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Gayri askeri mıntakalar 
.hakkındaki aykırı kayıtların 
kaldı imasını bir kere daha 
istedik:.t"t 

Gümrüklerde mevcut teş
kilat tamamile değiştirile
rek daha ameli ve munta
zam bir hale getirilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

FİATI S KURUŞTUR 

Oktruvanın 
Kalkması 

Oktruva bir belediyenin hudut
ları içine giren etyadan elman 
resimdir. Binaenaleyh dahili güm. 
rük resmi mahiyetindedir. Biribi
rine yabancı olan memleketler a
rasındaki ticareti bile gümrük res 
mine tabi tutmak, mübadeleyi tah
dit eder diye itiraza hedef olur
ken, ayni memleketin hudutları İ· 
çinde bir takım gümrük mıntakala 
rma yer vermek muasır ikbsat te
lakkilerine uygun bir vaziyet de
ğildi. 

Oktruva resmi istihlak vergileri 
ninen fenasıdır. Çünkü: 

1 - Oktruva en çok suiistimale 
müsait olan bir vergidir. 

2 - Bu verginin cibayet maıraf 
ları çok fazladır. 

3 - Oktruva memleketin dahili 
ticaretine sekte verir. 

4 - Oktruva en fazla fukara 
halkın üzerine yüklenen bir ver"i· 
d

. o 
ır. 

Bu itibarladır ki müterakki mem 
leketler oktruvanm ilgasına doğru 
gitmektedirler. Anglo Sakaon mem 
leketlerinde ve Almanyada oktru
va ilga edilmittir. Amerikada bu 
vergi yoktur. Diğer Awupa mem
leketlerinde de tedricen kalkmak • 
tadır. 

iyi bir idare adamı olduğu kadar 
da anlayıtlı bir ikbaatçı olan Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, bir 
zamandan beri bu mesele ile m~
guldü. Şükrü Kaya Beyin tetkika
tından sonra hazırlanan layiha ni
lıayet geçen gün Büyük Millet Mec 
li•i tarafından kabul edilmittir. 

Bu kanuna göre oktruva ilga e
diliyor. Ancak oktruva bazı bele
diyeler için mühim bir varidat 
membaı idi. İstanbul fdırinin ok
~va varidatı bir milyon 200 bin 
lı~aya ~iğ oluyordu. lzmir tehri· 
nın vandatı ise, 400 bin lirayı bul

nakta idi.Diğer tehirlerimizin de nü 
tuslarına göre oktruva varidatı var 
dı. Bu tehirler ansızın bu kadar e
~emmiyetli bir varidat membam
?~n ~ahrum edilemezlerdi. Bunun 
ıçındır ki kabul edilen kanunda ok 
huva yerine gümrük resmine yüz 
de on nisbetinde bir zam yapdma
ıı ~ararlaştırdmıttır. Gümrük ida
ıf'aı tarafından cibayet edilecek o
lan bu yüzde on zamlar, Dahiliye 
'\'ekileti emrine olmak üzere bir 
milli bankaya yatırılacak. Dahili
Y" vekaleti bu varidab nüfus niı· 
betine göre oktruva resminden 
mahrum bırakılan tehirler arasın. 
da taksim edecektir. 

Oktruva yerine ikame edilen bu 
nevi varidat membaı başka memle 
ketlerde yoktur F-'--t b ka 
k ti d · ...... at mem 

e e er e olmamaıı b" d b l •1 • ız e u un-
mamasını ı tizam et.ne H 
l k . h z. er mem e etin uıua'i bir • 

. d vazı. yeti var ır. MalQnıd ki 
gümrük resmi devleti::'" va 
ridabdır. Yapılan muamele tudur~ 
D~vlet gümrük resmini yüzde on 
nisbetinde tezyit ediyor ve bu tez 
yitten hasıl olan varidab belediye 
ler arasında takııim ediyor. Yani 
devlet kendi varidatmda tehirlere 
yardım ediyor demektir. 

Oktruvanm kalkması ve bu va
ridat membaından mahrum kalan 
:ıebirlere yardım yapdması zaru
ret halinde iken, başka bir teY ya
ı>~lamazdı. Garbi Avrupanın zen· 
gır> te~irleri, oktruva vergisini bat 
k~ şehır .resimlerile telafi etmekte 
dırler. Bızde mevcut .,.h· . 

. b"l ik"d T- ır vergı-
Jerı 1 e ı e bir itirazlara hedef 
oluyor. Bunlara b ... tan zanıl 

h -;--. ar Yap 
mak veya ut yenı mernbalar b l-
m"k mümkün ~eğildi. Binae:a. 
leyh gümrük varıdabnın bir kı 

lı . d . • smı 
"' ırlere yar ım ıçın aJnlmftk za
rureti hasıl oldu. 

- -- ~-
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Fenerbahçe d .. nkü maçta G la as 2-
Gümrük idarelerine dün 

tebligat yapıldı 
Bütün gümrüklerde bugünden itibaren 

cari muamelata devam edilecek 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Güm

rükler umum müdürlüğü bugün güm. 
rük kanununun bazı maddelerini de
ğiıtiren yeni kanuııu ve merbutu cet· 
velleri ihtiva eden broıürleri posta ile 
gümrük ide.releriae göndermİ§tir. Güm 
rükler yann sabahtan itibaren cari mu 
amelelere devam edeceklerdir. Güm
rük ve İnhiaarlar vekaleti gümrük İ· 
derelerine laznn gelen talimat telgraf 
lan vermiı ve vaziyetten kendilerini 
tenvir etmiıtir. 

Vaziyet ıudur: 
1-Yeni kanun 31 mayıs tarihinde 

meriyete girdiğine göre 30 mayıa akıa 
mına kadar gümrüklere gelmiı ve te .. 
çil edilmiı mallar eaki uaule tabi ola
rak ve eaki tarifedeki resimler Üzerin
den gümrükleri alınarak çılı.anlacak
tır. 

2 - 31 Mayıstan itibaren gelmit ve 
gelecek mallar yeni kanundaki usulle 
re ve değiten tarifeye tabi olacaktır. 
İstanbul gümrüğüne yeni kanun ve 
cetvel yann sabah vannıı olacağından 
yann yeni kanuna göre muamele yapa 
caktır .. Diğer gümrükler iae kanun el 
lerine varmcaya kadar eaki hükümle
ri tatbik ederek mallan aahipleriae 
teslim edecekler ve yeni kanun ile o 
mallann rüsumu tenzil edilmit iae alı
nan fazla para kendileriae biliı.bara i
ade edilecek rüsumu tezyit edilmiı iae 
bu fark almacaktır. 

3 - Yeni kanunda muvakkat mad .. 
de olarak bulunan bir hükme göre, 
ahdi tarifelerle tenzilat icrası kabul e
dilmiş olanlar hakkındaki hükümler 
taalliilı: ettikleri ticaret muahedeleri
nin meri bulunduldan müddetçe mu
teber olacağına göre resimleri yüksel 
tilmit ve muayyen memleketlerden 
gelecek bazı maddeler hakkmda bu 
yüksek haddin derhal tatbikma imkan 
yoktur. Tatbikatta bu eaaa ta nazan 
dikkate alınacaktır. 

4 - Bundan batka, dün de bildirdi 
iim gibi, bükllınet yeni kanunun be
ıinci maddesile verilen salahiyete isti
naden, yeni kabul edilıniı olan azami 
gümrük reaimlerini memleket dahi
linde aınai müesse...,lerin himaye de
recelerine göre tedricen arttırarak tat 

lıtanbal Gümrük B"f"'üdürü Seyfi B. 

bik edileceğinden, resimleri yükselti
len maddeleria ekaeriai hakkında ye
ni tarifenin derhal tatbkma geçilmiye 
cektir. lktıaat vekaleti bu buausta tet
kikat yapmakta ve bir liste hazırla
maktadır. Vanlacak netice bir karar
n911)e ile ilan edilecektir. 

Resimleri indirilen ve çikanlan 
maddeler 

ANKARA, 2.- Rüsumat itha
latı umum tarifesinde, yeni kanuna 
merbut cetvel ile yapılan değitik
liklerin iki cephesi vardır: Bu cep 
helerden biri resimleri yükseltilep, 
diğeri de resimleri indirilen itha
lat maddelerine aittir. Resimleri 
eskisinin ayni olarak muhafaza e
dilen maddeler yeni ıı:etvelde gös
terilmemiştir. Resimleri indirilen 
maddeler memleketin muhtaç ol
duğu iptidai maddelerdir. Bu ten
zilat aynen tatbik edilecektir. 

Resimleri yükseltilen maddele
rin bazıları altında da " ihtar " 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Misakı imzalayamadılar 
•• 
Ünümüzdeki salı günü Pariste bir 

görüşme daha olacak 

Sir John Simon 

CENEVRE, 2, A. A. - Alman
ya dört devlet misakına iştirakini 

tiimrük varidatını da tenzil edı
Y?r. Gümrük varir:latınm azalması, 
~u2de on nisbetinin de azalması 

emektir· Gerçi belediyeler oktnı
va vergisini cibayet etmek ~asraf 
Be külfetinden kurtulacaklardır. 

•ilahları azaltma konferansının 
kararlan hakk'mda daima timdi
den büküm verilmesini tı>zam
mun eden yahut Cenevrede Fran
sız murahhas heyetinin öteden be 
ri müdafaa ettiği tezlere uygun 
dütmeyen bir takım tartlara bağlı 
tuttuğundan misakın kati surette 
akdi için biraz daha zaman geç
mesi muhtemeldir. 

Bundan başka Sir John Simon 
ile Baron Aloisi, Cenevreden ayni 
dıktan sonra M. Paul Boncour 
dört devlet misaki hakkında her
hangi bir müzakereye devam et
mi• değildir. 
Diğer taraftan Roma hükumeti 

tarafından teklif edilen son me
tin Fransız hükfunetinin eline ge
çeli daha 48 saat olmuttur. M. Paul 
Boncour, dün aktam Parise dön
ınü,tür. Orada, M. Norman Davis
in isteği üzerine, gelecek salı gü
nü M. Davis, Sir Jonı Simon, M. 
Daladier ve M. Paul Boncour ara
sında bazı görütme[er yapılması 
muhtemel olduğu söylenmektedir. 

Londra toplantısı 
Heyetimiz hafta içinde 

hareket ediyor 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Lon

draya gidecek murabhaa h_eyetimiz 
hafta içinde hareket edecektir. Heye
te Hariciye veki.letinden umum mü· 
dürlerdea Bedi, huauai kalem müdürü 
Kemal ve katip izzettin Tuğrul Bey
ler refakat edecektir. Maliye vekaleti 
namına heyette Cümhuriyet merkez 
bankaaı umum müdürü Saliıhattin, 
'Varidat uınuın müdürü Cezmi ve mü
fettit Halit Beyler mii§avir olarak bu
lunacaklardır. 

Aksaklar 
Düzeltilecek 

Gümrük teşkilah için 
yeni bir proje 

Aldığımız malUnıata göre, Gümrük 
ve inhisarlar vekaleti gümrüklerde 
mevcut teıkilatı kBınilen tebdil eden 
yeni bir proje haz1rlamı1tır. latanbul 
gümrüklerinde bil ha asa eıaalı kadro 
tebeddülatı olacağı ve mevcut gümrük 
tetkilatını değiıtirileceği söylenmekte-

dir. t uld ki Verilen habere göre stanb a 
ithalat gfunrüklerinin hepsi birleıtiri 
lerek bir 111üdürün idareai altında top 
lanacakbr· Bu ıekilde latanbul, Gala 
ta ve Sirkeci gümrükleri müdür ve 
muavinlikleri kaldınlmıı olacaktır. Ye 
ni müdürlüğün iki tane muavini bulu
nacaktır. Ticareti hareye gümrüğü mü 
dürlüğü bat müdürlüğe merbut ola· 
caktır. Ticareti hariciye gümrüğü mü
dürlüğü gümrüğü muamelatı baaitlet· 
tirilecektir. Verilen haberlere göra gÜ 
mrük muayene ve ambar teıkilatında 
da bazı değiıiklikler yapılacaktır. 

Yeni teıkilatın kısa bir müddet zar 
fında yapılmaaı muhtemeldir .. Bu tef 
kilat gümrükleri ıslah için getirilmit· 
olan mütehaaıusm tavsiyeled dahilin· 
d lacaktlr. 

latanbul gümrüklerinde aene aonu 
ve yeni vaziyetin tatbilo <lolayısile 
dün cuma olmasına rağmen bir kıaun 
memurlar çalıımıılardır. 

Askeri kayıtlar 
Cemal Hüsnü Bey tale

bimizi tekit etti 
CENEVRE, 2 - lngiliz projesinin 

ikinci kıraate bırakıldığ. celaede, mu· 
rabhasımız Cemal 

.,...._ _____ .,.. Hüınü Beyt proje .. 

le sulh muahede· 
1amelerinin aakeri 
ıhkimını ilga eden 
maddeainde Lau· 
sanne muabedena· 
neıinin zikredilme 
diğini, halbuki ay· 
ni prenıibe naza ... 
ran zikredilmesi za 
ruri olduğunu söy
lemiıtir. Cemal 
Hüsnü B. söylediği 
'tıutukta, Boğazlar 
ve gayri askeri mın 
takalar hakkında· 

Cemal Hüsnü B. ki ahkamın ilgaaı· 
na dair kayıt kon· 

masmJ İstemi§ ve bunun en basit bir 
hak ve adalet kaidesi olduğunu söyle
mittir. Cemal Hüsnü Beyden sonra 
Rua Hariciye komiaeri M. Litvinof aöz 

Yukarıda ue aıaiıda Fenerbahçe 11'! Galatasaray maçından iki enstantane, ar• 
tada Robert College'de dünkü aılet&.m bayramında yürüyüı 11e bayrak çekme 

mertuimi 

Güzel oyununa rağmen 
F enerbahçe az sayı yaph 
College müsabakalarında dört yeni 

rekor tesis edildi 

Dün spor meraklıları çok yüklü bir 
gÜn daha geçirdi. Şehrin muhtelif semt 
!erine dağılmıt olan bu musabakalar 
ıunlardır: Futhol, Atletizm, binicilik. Bu 
üç şubede ayn ayn mühim olmakla ~ 

Silavia geliyor mu? 
raber, gene en fazla ahali tarafından 
tutulanı futbol idi. Bunda bir parça da 
bu sporuna popüler olmaunm teairi var 
dır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
alarak Türkiyenin talebini Ruayanın ,,..;;;;;;;;;;;or.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~i-11!!5;;;5;;;5;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;s;ö!!!!!!!!!2!52!!2!!!38!!il• .. 
kabul ettiğini söylemiıtir. lngiliz pro· 
jeainin birinci müzakeresi bihni,tir. 1 

Fransız heyeti bu meselenin ayrı bir 
kısım olarak lngliz projesine ilivesi 
için bir teklif verimİftİr. Silah fabrika 
lan hakkında konferansta iki tez var 
dır. Birincisi Fransızların teklifidir. 
Fransızlar huauai silah fabrikalannın 
ilgasını teklif ediyorlar. ikinci teklif 
Türk heyeti murahhasasmmdır. Mu· 
rahhaslarmuz bütün ailah fabrikaları 
nm beynelmilel hale ifrağ edilmesini 
teklif etmiılerdir. 

Konferanı aalı gününden aonra me- , 
saisine nihayet verecektir. i 

Meclis Reisi bugün geliyor 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Bü

yük Millet Meclisi Reisi Kazım Paf"; 
Hazretleri ve refikalan Hannnefendı 
lstanbula hareket etliler. 

