' !att1ar alt d sarruf olunan bir milyon 676 bin 
Q etn,i~d ın a rnali ve milli 105 r h l'f d . l . •ıı e hi b · ırayı mu te ı aıre erın r.ok 
c;: \ter,... .. k .ç. ır sarsıntıya mey· • 'h' l · "rtlh ·•ı... 7arurı ı ıtyaç arına münakale su -
1 • ..: • Uti"et sızın yürüyebilmek, "·ı F J u retile ilave etmek, ikincisi de im-
curn~ a. edeb·1rndeleri olan hizr.ıet- paratorluğun harici borçları için 
l'ıli1 ~ti~et 

1 
~ek, nihayet bütün kabul buyuı·duğunuz 4 milyon 95 

~ı, ellıet \' tnuesseslerinin birleş - bin liradan ancak 300 bin lirası te 

lttı~~~ haş):d~~Yretl~rile ahenkli diye edilerek üst taraf mm veril -
'ek d·~'"i\tn e g~ll'lız ımar planı - meme:si dayinler vekillerile imza 
lıl'1.., liıü11 .... 1 

d. ılrn. ek ancak yük -... ... ... e olunan son itilafname ile temin e-
lit, ''>-eainder:~z ve tedbirleri - dilmiş olduğundan bundan tasar -

() urnkün olabilmiş- ruf olunan 3 milvon 200 bin lira-
'11.ın • J 

~t~i d 1Sİtıdir . dan gene muhtelif dairelerin bazı 
Se-.~ . e ll}'n1 hkı bu seneki büt - hizmetlerine memleket ve halk i-
~· •ı · . ru v 

ıt ed.1S1nde ha e gayretler çer- çin ve iktızadi teşebbüs ve hare -
ba. l>-or Zırladık Öyl ·· k ı "'4tn llrn k' · e u- et er namına çok lüzumlu ve aci-
bt)~t~ ~.enişlet~ rnenılekette iş sa- len yapılmasında fayda görülen ha 
~tl'j .. d111~İn .... .. ek Yolunda yüksek ~ •ı ~ k ·•ıuteadd' zı işlerin yapılabilmesi için gene 
:~ kanu abuı ve t ıt. mevzular ü- muhtelif dairelere münakale veya 
~: h~1 ~larıa tam a~~ıp buyurdu - fevkalade tahsisat olarak vermek 
l.i~U ~ llntnı-. 1 ır nhenk iç.in- ~eklinde yapılmıştır. 

lt ~llek· -r o an bu b" 
~ a}d\ ... ı Yıl ha utçe ö -
\ -~ ıguınu~ Y 1 Yatını geçirmek
ı,c,kt tıkıntıJı g ı .hayatından da-
~ ır. eçırrnegwe m " . 

Yeni bütCjeye ilaveler 
Jşte bütün bu ilavelerin isbat et

tiği zaruri ihtiyaçlar derecesinde ., usaıt o-
'"1ıe1c t 933 senesi bütçesi tahsisatını der -

~ t-t~}'C!ti e ~e iş Yaratmak •• ~iş et~ik .. Bu maksatla muhtelif da 
d'-tft-- celılenin 

1
.. ırelerın ıdare masrafları için 800 

~ı tn .. b ına umud k' b' l' l k 1 u adel ~ . ur ı, ın ıra ı bir idare yapıldığı gibi 
e azlıgı, fıat düş • cümhuriyetin birinic düşündüğü 

halkımızın sıhhatini temin zımnın- 9 milyon 824 bin liralık bir bütçe rilmiştir. 
da çok müshet neticeler veren has- emaneti borcu ile 3 milyon 105 3 - Sakit imparatorluğa ait da· · 
talıklarla mücadele işleri için ge- bin liarlık banka hesabı carileri - hili borçların tahvilleri için de la .. 
çen sene bütçesine nazaran 69Sbin, nin hazine için zimmet bakiyesi zım gelen tedbirler alınmış 12-12· 
c.ümhuriyet umdelerinin baıında görüldüğü, şimendifer idaresinin 1932 nihayetine kadar müracaat i· 
hulunan halkımızın ilim ve irfan hazine kefaletile yaptığı borcun çin bütçe kanununun 12 inci mad· 
nayesinin yükseltilmesi uğrunda va faiziyle birlikte 9 milyon 72 bin li <lesile verilen mezuniyet netice .. 
iandaşların gösterdiği hareket ve ra olduğu anlaşılmış ve sandık mev sinde bütün müracaatlar tesbit edi· 
~ehalükü istilzam ettiği tevsiler i - cudunun bu borçlardan tenzilin - lerek bunların da tahvilleri tevzi 
~:in Maarif vekaletine 400 bin, bü- den sonra 20 milyon 773 bin lira- edilmek üzere bulunmuştur. Bu kıt 
~ün dünya için en mühim bir işti- lık bir borç ile 1932 mali senesine mm da bu seneye ait taksitinin ge
~:al mevzuu olan iktısadi iş ve ha- girdiğimiz tahakkuk etmiştir. ne Merkez Bankasile yapılan itilaf 
reketler için de 595 hin, ziraat iş- 30-4-933 da nakit vaziyetimiz i- dairesinde tediyesi ve tahvillerinin 
lerimiz için 515 hin liralık ilave- se bankalara 10 milyon 55 bin li- tevzii temin olunmuştur. 
ler yapılmıştır. ralık bir borç irae etmektedir. Bu- . Bu bütçemizle de gerek milli 

Bundan başka halkın emniyet na mukabil 1-5-933 iptidasına hükumetin gerek sakıt impara-
' e huzurunu takviye ve geçen sene devredilen sandık mevcutlarımız torluğun borç taksitleri derpi§ e• 
!nütçesinden noksanları telafi için aldığımız telgraf malumatına göre dilmiş bu gibi borçlardan bütçe 
Dahiliye Vekaleti grupuna 921 bin 7 milyon 213 hin lira olduğu da an tevazününün haleldar olması ihti· 
ve Adliye işlerimiz için 310 hin, !aşılmaktadır. mali tamamen selbedilmiştir. 
muhafaza kumandanlığı ve ista - Şimendifer idaresinin yaptı

0

ğı Gene bu bahiste bir noktayi 
tistik U. müdürlüğünün iyi işleme- borç faizlerile birlikte 9 milyon işaret etmek isterim ki bir taraf-
7İ ve sür'at temini için de 350 bin 720 bin lira tamamen ve bütçe e- tan her hangi bir sebeple bütçe 
liralık zamlar icra edilmiştir. manetinden devrolunan borçlar - müvanezesinin haleldar olmamaaı-
Osmanlı imparatorluğundan dev dan da ikinci kanun 1933 nihaye- m dikkatle ve büyük bir hasaaıi· 

ı en kalan borçlar için yapılan son tine kadar 8 milyon 151 bin lira ö- yelle düşünürken diğer cihetten 
itilafnamenin istilzam ettiği bir mil denmiştir. de vatandaşların ve kredi müeı .. 
yon lira ile mezkur bütçenin muh- 1933 mayıs ayının bütçe hizmet seseleri.mizin hakkının ödenmesi 
telif tertiplerinin istilzam ettiğilOO leri evvelki senelere kıyasen diğer hususunda bütçe encümenının 
bin lira kadar da ayrıca bir zam aylara nazaran biraz fazla olaca - çok kıymetli mesaisini kaydetme • 
yapılmıştır. ğından bu ayda tahsil olunacak va yi ve hundan dolayı muhterem 