Bir İtalyan ~rofesörii geldi 
İtalyan profesörlerinden M .• Pi; 

tro Silva dün tayyare ile şehrımı· 
ze gelmiş ve balyan sefiri M. La
yacono'ya misafir olmuttur ... ~· 
Pietro Silva bugün İtalyan klubun 

23 Haziran Cuma 
Otomobil Yarışları Başlıyor 

Gazetemizin Turing Klüp'le be- mobillerine göre tayin edilen (ka· 
raber hazırladığı otomobil yanılan tegori) lere bu sene bir de molo· 
bu sene de haziranın 23 üncü cu.. siklet kısmı ilive ediliyor. 
ma günü Şişli • lstinye asfalt yolu Yanılann inli:ram ile yapılması 
üzerinde yapılacalctır. Geçen sene için yarıı komitesi §İmdiden terti
büyük bir muvaffaloyetle neticele- bat almağa baılamııtır. Zincirliku· 
nen otomobil yanılannm bu sene yu • lstinye yolunun bozuk yerleri 
daha heyecanlı ve meraklı olacağı tamir edilmektedir. 
~imdiden batlayan aliıka ve müra- Bu sene yanılara girecek ama· 
caatlarla anlıyoruz. Bu aeneki yarıt tör ve profeayonel otomobilleri hak 
lann bir hususiyeti de yanıa otoma- kmdaki tafsilatı peyderpey verece
billerle berab"r çok aüratli mo- ğiz. Şurasını ıimdiden kaydedelim 
tosikletlerin de girmeaidir.. ki bu aeneki yarışlar daha iddialı o· 

Geçen sene motör ve silindir kuv lacak ve çok şürat1i otomobiller it· 

• 

Şimdi bütün mesele, günıriikJer 
de tehirler için cibayet edilecek 
Yiizde onun ilga edilen vergiyi ne 
dereceye kadar telafi edeceği nok. 
lasındadır. Bütün belediyelerin ok 
lruva varidatı dört milyon lira ka 
d_ar tahmin ediliyordu. Gümrük va 
rıdatı otuz sekiz, kirk milyon lira 
olduğuna göre, bunun yüzde onu 
a,a ğı yukarı ilga edilen oktru' a 
vergilerine tekabül etmelidir. An
ca!< iktısadi vaziyetimizin telkin 
kiliği za~uretler kar.ısında bir ta. 
• 11n tetbırler alıyoruz ki bunlar 
ıtlı l' 1 • e. atı aza tıyor. Ve binnetice 

u, ehemmiyetli bir kazançtır. Bu 
nunla beraber oktruvaya tekabül 
edecek varidatın mühim mikdarda 
ll?.a~ması şehir idarelerini müşkül 
'1-nzıyetlere düşürebilir. 

Ancak oktruvanın kalkmasını 

alkıtlamak lazımdır. Bu, yalnız bu 
lediyelere temin ettiği varidat nok 
tasından mülahaza edilecek bir 
mesele değildir. Memleket dahilin 
CP mübadeleyi kolayla9tırmak su
retile iktısadi vaziyetimiz üzerine 
}l\pacağı tesir noktasından, auiis
timale müsait bir bale nihayet ver 
mek suretile ahlak üzerine yapaca 
ğı tesir noktasından ehemmiyetli 
l:ır iktisadi ve içtimai hadisedir. 

AhmetŞUKRO 

vetine, amatör ve profesyonel oto- tirak edecektir. 

ı~~~~~~~5!iiiii~~!55ii3-~ 
. R . " de " Akdemz ve enaıssance 

mevzulu bir konferans verecektir. 



Tarihi tefrika: 22 

l'"O~:smım 
Yazan: S. N. Her h.aklu (Milli1et) indir. 
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'Abdülhamidin, Çar'a, perde arkasından hücumu. - Yazdan 
kale. - Kabak, kimin başına patladı? 

ma-

Sultan Hamit, Rusya çamun cterki 
tealihat> beyennameaine İDanmam.q ve 
"La Haye sulh umumi kongresi,, nden 
de müıpet neticeler çıkacağını umma
mıştı. Ruıya Çarınm, Karadağ Pren
ıine, alb batarya aon ıiatem top hedi
ye etmesi ve 1291 Bulgar İayıuınım 
yirmi beıinci aeneidevriyeai dolayııile, 
isyanı tertip eden Buı.ar komitecile
nnin ailelerine Çar ve Çariça tarafın
dan hediyeler verilmeai gibi hadi.eler, 
Sultan Hamidin emniyetsizliğine, en
dişelerine hak verdirt.mitti. 

Zabşahane, bu hadiselerin cevapsız 
bırakılarak meaküt geçilmeıini istemi
yordu. Ragıp Pata, ikinci bir irade 
tebliğ etti: 

- Şevketmeap efendimizin iradab 
bümayunlarını notettioiz. Bunlardan 
mülhem olarak etraflıca bir makale 
kaleme alıp imzanız albnda, türkçe 
Malümat ve fransızca Servet gazete
lerile netretmenizi ferman buyuruyor
lar. Şayet, aefaret tarafmdan şikayet 
vi.ki olursa, zevahiri kurtannak için 
gazete ve zatıi.liniz müahaze edilive· 
recektir. 

Meaaibiharbiyeden beni beterin sı
ra m:ıkaleai yazarak, üç gün neşrettir
dizn. 

Makalelerin büli.saaı, -1undan iba
retti: 

"Haşmetlu Rus Çarı Hazretlerinin 
yel"İ asır başında ilemii.naaniyete hü· 
yük bir iyilik olmak Üzere umum hii· 
kümetleri terkiteslihata davet buyur
maları teşekkürlPre §Ayandır. 

·Meaaibiharbiyeden beni beeşrin sı
yaneti fikri, Allahın hoınudisini ve bü
tün İnsanların minnettarlığrru mucip 
olacak bir fazilet olduğunda şüphe 
yoktur. , 

"Zaten Çar Hazretlerinin ruhani 
mevkileri itibarile Hazreti lai.'nm me· 
rahim ve işfakıpederaneaini taşnnala
rı bir emritabii olduğundan beynelhe
şer cidal ve kıtalin tahfif ve tadili hu
su•una bezlimukadderat etmeleri pek 
yerinde bir fiilimemduhbır. 

••Ancak, iatibbar olunduğuna gôre 
Terkiteslibat beyannamesinin tahrir 
ve ııtarından bir ay aonra mütarüni
leyh Çar Hazretlerinin Karadağ Pren· 
ine altı batarya top hediye etmeleri 

ve 1291 seneai "Otluk köyü,, Bulgar 
isyanı •ergerdelerinin ol•akitki İsyan· 
lannı takdiren tahatbırla Sofya ve Fi
libeye bir heyet gönderip komitelere 
taltifatta bulunmaları, cidden nazan 
dikkati calip ve pek garip bir hidise 
olup müıar\inileyh hazretlerinin 
"Sulhüumumi., ve •Terkiteılihab hak
kmdaki heyannameiinııaniyetpervera
nelerile kahilitelif görülememekte ve 
adeta bir tezat ve tenakuz tetkil et
mektedir ki bizi ve bizimle beraber 
bütün cihan inaaniyet ye medeniyeti 
La Haye metherialisinden ümitsizliğe 
dütürecek bir haldedir. 

"Şark ve garbin hükemıuı, hukuk
şinaslan, iıuaııiyetper..erleri harbin lü 
zumu ve men'i hakkında kaç asırdan~ 
beri uzun uzadıya mütalealar ortaya 
koymu1; faydalarını, zararlarını say
mışlar ve bazı güna nafi ve müşfika
ne çareler, tedbirler ittihazını tavsiye 
etmişlerse de maddi, ciddi bir semere 
hasıl olamamıştır. Beynelbeşer, bey· 
neddünl gene cidal ve kıtal devam e· 
de gelmiştir. 

"Çar Hazretlerinin izhar buyurduk
lan veçhile Hazreti Mesih, ~ dere
cede rahimane ve mütfikane veaaya 
ile inaanların geçinmelerini, kardeıçe 
yaıamalannı iltiz.._,. ettiği gibi Haz
reti Muhammet dahi, Kur'anıkerimin 
ik:inci suresindeki: "Ve li. ta'tedu İn· 
n.ıılahe la yuhubbül mu tedin., ayeti
keriınesi mucibince harpte, haddi te
cavüz memnu ve ancak müdafaaimil
liye ve vataniye mqru olup kıtal ve 
cidalde haddi tecaviiz edenleri, Allah 
aevmez; buyurulduğu cihetle noktai
nazarlarda tam bir tevafuk yardır. 

~oiger taraftan, RubulkaYanin mü
ellifi mqhur Monteskiyö'nüa Ye gene 
mütefekkirini ıarptan RuTilye Fülay
yer'ia yazdıkları veçhile "terkiteıli

hat •• ve men'im.ücazat kabil olamıya
cağı anlatılmakta iae de hiç olmazıoa 
medeni hükümetlerin müaalihalarda 
biribirlerine mümkün olabildiği kadar 
çok iyilik ve muharebelerde mümkün 
olabildiği derecede az fenalık yapmı
ya rağbet göıtermeleri ve beyneddü
nl ihtili.fat zuhurunda lıalı:em usulü 
ile Arbitre tesviye ve haUiibtilifa ça
lıımaları gibi beşeriyete ıan verecek 
bir fazilet ümit olunur. 

••Bu cümleden olarak. a.srıahirde 
devletler beyninde aktohman bazı 
kongrelerde harp eıirlerine, mecruh
lara, malullere, çoluk çocuklara olu
nacak muamelitrhueneye dair'" bazı 
mukarrerat ittihaz edilmit ve harpte 
istimal edilen silahların daha az elem
verici olmaaı, meseli. Dumdum kuqun
lan, zehirli ve gazli top mermileri kul
lanılması ve ha.stahane ve mabet mi
sillü miieueaatın tahrip ve ihrak olun
maması kabul olunmufbı. 

.. Çar Hazretlerinin beyannameleri 
üzerine, La Haye'de içtima etmeğe 
ha.ılıyan Terkiteslihat kongreıinin, ve
rilen ünvanı muhafaza edemiyeceği 
yukandaki iatihbaratıgaribemizle ta
hakkuk etmi,tir. Nefaülemirde her
hangi bir mahkemeden sidir olan hük 
mün rizaen icraaı mevzuubahis olma
yıp mahkümun İmtinaı halinde kuv
veic.ebriyeye te-.eaaü], hukukui.diyede 
bile mer"i bulunduğundan, La Haye 
kongreıi bir mahkemeidüveliye farzo
lunaa da vereceği hükmün "icraamıu 
temin meaeleai kendiliğinden tahad
düs ederek çar ve naçar it cene ıiliba 
tevdi zaruttti hisıl olacağından, ma
alesef mane•İ serginin mıntaffak ola
mıyacağı anlaşılıyor .. , 

.. Beteriyet nerede, sulh.urnnumi ne
rede. 

itiltil etmedi cibô' ile e11fcit fıenü:r;!,, 
Bu makalenin nqrini .takip edJOn 

sünün ferdaıında Rus Sefareti baıter
cümanı Möıyö Makaimof saraya ve 
Babıi.liye müracaat ederek, Çann ten
kit olunmasından dolayı ıiddetli ten
kitlerde bulurumqbı. 

iş, evvelden pazarlıklı olduğu için, 
kabağın kimin ba~rnda patlıyacağı ma 

lümdu. Saray, güya hiddetlenmiı gö
ründü ve bir iradeiseniye ile Maliımat 
ve Servet gazeteleri bili.müddet tatil 
edildi. Bu bidiae, bugün tam otuz üç 
yaşını doldurmaktadır. 

(Arkan var) 

Yarın: 
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HARİCİ HABERLER 
Mançuride Ruslar 
İki hükumet arasında 

notalar teati edildi 
MOSKOVA, 2. A.A. - Tas A

jansı bildiriyor: 
Japonyanm Moskova sefiri M. 

Ota, 26 mayısta Sovyet hükfuneti
nin Çin ,ark demiryolları hakkın
daki 16 mayıs tarihli notasına ait 
Japonyanm cevabını hariciye ko
miserliğine tevdi etmi,tir. Bu ce
vapta şunlar var: 

1.- Harbinde aktarma istas
yonu Japon makamatı tarafından 
itgal edilmemiştir. Binaenaleyh 
Çin !!&"k demiryollan itlemeııi hiç 
bir veçhile anzaya oğram•f değil. 
dır. 

2.- Japon kllaatının nakli ma
sarifi hakkındaki müzakereler ten 
zilatll tarifenin tatbiki hususunda 
hemen hemen itilafla neticelen. 
mis ve diğer meseleler hakkında 
da konuşmalar devam etmekte o
lup bu meseleler de pek yakında 
halledilecektir. 

3.- Kunguzların gözükmesi, 
trenlere hücum edilmesi ve Çin 
şark demir yolları memuAarının 
rlal':a kaldırılması geçici mahiyet
te hadiselerdendir ki bu gibi va
lr.alara yalnız Sovyet tebaaları de
ğil, Mançuoko ve Japon tebaala
n da kurban olmu,lardrr. 

4.- Mançurideki Japon maka
matı , Sovyet Rusya ile Mançuko 
arasında çıkan son ihtilaflara ka
rısmamıslardır. Lokomotif ve va
~~nlar u'ıeselesinin Japon Maka
n•atı tarafından bililtizam ihdas e 
dildiği hakikate mukarin değildir. 

5.- Sovyet tebaalarının tev
kifi Mançuko makamatı tarafın
dan yapılmı~tır. Japon Jandarma
ları buna elbette ki müzaharet gös 
krmisler ve bazı ahvalde de tah
kika~ iştirak ~tmitlerdir. Bunların 
iştirak ettikleri tahkikat mezkfir 
tevkifata sebep olan hadiselerdir 
ki, bu hadiseler Japon ordusuna 
;:arar vermek maksadını istihdaf 
ediyordu. 

Velhasıl Japon ordusu ve Japon 
ır akamatı Çin '8rk demiryolları
nm vaziyetini vabiml.,.tirmek ga
yesini takibetmemişlerdir. 

RuJann cevabı 
~OSKOVA, 2. A. A. - Tas 

ajansı bildiriyor: Hariciye komi
ser muavini M. Sokolnikof, Japon 
~·anın cevabi notasına karşı Sovyet 
Rusya tarafından verilen cevabı 
31 mayısta Japon sefirine tevdi et 
ınİ5lİr. 

Sovvet notc~;ında deniyor ki: 
" S~vyet hükumeti şimali Man

yolları üzerindeki Sovyet menafii 
nin vadetmit olan Japon hükume
tinin. Sovyet menafiinin ihlaline 
müsaade P.tmemeleri için Mançuri 
Gckı Japon kumandanlığına ve Ja
pon nıakaııınhna talimat vereceği 
ni ümit eder. 

" S.:>,·yet R;ı!yaya ait lokomotif 
ler üzerind.e Mançuokonun der
meyan cttigi katiyen esassız ve 
haksız iddialar üzerine çıkan ihti
latı Jaı>on hükfirnetinin meskut 
ge\mi~ olmasını Sovyet hükiiıneti 
teessüfle kantlar. Japon me
murlarından · ve mahalli Japon ma 

Kontrol sistemi - --
Fransız gazeteleri mem

nuniyet gösteriyorlar 
PARIS, 2. A. A. - Havasa

jaıı°sıudan: Gazetelerden birçoğu, 
bilhassa Pelit Parisien ve Journal 
gazeteleri giritilen teahhütlerin 
tamamile yerine getirilmesi bakı
mından F ransanm öteden beri' bü 
yük bir ehemmiyet verdiği kontrol 
sisteminin umumi komisyon tara
fından hemen hemen ittifakla ka 
bul edilmesinden ötörü memnuni
yet göstermekte, vaktile birçok 
murahhas heyetlerin bu usulü dev 
letlerin milli hakimiyetine ve ııe
refine halel getirir mahiyette gö
rerek itiraz sesleri yükseltmi~ ol
duklarını kaydetmektedir. 

" Journal " gazetesi devamlı 
bir kontrol tesisi hakkındaki fran 
sız teklifi üzerinde cereyan eden 
müzakerenin kat'i muhalefetlere 
mahal vermemit belki ilk müna
ka.- olmasını tuhaf ve •atılacak 
birşey saymaktadır. 

Bu gazete diyor ki : 
- Bazı murahhas heyetlerin i

leri sürdükleri ihtirazi kayitler a
rasında bir takım gizli maksatlar 
ve bundan sonrası için mücadele 
vasıtaları sezmek pek mümkün· 
dür. Fakat ihzari mesai ve müza
kereler esnasında ba~ gösteren mu 
kavemetlerden ,imdi çok uzak 
bulunuluyor. 

Tun usta bir grev 
TUNUS, 2 (A.A.) - Fesatçı 3 ga

zetenin 1-u yakınlarda t~til ve yasak e
dilmesi üze"ine tahrikitçılar grev ilin 
etmiılerdir. 

Bu !!'reve mnkabelei bilmİ'\İle uğra· 
mak korkusile umumiyet üzere müslü
man tacirler d~ uymuşlardır. 

Her hangi bir hadise olduğuna dair 
haber alınmamıştır. 

Havadaki elektrik 
BELGRA T, 2. A. A. - Elekt

rik sahasında ııimdiye kadar bir
kaç ehemmiyetli keııif yapmııı o
lan Yugoslav mühendislerinden 
Y achek havadaki elektrikiyeti top 
lamağa mahsus bir cihaz yapma
ğa muvaffak olduğunu iddia et
mektedir. 

Y achak, bu cihazı yapmak ıcın 
elektroeman'ın elektrik atoml~ı 
üzerindeki tesirini hareket nokta
sı ittihaz ettiğini söylemittir. 

Buğday konferansı 
BELGRAT, 2 (A.A.) - Belgraıta 

çıkan Vreme gazete:si haziranm ilk 
1 günlerinde Londrada Amerikan, Ka· 

nada, Avuıturalya ve Arjantin murah 
haalanmn İttirakile toplanacak buğ
day konferan., hakkında yazdığı bir 
makalede merkezi ve şari Avrupada
ki ziraatci memleketlerin bu konferan 
sa davet . edilmediğini kaydederek di4 

yor ki : 
"Streııa konferansında elde edilen 

değerıiz neticeler karşısında ve gÜm· 
rük resimlerinin muttasıl artmasın· 
dan dolayı Avrupadaki ziraatçi mem· 
leketler Londrada toplanacak dünya 
iktıaat konferansına müşterek bir 
programla ve açıkça ifade olunacak 
İsteklerle gitmelidir. 

Avrupadaki ziraatçi memleketler 
3 vazife k&l'fısmda bulunnıaktadır: 

Yemen imamı il kamatından müzaharet gören 
çi kimmis? . Mançuoko hiilrumeti Soryet mena 

~-;;;;;;;;;;;;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;3! .,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3!;;EEiöl9111ıi:' fi ini vahim ııek il de ihlal eden ka 

gönder mif!- Saray teliişta!- Suikast-Yahya, 
l - lh.racatlarıru Okyanosun öte

sindeki devletlerin zararına olan art· 
trrmak, 

2 - Gümrük reaimlerinin azaltıl
ması. Bu ·esimler, Okyanosun ötesin .. 
deki memleketlerden ithal edilen hu
bubata ait n.oimlerden daha atağı ol
malıdll'. 

M. Lila Roosevelt 
Amerika Birleıik hükümetler Reiıi

cümhuru M. Roosevelt'in akrabasın
dan Mm. Leila Roosevelt Deniı'in i-e
fa katinde Mel. Edna R-be Almstad 
bulundueu halde Sinıapura ıitmek 
ü:zere otomobille şehrimize geldikleri
ni yazmıştık. Mm. Rooaevelt enoelki 
cün Oıküdardan Y aloya ve Burıoaya 
gitmiftir. Oradan aeyahatine devam 
edecektir. Mm. Roooevelt oeyahatinin 
Türkiyeye ait olan intibalannı f(iyle 
anlatıyor: 

- Türk topraklarından geçerken 
bize gösterilen kolaylıklardan dolayı 
hükiımet memurlarına yolda rastgel
d;ğimız köylülere ıö.tenlilderi hüsnü 
kabulden dolayı tetekkür ederiz. Uğ
radığımız yerlerde kontrol muune1esi 
ıüratle yapıldığı esnada jandarmalar 
bize çay ve kabYe ikram ettileT. Edir
nede Belediye reisi t"hri gezmek için 
bize otomobilini tahsis etti. Anvera. 
ten geçerken, Brülueldeki Türk ko~
solosu Türkiyede otomobil seyabatı· 
nin güç olduğunu aôylemiJti. Bu aebep 
le bizde Balkanları geçerek Selaniğe 
ve oradan Beyrut'a citmeğe karar 
vermi§tik. Fakat Belgrada geldiğimiz 
:zaman bir Türk do~tumuz bizi kararı
mızdan caydırdı. 

Asarı atikada mütehanıs değiliz; 
fakat latanbulun aaan atikaaı ve i.bi
delcri kadar BoğazM;i de bizi hayret
te bırakb .. 

Bize Türkiyeyi İyi anlamak için An 
lc:arayı görmek li.zımdır dediler. Biz 
de An karaya gİbneğe karar verdik. lı 
tanbuldan Yalova, Bursa, Eıkişehir, 

Ziraat planı 
Ziraat vekaletinde esaslı 

tetkikat yapılıyor 
ANKARA, 2 - Zirrat Vekale

ti bütün memlekete tamil ve bu
günkü ihtiyaçlara uyğun bir pro
gram üzerinde çalı,maktadır. 

Program daha geni• manasile 
bir ziraat planı teklinde olcakhr. 

Bu plan, Türkiye ekme ve biç
me i,lerinin, ziraat hayvanatı ye
ti•tirme faaliyetinin en son usulle 
re uygun bir dereceye •arması e
saslarını ihtiva edecektir. 

Plan bir defa da ecnebi mütehaa 
swar tarafından gözden geçirile
cektir. Bu it bittikten sonra plan, 
bütçenin verdiği müsaade uisbe
tinde tatbik edilecektir. Diğer ta
raftan Ziraat Vekaleti, sekiz mil
yon hektarı atan ormanlarımız i
:şine de ehemmiyet vermit bulun
maktadır. Ayrıcasu ve sulama i•
leri de yeni ziraat planında mü
him biryer tutacaktır. 

Ankara, Kay.seri, ve Adanaya uiraya. 
rak yolumuza devam edeceğiz. Bizim 
gibi iki cenç kadının yabancı bir mem 
lekette otomobille ıeyahat etmeıine 
hayret etmeyiniz; ben 13 yaırmdan be 
ri otomobil kullanırım ve seyahatleri
mi hep otomobille yaparım.'"• 

rıunsuz ve bir taraflı hareketlerde 
bulunmak için bu meseleyi vesile 
ittiM.ı: f'diyorla.r. Japon hükUmeti 
Mançoukonun iddialarını mühik 
gösterecek tek bir delil göstere
mez. 

" Japon hükUmetinin harbinde
ki aktarma iılasyonunun ifgali, Ja 
por. kıtaahnın nakliye masarifinin 
tediye edilmemesi, himayenin ki
fayetsizliğinden dolayı Çin Şark 
Demiryollarının felaketli vaziyeti 
ve nihayet Sovyet tebaasının küt
le halinde t .. vkifi meselelerine da
ir verdiği izahata gelince, Sovyet 
hüktlmeti mezkfir izahatın 16 Ni
san tarihli Sovyet noktasında mü
badeleli bir tarzda isbatolunan ha 
diseleri cerhetmediğini müphede 
eyler. 

"Sovyet hükumeti, Çin Şark 
Demiryollarmı satmak için müza- · 
kereye amade olduğunu beyan et
mekle, Sovyet Rusya ile Japonya 
rasındaki iyi kom,uluk münase~
ti üzerinde menfi birtesir yapacak 
heı türlü ihtilaf zeminini kaUır
mak hususundaki azmini izhar et
mi,tir. 

"Sovyet hükumetine ait bütün 
va!ı'onlarm Çin Şark Demiryolları 
tarafından iade edilmesi itiraz 
kabul etmez bir keyfiyettedir. Sov 
yet hükumeti Japon hükumetinin 

3 - Fiyatların arttmlmaaL Bu fi
yatlar İstihsal ve nakil muraflarmı 
hiç değilse kapatabilmelidir." 

Pariste bir miting 
PARIS, 2. A. A. - Umumi me

sai konfederasyonu emekçi kitle
re dü,man olanların ve her türlü 
irtica erbabının çevirdikleri do
laplara kar•• protesto mahiyetin
de olmak üzre 21 haziranda Pa
riste bir miting yapmağı kararlaş
tınnıttır. 

500 senelik darülfünun 
POITlERS, 2. A. A. - Poitiers 

darülfünununun bet yüzüncü yıl
dönümü bütün gün büyük ve tan
tanalı merasimle tes'it edilmi~tir. 

Bu merıuime riyaset eden milli 
talim ve terbiye nazın Poitiers da
rülfünununun on be,inci asırda ye 
dinci Charles ile Papa Dördüncü 
Eugene tarafından kurulduğu ta
rihten bugüne kadar geçirdiği saf 
baların bir tarihçesini yapmı,tır. 

bu yolda hareket edeceğini ve Çin 
Şark Demiryolları üzerinde vazi
yetin daha vahim bir fekil alma
sına meydan vermiyeceğini ümit 
eyler 

-

Resmi gazete itilafı neşretti :;el 
ist ı 

ter 'ANKARA, 2 (Tele/onla) - Yunan hükiimetile imza edilen iki 
taraf ticaretinin tanzimi hakkındaki itilôlname bir hazirandan itiba· 

ren meriyete konulması haydi ile icra vekillerince tasdik ve 31 Mayd 
tarihli Resmi Gazete ile nefredilmi ştir. 

cat 

mı 

çı 

Ergani hattı kısım kısım ilerliyor 
se. 
tır 

dı 
gü 

ELAZIZ (Milliyet) - · Eliiziz fİmendifer inşaah ilerliyor. Ergani· 
ye doğru uzatılmakta olan hattın inşaatı ehemmiyetle ilerlemektedir. 
Bu ayın 23 ünde 22 inci kısım da ihale eılilmi1tir, 4 haziranda 24 ün· 
CÜ kısım da ihale edilecektir. Bu suretle bu yolda insasına baslanmı· 
yan bir yer kalmamış demektir. Sofular lstaJtyonunda~ Eliiziz~ gele· 

ha 
ge 
cu 

cek hattın da yakında İnfasına bQf- [anılması beklenmektedir. Evveiki 
gün 23 üncü kısımda bir yarma in- ~aatı esnasında toprak kayarak Je 
vrilmiş ve toprak altında bir amele vefat etmiştir. 

k 

D. Demirgollar müdürü Mersinde 
MERSiN, 1. A.A. - Devlet dem iryolları umumi' müdürü Rilat ve if 

letme müdürü Cemal Hidayet Bey le Amerikalı tarife mütehassısı M. 
Bel Mersine geldiler. Ticaret Odasından iktisadi vaziyet hakkında 
malumat aldılar. Oda kongresi tar alından hazırlanan tarife hakkında 
ki rapor kendilerine verilmiştir. Yarın Adanaya gideceklerdir. 

• 
l zmir mektepleri tayyaresine ad 

ta 

konma merasimi 
IZMIR, 2. A. A. - Mektepli çocuklanmu:ın biriktir.:ikleri para· 

[arla alınan bir tayyareye at konm a merasimi bu sabah saat onda 
Seydiköy tayyare meydanında yap ılmıshr. Sabahın yedisinden itiba· 
ren dokuza kadar trenler mütema diy.;n lzmir mekteplilerini Seydi· 
köye taşımıflar ve halk için de ayr ı trenler tahrik edilmiştir. 

Merasimde vali Kazım ve müstahkem mevki kumandam Hüs· 
nü Paşalarla C. H. F. erkanı, vilayet ve belediye erkanı, şehir meclisi te 
azalan, binlerce talebe ve halk h aur bulunmuştur. t~ 

f;rkek lisesi talebesinden Baha Efendinin söylediği nutku mütea· 
kıp tayyarenin isim yazılı olan kısmım örten örtü kaldırılmlf ve me)~ 
dana çıkan (lzmir mektepleri) alkı~lar arasında okunnıuştur. Kız lise· r 

sinden Saadet H. da bir l>itabe irat etmiştir. ilk mektepler namına kii· ~: 
çük Haluk El.nin ateşin hitabesi sürekli alkışlarla dinlenmiştir. BundOJI 
sonra Tayyare cemiyeti namına Rahmi Beyin nutku ile merasime ni· e 
hayet verilmiştir. Çiceklerle süslen en tayyare ile uÇUflar yapılmış ve 
sevinçle alkı~lanm: ır. Bu münasebetle bugünlerin yaradıcısı olan Bii
yük Gaziye karfı beslenilen sarsılmaz minnet ve şükran hislerinin iı· 
hanna sebep olan bu güzel günü iz mirliler heyecan içinde geçirmişler· h 
dir. 

• 
gecesı 

• 
lzmirde çiçek 

y 

IZMIR, 2. A.A. - Karşıyaka Türk birliği talebesinin iştirakiyle 
Halkevinde bir çiçek gecesi tertip edilmiştir. Talebelerin yaptıkları 
revü/erle sabahın altısına kadar d evam eden bu çiçek gecesi çok ne
;;eli ve nezih olmuştur. 

v 
g 
k 

Dün 200 e naf toplandı 
v 
y 
l 
ti 
g Bu toplantıda esnaf kendi arasında 

hasbühallerde bulundular ı · 
ğ 

E•naf cemiyetlerine mensup heyeti ı 
idare reis ve azalarının görüşüp tanışa· 
rak meıleki hasbihallerde bulunmaları
nı tem.in etmek ve cemiyetlerin ilerile
meıi için alınan tedbirlere dair izahat 
vermek üzere E~naf cemiyetleri ınüra. 
kabe J.uro•unun davetile Beyoğlunda 
Bursa sokağında Musiki sanatkal'ları ce 
miyeti hinaıında dün öğleden sonra u .. 
mumi hir toplantı yapılmııtır. Bu top
lantıya şehrimizde bulunan bütün Esnaf 
cemiyetlerinin reisleri, umuıni k&tipleri 
ve heyeti idare azalarından müteşekkil 
olmak üzere iki yüz yirmi kisi iıtirak et-
miştir. . . 

Toplanbda güzel bir konser ve~.ıldık 
ten a.onra Esnaf ce.ıniyetleri bat murakı 
bi Kadri Bey umumi toplantılaı:m. esnaf 
için faydalarını anlatarak şebrımızdeki 
Eınaf cemiyetlerine mensup bütün ua
nın ,imdilik ayda bir defa yapılmakta O· 

lan hu içtimalara. ittiralı: etmeleri temeo 
nisinde bulunmuttur. 

Kadri Beyden sannı Bideıik cemiyet 
ler büroıu hukuk nıiioaYİri A vuluıt Ehil 
oğlu Zeki Bey _.fından eınaflığm ta-

Almanyada İşsizlikle 
mücadele 

BERLIN, 2 (A.A.) - Voilff ajan
ımdan: 

Gazeteler iş~İzliğe kartı mücadele 
mak•adile neşreaılen mühim kanundan 
uzun uzadıya habaetmdrte, l.u kanunun 
esaıh değerliğine dikuti cekmektedir. 

Gazeteler, çiftçileri bOrçlanmaktan 
ve borçlanndan kurtarmak için yapılan 
bafP bir kanunun da Alman iktıaadi
yatının canlandırımaaına doğru atılmq 
bir adım te,kil ettiğini yumakta müt
tahittir. 

Nolkiıche Beobachter gazetesi bu 
yeni kanunu Baıvekil M. Hitlerin iısiz
liğe k..'lr'ı umumi bir taarruzu olarak 
anmaktadır. 

Sokal Anzeiger gazetesi, Çalışma ve 
it imkinla"ı bulmak için vücud,.. getiri· 
len programın Salt dfthili piyasaatnın 

esası Üze!"'İne kurulmuı oldui·.ınu, hariç 
ten gelen teıirlerin, bu sağlam temel aa 
yesinde, hu progr#lmın muvaffV.:iyet Ü· 
zerinde hiç bir nüfuzu haiz olamıyacağr
nı bilhassa kaydetmektedir. 

Bu gazete, yazısını fu suretle bitir
mqtir: 

"Milli hükUmetin programı daha ev 
velki hükumetlerin aldıkları tedbirler
den işte bu noktı>clan ayrılmaktadır. 

E-ki hükumetlerin kararlaştırdıkları 
tedbirlerde beynelmilel te•irler her za· 
man a.? çok heıa~ lcablmış ve nazara 
alımnış bulunuyordu." 

rihçeıi hakkında faydalr bir konferaıo' 
verilmittir. Zeki Bey, hqer tarilıiıı.~ 
esnaflığın ne •uretle doğmuı ve ne gr~ 
safhalar geçirmiı olduğunu, muhtelif ~ 
bölümlerinin ne suretle tee11üı ettiği~ 
her devirdeki esnaf derneklerinin tıı"' 

olduğu buyrukları anlatmıfbr. Bun.ı.' 
aonra Türklerin bu güne 'kadar vücuıl' r 
getirdikleri esnaf tqekküllerini me~ıı~ r 
bahıederek dernekler, loncalar, gedikld 
ve bunların pirleri, şeyhleri, ki.iıyal.a'! 
at--lara, s•.ndıklan ve •aİr ananeleri b..- Y 
kında beyanatta bulunmuştur. P 

Bundan hatka bu eonaf derneklerİJIİI! 
gitgide naaıl birer, birer dağıldığını aJI" 
latnuş, cemiyetsiz, derneksiz zümrele' b 
rin hic bir zaman inkisaf edemiyecekll' t 
rinde.;, her zümrenin-kendi vemiy~ y 
alakadar olmaımın medeni n içtimai "'° 
vazife olduğundan bahıetmittir. 

Bundan sonra gedild ... hakkmıb ~ 
nalraplı hasbiballer yapılmq ve bat ""': 
rakip Kadri Bey ıediklerin tarihi malıl' 
yeti hakkında faydalı malUınat verrnif' 
tir. 

Silezyadaki Yahudiler ~ 
CENEVRE, 2 . A. A. - Yuk•· ~ 

rı Silezyadaki yahudi ekalliyeti me G 

selesini tetkike memur •e 3 hukıı' s 
B 

çudan mürekk!'!P olan komite bel T 

Yahudilerin gönderdikleri istid• 
üzerine M. Leıter tarafından k•' ı, 
leme alman rapor hakkında Al· m 

man murahhas heyetinin ileri s\il' 
dii.ğü ibtirazi kayitleri kabule de- T 

ğer mahiyette bulmamıtbr. R 
~ 

F ransada bir yasak T 

PARIS, 2 <A.A.) - Poliı müdürlİİ' p 

ğü şehir •okaklannda faşistlik aleyhiıf' L 

de her hanl!'İ bir nümayiş yapılmaaııı' N 

yasak etmiıtir. 
Polis müdürlüğü Fransız kanunlart' 

mn idaresi altında iıtifade ettikleri ı"' 5 
niş bir miaafirpenrerliğin icap ettirdi$' 
vazifelere ecnebilerin her halde riyael 
ııöstermeleri lazım geldiği huausuna eli 
dikkati çekmiştir. 