5 milyon lira fazla ridatm bu hizmetler mukabi - bütçe encümenine yüksek huzu-
Arzedegeldiğim maksatlarla ya. lini karşıhyacağmı ümit el - runuzda teşekkür etmeyi vazife 

pılan ilaveler neticesinde 933 büt- mekle beraber mayıs 1933 ip - bilirim. 
çesi 1932 bütçesine nazaran 5 mil- tidasma devrolunan 7 milyon Şu izahatım dalgalı borçların 
yon 847 bin lira kadar bir fazla ile 213 bin liralık sandık mevcu- artık cümhuriyet maliyesi için 
hazırlanmıştır. 1932 bütçesi. 169 dumuz bu ayın açığını kapa - ciddi bir yük mahiyetini tama
milyon 146 bin 747 lira olduğuna tacağını kuvvetle tahmin edebili- men kaybettiğini ve me,şelenin 
ve 1933 ::enesi için bugün müzake- rım. kat'i hal şeklini bulduğunu ifade· 
re buyuracağmız bütçenin umumi Mali bünyemizde sal3h ye kafi olur sanırım. 
yekunu 170 milyon 476 bin lira bu Şu vaziyete göre iktısadi buhra- Bor~lar itil:)fı hakkında 
lunduğuna göre arzettiğim hu ila- nın şiddetle hükümran olduğu 932 izahat 
velerle yeni yekununun anlaşılma- senesi yüksek heyetinizin isabetli Bu bahse nihayet verirken im-
sı güç görülebilir. Umumi dikka- tedbirleri sayesinde mali bünye - paratorluktan müdevver harici 
ti celbederek tavzih etmek isterim mizde ve devlet hizmetlerinde da- borçlarımızın aldığı son §ekil hak
ki: ha az sıkıntılı geçmiş ve hatta mü- kında birkaç kelime ile arzı ma-

1933 bütçesinde P. T. T. U. Mü· him bir salah da yaratmıştır. Bu lilmat etmek isterim: 
dürlüğü hizmetleri için 4 milyon netice kıymetli irşatlarmızla temin Dayinler vekillerile murahha-
845 bin liralık tahsisat ta dahildir. ediLmiş olduğunu bir keredaha sımız arasında 22 - 4 - 933 tari. 
1933 senesinde bu umum müdür - tekrar etmeyi vazife bilmekteyim. hinde imza edilen yeni itilifna
lük mülhak bütçe ile idare edilece- Şunu da kaydetmek isterim ki meye göre imparatorluktan mü
ğine umumi bütçe rakamları ara • bütçe ile kabul edilen hizmetler - devver borçlar şeraiti hazıraya 
smdan çıkmış bunun yerini temin den mütevellit bugüne kadar ta - uygun ve bugünkü vaziyetimize 
arzettiğim ilaveler doldurmuştur. hakkuk eden borçlar muntazaman göre tediye imkanlarını teshil e .. 
Binaenaleyh hakikatte 1933 bütçe ödenmi§ devlete hizmet etmiş, mal den bir mahiyet almıştır. Bir kaç 
si P. T. T. U. müdürlüğü hidematı vermiş olanların bir santimi bile güne kadar buna ait itilafname 
hesaba alınacak olursa umumi hüt kalmamış günü gününe ödenmiş • yüksek huzurunuza arzedilecektir. 
çemizin yekunu 175 milyon 396 tir. Bu hadise dahi milletimizin ha. 
bin lira olur. Eski bor~lar1mız rici sermayelere karşı taşıdığı ria .. 

Naktt vaziyetimiz 1932 senesi hütçesile eski borç- yet hislerini ifade etmektedir. 
Hükumetinizin teklif ettiği 1933 larm tasfiye ve tediyesi hakkında ithal3t ve ihracatlmız 

bütçesile 1932 bütçesi mukayese- yüksek heyetinizce kabul buyuru- Harice çıkardığımız mahsulle• 
sinden sonra nakdi vaziyetimiz ve lan esaslar tamamen tatbik edil - rimizin kıymeti iktısadi buhran 
buna müteallik 1931 hesabı kat'i- miştir. Bunlar hakkında ne yapıl - dolayısile mühim bir tenezzül kay. 
sinin gösterdiği rakmlara arzede - dığını hulasatan arzedeyim: dettiği heyeti celilenin malumu
ceğim. içinde bulunduğumuz mali 1 - Tahsisat dahilinde olan dur. Bu fiyat tenakuaunun bir kıs· 
seneye girerken banka hesabı ca- borçların bütçe tasarrufatmdan mı ~imdi arzedeceğim rakkamlar
rilerinden alacak ve verecek hesap düyun tertibine tahsisat nakli su - la da anla~ıldığı üzere miktarın 
larımız ve bütün sandıklardaki retile tedyieaine verilen mezuni - artması suretile kısmen teli.fi e • 
mevcudumuz karşılaştırılarak mah yet dahilinde bütün bütçelerde 505 dilmiştir. 
sup edildikten sonra hesabı cari- bin liralık düyun için tediyatta bu- 1931 de ihracat 
lerden ve bütçe emanatından mü- lunulmuştur. Av'arda 
tevellit borcumuzun 10 milyon li- 2 - 1513 numaralı kanun ile K Sani 931 
ra derecesinde olacağını ve şimen- milli hükumetin 1927 senesine ka- Şubat ,, 
difer idaresinin de hazine kefaleti- dar olan borçlarile tahıisatsız olan Mart " 

le milli bankalardan 8 milyon 500 borçlar için yüzde 5 faizli tahvil- N san " 
bin liralık bir borcumuz bulundu- ler hazırlanmiş Cümhuriyet Mer _ Mayıs " 

Haziran 
ğunu arzetmi~tim. Filhakika 1931 kez Bnakaıile yapılan bir mukave Temmuz ,. 
senesi hesabı kat'isi bu ifademi ta le ile hunların bu senelik taksiti ta " Ağus'o:; · ,, 
mamen teyit etmiştir. Şöyle ki: ha mamen bankaya tevdi olunm'"k su E l"l _ u yu ,, 

zineye ait olmıyan Maarif ve Na- retile birinci taksitin vadesinin hu T. Evvel ,, 
fıa yüzdeleri mevcudumuzdan çı - Julünde ödenmesi kararlaştırılmış· T. Sani " 
karıldıktan sonra hazinenin bir lır. Muamelesi ikmal edilenlerin J. Kanun " 

Ura 
11.039 807 
9.306.131 

10 592.957 
10 119.805 

9 817.032 
5.715.728 
6.5'28 649 
6.708 265 

lL.801.942 
14 050.659 
15 447.332 
15.146 700 

milyon 267 bi~ liralık bir sandı~ ' t~hvilleri kendilerine gene Cümhu 
mevcudu kaldıgı ve buna mukabıl nyet Merkez Bankası vasıtasile ve 

Yekun 1.t7.275.007 
( Lfıtfon sayı fayı çeviıiniz) 

~ 



~ uı - VA~IT T9 M-y?s 1933 
1932 de ihracat beklenen hizmetleri daima muvaf-

Aylarda Lır a fakıyetle yapacağına emniyetle 
il. Klnun 932 iO 346 877 bakabiliriz. 
Şubat ,, 7.735 3ll s··t · · fl 
Mart 7 7ı6.445 u çemızın masra arını karıı-
Nisan " 6 84ı.~12 layan varidabmızı tahmin eder -

Yükselen ses ............................ 

Almanya 
e D i 1 i m 
Pa ımıınm ııı. mıı, 1111, ıı• mmıJJ 1, M mır ıı .u m .ı ııı ı 

• 
1 

" Mayıs ,, b.8J0.072 ken bunda azami derecede uhhat 
Hazıran ,, 4.032.49J ve sammiyet hususuna dikkat et· Haklarından mah

rum edilemez ! 

D 1 L 1 M İ Z 
82 inci liste 

T 4157 89.)-emmuz ,. tik Men•!eket iktısadiyutırun bu-

~!ı~~tos :: l t~~ ı;~ günkü gidişi ve düşündüğümüz 
AXl\:.\R.\ 15 .\ \ - Tı> r l'c-

mhetindcn 

1. f eşrin ,, 1 l8H 102 iş genişlijinin -.ereceği neticelere 
il. Teşrin ,, 11 412.074 bağlanan tahminlerimiz şimdi ie'.r - M!lNSTER, 1<) (A.A.) - Baş-

l\arşılı darı aranac:ık aıapça 'e ıarSÇ<J 
ı. clımdc ı in u2 numaralı Jıste•i ~uJur 

1-ll:ımnt 7-1\a,alc 1. Kanun ,, l l.45a 34l zedeceğim rakamlar ve esaslara vekil muavini M. Von Papen 
· t' · · Nazilerle Çelik miğferlilcrin müş- 2 - Uamt 8 - ı ıa,sa'ı 

9 - 1 lısrnz Yekün ıUı ::StH.355 ıs ınatct.·.:mştır. - 3 - fj3ram 
H ed·ı ı_ _ tı;!rek bir tezahüratta söylediği bü- ""' 

931 - 32 seneleri zarf mdaki uzurwıuza arz 1 en 1931 ue- 4. - 1 la\' a 
-- ı_ k ,. · 165 ..,., yük nutuhia demiştir ki: 

ihracatımızın miktarı ve kıymet- aa.uJ al ıs. ""'°7,000 liralık 5 - lla' ai 

·I la\.l-
10 - ı Jıır:ı c 

il - lla\\an leri uka d k' . ı hazineye ait bir varidat tahsilatı- - Almanyada yapılmakta o- 6 - l la\adis 
Y n a t tablolarla arzedıl- if d . hm fikir ihtilatının anla~ılmam -

mittir. 931 senesi zarfmdaki ih- m n e etmektedır. Bu ;.:ıeyanda f · · a Mektep hocalarından 
1.483.000 lirası teberrüat olu f ev- sı etra muzda muhasım hır çen· 

racatımız da 806 931 baş ve 2ô P b ·· d · · · M"tl· h l ' , kalade bir mahiyet arzetmck ve er vucu a getır.mışbr. 1 l a- ge en yabancı sözlerin 
356 a~et, 216,248 ton: 666,973, 1932 5enesinden 'tib ren .. , yatımızı tahdit eden tehlikeye 
063 kilo eıyanm kıymeh olarak 1 a nazrm .. ._ k b" h k karşılıklan 

. . . . . rnridat araamda kayded'lm k ·t·- goz yummaK çocu ça ır aTe et 
on ıkı mılyon 72:1 bın 500 hra a - . . ı e 1 1 olur. 41 inci mektep 
lmdıöı halde 932 senesindeki ih - ıbarıyle normal varıdatumzın ha- O .. .. . .. .. 

0 • • b akıl · · ... · ib' numuzdeki ıcaTŞamba gunu 
racat efyaarndan 931 senesi ihra- rıcı ır muı ıcap ettı.gı g ı . _- ... . . 

Kahır: Kahredici: Ezici, sıkı • 
rar: Söz 'keımek - Karz: Ödünç 
•ermek - Kast: Kurmak - Kas
vet: Sıkıntı, Gönül darlığı - Kub
be: - Kudret: Güçlü, varlık -
Kudsiyet: Ululuk - Kurban: A -
dak - Kur'a: Çıkım. 

l 622 000 ı· ..ı k b" f k Başvekıl Alman hulrumetı ve mıl-
ca.tma nazaran ( baf) kısmında ' ' ırası ua am ıyo. ar • l . . . 

1 

•-- nda b · · eld eU..... ettmn . noktaı nazannı anlatacak-
82 bin (adet) k11mmda on bir bin ~ı n uınenın e ıgı . . . 

' ' L; J b d nnal 'd hr, çok eski bır hana mahk olan 
(kilo) kıs.'!!lında 12 milyon r.:>kıa- fü!r 0 up unun a DO varı :ı- b" .. . . .. . ... ha · "nd l · uyuk hır mıllet dunyanın dıger 
na mukabil (ton) miktarı 2H bin l ~ır.ıu_._..ırıcı bue ::_~yı-~-~ ıcap ~- 1 m'lletleTi derecesinde malik ol-
toniuk tezayüt göstermesine rnğ- .uecegıUQe:ı .&&l rCUMUUın tenzı· . , 

·ı . li nclice:oinde 1931 senesi tahsili- ması lazım gelen ı1aklardan da-
:men kıymette 27 mı yon lıralık . ... ha uzun müddet mahrum bırakı -
bir tenakus var.dır. 1 t•.-:nızın 162,99. 1. ,000 lıra oldugu 38 nci mektep 

h kk k B d lamaz. Geçenlerde bir ecnebi dev-
Milll bankalar, millt tasanuf ta a u etmıştır. u mey.an a 4, Kabahat: Suç-Kabiliyet: Yatkın-, kt d letin harbiye nazın Almanyaya 

Bütün memleketlerde bankalar 251,000 lira .be., aybit İ ısa i lık- Kabul.: Alına-Kabir, Kabr: 
L_L kartı ze::ri tedbirlerin tatbikini is-

iktısadi buhra.mn birinci derece - •;;:;uu-ar. vergisi dahildir. Mezar-Kader: Alın yazm- Ka-temiıtir. Ahlaka mugayir olan 
de tesirleri altında kalmı,trr. Bir· Dokuz aylık tahsillt der, kadır: Yapıcı - Kadit: Kur-bir takım muahedelere kartı ma· 
çok hükumetler bankalara yardım 1932 aenesi k•t'i :rakamlarını gaz - Kafile: Toplu - Kafiye: nen mücadele etmekten baıka bir 
suretiyle düftükleri tehlike\i vazi- aldıtımız dokuz aylık tahıilitımız Beıızek uç- Kaide: Alt, Temel-

18,9
.,,.1 000 ı· "kt d" bul ~ey yapmıyan bit" millet hakkın· 

yederi kurtarmak husınunda eJle- u , ırası ı ısa ı ıran d .... I . . Ki.inat: Kamus: Kanun: Y aaa. -.. ·ı · 't l 1 a mıllet er Cemıyetınden harp 
rinden geleni yapmı!İardır. ve muvazene vergı erıne at o - Li.kap: Soy adı _Lakin: An • 

ak .. 132 379 000 r c! yapmakta olan miUetlere karıı 
Şükranla kaydetmek lazım-dır m uzei'e • J • '. ıra ~r. harekette bulunımağa muktedir ol- cak - Limiae: Dokunma duygu-

ki, milli bnnkalarnnızın ihtiyl".tlı 1931 mı:ılı senesınm aynı cıyı b . • Juğu - Linet· Suçu bag"'r'ama -
f 

. . h mıyan u cemıyetten, zecrı ted - · ,. 
hm-eketleri hiç birinin mühim 7.a- Z&T ında ıse 132,000,000 hra ta - b' 1 . k b' . kA 1 kt Al mak- Lafzi: Söz - U.übali: Srr 

·1~ ld ... .. .. 1 k d" ır er ısteme ır rıya ar ı ır. • 
rar veya her hangi bir tediye im- suat yapı ııı sol'u me te ır. .11 . . . d ..... h k . . naıık - Lazım· Gerek - Leh (a-
kinaı%lığı karşısında bulunmala- ı9., sene.ı~ UIKan vergtıı a- .. • Ih . d leyhin zıddı): iyiliğini istemek -

... 1 •_..ı_ 0 ı__ •• h man mı etının ıste ıgı er ea ıçın 1 · 
· ol k 1 .. l k musaV1 su ve emnıyet avasını 

nna nıeydan vermeamittir. Heme" .-ıç ara yapı an son uç ay 1 ff kıl k S lh I ... Lehçe: Dil kolu - Letafet· Güzel· 
L-·•~ •-~ 35 000 000 ı· muza er ma tır. u çu uga · 

hepsinin pililnçoları n~redilmiş lall1iımt yea.v.nu 1 -ııra k .. d 1 b' b; ı.·l lik - Levha: Leyli: Geceleyen -
b-inde az --L bir kir görü]mi1"- olchı:':.ma ıire 0u sene aon üç ay arşı muca e e ıç T veç 

1 
e •: k Yak ki L S 

-....- ~ -s f .... d. · 'k .ı__.1 d" harp azruaunu ifatle etmez. ıı.Aya at: ı~ı ı - fııat: öz. 
tür. Bir de şunu ilave c!.me1iyim zarın • ayaı mı larm taftliı e 1 - 14 U ·· kt 

l b·ı ... ı · 'b ı Al d b" k ,., nc11 me ep ki milli kredi 111üeueselerimiz e 1 ecesı nazarı ılı are a ımrsa manya a ır as erı 
buhran tesirlerine maruz kalan 132,379,000 + 35,000,000 = 167, trende bomba Hat: ~addiai bilmek gı -

379 000 1
. ı bi- Uyaun yapma, •ımr, .~n kes-

ziraat, ticaret ve sanaatteki müı - , ıra o ur. BERLlN, 15 (A.A.) - Aıkeri 
terilerine karfı azami dere.:e:le Son üç aylık buhran ve müva - r 

1 
d lı bul k .. kin yer - alecan: Titreme, çar· 

himayeki.r bulunmus ellerindeR 4'.:Cne vergiier.iDden de üç milyon ta .1':tl eh~. e akzır unmf ~ u~ere pıntı (yüreğim çarptı)· - Halef: 
~ . . b" h .• ,, l cıreien ucum ıtaall e raaının 11u - Andı"rmek sonradan gelme (and 

geldiği kadar yardımı . esirgeme- lira dereceanıde ır tı:.. sıut yapı • ID k ld ... L: • :r-- ' -. . k eti .. 't ol b'l unma ta o ugu U1r varoı trenı, iç.en sözünü yapar). _ Har.eket: 
ı1n1stu. c.-ıaıı uvv e .amı une. ı ece - . . . . . w. 