Bir milyon zloty yandı 
LOÇ, 2. A. A. - içinde birka{ 2 

iplik fabrikası bulunan 3 katlı 
bir bina çıkan bir yang;n neticesifl 

de harap olmu,tur. 
2 

Maddi zarar bir milyon zlotf 
tahmin olunmaktadır. 



Kabrla seyahat 
Yirmi otuz kişilik bir kafile e

:;ekle Avrupa seyahatine ç · .mak 
istemişler ve kendilerine yo. gös

•fıi termesi için (Turing klüp)e müra

a· caı.t etmişler. 

11 Beynelmilel bir teşkilata bağlan-

er• 

le 

mıs bulunan Turing klüp bu eşek· 
çi kafilesine şu cevabı vermittir: 

- Bizim teşkilatımız otomobille 
seyahat edenler için hazırlanmış
tır böyle bir eşek kervanına yar
dım edecek ahır, palan yem ve
gübre tesisatı ile alakmız yoktur! 

* * • 
Avrupa ile teması artırdığımız 

halde çul ve step hayatından vaz 
geçmek istemiyenlerin hala mev
cut olduğunu görüyoruz. Bu eşek 
kafilesini teşkil edenler eğer Ame
rikanvari bir maskaralık fikrile 
hareket etmiyorlarsa bu teşebbüs
lerini hamirru halk suretinde ka
bul etmek lazımdır. Bu takdirde 
onlara gösterilecek yol Avrupanın 
as.~al~ caddeleri değil, Şeceristan, 
Kurdıstan, Dağıstan gibi şark u-
fuklarıdır. 

Gariptirki mucit ve kaşif diye or-
taya çıkanlarımız Con Ahmetlik
ten ileri gidemedikleri gibi böyle 
turister diye böy gösterenlerimiz 
de katır kervancısı olmaktan kur
tulamıyorlar. 

Bu mevsimde Avrupanm her kö
şesinde büyük turizm hareketleri 
başlar. Fraosada iki büyük gaze· 
tenin ve beynelmilel turizm heyet
lerinin tertip ettikleri uzun otomo
bil seyahatleri oluyor. 

Fransa turu, cenubi Avrupa tu
ru gibi iki üç yüz otomobilin işti
rak ettiği bu müsabakalar büyük 

bir zevk ve muvaffakiyetle devam 
ediyor. 

Seyahat için saatte yüz elli, iki 
Yüz kilometre yapan otomobillerin 
İcat edildiği ve her işin makine ve 
motorla yürüyeceği bir sürat ve 
hareket devrinde katırla eşeğı 
Yan yana katarak otuz kişilik ker
van halinde Avrupa içine dalmak 
gülünç olmaktan çok ileri bir mas
karalıktır. Bu katır kafilesinin bo
Yurılarında çıngırakları, alınların· 
da mavi boncukları, başlarında kıl 
heybeleri, ayaklarında demir nal
ları ile cilalı parke döşeli Paris bul
varlarından geçerken her adımda 
yerlere öbek öbek te gübre bırak
t!k_larını bir gözünüzün önüne ge
tırın: _'f ':; bu kervanın Türkiyeden 
geldıgını Parislilere .. 1 • 

B"" .. k soy eyın. 

1• uyu zafer ve muazzam inkı
_apla kazandığımız medeni varlı
gı bu otuz katırlı kervan bir günde 
ınehvedebilir. 

Burhan CAHIT 

Ayasofya mozayikleri 
M. Witemur Ayasofya moz~yik 

!arını meydana çikarmak üzre tek 
rar ise başladığım Müzeler ida
resine bildirmiştir. 

M~zeler mi~rı Macit Beyin rİ· 
Yasetınde bir heyet Ayasofyada ya 
pılaE ameliyatı tetkik etmiştir. 

h bba odası binası 
Etıbba oda.ı eaki n·· 

b · k d UYUnu urnurniye ması artısın a Yeni 1 . 
tesellüm etmit"'ir. Burada" bınan bınayı 

' azı tad"l" Yapılacaktır. ı at 

1 BORSA 1 
(1§ Bankasından alman cetveldir) 

1 HAZİRAN 1933 
Akşam 

istikrazlar 
lıı.tikraz dahili ku

Fiatları 

S Tahvilat 
Ergani 

ponıuı: 96.SO Elektrik 
1933 İatikrazı 19.45 Tram•ay 
Şark d. yollan 2.80 
D. Muvahhide Sı,25 Tünel 
Gümrükler 5 75 Rıhtımı 
Saydi mah; 7'_ Anadolu 1 
Bağdat 11:1s ,. ili 
T. ••keriye 7,75 me•ail 

ESHAM 

19,40 

18,25 
44.40 
46.25 

55.40 

1, Ba.nka,1 Na. t B , 
ma 9 45 t omontı 21,10 

H T • 1 T erko, kupo"· 11 Rml 1ne 9 50 
" Müe••is io2 •~z 29,:ıo 

clnlu Hisse 25,ıo ~~;erıt: 12,20 
mvny 51.30 po~a:~ eı. ko· . 

~ ·· 3,55 ş k 2oP.O 
.e11 , 5 "" dey. 2.20 

$ır. harıye 1 ·- B.,ı,a. 
2 

SO 
T eleforı 13.- Şark rn · 

ÇEK FIATLARc;a 2085 

Pat"İ:a 12 06 ! Prağ 
Londraı 110.- ı Viyııı.na 4 !~~1 ı Nüyork Sô.35 J\ .. Jadrit si;4 .2.tt 
Milano 9.13.88 Berlio 2,Ô~ 

.. Brüksel 3.40 Vıu·toT• 4~lS 
Atine. ~ 80,20 Petlo 3,75,25 
Cenevre 245 ~O Belgrat 3S 

1 Sofia 68.29 Bükr•' 79,BS 
A.rnaterdam ı 18 Moakova 10.90,7~ 

N U K U T (Satış) 

KuTut S Kuru4 

-ı 
-20 E. Fran•ız 165.· 1 Şilin, Av. 24.-

l İaterlin 710,5 1 Pezeta 17.-
1 Dola.r 177 1 Mal"k 49.-

20 Liret 215 1 Zeloti 24.-
20 f. Belı;ika 

115 i 1 Penga 33.-
20 Drahmi -.:: l 20 Ley 23.-
20 i. laviçre 20 Dinar 55.-

O Leva 26.- 1 Çernoveç -.-l Florin 85.- 1 Allln 935 21 Kur. Çek 120 1 M .. ciJiye 33.-
Banknot 2.-

Ekonomi 

Dolar 
Amerikada enflasyon ve 

altın kaydı meselesi 
18 Nisanda Amerikanın altın esası

nı terketmesini takio eden haftalar zar
fında dolar kıymeti,;den % 14 kadar 
kaybettikten •onra o seviyede sa1>it kal
mıştır. Daha fazla sukut etmesinin ise 
Mr. Rooıevelt'in, enflasyon ve ziraat ka
nunlan ile kendisine ve•ilen salahiyeti is 
timal derecesine bağlı olduğunu yazmış 
tık. 

O vakitanheri Mr. Roosevelt verilen 
salahiyetleri hiç kullanmamış ve enflas
yon yerine deflasvon başlamıştır. 

Altın esası terkolunduğu gün - 18 
Nisan - Aınerikada tedavülde bulunan 
banknot, Federal ReZf'""V not ve müma
sil tediye va•ıtala<s yekilnü 6.068 mil
yon dola"a baliğ oluyordu; o vakittenbe
ri 5.852 milyon dolara düşmüştür. Bu 
tenezzül oldukça mühimdir. 

Ticaret ve sanayiin bankalardan is
konto talepleri gitgide azalmakta ve 
lombardaj da tenakus etmektedir. Ban
kalann piyasadan külliyetli miktarda 
hazine tahvilatı mübayaa etmek sureti
le tüccann elinde işe kullanabilecekleri 
para miktarını arthrn:ak hususun~~ ev
velce yapılmış ve ~demi muvaffakiyetle 
neticelenmiş ol~n tecrübeleri ise tekrar 
etmeleri mü~küldür. 

Bakalım M~. Roo•evPlt önümüzdeki 
haftalar UJ!'fında ne yapacak .• 

~ ~ ~ 

Evvelce bu sütunlarda Amerikanın 
bilumum mukavelelerdeki altın kaydını 
refederelc borçlan bali hazn- kıymeti ü
zerinden ı:...nknct ol3rak tediye edilmesi 
ne müsaade P-tmesinin kuvvet)P- memul 
olduğunu yazmıştık. Bu tahminimiz ta
hakkuk etmiş ve Mr. Roosevelt ahiren 
hükumetin, mukavelelerdek.i altın kay
dını tanmııyacağını bildirmiştir. Bu ka
radan hariçte, "ilhasa Alman maliyeci
leri memnun olmuılardır. Çünkü Alman 
hükumeti, belediyeleri •ıe bankaları ha
riçte alım dolar Üzerine külliyetli mik
tarda borcu bulunmaktadırlar. Bu ka
rardan, m~hdut mirtarda Türkiye de is
tifade edec<ktir. 

~ ~ 'f. 

Hilanda Florini lıaJ.:kmda ciban bor
sasında bir müddet hüküın süren endi
şeler gitgide bertaraf olmaktadır. 

Necati Çakıroğlu 

Afyon ihracı durdu 
Afyon inbisan bakkmda kanun mu· 

cibince tüccar elindeki afyonlann ihra
cının men'i hakkında verilen müddet lk 
lısat Vekaletinin teklifi Üze.-İne Meclis
çe 1 Haziran tarihine kadar temdit edil 
mi,tir. 

Bu müddet Çarşamba ak~amı bittiği 
için Gümrük idaresi Persembe sabahın
dan itibaren tüccar afyo;. ihracını dur
durmuştur. 

Miıamafih, yeni lktısat Vekaletine 
bağlı uyuşturucu maddeler inhisar ida
resinin te•kiline ait kanun Meclisten 
çıktığı için vaziyet bu giinlerde yeni 
şeklini almış olacaktır. 

Arpa ihracatımız 
Arpa, •on iki sene içinde ihraç malla 

nmız İt:in müstesna bir mevki almı§hr. 
931 senesi Tü~k arpacılığmda harpten 
eveldenberi bir ı:lönüm noktası olmuş 
ve memlekete senevi üç, dört milyon li- J 

ra temin eden bu madde bir muvazene 
unsuru ola•ak ke1>ul edilmiye başlanmış 
tır, 

Son bir kaç aydır arpa fiatlerinde bir 
durgunluk görülmektedir. Bu durgunlu 
ğun nihayet hu ay içinde dünya arpa 
rekabeti hakkında yapılacak tahminlerle 
beraber zail olacağı muhakkak gürül• 
mektedir. 

Ticaret borsasının neşrettiği 932 yıl
lığına nazID"an~ 932 arpa ihracatımız 
89.218 tondur: Bu vaziyete göre arpa 
ihracatımız "i• vıl evelki hızım muhafa
za ediyor demektir. 

Son ür senelik arpa ihraç vaziyetimiz 
şudur: 

1932 
1931 
1930 

89.218 
91.168 
6.184 

3.458.333 
3.472.258 

283.785 

aşa~~~ "'.ne baflıca şu memleketlere 
tık: nııktarlarda ihracat yapmış-

Almanya 624 30.246 
Belçika • 23.173 961.658 
Fran~a ıs.o83 67 .\ ,

8 Ingiltere 6.258 233_
455 tıaıya 12.133 511.778 u. R. s. s. 52 ı.118 

Yunanistan 4.121 160.750 
Filistin 6.M4 232. 724 
Hindistan 50 2.050 
su~iye 9.323 255.990 
Mısır 1.914 72.261 
Diğer memleketler 9.034 315.133 

Kaplumbağa çiftliği 
Tica,et odası. tetkikat şubesi, mem

leketimizde kaplumbağa yetiştinneğe 
müsait rmntakalar hakkında tetkikatına 
devam etmektedir. 

Verilen malumata göre Küçükçek· 
mece civarında fazla miktarda kaplum
::~a bulunmaktadır. Burada bir kaplum 

la çiftliği teşkil edilecek olursa bol 
;'" tar~a ihracat yapacak derecede kap 
Uinbaga elde edilecektir. 

işlemeli terlikler 
l' t s~.n zamanlarda Amerikadan işleme-
1 er ıklere karşı talep artmıştır. Ticaret 
odasının yapbğı bir hesaba ıröre yalnız 
!l"eçen ~afta. İçinde Amerika;a 300 kilo 
ışlemelı ~erlik gönderilmiştir. 
. Vaktiyle Amerikaya islemeli terlik 
ihracatımız mühim bir yekuna baliğ o-

Belediyede 

Kilo esası 
Artık İstanbula semiz 

hayvan gelmiyecek 
Şmdiye kadar mezbahada rüsumun 

kilo Üzerinden değil, hayvan Üzerin
den alınması, celepleri, lstanbula bep 
fazla semiz hayvanlan göndermeğe 
sevkediyordu. Bu sebepten Anadolu
nun bir çok yerlerinde, bilhassa Erzu 
rumda köylünün elinde ziraat ve daw 
mızhk için çok cılız ve zayıf hayvan· 
lar kalıyordu. Bu bal umumi şikayet· 
leri davet ettiğinden mezbaha Tesmi
nin kilo üzerinden alınması kararlaş· 
tırılmıştrr. Karaağaç mezbahasında in 
şa edilen ve havai hat ile naklolunan 
hayvanatı tartacak basküller yakında 
bitecek mezbaha resminin kilo Üzerın 
den alınmasına ba~landığı zaman ta
cirler İstanbula semiz hayvan getirmi 
yeceklerdir. Esasen üç aydan beri hay 
van borsası da heyeti vekileden verilen 
bir karar üzerine evvelce hayvan ba
tından aldığı binde dört yerine kilo 
batından beş para borsa resmi alma
ğa başlamak suretile kilo esasını ak
bul etmiş oluyor. 

Seyrüsefer işaretleri 
Belediye ve Türkiye Turing ve oto· 

mobil klübü evvelce anlaşıldığı şekil
de beynelmilel •eyrüaefer işaret!erini 
sebir hudutları dahilinde muhtelıf yer 
İere koydurmağa ba§lamıştır. Beyne! 
milel seyrüsefer işaretleri 35 muhtcl~f 
şekildedir. Şimdiye kadar 25 mu~tehf 
yere bu işaretler konulmuştur. Bılhas
sa Maslak yoluna, Kadıköy ve Yeşil· 
köyde dıt şooelere, istiklal cadde~i, 
Galata ve Eminönünde mühim geçıt· 
!erde direklere bu işartler konulmU§· 
tur. Daha bir çok yerlere bu beynelmi 
lel işaretler konulacaktır. Altıncı şu
be bu işaretlerin şoförler tarafından 
öğrenilmesine itina edecektir. 

Yangına karşı bol su 
İtfaiye Terkos mualuklarınm suları 

kafi gelmediğini nazarı dikkate ala
rak evlerde, büyü!< bahçelerde ve sa
ir yerlerde kuyu, sarnıç, havuz, çeş· 
me, bül8.ca yangını söndürmek için ne 
kadar istifadeye kabiliyetli su mem
baları varsa hepsinin yerlerini birer 
birer tayin ve tesbit ile harita Üzerine 
işaret etmiştir. Terkos musluklarından 
başka yangın zuhurunda istifade edi
lecek olan bu su membaları dört bine 
baliğ oluyor. 

Kanlıkavak suyu 
Boğaziçindeki Kanlıkavak suyu E

mirgina indirilmi§ti. Son zamanlarda 
bir zat Kanlıkavak suyu membaının 
kendi arazisinde bulunduğunu iddia 
etmiş, bedava surett~ akıtılm~smı 
doğru görmemiş, beledıye aleyhınde 
mahkemeye müracaat etmiştir. Bele
diyenin noktai nazarma göre bu su 
senelerden beri halka mahsus olarak 
umum tarafından istihlak edildiğinden 
şahsi tasarruf iddiaları varit görülme
mektedir. 

GUmrUklerde 

Bir ihbar 
Gümrük idaresi zabıta ile müş

tereken yeni bir ecza kaçakçılığı 
tahkikatile meşgul olmaktadır 
Kaçakçılık ihtisas mahkemesine 
ve ihtisas müddeiumumiliğine ih
bar edilmiştir. 