~ .... .. 
1932 

. h" . l.uhrte-Berlın ıstasıyonuna cnrdıgı v -mıldama oynama (bu ge,... yer 
Bu ba~i~te cok sıkı n:.ünaı~be- eme gcne senc.aı utr..esı \•a· d .. .. .. :ıc· ta o· d ~ .._. 

ti olan mil1i ~:;arır.ıfo mali b!r rida.t t!U1minatı olan 169,354,000 :_~.'·~ ~ uçluncukmevl ı 'Stra l rm ba.n oynadı). - Harim: Dokunulma -
. . 

1
. . ı..ı _..ı b'l w· • • ...~ uınnın atına onu mu" o an ır van Hazakat· Ustalık (hekı"m· 

had!&e ıle teyit etmek is~erim. ırayı e ae e<.1C ı e~ı.mızı so,. .. e - 1 b l B~ .. . 'J - • . . . oorn a pat amı•tır. utun ıçerde- likte" kullanılır) Hesap S 
Cümhcriyefmizin 'ba!lı ba.~tn:l bir !cy.ebıhrız. k'l d k:ı h l d ld - : ayı, 
az daha kuvvetini arltırt!lnta ol- l 1.933 senesi bütç.e&i varid~t tah- J J 

1 e,-h' '!:~ı kçı mııl u un u Barın- sayma - Hiddet: Kızma öfke 
• • • L_ • • .. l l ~an ır orr ·aza o mamı•ır. unu (r_0 ,. .. klar muallı'mı· •-ızd rma 

duğu mılli ban!talarımızın l.)lin - miAa.tı DU netıceyı gozetme = e ,_ ~· :: I ~ :r"td ki ::r ..... .. ~ ı -
. ı . 1. 1 Monttm1st enn yapmnr. o u arı yın) Hı' la" f · Yanlı• t rsı' ( çolarmdakı mevduat r~kam.lann - j beraber konten,antmau ıste e- , ·:ı • - • :ı e ne yap 

dan anlaşılmaktadır. Bu noktada ~ rinde biraz .daha tevsiat yaparak ~·annn:unuyor. lıiın it yanlııtır). - Hirfet: Us -
milli iktıaat ve tasarruf cemi,.re- 11931 senesinde z.l:lığımız mal . ftaziler, Çelik mi§ferliJer talık, İ§ (ustalıkta mimar Sinan bi
tinin çok kıymetli mesaisini yük- ı ~hali ~~d~~ tedb~rleri netice- BERLIN. 15 (A.A.) _ Mitten- ri11cidir). - His: Duygu (bet duy
sek ıbuzurlannızda tükranla kay- .aıDdc cwııırük resmı ve muamcte ber.g çeiik miğferJilerin ,.oklaması &u nelerdir). - Hitap: Söyleme-
detmeği vazife bilirim. Milli \a - 7'er,aaiDden kaybettiğimiz on altı yapılımdığı sırada M. Seldte, Çelik Hitabet: iyi söz diiZıme .söyleme 
.Jrufun, milli t•arun yeni ve en milyon liradan bet milyon lira miğfet'lilerle Hitleriot'aluının Hit (iyi söz düzme. her kesin elinden 
canl-1 mi.ali heyeti -celilenin tama- kadar bir .kıamınm geri alıaması ferin emri .altıada yaa,.ana yürüye gelmez)· - Hizmet; 11 görme -
miyle mezuaiyet verdiği dahili düfünülmüttür. Varidat tahmin· ceklerini beyan etmi§tir. Kalu.r: Ezici - Karar: Durma, 
iatikrazın birinci safftuında wi- lerimizin 17S~5~000 lira derece- eğlenme, IÖZ keeme - Karz: o . Arc· En • Ciel havalanch ğİIDİz yüksek neticedir. Şöyle ki: sine çıkarılmt-sı ve Posta Telgraf dünç .abua, verme - Kaıt: Dütün-

d 1 5 
NATA:L, 15 (A.A.) - Arc-En- ,____ -- u K 

OabiU ishkf'az idaresinin bu meyan a o an , <Ge~ ~ma, N.M1ırma - aavet: 
Cıiel, bu sabah 58.&t 3 te (Green - T. ı_ı_ _ y l 

Bayram tatillerinin araya gir - 023,000 lirasının tenzilinden son - .aaa, Kaygı - K.u11Ue: uvar ak 
mesi.ne rağmen bir ay içinde açı- ra varic!a'tımızın 170A77;000 lira wich) Dakara hare'ket etmiftir. tavan - Kudret: Varlık, yabil -
lan dört milyanluk istikraz kayııt olarak hu~uru alinize arzolunması lçinde!tiler, Pilot Mermoz ile i- ıne - ~utaiyet: Eı-izlik---Kur'a: 
muameleıi 6,670,000 Ura ile ka - ıebebi budur~ ~inci pilot yüzbatı Varrelier., Ma- Paylqma, pay - Merbut: Şa,ma 

iUoux telsiz memuru Manuel ve Bugünkü giditimiz bu miktarı {ya.pbğın ite ~ıp kaldım). -panmııtır. • 
Cümhuriyetin memleket için 

çok feyizli teıebbüslere İ!tİrak 
zmımnda vatand&flara vuku bu
lan ilk davetine halkımızı• ve bu 
meyanda milli bankalarımızın ve 
memlekette çalııan yabancı ban
kaların çok yükıek his ve mesai 
lerini takdir ve tükranla huzuru -
mızda yadederim. Bu .hadiıe 
bir taraftan halkımızdaki ta&&rn.f 
fikrini ve ilerleyiıini ifade etti
ii ,gibi diğer taraf tan haliamızın 
her sahada beslediği itimadı ifade 
etmektedir. 

Cümhuriyet Merkez Bankuı i
se hatladığı gündenberi keadisi
ae verilen ve beklenen hidemat 
ft faydaları yaptığını ar.zeder 
bundan sonra da kendisinden 

makinist Gailenot'dur. 
elde edeceğimiz hakkında kuvvet- Mebli.j: Para (ödünç aldığın pa • 