İhbar üzerine tahkikata geçil
mi~ ve b!l işle alakadar olmaktan 
maznunen bazı kimselerin ifade
lerine mürac~t edilmiştir. lstiç
vaplar devam etmektedir. Tahki 
katın şu b>iinlerde bitirilmesi bek
leniyor. 

Kısa haberler 

* Avrupa müzelerini tetkik için 
bir ay evvel Avrupaya '!iden a~n a· 
tika müzesi müdürü Azız Bey bırkaç 
güne kadar dönecektir. 

* Mısır Kral hanedanına mens~p 
Prenses iffet Hf. dün Ege vapunı ıle 
lskenderiyeden şehrimize gelmiştir. 

* Tapuda teşkil olunan yeni iskan 
bürosu işe başlamıştır. 

* Üsküdar Tapu idaresinin Üskü
dara nakli temmuza kalmıştır. 

* Tapu ve kadastro kadrosunda 
bazı tebeddülat olmuştur. lstanbulda 
ki memurlardan birkaçı ta§raya tayin 
edilmiş ve dört beş kişi açıkta kalını§ 
tır. 

* Kadastro heyetleri ellerinde bu
lunan işi bitirmediklerinden Haziran 
da yeni poatalar işe başlayamamıştır. 

luyordu. Son bir iki sene i~inde i!t1eme .. 
li terliklere karşı rağbet azalmı§lır. 

Amerikada işlemeli terlikler balolar
da kullanılmaktadır. 

Oktruva kalkınca 
Kahve tacirlerinin söylediğine göre 

oktruvayı kaldıran kanuna na• 
zaran kahve okkada üç buçuk kuruş da 
ha a,7,. resim verecektir. 

Pirinç ckkada bir kuruş fazla resim 
verecE ktir. 

Çay rcıtminde evevlkine nisbetle hiç 
bir fark o!mıyacaktır. 

İST ANBULDA GEZİNTİLER 

Beykoz Parkında bir gece 
Birçok aileler, buraya yemeklerile bera

ber gelip geç vakte kadar kalıyorlar 
Bana her rastlayı§ında sorar: 
_ Emirgina ne zaman geliyorsun? 
Ben de sık sık vadederiim: 
_ Bu cuma •.. bu cuma olmazsa ge

lecek cuma··· 
Nihayet, geçen. ~ün,. şe:,tanın .. ~r.~

ğmı kırdım. Şimdıkı a~ıle Ulukoy !'~ 
meşhur çınarlı kahvesınde bana evını 
tarif ettiler: 

_ Orta böylu bir parça zayıf ... ga-

zeteci? ... 
_ Evet, ta kendisi .•• 
_ Şu kö§eyi kıvırın, hemen oracık· 

ta.Kapıyı kolaylıkla bulduk. Fak~t 
bizim ahbabı bulamadık. Kar§ı . evm 

m. den bir hanım seslendı: penceres . . f d. 
_ Onlar, konıya gıttıler ~ en ~·· 
Bizim arkada§m keyif ehh old~gu-
b·ı· ·m ama günün bu saatmde nu ıırı , 

ı evden çıkacağını da doğrusu umma-

! T abii bu haberi alınca ben de 
mı§ mı. 

korunun yolunu tuttum. 
B"r dönemeç .. küçük bir dönemeç 

dah: .. nihayet koru .. Hidiv İsmail pa· 

şa Korusu.. . d"kin 
Vaktile hiç §Üphe yokki ~un ~ -

den ağaçlan çok daha -~ık, __ golg~sı çok 
daba geniş, fakat bugunkü hali de 

.. 1 Cuma giinü oldu mu anlaşı· guze ..... d"" 
lan bütün Uluköy balki bu ko':°y~ . o-

k ·· ı·· r Her ağaçm altında bır çılın· uuyo. 1 .... d b' 
gir sofrası.. Çayır ar ustun e ogaza 
karşı bir cünbüş ~i ?!burs~. b~ ;~dar o
lur. Korunun ötesmı . ~nsın~ o a§m~
• kit kalmadan hızım Hıkmet Mu-ga va . • k d 

"f .. ··me ili•tr. Aaradıgun ar a a§ .. 
nı gozu ~ . . . .. ? 
fakat, nasıl vaziyette bılır mısm ... ız. 
kundaktaki çocuğunun salıncagını 
sallarken .. 

Uzaktan selam aldım: 
_ Kolay gele hazret ... 
yerinden sıçrayarak kalktı: 
_ yahu .. Gelecektin de bir haber 

yollamak yo!< mu i~i ! 
_ Böyle•• daba ıyı ..• 
_ Böylesi daha iyi ama, ben hazır

lıksızım .. 
_ Aldırma canım .. 
_ Aldınnamak mümkün mü? miaa-

firi ağırlamak lazım .. 
_ Ben yemek yedim de geldim .. 
-Ya, şey ... 
..:::Buraya kadar gelmişken iki ka

deh te mi içmezsin?. 
Bayağı keyfi kaçmıştı. Sorduğum 

4"Ylere cevap bile vennez oldu. Şöyle 
bir kaç dakika bik faline, bikleri var· 
dır. Daldıktan sonra ellerini çırptı: 

- Dur l Hatınına bir şey geldi .. 
- Hayırdır inşallah •• 
- Seninle Beykoza gideceğiz! 
- Ne yapacağız Beykozda ... 
- Gezip eğleneceğiz .. yiyip içece-

ğiz .. 
- Yoksa, sen evi Beykoza mı nak· 

!ettin? 
_ Hayır, canım .. Beykoz par~ 

sahibi Cemil Bey, ne zamandanberı 
davet eder, durur .. Bugün tam sırası .• 
Beraber gideriz. b 

- Jyi ama, davet edilen sensin. en 
değilim! . 

- Zarar yok, ben de senı davet e-

diyo~~· 
Guldum: "b" b" 
_ Tavşanın soyunun soyu ~· 1 ız 

de misafirin mi&afiri mi olacagız? 
Acele acele sordu: 
- Saatin kaç? 

Pollet11 

Azılı sabıkalı 
Polis saklandığı evi 

bularak yakaladı 
Vefa civannda muhtelif bırsızhklar

dan ıraznunen Haydar isminde birisi 
bir müddettenberi zabıta tarafından a
ranmakta idi. Tahkikat neticesind':. Hay 
dann o civarda bir evde saklandıgı an
laşılmış ve kendisi yakalanmıştır. 

Tahkikat geniıletilince Haydann ev
velce Beşiktaşta zabıtaya hakaret ve 
polise karsı silah atmak su~lanndan do
layı wahk~e tarahndan yedi ay hapse 
mahkum edildiği anlaşrlnuş~r. Azılı ~a
bıkalı evrakile beraber Adlıyeye teslim 
eclilmiştir. 

Kahvede cerh 
Kahheci Aziz isminde biri kahvesin

de rakı içmiş ve kendisini kaybederek 
müşterilere çatmağa başlamıştır. Bu Si· 

rada Nuri isminde birisi daha kahveye 
gelmİ§ ve Aziz buna da çatımştır. .. 

Bu yüzden Nuri ile Aziz arasında b~ 
yük kavga çıkmıştır. Bu kavgada mıı· 
vazenesini büsbütün kaybeden sar~oş 
Aziz bir bıcakla Nuriyi sırtından agır 
surette yar~hyarak yere sermiştir. Ke: 
mikleri parçalanan Nuri fazla ~n zay; 
etmiş ve ifade veremiy_ecekkalbdırmlıı:dş· 
C h hastahanesıne 

erra P'.'~ bl"k dedir. Sarbo§ 
br. Nunnın hayatı te ı e 
Aziz elinde bıçağile beraber yakalannu§ 

tır. 

Otomobil ve motosiklet 
müsademesi 

Dün Çarşıkapıda bir otomobil m'!· 
tosiklet müsademesi olmu§ ve lsmaıl 

- Dördü çeyrek geçiyor! 
- Hadi, durma .. vapura yetişelim .. 
Gelin de siz §U kısmet denilen şeye 

inanmayın~ Niyet "Uluköy,,e iken kıs .. 
met bakın nereye imiş? .• 

$ * * 
Beykoz parkının kapısında, Cemil 

Bey, bizim Hikmet Münifi görünce; 
- Ooo.. Dedi, seni hanig nızgi.r 

attı buraya? Ve biç tanımadığı halde 
beni de ayni neşeli çehre ile karşıla· 
dı. Cemil Bey, tam İ§ adamı ... 

Parkın gazino kısmına da, kom 
kısmına da yetişiyor. Kapıda kalaba
lık bir gurup gördü mü, hemen karşı
lamağa çıkıyor. Kendi yetişemezse a· 
damlarına emir veriyor: 

- Koşun •• karşılayın .. buyurun, de
yin!.. 

Park ta ne park ya .. adeta yalancı 
cennet! 

Ben, bir aralık, ağaçlar 
hayran hayran dola,ırken; 
Münife: 

arasında 
Hikmet 

- Azizim, dedim, burası park de
ğil, adeta balta girmedik bir onnan .• 

Cemil Bey onun yerine cevap verdi: 
- Balta girmemi~ ama, insan eli 

girmit beyim ••• 
Ve parla tanzim için sarfettiği e

mekleri anlattı. 
Cemil Bey, çok mütetebbis bir a

dam ... Beykoz park ve gazinosunu, 
halkın her amıf tabakası için ucuz bir 
mesire haline koymak, küçük bir du
huliye ile herkes yemeklerini de be
raber getirerek buraya geliyor. Akşa
ma kadar parasız pulsuz eğleniyor. 

Cemil Bey; mekteplileri parka fena 
halde dadandrrmı§. Her gÜn bir mek· 
tepli kafilesi, Şirketihayriyeden ~usu
si bir vapur kiralıyor buraya gelıyor. 
Yemeklerini, açık havada yiyor, geç 
vakte kadar eğleniyor, sonra da güle 
oynaya dönüyorlar. _ 

Manzara, hava, itibarile boğazın 
en güzel yeri sayılan Beykoz, ~u park 
sayesinde cuma günleri şenlenıyor. 

Cemil Bey, parkı gezdirdikten son
ra bizi gazinosunda bir akşam yeme
ği' yedirmek nezaketinde bulundu. 

Son vapura kadar, ne§elİ bir kaç 
saat geçirdik. 

Beykoz parkında Abrabam pa§a 
zamanından kalma köşkler bala du
ruyor. Fakat ondan çok sonra yapılan, 
kumar salonu harap bir halde .• 

Cemil Beyin, anlattığına g?re bu 
ormanın bulunduğu yere vaktıle ar
pacıçiftliği derlermİf. 

Abraham paşa, burasını ucuzca at"• 
pacı zad~lerden satm alarak orman 
haline koymuf. . . 

Park, uzun seneler bu ıh!'yar f'.r: 
meni paşasının maliki.nelerınden bırı 
olarak kalmış. 

Sultan Aziz öldükten sonr": d~ her• 
nasılsa hazinei hassaya, hazıneı has
sadan da asri sahibi olan millete geç-

miş. d"k Cemil Bey, bize bu izahatı ver ı -
ten sonra: • 

_ Ne yapalım .• Dedi, elden geldı
ği kadar çalıfıyonız. Mamamih, ben· 
de bu ucuzculuk, balkte bu parasızlık 
varken nasıl olsa ekmeğimizi çıkara
cağız! .• 

M. SALAHADDiN 

Maarifte 

Müsamere 
F eyziati lisesinde dün talebe ta

rafından bir müsamere verilmittir. 
Müsamereye İstiklal marşı ile bat 
alnmış, fantezi danslar ve milli 
bazı oyunlar yapıldıktan sonra 
" Rüyade Adalet " isminde 3 per
delik bir operet temsil edilmiştir. 

Y avrularm gösterdikleri muvaf 
fakiyet takdir edilmiştir. 

Mektep tenezzühü 
Eyüp orta mektebi son sınıf talebe

si dün hocalarile berabeı· Boğazda bir 
gezinti yapmıılar ve akıama kadar eğ 
lenmişlerdir. 

Efendi isminde birinin bacağı ezilmiş 
tir. lsınail Efendi 165 numaralı mo1~<>~ikletile Beyazıt istikametinden ge ır .. 
ken Çarpkapıda birden bire "dkar§ı~ı-

M fendinin 1 areaın 
na toför uammer e kını br 
deki 3469 numaralı kam>:0

'.' ç~ •. ş1 . · 
Her ikisi de istikametlerırud egı.~tıhr_-

, k"t b Jamadıklarm an mu ış 
megevaı u 1 d B • .... 1tü .1 çarpışımt ar ır. u çar 
hır guru ı·c~;inde İsmail Ef. nin ba-
pı~ma ne ı 1 Y 

... '"'ır surette yara anmışbr. ara-
cagı ag k !dır 1 it derhal haatahaneye a ı mıf, ŞO• 
för yakalannuttır. 

Haslandı 
' 

Saınatyada oturan Sultan isminde 
bir kadın o civarda bulunan lastik 
fabrikasından bir teneke kaynar su 
almıştır. Sultan çamaşır yıkamak için 
aldığı bu suyu evine götürürken yolda 
ayağı kayarak yere düşmÜ§ ve teneke 
üzerine devrilmiştir. Kadıncağız bu 
yüzden vücudünün muhtelif yerlerin· 
den yanıp başlanmıştır. 

rtıcLE~ 
Bulaşık bahsi 

Salcın politikadan bahsedeceğim 
sanmayın. Vakıa o da bulaşık şeydir 
ama ben alellade bizim bildiğimiz bu
laşıktan bahsedeceğim. 

Bir aile. Bey, barum ve çocuk. Bey 
hanımı, hanım da beyi seviyor. iki gÖ• 
nöl bir olunca samanlık seyran olur 
derler ya! Hannn her işi görmiye razı. 
Zaten görüyor da. Li.kin bulaşık yı· 
kamak birinci zıttı. O herkesin ağzı .. 
na girmiş çıkmıt kaşrldan, elalemin 
önünden kalkım§ yağlı tabakları yı· 
kamak yok mu? ona tahammül ede
miyor. Bey, hanımın bu zafını biliyor. 
Eh karısını da seviyor. Hizmetçi tut .. 
maya da bu buhran zamanında pek 
imkan bulamıyorlar. Hanım bulaşık 
yıkamaz, hiçmetçi de tutulmazsa, ta• 
haklar, kaşıklar, çatallar yağile dur· 
maz ya! ... O halde evdeki üç kişiden 
hanım yıkamaz, çocuk yıkayamaz. 
Kim kalır? bey. Evet! Evin derliği dü· 
zenliği için bıılaşıklan bey yıkamakta· 
dır. Hanım beyinin yaptığı bu feda 
karlığa akrşı müteşekkirdir. Minnet
tardır. Ama akşama kadar dairede 
çalışıp sonrada evde bula,ık yıkamak 
ta beyin hiç hoıuna gitmemektedir. 
Lakin ne çare? 

Bu küçük ailenin hizmet hayatı böy 0 

lecu wıı_wni idetlerin hil.ii.fma ve evin 
seklik aleyhine olarak taksim olun
mu§tur. Aceba bü tek bir vaka mıdır? 
bunu bilmeyiz. Lakin hakiki bir vaka 
olduğuna şüphe edilemez. 

Günün birinde bey, arkadaşların· 
dan birile dertleşirken lakırdıyı bula· 
§ık yıkamaya getirir. 

- Lakin bulaşık yıkama gür, bir 
§ey olmalı .. 

- Ne söyliyorsun birader. Güç te 
liif mı? •. Berbat şeydir .. 

- Ne biliyorsun?. 
- Ne bileceğim. Evde bulaşıkları 

ben yıkarım. Bizim hanını tırnakları 
ve elleri bozulmamak için bu işi bana 
vemıiştir. Ben de in.bul ettim. Ne ça
re karde§im. Hizmetçi tutamıyorum. 
Hanım her bulaşık yıkadıkça bir lira 
verip trrnaklarmı yaptırıyor. O da ke· 
aeye zarar. Akla da zarar ya!. Lakin 
geçim dünyası. Amerikada erkekler 
dört türlü zenaat öğreniyormuş. Ben 
de ..... 

Birinci erkek büyük bir tehalükle: 
- Aman birader, sendt mi? .. 
- Ne gibi? 
- Ah sorma aziziın sorma! Ben de 

senin gibi bulaşık yıkarım. 
-Ya! 1. 
- Öyle ya!. 
- demek ki hep bir fuilede,,iz. 
- Eveti .• 
Bu tesadüf ve bu kar§ılıklr itiraf, 

bu iki erkek arasındaki dostluğu tak· 
viye etti. Artık sık sık görüşmeye baş
ladılar .• Ekseri sözleri: 

- Dün bizde de misafir vardı. Tam 
yirmi tane tabak yıkadım. Çatal bıçal· 
ta caba!. 

_ Aman çok ıükür, bize bugünler· 
de gelen giden yok!. Ben be§ altı par· 
ça ile kurtuluyorum.. . 

Günün birinde bu iki arkada§ aıle• 
!erile birlikte bir diğer ahbaplarına 
giderler..... Ho§beş. Samim.iye!.. .. ~ir 
aralık davetli oldukları evın buyuk 
hanımı. ya§h bir hanım ... Bütün yaşh 
hanımlar gibi dünyayı beğenmiyor. o· 
lan bitenden memnun değil.. Dönüp 
dola§ıp sözü zamane(!) Ailelerine ge· 
tiriyor. 

- Aman efendim. Bir ıey İ§İttim. 
hayret ettim.. tanıdıklardan birinin 
bir ahbabı var. Evin bulaşıklarını bey 
yıkarmış .. 

Her iki bulaşık yıkayıcı bey bir a· 
ğızdan .. 

- Kimmİ§ bul .. 
- Tanımusınız ... iyi bir adam İ· 

miş. Li.kin artık bu da erkekliğe ya
kışmaz ••• 

Her ikisi de bir ağızdan: 
- Şüphesiz.. . .... 
- Bu adamın kansı ne ış goruyor. 

Böyle kadmhk olur mu?. 
Her ikiıi de birden .. 
- Böyle kadınlık olur mu? •• 
Yaşlı hanım devam ediyor: 

_ Allah böyle erkeklerin yardım· 
cısı olsun .. 

Berikiler bep bir ağızdan: . 
- Amin bammefendiceğim. Amın. 

Erkek erkekliğini bilmeli, kadın da 
kadınlığını .. değil mi efendim .. 

Her iki erkek birden .. 
- Elbette hanımefendi. Ha~lısınız 
_ Böyle erkeklerini mut

1
paga ~o-

k b 1 k yıkatan kadın arı gor· an, u a§ı f 
dükçe, doğrusu kadrnlrktıın ne ret e• 

diyorum. b .__ 
Her ikisi de kanlarına atup susu· 

yorlar.. . • "J 
Ne dersınız .. 

-:_ Evet, yani .. kim bilir efendim .. 
_ Aman, ıimdiki erkekler de İş~e 

böyle erkek ..• Eskiden olaydı da . bız 
kocalannuza böyle bir şey teklıf e
deydik .. Alimallah bizi yerin dibine 
sokardı ..• 

Her ikisi de içlerini çekerler .. 
Akşam evde her biri on beş tabak, 

yedi çift çatal kaşık, aekiz barda~ ve 
dört tencere yıkadıktan sonra bıtap 
yatağa girerler .• 

Hanımlardan biri de beye: .. .. • 
- Ayol. biraz koku al da surun.! 

Baksana üstün başın bulaşık koku• 

yor.. ı k k 
- Kokuya ne hacet. Ben o usuz 

sürünüyorum .. 
FELEK 

Mısırlı bir heyet 
Be~ doktor ve beş ga~eteciden 

mürekkep bir M11ır heye!• yakında 
bazı tetkikat için ~ehrimıze gele
rek Ankara'ya gidecektir. Heyet 
hükumet misafiri olacaktır. 

I 
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BİR AVCININ GETİRDİKLERİ 
Bir yazımda, seyahat edebiyatın

dan hoşlanmadığımı söylemittim; ke
limelerle çizilen tasvirler, isterse Lo
ti'nin, hatti. Chateaubriand'm imza .. 
sını tafısın, beni kendilerine çekemez .. 

ler. Gitmediğim yerler hakkında bir 
şey öğrenmek iatiyince geografia ki
taplannı, hatta her nedense pek bor 
bakılan Bedacker'leri, Guide Joan'la· 

n tercih ederim. Bu kitaplardan is
tihfafla bahsedenler onlarda asla va
detmedikleri şeyleri arıyanlar değil 

midir? 

Seyahat edebiyatını sevmemekle, 
zamanıma uymaktan baıka bir ıey 
yapmıyol"UDI. Bir memlekette seyret· 
tikleri manzaraları anlatan muharrir
ler günden güne azalıyor. Seyahat
nameler de artık bir memleketin in
sanlarını, idet]erini, kanunlannı anla· 
tan, fakat ilmin metodalarına tama
mile boyun eğmedikleri için "geogra· 
fia,, İsmini alamıyan birer kitap olu
yor. Manzaralardan da bahse mec
bur olan muharrir uzun, lirik taıvir

lerden kaçıyor ve bir iki satrrla sade
ce esas hatları göstenneğe çahııyor. 
Çünkü bugünün adamı, fikirleri ile 
de, hisleri ile de ta biatten kaçıyor. Es
ki tarzda seyahatnamelerin vahiliğini 
Ahmet Hatim bakm ne güzel anlatı
yor: 

" .•. Yazı, zevk vermekle iktifa et
miyerek öğretmek de istediği zaman 
gayet ekıik bir bilgi vasıtaaı teıkil e
der. Faraza "mango,, meyvesini öm

ründe tatmıı olmıyana teıbih ile man
go yedinnek kabil mi?. Çinçinati teh· 
rini gönnüı olmayana istiare ile Çin
çinati'yi göstermek mümkün mü?" 

Bunun içindir ki Ahmet Haıim, 
Franklurt seyahatnamesi'nde (1) bi

ze Frankfurt'u göstenneğe kalkma
mış; ancak orada veya yolda geçirdi
ği günlerden bazrlannın intibamı tes

bit ediyor. Fakat gözlerini yalnız ken· 
di içine çevirdiğini, etrafına bakmadı
ğını zannebneyiniz. Bili.kis her yere 

tecesaüsle bakıyor; kitabının mukad
dimesinde de söylediği gibi "barikuli
de,, yi anyor. istediğini hazan en u
mulmadık bir noktada buluyor ve ar
tık onu, hazan bir sanat meıeleainin, 
hazan da daha umumi bir meselenin 
etrafındaki düıüncelerine mihver edi
yor. 

Ahmet Haıim'in, türinde olduğu gi
bi nesrinde de bütün aanati bir uibsas,, 

sanatidir. Hiç bir mevzuunu, Piyale'· 
nin mukaddimesindeki mevzuu bile tü
ketmemittir. Fikirleri 'ıimpoaant,, de
ğil, cinsinuanb dır. Birtakım nokta
ları İtaret eder; onlar Üzerinde dur .. 
maz geçer. Fakat bu onda reybiliğin, 
her türlü bedii kanaatlere açık olma· 
nm mahsulü değildir. Ben, tanıdığım 
tairler araamda, kendi kanaatlerinin 
zıttı kanaatlere, hatta onlardan bir 
parça aynlanlara Ahmet Hatim ka· 
dar düıman olan kimseyi bilmiyorum. 
Onun fikirlerinde ısrar etmeyitİ, keli· 
menin en aanatki.rane manası ile, bir 
''hile,, dir. Mevzuunu tüketse, müla
hazalannın hepsini aöyleae, mubake· 
mesini sonuna kadar götürse belki o· 
nun fikir ikliminden kaçmak mümkün 
olurdu. O iklimi böyle esrarengiz bı-

rakmuı, gözlerimizi çevirmemize mi
ni oluyor. Ahmet Hatim'in kendisine 
usta intihap ettiği ıymbolistlerin usu
lü de budur; şiirlerinde de, nesirlerin
de de karie evvela ehemmiyetsiz gibi 
gözüken bir iki istiare verir veya bir 
iki fikri i~aret ederler; sonra onu, 
bunlan kendi kendine geniıletmeğe 
davet ederler. 

Bu tarz yazılarda muharririn karii 
serbest bıraktığı, iyice dütünülünce, 
doğru değildir. Onu, çizdikleri bir da· 
irenin içine, kendi kendine hapseder
ler. Evvela ehemmiyetsiz gibi gözü· 
ken noktalar büyÜr, hududu aıılmaz 
bir çember olur. Sırf kendi içimizde 
doğduğunu sandığorıız bir binama ka 
pılırız; halbuki bu tamamile okuduğu
muz §&İrin benliğidir. Symbolist mu
harririn istediği budur; karie kendi 
"ene,, aini aşilamak, ona kendini unut
turmak. • • kimden aldığımızı unuttu
ğumuz ve arbk aırf kendi malımız 

aandıtoruz fikir kadar müdafaa etti· 
ğimiz, aaplandığımız hiç bir fikir yok· 
tur; çünkü onda hem hariçten gelen 
§eylerin, hem de kendi yarattıklarımı· 
zın kuvveti vardır. 

Symboliat muharrir bir büyÜcüdür; 
ruhumuzu çıkaran ve onun yerine 
kendi zengin ruhunu koyan bir hÜyÜ· 
cü •.• 

Franklurt seyahatnameai'ni okur
ken de yine böyle bir biraama kapılı
yoruz. O parçaların hepsi bizi kendi 
kendimize bırakır gibidir; sanki bize 
bir "mCditation,, mevzuu verdikten 
aonra muharrir çekilip gidiyor. Fakat 
dekor hazırlanmııtır ve onun içinde 
muharririn istediği ıeylerden baıka 

bir fey dü~ünmeniz, onun çıkardığı 

neticelerden baıka neticeler çıkanna· 
ruz imkanı yoktur. O parçalar nakiı 

kalmıf gibi gözükür; bu da bir hile· 
dir. Büyünün tesir etmesi için kafidir; 
belki bir satır daha ili.ve edilse sihir 

bozuluverir. 

Kitap, bir seyahatnameden ziyade, 
hatıratı andmyor. Fakat Ahmet Ha
tim hatıralarını da "eşki.li hayat,. ı ol· 
duğu gibi, "havz1 hayalin su1arında,, 
seyrediyor. İtiraf edeyim ki bu intibaı 
bende aaıl bırakan parça "Sincaplar, 
ku§lar, ve sa.ire,, isimli parçadır. Son 
zamanlarda bu kadar güzel, bu kadar 
munia, bu kadar "yalan,, bir parça o
kuduğumu hatrrlamıyorum. Fakat bu 
"yalan,,. Ahmet Hatim'in de kabul et
tiği bir eıtetike göre sanatin ta kendisi

dir. 

Ahmet Haıim: "Seyahat (Harikula· 
deler avı) demektr,. diyor. Fakat avı, 
burada, sırf avcı yaratıyor. "Bir zihni· 
yet farkı,. ndaki bön Alman kızı, bir 
kaç mürekkep lekesi, dilenci, hatta 
br sinek etrafımızda harikuladelikler 
yaratan, her günkü hayatı bir mucize 
gibi gösteren unsurlar oluveriyor. 

Bu küçücük kitap, insan zeki.sının 
tabiate üstünlüğünü göatererek, sefa· 
Jetleri, periıanhklan da inkar etme· 
den bizi bedbinlikten kurtanyor. Ha· 
ıim'in elinde içsıkınt111 bile ya§amaya 
tatveren bir mucize oluyor. 

Nurullah ATA 

( 1) Sühulet kütüphanesi, 50 kuruı. 

• · -· • • .. ~ ~ - • •if ~ -

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için m - sait şeraiti havidir 
Merkezi idareıiı Galatada Ünyo:ı Hanında 

bulunmayan şehirlerde ac.:;ıh 

Tel.: Be!•oğlu 4887 

Milliyetin edebi Romanı: 122 

NAKEDONYA 
--. 

Aşk, /(in, Politika, ve Kan •• 

Müe!lifi: Nizametti!l Nazif 

- 33 senedenberi. • • ve ilaahırihi. 
Beşçinann Udi Ahmede mahsus k11-

mında ise Osmanlı ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin Umumi merkezi dağlar
dan inmit komite reialerile, civar vi
layetlerden ve sancaklardan gelmit 
murahhas aza şerefine muazzam bir 
ziyafet veriyordu. 

Uzunca bir masada Drama jandar .. 
ma taburu binbaıısı Hüseyin Muhid
din Beyle, Mülazim Fehim Bey ve bir 
kaç ihtilalci Bulgan teoadüf yan yana 
getirmişti. 

Kahveler içilirken Muhiddin Bey 

diraeklerini masaya dayayarak: 

- Artık her şey bitti .. - dedi -
Bir ay evvel bir jandarma binbaıısı i
le bir Makedonya komitecisinin bir 
aofrada yan yana yemek yiyebilecek· 
leri tahmin edilebilir miydi? Artık bü
tün düşmanlıklar bitti. Şimdi dost ve 
karde,iz. Fakat bilir misiniz, bütün bu 
sergüzeştler içinde kafamın hallede· 
mediği muamma nedir? 

l\1üli.zm Fehim tabakasını uzatmış, 
sigara dağıtıyordu. 

- Haydi hatırın için bir tane içe
yim. . . - dedi ve devam etti - Dürt 

" 

Hİ AYE 
Zavallı 

- Bilirsin, eskiden ne kadar hoppa i
dim. Vara yoğa gülerdim. Gevezeliğim 
meıhurdur. Artık uslandım. Ağır batlı 

oldum. Bir yere çıkamıyorum. Kimse
lerle konuıamıyorum. Dünyaya küsmüı 
gibiyim. 

- Dostlarımdan, ahbaplanmdan hiç 
birine gücenik ve dargın değilim. Hepsi 
ile aram iyi.. Fakat durğunluğum onla
nn neşelerini kaçırır diye korkuyorum. 

- ..... 
- Şen tarururuı int:.anla!'ın durgun

luğu n~ fena olur bili•sin. Niye canın 
sıkılıyor diye bir yığın ahret SÜ'.'t.Iİ sorar 
lar. Onun için herkesten "ocak bucak 
kaçıyorum. Halden kimse :anlamıyor ar
kadaş .. 

- ..... . 
- Bana hak veriyorsun değil mi? 

V aziyetimi dütün. Çile dolduruyorum. 
Gülmesini bile unuttum. Halbuki eski
den kahkahamdan durulmazdı. Çılgın 

çılğın gülerdim. Hayat hazan inıanı va
kitsiz yoruyor. 

- ..... . 
- Yüzüme öyle garip garip bakma.. 

Evet, hayat beni vakitsiz yordu. Basit, 
sade ve yeknesak ıeylerden zevk alıyo
rum. Bu zevki tatmahıın karde!·· 

- ..... . 
- Niye öyle gülümsedin? Giydiğim 

kostümü çok mu aık buldun? Bahardan
beri bu dördüncü kostümüm. lskarpin
lerim öteki esvabımı tutmıyordu. Onun 
için "unu umarlamağa mecbur oldum. 

- Her şeyden fedakarlık ederim. La 
kin asorti giyinmekten vazgeçemem. 
Bu, moda hastalığı, süı, züppelik değil, 
illettir, illet., Müzmin bir hastalık.. Bi
çareliğimi bundan da anlıyorsun! 

- ..... . 
- Nasıl, naaıl, anlam,.dın mı? Baıit, 

sade, alayiısiz y&§amak istiyenle, asorti 
giyinmeden vazgeçemezler mi? diye bel 
ki aklına bir fikir gelir. Derdin büyüğü 
de burada ya .. 

- Bak, na11l hemen hak verdin, Bu
na zaten emindim. Gramofon, radyo, 
sinema da böyle •• 

- ..... . 
- Tubafaın sen de be kardq?: IAra. 

lannda münasebet yok mu? Hem de' ôy· 
le 11kı münasebet var ki .. Bir plak din· 
liyorum, sinemasını &"Örmeği merak edi-

yorum, Sinemadaki muzik gramofonda. 
kine pek benzemiyor. Radyodaki de si
nemadakine pek benzemiyordu. Bütün 
bu farkları bilmek, anlamak, öğrenmek 
illeti, insanı günlerce hasta etıneğe ka· 
fi gelmiyor mu? 

- Bu, ayni zamanda bir sanat zevki 
de .. '"'"Hayalin ~onu" filmindeki artisti 
bir baska filmde gördüm, beğenmedim. 
Bir filmi seyreden1er baska bir film da
ha görmek istiyorlar. Senaryoyu ve rol
leri mukayese etmek te başka.. Bazan 
öyle bunalıyorum, öyle bunalıyorum ki .. 

"Bi .. İt":İm su'' filmindeki kız o kadar 
muvaffak oluyor ki .. Onun ıı;ene bir baş 
ka filmin; eörmeğe ~ideceğim. Ne yapa 
yım. Baıka hir zevkim de kalmadı .. Ha· 
yatrm pek, pek •Önük geçiyor .• 

- Bu kadarcık eğlenmesem, sıkıntı
dan çıldıracağım. Pazar günleri !edan. 
sana gidiyorum. Bi~ köıeciğe •ekilip o
turuyorum. Pazartesi günleri h"'bul gü
nüm.. Çarşanhaları Süheyla ile bulutu· 
yoruz. Perşembeleri Mela.batın kabul 
günü .. Salı geceleri Ekrem Beylerde bu· 
luıuyoruz. Cumıtlan Makbulenin çayı 
var. Görüyorsun, ne yeknesak, sönük, 
uyuıuk hayat.. 