T ayyarenia kondoktörü M. Co-
le ümit verebilecek mahiyettedir. .rayı •er.~- Meseli; Anlalayım-

uuinet de taYJarededir. Pilot, Mer 
Tasvibinize arzedilen bü~enin Metbu: U~lan-Metin (meta)-

moz'un clostlarm.-dan M. .Braııger Omek ı_ ana hatlarını ifade etmi§ o1du- Mial: , giui - Mübrem: 
de yO"lcu niatüe tayyarede balwı -ğumu zannec!iyorum. tçinde bu- Bir İfle eyak .direyen, üstiifte dü -

lunduğumuz bubran senesini yük- maktadır. ten - Mücadele: Dövütme, vurut 

sek heyetinizin daima hadi:sata S hhat kileti t kit" ma - Müphem: Belirsiz, kapalr
tekaddüm eden tedbirlerile, kıy- 1 ve eş itı Müsmir: Yar.arlı, yenıi!li ağaç -
melli irtatlari1e, mali ve mim bün- ANKARA, 15 (Huwn) - Sıh- Müteca•ir: Ablan, atılgan. 
ye.-.:nizde uarsmtılar yçmaksızın :hat :Vf! tçt!mai yardım Tekaldi teş- 7 iwci me'ktep 
nasıl geçirdikae, qnümüzdeki buh-ı kilat ,.e memurin liyiitası ba15da • Kabahat: Suç- Kabiliyet: Uy 
ran ıeneıini de gene yüksek mec· "'a.k ~:!yük 'Millet Mecl~ine T"eril - gua Yaıa.dılıt- ıf'~cui: AJmak

lisin nurlu ve isabetli irtatları 1 au~r. Kabir, Kain: Olü y~i - Kader: 
sayeıinde geçireceğimizi, memle • Vekitler heyeti toplandı Al:n yaztsı - Kader, Kadır: Ka -
ketin umran ve terakkisi namına ANKARA, 15 (Huwsi) - Ve- elit: Kuru - Kafile: Sürü - Ka -
'büyük meclisin büyük dü~üncele- killer Heyeti Büyük MiUet Meclisi fiye: enk söz - Kaide: Oturak -
rini ve kararlarını tatbike muvaf- içtim•undan sonra saat on sekizde Kainat: Sonsuz varlık - Kamuı: 
fak olacağımızı kuvvetle ümit et- toplanarak aeç vakte kadar çalıı- Söz oku~ı - Kaa•n: Türe- Ya-
tiiimi arzeylerim. .tı. sa. 

48 inci mektep 

Kahır: Zorlama, Ozütdii,,,,. 
il: Söyleyen, inanıcı - I(artf. 
reklilik, ~"'r.la - Kar:&: ôcl ~ 
Kast: Kurma, Bağlama -
vet: Sıkıntı - Kubbe: :~ 
Güçlülük - Kudsiyet; lJl_.k 
Kurban: Adak, BirleflllP' 
Kur'a: Denek. 

9 uncu meJcteP 

Kahır: Oatün gelen - ~ 
tek - .Karar: Durma - ,...-~ 

dünç - Kast: Kurma -
Sıkıntı - Kubbe: ümbet _., 
ret: Dayanık - Kutaiyet: ••• lük, Ululuk-Kurban: Kut · 
za denemek. 

ilk tedrisat mUfettlt' 
den Ziya Beyin buldll 

Mebhut: Alıklık, Ser•~ 
Meblağ: Akça - Mesela: 
lişi - Metbu: Kulluk -
Kütük - Misal; Örnek -
rem: Savımsız - Mücadeıe: 
va~ - Müphem: Gizli, Bel". 
Müsmir: Veri.mli- Müte 
tılgan. 

Kahır: Zorlama, Ozünt.İİ / 
il: Söyliyen,, inanıcı ..
Durma, Sözleme - K,_,.: 
dünç - Kat: Kurma, 
ma - Ka vet: Sıkıntı - ı 
Kudret: Güçlülük - Kudi 
luluk - Kurban: Adak,_ ~ 
mek, yakınlık - Kur'a~ 

54 üncU metc.., 

Hacim: Kaplanlı - t1.s! 
iz: Hami.: Gözeten - fi~ 
yere kapama - Kod~.J 
arç; Kullanma - Hasar: 
Hasım: Hasta: Hazan: 
Havi; lcinde olan. 

19 uncu 111e1ct.ıf'"' 
Helecan: Yürek çaı1""(1 

Halef: Ardından gelen """"J 
ket: T eprenme, kımıld' ~' 
Harİ.m: Hazakat: Bil~: 1 
sap: Hiddet Öfke - HiUI''/ 
lan - Hirfet: His: Du~: 
tap: Söz söyleme - Hi&V' 
met: iş görme. 

Efgan elçisi Cen;;. 
gidiyor 

ANKARA, 15 (A.A·),,; 
nietan hükUmeti taraf11ıd-' 
rede silah1arı bırakınıa ~ 
murahhas heyeti riyate 

edilmit olan Ef ganistaıı: ~ 
büyük elçisi Sultan Ah~ 
nevreye mütevecciheO 
mittir. 

Ajansın Balkan J1ı 
ANKARA, 15 (A.~->;,;;ıt 

lu Ajansıma Blkan 11111 
; / 

Naci Bey, l'azifesine .de•~ 
.üzere muhabirlik Jıleı; 

/ Bükrese harekel e~-
~ 1 dl 

Tayyare ~enıiycti dJ 
heyeti toplall 1 

ANKARA- t.5 lA.~) / 
Tayyare CeııJyeti -::'~ 
heyeti .saat .OD bİ~~ •. __M 

su Ali Bey1ıa ,.edliii ~ ~ 
111q, ,g~n i~ _.,_ ... ,; 

-httli••ı .okuDduktıL1' '"' '6 , 
"d hevet1nia altı •f :::;J~,... ~ ı are 7 • • • .c'- ı 

tas'Fİp .ecliilll'! . ı 
poru ... r çatı ,.,-,,,.~ 
be1erinin depr 1 

4 _;_. tfP" 
ekkürferlP-_ • ..IJI• 

takdir •e tef ··,utdli)lr" 
ditmesi tauYafık go 

Murakiplerin rapo
a.hı aylık pJa.ço .,e dİI' 

. ·•--'· &-' gözden ~eÇll'ltcı•ea 

tir. 

l 

d 

' 



Hikaye Ben 

Gazetelere tu ilanı vermittim: 
"BiP ~k lisan bilir, felesof, ~kir, ııabrrlı, 

bedevt bir kltı 
lılıı P anyonım. 20 Temmuı; tarl -

e kadar İstJraııat oteline her gün caa t o
fta kacJar nın- -- ~ '"IM:a&t.,, 

Altını .. k' · ii t f uç I§ı geldi. Bu altmıt 
y!~ll ~rrk yedisi yahudiydi. Bu 

~dılerden hana en akıllı görü -
nenı ._t. 

--~ ım ... 

iiı~·~or Ben Ruhide iıtediğim 
Yet~ 1 

de dütünemediiim mezi -
b' er vardı. Kısa boylu, omuzları 
ıra.z d" "k leri . Ufu , yanakları çukur, göz-

,,.;: .. ıçerde, saçlarına kır dütmüş, 
,, ... zu y ·ı b' ın eıı ır çamur, bataklık ça-
y~ re~ginde bir gençti. Polon • 
Ya. a. dogmuı, ilk tahsilini Rigada 
p P~ıt, lena da felsefe doktoru, 
la.a.rıate de filoloji doktoru unvan-

rırıı k 
rich a.zanrnıt, Barslon ve Zu -

F te .ınuallimlik etmitti. 
\'ij) akır, efendiai tarafından dö -
zı tnekten çekinen fakat ona la -
ha.7 olduğunu da bilen bir köpek 

1 \'ardı 

•e Kendiaile görütürken, alelek -
~ rk,· Yahudilerin niçin bu kadar 
e ı v k k d e or ak olduklarını sor -
um .. 

lııa~ ~orkak mı?. Her halde, 
tet dı, bedeni ve hayvani cesa -
ce ten bahsediyorsunuz.. Manevi 

•a.rete ı· h , ce ge ınce, ya udıler sadece 
sur de- ·1 l eliler . gı : atı gandırlar. Yahu -

ka.h hıç hır vakit barbar manada 
ranıa 1 d 1 h lıt'.d n o ma ı ar, atta zan -

)•al ersem Davut zamanında bile .. 
i, nız, bütün milletlerden evvel , 
ti sa~ın hakiki kıymetinin hem -
~ ~a erini öldürmetke değil, ze -
· asın k l \ad 1 u lanmakta olduğunu an -
tl~ •~ar .. Sonra, dağıldıkları gün -
fJ:~tı. erı, yahudiler daima devlet • 
. . huı~r. t . d k . ler· · me sız , or usuz, endı -
ınden n f 

İ~ind 
1 

e ret eden ekseriyetler 
c c:ı ız. g l . 

l ı:ır J;ohı· t rup ar halınde kaldı -
• - ısa · ı tin ce ıp erin, Condottieri'le -

zarer · 
!llf "t . ının onlarda nasıl inki-
ı.. \;'. rnıs ol- . . b ' l' . . ? 
"'~il - . •u asını ıstıye ı ırsınız. 