- ..... . 
- Sizleri, o e•ki arkada~lannu gÖr· 

meğe, töyle oturup iki çift lakırdı ko
nuşmağa vaktim, zamanım Yok ki.. Sü
heyla ile buluımağa, ne bileyim hafta
da iki kerre çaya, dön defa sinemaya 
gitmeğe de bayat denir mi? Ruhsuz, ölü 
bir hayat .. 

- ..... . 
- Vallahi içim ölmüş .. Gülmek, neş

elenmek haaaasıru kaybetmiştim. Uzun 
uzun, keyifli, ıen ve ıakrak konuıuyo
rum. Uyuıukluk dilime de arız oldu, Ha 
yatta en güvendiğim tarafım neşemdi. 
O cl.a kayboldu, o da maziye kanıtı. 

Gülmeği, eğlenmeği ututtum. 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabını göndermek için adresimize 

yazınız: 

Maison ık la Bible Dpt. T. 2. 

GENEYE (SUlSSE) 
- 3277 [3332] 

Ergani Bakı ı 
Tfirk Anonim Şirk~tinden: 
ı - Ergani Madeninde Imarathane sahasında inşa olunacağı 18 Mayıs 1933 

tarihinde ilan edilen 9 X 15,5 metre eb'a dmda bir Müdür ikametgahı, aynı çatı 

altında ='en 22 X 9 metre eb'admda iki memurin ikıametgahi, 12 X 40 metre eb'a· 
dında bir ambar, IO X 30 metre eb"admda bir ambar, lO X IO metre eb'adında bir 
lckomotif hangarı, 15X10 metre eb'admda bir taş deposu, 29 X ll metre eb'adm
da bir kantin ile oluklu saçtan mamul iki ambara ait temel inşaatının ihalesi 20 
Haziran 1933 tarihine müsadif Salı gün iine tC:ıir edilmiştir. 

2 - Birinci fikrada gösterilen bina la ela beraber yine Ergani'dıe inr.1 oluna
cak 250 metre teıtıiinde iki katlı bir ilk mektep binası, da, ayni gün.de ihale edil
me'<, üzere ,kapalı zarf usuliyle münakasaya ko.nulmuştur. 

3 - !hale Şirketin İstanbul'da Bahçı kapısında Ta~an'da kain Merkezi tela 
resinde yapılacaktır. 

.ı. - Talipler, evvelce bu gibi işleri bas.,mış o.Lduklarma dair müteber e1'rak 
ibraz ederek, mukavele ve şartname ve plan nüshalan ile fiat cetvellerini, 
müracaatları tarihin.den 3 gün sonra, Şirketin Merkezi İdaresinden veya Ergani
deki İşletme İdaresinden 25,- (yinni bes) lira mukabilinde alabilirler. 

5 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplarını muhtevi kapalaı zarf 
ile vesaiki fenniyelerini, mukavele ve şartname ahk3-mrnın kabulünü mutazam
mm imzalı bir varaka ve milli bankaların biri tarafından verilmiş yedi bin beş 

yüz liralık bir teminat mektubu ile biri ikte diğer bir zarfa koyarak, nihayet iha
lt günü <Xıat onbeşe kadar Şirket Müdiriyeti Umumiyesine makbuz mukabilinde 
.. evrli edeceklerdir. 

6 - Teklif m.:ktl14>larının tetkikin.den sonra Şirket bu işi mii.na.sip gördüğü 

talibe ihaLe etmekte veya ihaleyi tehir eylPmekte muhtar olacaktır. 

7 - Bu hususta başka malı1mat almak isteyenler Şirketin Merkezi İdaresine 
veya Ergani'deki İşletme İdaresine müracaat ey\emelidir. (4089) 

sene evvel Dramada öldürülen Bakla
ciyef. . nasıl öldürüldü bu adam 1 Bir 
türlü anhyamıyorum. 

Masa batında komitecilerin en mÜ· 
himleri yan yana gelmit bulunuyordu. 
Sandanski, Tane Nikolef ve Vardar 
güneıi Apoıtol. . 

Bir an onlara gözlerini dikti: 
- Eğer biliyorsanız, Allah için aöy. 

leyin .. 

Sandanski sustu. Vardargüneıi A· 

postol sustu. 

- Demek siz bilmiyorsunuz. Ya siz 
Mösyö Nikolef? 

Tane, sigarasının külünü avucu içi· 
ne silkerek yere döktü. Bir parça da· 
ha sustu. Sonra yüzünde hazin bir gü
lüt belirdi: 

- Ben biliyorum Binbaıı Bey .. -· 
dedi - Çünkü onu benim tabancam 

öldürdü. 
Mülazim Fehim dayanamadı: 

Fakat nasıl olur? - diye ~.nr . 
du - O, Lubinskanın ağabeyisi ve si· 
zin teyzenizin oğlu değil midir? 

- Bunun bir manası olamaz. Politj · 
ka iılerinde kardef, ana, baba düıü· 
nülmez; hain öldürülür. Fakat ban'\ 
acı gelen tudur ki, o bir kahraman ol
duğu için öldürüldü. 

Binbatı bu sözlerden bir mana çı· 
karamamıştı. Tuhaf tuhaf baktı. 

- Ya .. - dedi - öyleyse mçın 
öldürdünüz? 

- Kendisi istedi. Bu .. 
Vardar gÜneti Apostolu kolundan 

dürtmüıtü. 

- • · .onu takip ediyordu. Çünkü 
Doksat'ta beraberdiler. Siz .• 

Mülazim Fehimi iıaret etti. 

- ••. onu yakalayınca bu arkaaı .. 
nı boı bırakmadı. Belki bir fırsat bu· 
lup kurtarırım diye.. Fakat ıiz öyle 
aıkı tuttunuz ki ite bir çare bulama· 
dık. Nihayet bir gece onu hapsettiği
niz odanın penceresi açılıverdi. Dııa-

80 İnci Liste ill 1 l-. __ oı_ş -ba_k•_m•----:' 

. Dişleri nasıl temizlemeli~ 
ANKARA, 2.A.A.- T. D. T.- Cem•· 1 

Ilı 
yetinden : Kartılıkları aranacak arapç.a 
ve farıça kelimelerin 80 numaralı liate~ 
•i ıudurı 

1.- TAFSiL 8.- TEKEVVÜN 

9.- TEKLiF 

10.- TEKRAR 

11.- TEKZiP 

2.- TEFENNÜN 

3.- TEFTiŞ 

4.- TEFViZ 

5.- TEKAYYÜT 12.- TELAFi 11 
6.- TEKELLÜF 13.- TELAKKi 
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Gelen karşılıklar 
18 inci liste 

Tagallüp: zoııln\ık. Takyit: mutlak 
bırakmayia> kayit\amak, kayitlanmak, 
başi boş birakmamak, iliştinr..ek, b1ğla
mak. Taltif: \ütu:flan<lırmak, Hltfa na
yil etmek, bir kişiyi ho;a gidecek bir 
şeyle yahut hoşla-.uoak tarzda ohş3Il1ak, 
eylik etmek. Tamam: eksiksiz, noksan
sız, bütün, tam olm:ık, bitmek, bitim, 
bir iş temam olm~dan (bitmeden) baş· 
ka işe başlarumz. Tayip: ayııplamak, a· 
yiplınmak, süçlulamak, ginamak, u
taruhrmak, dağnamak. Taviz: karşılık 
vermel.<, ckğişmek, bedel vermtk, de· 
ğişik. Tefavüt : ayırtıh ohıak, iki ne
menin bir birinden farklı (ayırtılı) ol
mak uymamazlık, uyarsız Irk. Teferrüç: 
gezinti, eğle;ıti, gönül feralandırmak 

için kira çılanak, seyre gitmek, kir eğ
lentisi. Teferrüt: baş çık:mk, b1şa sa
yilmak, tek olmak, eşi olmamak, eşsiz, 
biricik. Tefrika: şundan bundan, düşün 
ce ayrılığı, düşünce başkalığı, bir birin 
den ayrılık, uygunsuzluk, (beyinleri
ne tefrika, ayrılık düştü), dağiniklik, 

ayrı ayrı olmak ki gazetelerde aksami 
siyasiyeden üfği bir çizgile ayrılan kıs 
ma cknilir. Tefrit: eren, ergin, çalışan, 

tanri eri. Tefsir: anlatmak kurani an· 
1atmak için yanlmış kitaplar. Tekaüt: 
işinde'! çekilmiş, memuriyetten çekil\p 
çirak olmuş. Tezat: uyınatT'.ak, biri biri
ne zit olmak, terleşmek, ayirt. 

Gözte>pe H12n.edar oğlu 
Baha 

l_R_A_DY_O_,, 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
18,00 den 19,00 kadar Gramofon. 
18,30 ,, 

19,00 .. 
19,45 ,, 

20,30 ,, 
~ .1,30 " 
22,00 " 

19,00 le.dar Franaızça dere (Müp· 
teclilere mabaua). 
19,45 Alaturka •az (Servet Hanım) 
20.;30 kada r Alaturka aaz (Vedia 
Riza Han1m). 
21,30 kadar (Bedayi Muıikıye H.) 
22,00 kad•n· Ct'amoron. 
iti.haren Ajana, Borıa haberleri, 
ıaat ayarı. 

ANKARA 
12.30 - 13,30 CramoEon. 
18.- • 18.45 Filarmonik orkeatra: Beetboven. 

l er Symphoni. 
18.45 - 19.30 Alaturka ıaz . 
19.30 - 20.- Danı muaikiai. 
20.- Ajanı haberleri. 

VARŞOVA, 14!1 m. 
13,15: Plak. 14,15: Talebe matinal konaeri. 
17: ~18.li. 18: Plik. - Müaahabe, 21,05: Ha. 
(if musiki konaeri. 23,05: Chopinin e•erlerin
den mürekkep konser. 24: danı muaikiai 

BIJDAPEŞTE , 550 m. 
2C,15: Paleıtrine koroaunun müaamereai 21,25 
operet muıikiai. 24,05: Halk t•rkıları ve 
martlar. 

MÜNIH 532 m. 

Ağız insanın sıhhatinin ayna~ıdrf 

Bembeyaz sağlam dişJ,ere, ha~taldı:sJ: 
sımsıkı dişetlerine, berrak bir dil, sı~ 
hat ta§an bir ağız, tertemiz bir nefe F l 
sahip olmak İsteyorsanız; d i§leriniz · lınd:t 
ağzınızın her zama.-ı aıhhatini muhSiı. Bt 
fazabına dikkat edeceksiııiz. san 

S " l b" • d" · 1 ..• . .ohan ag am ır agıza ış temız ıgı Mlcl. 
ı 1 ? ı. 

sı yapı ır. : 8 
Dişlerinizi her sabah kalkınca h'lıusu 

gece yatarken temizleyeceksiniz. m 
ıırlok 

Fırçanız ne çok sert, ne de çok yibir 
muıak olacak. 

Dişlerinizi nasıl frrçalıyacaksınt• •r 
Fırçanızı muhafazasından alınt,mev .. 

Bol sabunla yıkayınız. Üzerine do çı :ıi 
torunuz ne tavaiye etmişse, (Diş to re 
diş macunu, sabun, diı suyu.) ko ·ıerl 

nuz. Evvela ufki olarak, geri diılel' O 
k · 1 k d" 1 · ·· tur avıs er vcrere , sonra ı§ erın u kal 
iç ve geri taraflarını iyice, ( fırçanıı: 
yetiıebildiği nisbette) sıkı sıkı t 
mizleyiniz. Fırçanızı . amudi olarıt 

&§ağı yukarı aert sert aürterek de d~'ıll\n 
lerinizi uğunuz. tanb 

Usanmayınız, bu suretle bir k• kı:I 
d kik - D. ı · · 1 Jıe ' a a ugratınız. ış erı temız eın F 
işi bitikten sonra, fırçanızı iyice tJ 
bunla yıkayınız; Havlunuzla kurul~ 
yıp, muhafazasına koyunuz. TeJl11 

bir bardak suya bir çorba katığı "tŞab 
au Oxygenei" atnız, ağzınızı buğB1 

nızı çalkalayınız, gargara yapınız, $ 
lerinizi temiz yıkayınız, ıahadet ve bi 
parmağınızı Eau Oxygenee'ye batıtU ebi. 
dişetlerinize sıkı sıkı masaj yapıol 1 kO a ın 

(Ufki ve amudi). akın 
Bu iı bittikten sonra difetleriniı' zıl b 

az miktarda teintured'iode sürünüı·defe 

Haftada yalnız 2 gün diıleriniıleyh 
tu diıtozu ile fırçalarsanız çok fayd d: 
sını görürsünüz: kem 

Gorb. de chaux ,015 gr. çekt 
Carb. de magnesi 0,15 gr. 
Parborote de soude O, 10 gr. 
Savon medicinal 0,5 gr. 

1 
Hiç olmazsa altı ayda bir diıle~ .. ç 

nizi Diştabibine temizletiniz. (Bir çd B 
haatalarımdan edindiğim kanaate b•uk• 
kılırsa, ditçi tarafından diıler teıni1 :ı 
lenine, "Ditetleri hastalanır, diıl• a 
sallanır. Dişlerin minaaı bozul~r yağ 
muı ! .. " Bir takım cahil kimselerin ıi 1Y al 
nine yerleten bu gibi tamamile asıl5"din 
laflara, sibhatinizi diitünüyorsaııl1 ~:z 
kapılmayınız.) Diı tabibinin diıle1 net" 
temizlemesi demek, size yukarda ı•· 
rif ettiğim ameliyeile çıkınıyan, çı~' k 

maruza imkan olmıyan, dişlerin Ü~,.:~~ 
rinde, içlerinde, yanlannda, dipler•~ h 
de toplanan, görülen birikintileri, pif·ıaci 
likleri Tortre ''Kufek.i, Tat" ları ayı:1'.'tın1 
laması, kaldırmaaı, yani kısaca diıl.-cü 

rinizin aslına dokunmadan, - aizİI 
fırçanızın temizleyemediği - mikro~şa~ 
lu fazlahklan alma11 demektir. ~~ ,:1 
suretle diılerinizi doktorunuza ten1'~ 
letirseniz, diılerinizin çürümeaine, dı~ fak 
lerinizin hastalanma11na yardım el·fai 
mit olursunuz. Ayni zamanda da ıerhal 
temiz bir ağızda ıizin her günkü te-rafı 
mizlik ameliyenin daha faydalı ve ye-ti. 
rnde olur. fır 