I~ .. .ı en ınıha edilmemek icin, on-
• ~a rn" d -

tiler V ~ afaa vasıtnları icat et -
· e 1 · ' e ., ı_ .. l(t çey buldular: para 

.. c!'l:a 

Yahud'l 
l•eyg 1 er par:.yı sevmezler •. 
ı •nın a;.berlerdenberi edebiyatla -
lir t ortte Üçü fakirleri yüksel • 

, erenn" 
ıa k urn eder. Fakat inaanla • 

ar!ı m" d f f•nla. u a aa edebilmek için 
htıt :;t Ya demirle mahvetmek, ya
heın · .1nla satın almak lazımdı .• 
l'ahu~~l kullanamadıkları ıçın, 

1 er d h .. 1 d h ~•letik ' a a ası ve a a 
bıiidaf olan altınla kendilerini 
bıızraJt~a ettiler. Florinler onların 
•terJin ~rı, dukalar kılıçları, 
l'aJy0ır e.r tüfekleri, dolarlar mit -
~ .. erı oldu. 

k Udafa. · 
apitaı· aı nefs mecburiyeti ile 

bıiatik ıat olan Yahudi, Avrupanm 
d" "e bıa .. 'nk . llnya.n .. n.evı ı ırazı üzerıne, 
dıt, fa.:ı hakunlerinden biri ol -
.. ~&!ben !

1
bu, deha ve iradesine 

aın olrn ... 111Uftu. Evveli, onu zen
'0rıra aga nıecbur etmitlerdi, 
•ek 0jdıe~ginliiin her feyden yük-
k· Ugun ')" ı, di.i u ı an ettiler o kadar b ftnanla , 

1 lnukadd ~ın arzuıu ile, kita-
\oe zeng· l e~ın fakiri , fakirlerin 

b. ın erın hAk. . 
Qır t a ımı olmuttu. 

"el" a.raftan d h . . 
ll l'llüd f a, ya udılerın ev· 

\oa. a. aa · · k -ıta.lar •çın ullandıkları 
•ı•-ı ' zanıanla · 'k h ._ arı ol • ıntı am va -
eııce alt nıuıtu. Bilhaaaa zeki. ki 
~ ınd " 

Ya.ldar al an daha kıymetlidir , 
le lahk· tına atılan tu"k" "ki I ır ed'l • uru er -
arından . ı. en Yahudi dütman • 
~a.. b' ıntıkarn l k . . .wa. ılird'? a rna ıçın ne 
tıat 1 H · · \'e d · · ırıatıyanlığın isti -
"1,h e\rarn tr .... k -.temek e ıgı ıymetleri 

~ f.'iJhakik~· d' 
\idi ıe1_.. ıkkat ederseniz ya-

~aar b' ' 
' ır aaırdanbcri, sizin 

Mayıs 1933 -
Rubi'nin düşünceleri 1 

GiO\'anni Papini'den 

fa. Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: aziz ve mukaddes itikatlarınızı , 

fikriyatınızı ayakta tutan sütun -
ları baltalamak ve lekelemekten 
batka bir fey yapmamı§tır. Ya -
hudilerin serbestçe yazmağa bat· 
ladıkları dakikadanberi, manevi 
binanız yıkılmak tehlikesindedir .. 

Alman romantizmi, katolikliği 

diriltmiş, idealizmi yaratmıştı. 

Heine, Dusseldorf'lu küçücük bir 
yahudi, ortaya çıktı, zeki neş' esiy· 
le, romantiklerle, katolikler ve i· 
dealistlerle alay etmeğe başladı . 

insanlar, siyasetin, ahlak, din ve 
san'atin yalnız ve daima bir fikir 
tezahürü olduğunu ve bunların 
kese ve karınla ali.kuı olmadığı

nı zannederlerdi. Markı isminde 
Trevea'li küçük bir yahudi geldi , 
gayet ideal bütün bu şeylerin adi 
iktısat tarla ve gübresinde inkişaf 
ettiğini iapat etti. 

On dokuzuncu asır sonunda, 
Avrupa Tolstöi, lbsen, Nietzshe 
ve Verlaine ile heıeriyetin büyük 
bir devresini yafadığını zanne
yordu. Budapefteden Max Nor • 
dau isminde bir yahudi çıktı, bü· 
tün bu methur tairlerin bir müte -
reddi olduğunu, bu beıeriyetin ya
lan üzerine kurulmut olduğunu is· 
pat ediverdi. 

Hepimiz, umumiyetle, ahlaklı 

ve tabii bir insan olduğumuza ina
nırız. Moravia'dan Sigmund Freud 
isminde bir yahudi ortaya atıl -
dı, en ahlaklı ve kibar asilzadenin 
içinde bir ahlikıız, bir katil saklı 
olduğunu ıöıterdi. 

En eski zamanlardan, itık ga• 
riplerden ve saraylılardanberi, ka· 
dını bir mabut, bütün mükemme -
liyetleri nefsinde toplamıf bir 
mahluk olarak tanımağa alı§mıı· 
tık. Viyanalı bir Yahudi, Weinin
ger fenni ve diyalektik bir ,ekil
de, kadının tiksindirici, iğrenç, 

bir mahluk alçaklık ve piılik dolu 
bir uçurum olduğunu isbat etti. 

lntellektüeller, filoııoflar, zeka • 
nın hakikate vaıd olabilmek için 
yegane vasıta, ve bu hakikati a -
raf tırmanın intan için en büyük 
ıeref olduğunu söylüyorlardı. 

Pariıten Bergaon diyebir yahu
di çıktı, ince ve dahiyane tahlil -
leriyle, zekanın evleviyetini, 
platonizm'in bin senelik binasını 

yıktı, dütünce teli.kkiıinin haki -
kate eremiyeceğini gösterdi. 

Dinler, hemen hemen bütün 
dünyada, Allah ile, inıanın malik 
olduğu en yüksek kabiliyetinin 
harıkuli.de bir ittiraki neticesi ol
duiuna kanidir. Salomon Rei • 
nach iımini taııyan bir yahudi, 
dinlerin eıki bir takım vahti iti -
katlardan gelme olduğunu mey • 
dana çıkardı. 

daki isimler sürmedim. Bugünün 
entellektuel Avrupası, heyeti umu
miye itibarile bah:ıettiğim büyük 
Yahudilerin tesiri, daha doğ -
rusu efsunu altındadır. Muhtelif 
milletler arasında doğmuş, muhte
lif vadilerde çalışmış olan bu ya -
hudiler, ayni müşterek karekterle· 
re ve ayni gayeye sahiptirler: Bu 
gaye de, tanınmış hakikatlerden 
şüphe ettirmek, yüksekte olanı al· 
çaltmak, temiz görünen şeyi kirlet
mek, sağlam esasları çürütmek, 
hürmet edilen şeyleri yerden yere 
vurmaktır. 

Asırlardanberi yaptığımız bu 
zehirlerin harap edici tesiri, Yu
nan, Latin ve Hıristiyan dünyası· 
na karşı Yahudilerin intikamıdır. 
Yunanlılar bizi gülünç bir hale 
koydular, Romalılar bizi parçala -
dılar, Hıristiyanlar işkence edip 
soydular, fakat biz, kuvvetle inti
kanı alabilmek için çok zayif ol
duğumuzdan, Platon'un Atinası 
İmparator ve Papaların Romasma 
istinat eden medeniyet esaslarına 
karşı inatçı bir intikam hissi ile 
hücuma geçtik. Ve intikamımız 
da tam kıvamına gelmiştir. Kapi
talist 11fatile, ikt11adiyatın dün· 
yaya hemen hemen yegane hakim 
olduğu bir ıırada, bütün mali pi -
yasalara hakimiz. Mütefekkir o
larak, entellektuel piyasalara ha -
kimiz, eski itikatları, mukaddes ve 
ya li.yik esaslara dayanan dinleri i 
çin için çürütüyoruz. Yahudi, ken· 
disinde en müthiş iki ucu birleş
tirmİ§tİr: 

Madde kısmında despottur, 
fikir aahaıında anarşisttir. lktısa· 
di sahada bizim hizmetçimizsi-
niz, fikri sahada, kurhanımızsı· 
nız. Bir allah kurban etmiş ol
makla itham edilen bu Yahudi 

10 · 5 · 933 tarihindeki ilan mucibi t ce 13 · 5 · 93j tarihinde 
müzayedeye çıkarı l an mülga tarifenin 2 inci faslına dahil 155 
kapta muhtelif sıklette 91U lira 22 kuruş kıymeti muhammineli 
balık ve et konserve ve hü lasalarile süt hül as a sı ve muhtelif 
ecnebi peyoirJerine müzayedede verilen bedel haddi layıkanı 
bulmadığından 22 - S · 933 pazartesi günü saat 14 te ve evvelki 
şerai t dairesinde tekrar müzayedeye çıkarılacak tır. Taliplerin 
yevmü meıkürda loymeti muharnminenin ~o 7 112 pey akçuile 
birlikte Başmüdürlükteki komısyona müracaatlara. (2221) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

3000 Ton Lavemarin kömürü: 7 • Hc:ziran - 933 çarşamba günü 
saat 14 te "Kapalı zarf,, 

Deniz kuvvetleri ihti.vacı içi.n kapalı zarf usulile mübayaa edi
lecek olan 3000 ton Lavemarin kömürüne ait şartnameyi gör· 
mek istiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizasında 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma ko-
mısyonuna müracaatları. (2182) 

4::···················································································································· 
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Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında 

lliacılık 
Tlrk Llmıt ·et 

Şirketidir. 
~m ..•• Her türlü ilin işleri i~in mezkOr darehaneye .... 
m: müracaat edilmelidir. .... .... 
~m Telefon numaraları : 20094 • 20095 
:;m::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::.::::::::::::::ın:::::::::r:::r.-:r:=.::::::=::::::::" :.-·····················-········---···· .. ·· .... ············-··········· .. ······---········ ..................... ,, 
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1933 mayısının 15 nci pazarte • 
Ademi iktidar ve bel } 

gevşekliğine si gününden itibaren yeni bir iş'a· 
kar~ı en mücs~ir deva SERVOIN hap· ra kadar, zirde muharrer Banka -
landır. Deposu. lstanbuı'da Sirkeci'dc lar gişelerinin saat 9,5 tan 15,5 a 
ı\ li l~ı?.a .\1erkcz c cz:ıncsidir. Taşraya kadar umuma küşade olduğu ilin 
150 kuruş posta ile gönderilir. Jzmi ı 'dc olunur. 

'11 · k. h' b l lrgat pıtzorındaki, Trahzon'da \'eni Fc-
mı etı, ze a ve ıs ma ut arını American Expresscy, Banca Com· 

rah cc:zanelerindc bulunur (2646) 
da kurban etmek istemiş, ve sizle- !•••••••••••••• .. • merciale ltaliana, Banco di Roma, 
ri en kuvvetli mabut olan paranın -..... Chirssoveloni Bankası, Deutsche 
kartııında diz çöktürmüştür . S EY R i SEFA İN Ban und Diskonto Gesellsvhaft, 
Babil esaretinden, Fransız ihtilali Merkezi id:ıresı Calata kopru :ışı il 2623 Deutsche Orientbank, Emlak ve 
kebirine kadar devam eden ha- Şubeı\ , Sirkeci :'\I uhurılıır zade ilan 22040 Eytam Bankası, Felemenk Bahri· 

kirliğimizi, nihayet size ödettik. Trabzon Postası sefit Bankası, Osmanlı Bankası, 
Ve milletlerin en pariaaı artık cif- Selanik Bankası, S. S. C. Ticareti 
te bir muvaffakıyet terennüm ede- CUMHURİYET Hariciye Bankası, Şarkı karip Ti-
bilir.,, caret Bankası, Türkiye iş Banka • 

B"t" b l .. I k f k 17 Mayıs çarşamba 18 de u un un arı soy er en u a , sı, Türkiye Ziraat Bankası. 
tefek olan Ben Ruhi kızıtmı§, he- : Gal3ta rıhtımından. 
yecanlanmıttı· Birdenbire, fazla lzmir • Mersin • Postası 
ıöylediğini fark etti, ve susuver- Ü A 
di. Uzun bir sükut oldu. K N Y Osmanlı Bankası gişeleri 1933 

lLAN 

Sonra doktor Ben Ruhi, çekin- l 9 Mayıs Cuma 10 da lda· mayısının 15 inci pazartesi günün-
gen bir sesle sordu: re rıhtımından kalkarlar. den itibaren yeni bir iş'ara kadar 

- Aylığıma mahsuben 1000 (2231) zirde muharrer saatlerde açık bu -
frank verebilir misiniz. bir elbise- .. ••••••••••••mıii lun?.caktır. 
ye ihtiyacım var ve ufoı.: tefek borç .... -----------· 2. GALATA MERKEZi IDA • 
1 b } IRES1: 
arı~i~e çeki alınca, ince yapma· Bartın ine o u 1 Eyyamı adiyede: Saat 9,5 tan 

ğa çahttığı bir tebessümle baktı Postası l5,5 a kadar. 
ve: 1 Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12 Herkeı, ıailam, muntazam, ve 

Zemanla Mesafe gibi iki kat'i ve 
vazıh esaıa dayanan bir alemde 
rahat rahat yafıyoruz zanneder -
ken, Ulm ıehrinden Einstein diye 
bir yahudi ortaya atıldı, zemanla 
mesafenin ayni ıey olduğunu, 

bunların kat'i bir şekilde mevcut 
olmadığını, her teyin ebedi bir 
niıbiyete müstenit olduğunu, asri 
ilmin iftihar ettiği fizik kaideleri· -
nin yanlıt olduğunu ispat ediver
di... 

- Size söylediğim parat'oks. B t 1 ye kadar. 
ları, dedi, pek ciddiye alm~~ 1:1ız. ar ID vapuru 1 2.) YENICAMl ŞUBESi: 
Yahudiler böyledir, konuşmasını ! Eyyamı adiyede: Saat 9,5 tan 
severler, ve biraz kızı§ınca, dur- 1 b Mayıs SALI günü saat 19 115,5 a kadar. 
madan söylerler... söylerler .. Ve da Sirkeci rıhtımından hare· . Pazar günleri: Saat 9,5 tan 12 ye 
hemen hemen her scfel'inde biri • ketle Ereğ!i, Zonguldak ve ı kadar. 
sini incitirler. Eğer sizi de, ren- Barlın ıskeleterine aıimet ve 3.) BEYOGLU SUBESl: 
'd · ff avdet edecektir. Fazla tafs · 1 E d ~ et e ettırnse, a mızı rica ede- ~ yyamı a iyede: Saat 9,5 tan 

rım. 

1
3UncU f<olordu Sat.na!mel 

Komisyonu ilan 13,. 

lat ıçın Sirkeci, Yeni Han 12 ye kadar. Saat 13,5 tan 15,5 a 
No. 15 Merkez acentel iğine kadar. 

mürac3at. Tei: 23609 C33S5) Pazar e ünleri: Saat 9,5 tan 12 ye 
l lıııl ...................... .. .,.mli1 kadar. 

Böylece devam edebilirim. Siya
setten de bahıetmiyorum. Dikta
tör Bismark'ın kartııında Yahudi 
Lasalle'in; Gladstone'nin galibi 
Disraeli olduğunu, Clemenceau' -
nun sağ elinin Yahudi Mandel, Le
ninin ise Yahudi Trotsky olduğunu 
söylemiyorum. 

Şuraya nazarı dikkatinizi celbe
derim ki, ileriye hiç te ikinci plan-

lzmir Mst. Mv. SA. AL. Kom. 
dan: 

lzmir müstahkem mevki satın
alma komisyonunca ve kapalı 
zarfla 13- Mayıs· 933 cumarte· 
si günü saat 15 te münakasası 
yapılacak 278,600 kilo arpa gö
rülen lüzum üzerine ihales;ni 
20 Mayıs· 933 cumaetesi günü 
saat 15 e bırakıldığı i!an o 'unur. 

(3061) (2228) 1 

bıaııhul J üncu l cı :ı mcmuılııj!;un

d:ın; 

,\lahçuı ' e .::uı l ın:ı• ı rnuknr ıı r 2. 3 
4, ,::; nurncrolu 35;) ııdet künk ile ı <'O 
:ıdec oha kiıngü ~.3 - 5. CJ.3:l Salı ı:;unu 
caat 11 -12 de %ından ~ :ıpıcınd:ı Ru-tcm 
l'a~a i\albuı lar J O- 18 ııumar:ılı çömlek
çi du ıd.ı\nınd:ı lıiıinei açıı, arturnın ı ıc 

ra edilecel!;indcn talip olanların mahal 
ve ~ C\ mi mez~ Orcl:ı memuruna mur:ıca· 

ıılan ili\n olunur. ı3j52) 

ls:ıınbul ikinci icra ,\ l emuılup;undıın : 

Bir horçı:ııı dola\ ı ın.ıhçıız \'C p:ııl\· 

\'a çn rilme i rnuk:ırrcr mü~ıamel !\ lo
hih n ı;; - 5 • 0,'33 ça•şamb:ı ~Unü caaı 

1 :' den itıh:ıren Be\ o~lunda \ sm:ılıme-
ç'etc· H \'o. lıı \lohıl):ıcı duk~ ıinında 
:ıçı '\ aıttı rm:: su ı etık p:ı rın a ~·ıı ' rill tc· 
f(indcn r:ıliplrrin 'C\ mU mezk ı'.l rda ,.e 
ı-:ıııttc mnhallindl! hazır bulunmıılan i ıln 
olunur ( ::3~5) 



. 
I 

12-VAKIT 18 Mayıı 1933 

1 Devlet Demiryolları ilanları f ---------
15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve yeni bir iş'ara değin 

Haydarpaşa ile Arlapazarı arasında haftada üç ~ün aşağıda ya· 
zıh katarlar tecrilbe mahiyetinde muntazaman işliyecektir. 

74/174 No. lu muhtelit katar Haydarpaşa • Adapazarı arctsın· 
da Pazar, Pazartesi, Perşembe günleri 

Haydarpaşa Kalkıt 12.45 

Pendik (Varış 13.38 
Kal kıt 13.48 

Tuzla [Varıt 1410 
Kalkıt 14.ll 

Gebze [Varıt 14.46 
Kalkış 14 50 

Diliıkeleıi [Varıt 15.10 
Kal kıt 15.13 

Tavşancıl [Varıt 15 22 
Kalkış 15.26 

Hereke (Varış 15.36 
Kalkış 15.48 

Yarımca (Yarış 16.08 
Kalkıt 16.17 

Derince ( Varıt 16.41 
Kıt.lkıt 16.46 

lzmit (Varı§ 17.00 
Kal kıt 17.30 

B. Derbent (Varı§ 18.05 
Kalkıt 18.10 

Sabanca (Varıt 18.37 
Kal kıt 18.51 

Arifi ye [Varıt 19.06 
Kal kıt 19.15 

Ada pazar (Varıt 19.35 

7S/17S No. lu muhtelit Adapazarı ile Hay der paşa arasında 
Pazartesi, Sah, Cuma günleri. 

Ada pazar ( Kalkıt 815 

Arifi ye (Varış 8.35 
Kal kıt 8.44 

Sabanca [Varıt 8.59 
Kal kıt 9.07 

B. Derbent (Varış 9.32 
Kal kıt 9.35 

lzmit r ".'nrış 10.05 
l r 'kıt 10.28 

Derince (Varış 10.42 
Kalkış 10.46 

Yarımca [Varıt 11.10 
Kalkıt 11.17 

Hereke (Varıt 11.37 
Kalkış 11.48 

Tavşancıl [Varıt 11.58 
Kal kıt 12.06 

Diliıkeleıi [Varış 12.15 
Kal kıt 12.30 

Gebze [Varış 13.02 
Kal kıt 13.07 

Tuzla [Varış 13.24 
Kal kıt 13.26 

Pendik [Varış 13.46 
Kal kıt 13.54 

Haydarpafa (Varıt 14.46 

Bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife üzerinden bi· 
let sahlacakhr. (2173) 

Haydarpaşa ve Üsküdarla civarında mukim Demiryollar Men· 
aubininin tedavileri zmmıoda her gün gidecek doktorlar için bir 
ıene müddetle ve pazarlıkla bir otomo'Jil kiralanacaktır. 

Bu ite talip olacakların Haydarpaşa işletme Milfettişliği ka· 
leminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak 21 Mayıs 933 
pazar günü saat oıı beşte meıkiir müfettişlikte icra edilecek pa· 
zarlığa yirmi beş Jira teminat akçesini hAmilen iştirakleri ilin 
olunur. (2204) 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

lstanbul Polis mektebi kavanin ve nizamat muallimliği mün· 
haldir. Asli maaşı 20 liradır. Muallimlik enafını haiz hukuk me· 
zunlanndan talip olanların vesika ve devlet hizmetinde bulun· 
mutlaraa tercümeyi ballerile birlikte Emniyet işleri Umum Mü· 
dOrlOğiloe müracaatları. (2070) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

4000 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf: 24 ·Mayıs· 933 
çarşamba günil saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoze kömürO 
••pala ıarf usulile mübayaa edıleceğinden şartnamesini görmek 
lltiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hizasında yazıla 

gtın •e saatte Kasımpapda deniz levazım aahnalma komiayo· 
--•üracaitlan. (1936) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankaft 
11/!5/1933 vaziyeti 

-------------------------------------------------------~ AKTiF PASiF 
Kasa: 

Altın: safi kilogram 12. 272-435 L. 17.262.198.58 
Hanknot .... ................................ . ., 17.355 0'.)3. -

Sermaye ·······················································
lhth·at :ıııçe::i ······················································ . 

Ufak lı k ... .. ................................ .. 650.630.06 35.276.921.64 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Sarı "g .......... 1.788-024 r_ 2.515.003 .70 
Tilrk li rası ................ . ... ,, 2.649.182 .04 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın Saf! kilo;;ram 1.54 t -044 ıı 2. 1 ô7.ô0J .94 
ı\ltına tahvili kahil Serbest dövizler .747.380.41 

Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen eHakı naktiye IJ 
karşılığı L.158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci mad-

TedavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen c\"rnk ı naktiye L. 158.748.563.

5.164.185.74 
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan \aki ı cdi)at ,. 5.135.563.-

Dcruhte edilen C\ rakı nak ı iye 

lı:ıkıyesi . ... .... 1'13.ô l 3.000.-
2.Ql4.9S7.35 l\arşılıgı tamamen altın olarak ~; 

teda,·üle \'azedilen ............. r. ~.ô88.000. - 162301. 

Mevduat: 

1 ) O\"IZ • ••••••••••.•••.•.. . 5.3:>9 134 .46 
delerine teYfikıı.n ,·aki tcdiyat ,, 5 135.563.- 153.613000. -

T~r~ lira~ı .......................... . r ı 6.8~4.940 48 

Muhtelif ········-·········· .................................. . 

22194.014.°' 

40.487.g6)1l 
CUzdan: 

Senedat • ~ L. 2.1 04.660 .O l 
Esham\'e l Oeruhte edilen evrak ı 

tahvi lAı J naktiye kar~ılığı (iti-
bari kıymetle) ... .. ... . . .... ,, 27.125.825 . -
Esham ve Tahvilılt ..... ......... ., 1.205.695 .01 30.435.180.02 

Altın ve döviz Uzerlne avans .............. . 
Hissedarlar ....................................... ... ........ . 
Muhtelif 

Yek On 

11.532.31 

4.500.000.-
8.415.243.36 

240.332050.42 
Yek On 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

ls~onto haddi % 5 112 - Altın üzerine avans % 4 1/'!,J 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-1;; oı;~ 

Ziraat Vekaletinden : 
Sahih!~ Mehmet .A••~ j.dil 

lstanbulda D:stofajin Darülistibzarında yapılan ve hayvanla· 
rın kelebek hastahğında kullanılan ve kutusu yetmiş beş kuruşa 
aablmakta olan Distofajin illcının fiab Haziran 933 iptidasından 
itibaren altmıı kuruıa indirilmiıtir. (2176) 

··d·· .. . fikre ,.-wl 
Ne~riyal mu uru· _ it~ 
V AKIT Matbaası 