Diıtabibi tas 
Bedri HAK1'1 lav 21.05: Radyo orke•tra&ı 21,05: (Orta tatlı 

Torpil) iıimli tÖvalyevari: tem•İI 22,20: .. adyo ,.. • 

::~!~=~~:~:~~'~::::~~ko•:::~:: m::::~:: : '~1 :-ıı:,yı~·t e 
ıg ,35: Sözler. 21 05: İçki Vıl!I danı ,arkıltu·ın- .lJ.-~ ~ ~ 
dan mürekkep O'!>eralar'1an parçalar. 22: f'. 
~cl~=~=~er'den nakil. 23,0S: Ca.rli Gandrio Aınn umdeti., M 1 L L 1 y E T ''tir· r.: 

~~~~~~~~~~~~~---diy 
MILANO . TORINO - FLORANSA 

21,~5: Kantık konaer. 24: Haberler. danı 
muaikiai . 

PRAC, 488 m. 
20,30: Düiün havaları. 21 ,05: Plik. 21,20: 
karıtık muaiki. 23,20: Hafif muaiki, 

BÜKREŞ, 194 m. 
13: Plk 14,15: pi&. 18: karıfık konıer. 20: 
dera. 21: Bir Papaı ta"afından konferana. 21, 
15: koro taf'afından 4arkılar. 22: radyo or• 
keıtraar. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
karşısında Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartımanda 1 numara. 

32621 

rıda yağmur yağıyordu. Biz ikimiz 
Arap camiinin önünde duruyorduk. 
Bir fırsat bulduğunu anlamıştık. Kot· 
tuk. 

Acele acele: 
"- Beni öldürünüz! - dedi -

Yoksa fena itler çıkacak .. 

Apostolun eli vannadı. Benim de 
varmamı§b· Emrini yerine getirmedi
ğimizi görünce küfrederek: 

"- Korkak hergeleler! - dedi -
Çabuk olun! 

Ve alnını gösterdi. O zaman ben 
derhal tabancamı çektim ve tam alnı· 
nın ortasından vurdum. Kotarak kaç· 
tık. 

Ve ani bir kahkaha ile gülerek; 
- Bilir misiniz sonra ne olmuş? -

dedi - Bu aptal •• 

Gene Apostolu dürtınüıtü: 

- ..... ileride benden ayrıldı. Hani 
tutulursak beraber tutulmıyalnn diye. 
Yolu §afırmıı, tekrar Arap camiinin 
önüne gelmit. Sokak kalabalıkıruş, Cil· 

ABONE ~~~~.r~:~.~: ~: 
3 ayhiı 
8 " 12 " 

L. K. L. K. 
,_ 8-
7 so 14 -

14- 28-

Gelen «.•ra.lıı: ıeri •erllmu.- Müddeti 
l'•çen nüıbalar 10 kuruttur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mii• 
racaat edllir. Cu.etemiz ilinlann mu'\J• 

va 

li1etini kabul etmez. 
.J lat 

BU G 0 N K 0 HAVA Fa 
Yeıilkôy rasat merkezinden aldıfım~ lılı 

malUmata nuaran buıün bava az buluthj ar 
ve mütehavvil rüzairlJ olacaktır. nü 

2-6-933 tarihinde ha•a tazyiki 756 mi· 
Jimetre, en fazla ııcaldılıı: 21. en u 11 
derece idi. 

miye dalmıı, bir taı Üzerinde bir ciil" cu 
pe bulmuf, hemen sırtına geçirmiş. · ne 
Tekrar aokağa çıkmıya da korkoJtltir 
caminin duvarından yandaki evlerô~ 
birine dalmış. • Kendin anlatsana b,. 

Vardargüneşi Apostol cevap verıı' 1 
di. Bir tarafta mızıka, çalıyordu . sof~ 
ranın öbür ucunda, ayağa kalkan yt z ·· 
ni bir hatip başı sonu belirsiz bir ntJl sa 
ka baılamı§tı: 

• l 
- Vatandaılar .• 33 senedenbet' le 

Apostol bir su bardağını silme r" 
doldurdu. Bir yudumda midesine il"c, 
dirdi. Sonra masanın üstüne dehıel · 
bir yumruk indirerek haykırdı: 

- Kak to Makedonya k,rıf prolet at 
nama. (1). 

SON 

(1) Makedonyada kc:::'" sulanf11 
mış bir /,arış topr<ık yok • r. 



(Başı 1 inci sahifede) 
. . . Futbol Kadıköyünde Fenerbabçe ıta 
nı:ı ında ve Taksim stadyomunda oynan· 

muh ı. Bu mevsimin en güzel ve en ente-
san macıda Fenerbahçe ıtadmda ya

....... jlıan F e~crbahçe • Galatasaray maçı 
gı _.idi. 

Bu oyunun memleketimizde ayrı bir 
a .,..ususiyeti vardır. iki kulübün arasında-

z. ki mevcut rakabet hemen bir rubu a
ırl•ktır. Futbol meraklılarırun büyük 

ok lr kısmı sarı kınnızınm veya aarıli.ci-
erdin taraftarıdır. itte bu noktalardan 

srn'*1ır ki Galatasaray - F enerbahçe maçı 
hndll'lew-simin en fazla seyirci toplayan ma 

ad ı olur. Netekim dün de öyle oldu. Maç 
0 tinden çok erken bir zamandan iti-

ren koca stad fevç fevç gelen seyir 
ko "terle dolmağa başladı. 

Clişteıl Oyun batlamasına yarım saat kale 
İn ü(turacak değil. ayakta duracak yer bile 

.lalmamıştı. Nıhayet Anadolu • Hilil 
anı ınaçı bitti ve önde Calataaaraylılar, ar

t da F enerbahçeliler sabaya çıktı! 
Her iki taknntla taraftarları tar~ın

n çılgınca alla!landılar. Hakem ls
bulspordan Kemal Halirn B d. 

ir tıJ1 Takımlar sabaya dizildikleri :~k~t 
1 

ekilde idiler 1 
§U 

eıtı • F enerbahçe : 
"ce ıl 

11 Hüıarnettin 
urU Yaşar Fazıl 
Teııı' Eıat Fikret C t 
ğı .. fŞab~~ M. R"lat Zeki Muz,;.::. Niyazi 
buğıol atasaray : 

ız ~ Avni 
'bl Mitbat Tevfik 

ve Suavi Nihat s·· b' . ..., b.. F up ı 
baıı..-'eo" u azı!. ~ec~et Refii Celal ş. 
apını' •la Y n beşı yırıru geçe batladı. ilk 

alanı kırFenderbabçeliler yaptı, MT.tbat bu 
,.. nı 1 ve mukabil ala "ld" F 

eriovaıl b h ·· .. .. na gec:ı ı. a 
.. .. "d f u. ucumu yerinde bir müdahale ile 

u eettiO ·· · !.ıl • • yun mutevazın. F enerbahçe a-
eri~;yhıne bir favl oldu. Fakat enticeaiz 
faycır:'u arada bir Fenerbahçe akıru eınası~ 

da gayri nizam bir hareket yapıldı h A,_ 
kem. bunu frikik ile tecziye etti. Zeki 
~ek.tı! fakat ~eci yerinden oynamadı-

' •pn top elıne geldi ve bu suretle bu 
tehlıke savuıturulmuı oldu. t enerbabçe ağır basmağa baıladı. 

<liıleıl . ~~asaray müdafa oyunu oyruyor ve 
. ~ ç ""k taktiğini kullanıyor 
ırç"B d • u ara a Galatasary kalesi m""th" 
te blaık•ştı, Niyazinin tütünü Avni ·· ~··J 

;,i<orner t l,ild" guç u e 
tenı f"h e 8 ~ ı. Korner neticesiz. Ma-
diı1'""a d" tazyık devam ediyor. Top müte
zulııl' a":. •Yen F enerbahçe oyuncularının a
. !h .. gında gidip geliyor, fakat gol yok. 

rm v•.alnız Zeki çok sinirli. Bu yüzden ken 
aaıl~1ne gel.!n fırsatları kaçırıyor. Y •tar • 
aaoJr .~zd ınudafaası çok eyi oynuyor. Hü
diıl.çu~tar hep F enerbahçe de mamafih 

" e ıce hasıl olmıyor, 
d~kAe~~::.:ı~~~ ~eğil fakat canlı.. Zeki 

. ç ..• ,.top ııeldi 0ıı1 hır zamanda çok ani bir 
"~· · f ka da durdurmadan kaleye •ek-. ı a t top ··k • 

'ple . hçenin ka yu ~et~n. ııitti. Bu Fener
ri, Pil'taciver"" . çırd~gı •kinci fırsattı. Sarı 

"" uuerın mudaf.. . h 
aysrıının çok . - ve muavın at-
ditl.-ı:üm hattı ey; ~t::...~~ına rağmen hü-

• jl go çı_ ~ruyor 
sız Galatasaray takın · 

"krof>'an yok gibi. Bbb ııncla pek eyi oyna-
JlıllŞefik son d ~·~ sağacık Celal 

r. ·,.a•tın karsıs~ dkotu oynıyor ve E
tenıd;ı larmız;lıl 8 ~ ırn dahi atamıyor. .:ıa 
ne, j:!akat neti ar?' uç ortası çok çalıııyor, 
on ~aik oynamceaız. Fenerbahçeliler çok 

ida t • 1.atd l N~arına rağmen çok ağır bir 
kü '::!aft e e~· 1 ıbayet oyun bu parçe sağ ta
ve -,r ti Ç':'. ..j; .. etmek istedi ve !;Abuk vazgeç 

fı · . ~ u sağ açık Celü hakikaten ıı
bibi 

1 
r ıdı, On ıekiz pas dahilinde Gala

AKJ(/ ,a•~ray müdafaası Zekiye bir 
av Yaptı. Bunu da Zeki çekti. Fa

•••llllllradt .ge~~ ~anssızlık yüzünden top ka
ıregın ·· ·· d ay b. h ~.n ustun en geçti. Galatasa-

celel~ri u~~ yaptı. Fakat onlar da 
en geçir!;'lzunden topu direğin üstün 
endileri ~ er. ~arı kırmızılılar bizzat 
ararnadı.x. e &aı.!t' t_araflannın bir İ§e 

---=-ıoı· ...... ıldıkl . . . ıyen hücurnlannı ao~rı ıçın mütema-
orlar. Oyun niıbeten :~ktan yaphrı
enerbahçe, oyun itibari~~evazinle§tİ. 
YUnunu oynuyor. Fakat ben yavat 
en rene mütemadi tazyiki uııa.1 . rağ .. 
ırakrnıy A k d e ınden .__....,. .. r· or. nca ne ense foı-vet b. 

üddeti :rh u gb~· çıkaramıyor. Gene bir Fen;~ 
en i: uc"_lrnunda Reıat kendisine ge .. 
al P~ hıç dur<lurmadan kaleye ha. 

; eı:· Ancak bu fıraat ta kaçırıldı. 
al un an M>nra biribiri arkasına Ga .. 

;...-"'"1 aıaray ·· 
ak t b 

uç tehlikeli hücum yaptı. 
a unla H"" ılıkla defe rı • uaamettin soğuk kan-

cı F 
tmege muvaffak oldu. Bu 

ra a azı( G 1 
ün b · d • . a atasaraylı Fazılın Ö· 

uıi~ e ır en hıre çıkarak şüt atması-
.. ı 1 aakmekybd.an vermedi ve böylelikle mu

a ır ı-·k 
;•tık açılCl~oE u urtı~.rdı .. Galatasaray 

apıy 1 • pey mueasır hücumlar 
io--~"uli.d:r ar, ancak Eaat ile Fazıl hari-

Geneobynayar(lak bunları atlatıyorlar 
b . ..,, u ara b' 
ır cıı.- r- mu Rpb"" . a, ır aarı - kırmızı hü 

. • ,...u - ıının topu H .. . . . 
ırmış. •ne abnası dola ·ı uaa.ınettinın elı-

Yısı e heba ld b" 
orkın~ nci baftaym bitt" o u ve ı-

evlercl 1 k' . '· 
ana ..... ıncı haftaym 

ver,..r ikinci baftaym altıyı çeyrek 
du. 5offadı. Galatasaraylıların bir f~çe baı 
kan • .'.'10.1 Şefiğin isabetli görcıneın~~iu:;üu 
b. ~ı-9'unden kaçtı. Buna mukabeleten • 
ır n afrdan inkişaf eden bir Fener h .. ve 

Z k . . z k" ucu. 
u e ıye kadar geldı. e ı topu b" • d . ~ 

enber ur urnıadan şayanı hayret hır sürat 

1 rB d kaleye yolladı. Top kalecinin elin. 
".'e . n kurtul<lu ve tam kaleye gireceği 
sıne :nada hu sefer de direk imdada ye. 
d h t 1 .. e ;e 1 ve kurtuldu. Galatasaraylılar ne-
•: ceyi değiştirmemek için vakit ka-

,zanrnak . t" 1 k prole~ t ıs ıyor ar ve asteu topu taça 
ak~ak OYUnun hararetini keaiyorlar. 

ra lplerini sinirlendiriyorlar. 
b. Oyun böyle devam ederken ortadan 
b ır Pas alan Re~at çok iyi görerek Şa 

ana topu verdi. Şaban da kalecinin 
yrıklarına kn.panmasına vakit verme 

lanrtı n onun elleri arıuında ilk golü attı. 
Bu kazanıli\n sayı Üzerine çok hak-

Dünkü konkur ipik'ten bir mania 
atlayııı 

lı ola~~k bunu bekliyen ahali müthiı 
tezahurat yaptılar ve Fenerlileri al
kııladılar. 

. B~nu~ üzerine Galatasaraylılar itin 
cı<ldıyetine kani olarak beı altı daki
ka ka<lar iyi bir oyun oynadılar. Fa
kat oyunun neticesine on bet dakika 
kala gene Şaban Reıattan aldığı bir 
pa11 ayni vaziyette ikinci defa olarak 
Galatasaray kalesine soktu .. 

Bundan sonra oyun gene mütema
di !' enerbahçenin tazyiki ile cereyan 
ettıyse de daha fazla gol atılmadı ve 
oyun 2 ·O Fenerbahçenin lehine bitti. 

Nasıl oynadılar 
~ün F enerbahçe çok teknik fakat 

aynı zamanda d~ şanssız bi!" oyun oyna 
mıştır. Rakibi ile aralarındaki ki f 
kı göz Önünde bulundurulacak a:ıu::~ 
~?latasarayın bu vaziyete gelebilmesi 
ıç.ı~ daha senelerce çalııması lazım gel
dıgı noktasına vanlır. 

F enerhahçe takımında en İyi oynı
yan oyuncular ıunlardır: Yaf&I" F ıl 
Esat, Mu7.affcr, Re§at, Niyazi. ' az ' 

Şaban birinci devre pek iyi olma
makla beraber ikinci devre çok iyi oy
namı,tır. 

Galatasaray talarruna gelince: 
Hemen hemen diyebiliriz ki. dün Ga

latasaray takımında ye~8.ne sivrilmiş o
yuncu Avni irli. 

Fazı.~ ve Necdet çek çalışıyorlar. 
B"tı!ebu ve Celal Şaban iyi değildiler 

ı . sa Celal dün takıma mukayydet ;.. 
labılecek en kü•ük bir harek t" b"I ı: eı ıeya-

pamamış ve yahut kendisi.ne bu hareket 
yaptrnlmaıruştı. 

Avni kalesini cok büyük bir kaç teh
likeden kurlardı - ve muhakkak bir iki 
gole mani oldu. 

Diğer maçlar 
Galatasaray - F enerbahçe birinci ta

knnları maçından evvel B. takunları kar 
şılaştılar. Fenerbahçeliler üç en İyi o
yuncularından mahrum oldukları halde 
rakiplerine iyi dayanmışlar ve O • O be
rabere kalıruşlardır. 
.. Bu.ndan sonra Hilill - Anadolu ku
lup!erı kartılaıtılar ve Anadolular 1 • 4 
galıp gelmışlerdir. 

Taksimde oynanan S .. 1 • 
B V f B k u eymanıye 

. • e a . ta •mları maç s··ı . 
ye B. talarru 1 • O gali eb.,. ti eymanı-
kal

Beylerbeyi • Eyüp rıeg O - ;: ı.':;rabere 
mışlır. 

Süleyman· b" · · k ıye ınncı ve Vefa birinci ta 

1 
ırnla~ müsahakası da O - O beraborlik

e neticelenmiş tir. 

Atletizm müsabakaları 
Dün Robert Collej sahaaın<la mev

simin ilk büyük atletizm müsabakası 
yapılmıttrr. On beı müsabakadan iha 
ret olan bu yarıılarda 4 tane yeni re
kor yapılmııtır. Bu rekorlardan ikisi 
yeni Türkiye rekorudur. 

Merasime iki buçukta bir resmi ge
çit ile başlanmış ve bunu müteakıp san 
cak merasimi yapılnu~tır. Son derece 
zevkli ve heyecanlı olan bu yarııların 
teknik neticeleri ıunlardır: 

100 metre: 
1 - Semih 11 1-5 
~ - Papa<lopulos 
y:'.j; Fuat 
1 u •ek atlama: 
2 - Haydar 1 80 

-Cihat ö' 
800 metre; ıner. Polyos 

1 - Ziya 2,12 1-10 
2-Besim 
3 - Necat Kenan 
Gülle atma: 
1 - Akın İbrahim 12 22 2 - Petkof ' metre 
3 - Kancelidis 
110 metre manialı: 
1 - Petkof 16 1-5 
2 - Tevfik Amir 
3 - Kazım Sedat 
1500 metre: 
1 - Petropulyadis 1,30 1.5 
2 - Fethi 
3 - Garbis (Ramiz) 
Disk atma: 
1 - Prangakis 33,96 metre 
2 - Naili 
3 - Ateş lbrahim 
400 metre: 
~ - Mehmet Ali 53 1-5 

3 
- A!iznihart:t 

U - Nıkopulos 
zun atlama: 

ye ~ek:~evfik 6,63 metre yeni Türki-

2 - A . s vnı adık 
3 - Haydar. 
3000 metre: 
1 - Teobnri<lis 9 51 2-5 (yeni re-

kor) ' 
2 -Panaki• 

Gümrük idareleri
ne tebligat yapıldı 

(Başı 1 inci sahifrde) 

kaydı vardır. Bu kayda göre fab
rikaların ihtiyacı için getirtilecek 
maddelerden tenzilatlı resim alı
nacaktır. Bu gibi hususlarda bu 
tenzilat müsaadesini ve çıkarıla
cak malın miktarını iktisat veka
leti tayin edecektir. 

Yükseltilen resimler memleke
tin istihsal ve mamulatını himaye 
gayesile yapılmı~tır. Ancak yeni 
kanunun be,inci maddesile hüku
met listede gösterilen fazla güm
rük alınacak maddelerin resimleri 
memleket sinai müesseselerinin hi 
maye derecelerine göre tedricen 
arttırarak azami derecesine çıka
racaktır. 

Hangi maddelerin daha evvel 
resimlerinin arttırılması lazım gel
diğini, hangilere azami resim tat
bik edilmesi İcap ettiğini, hangi
lt'rinden eski tarife üzerinden re
sim alınması daha muvafık oldu
ğunu hükiimet tayin edecek ve bu 
bir kararname ile ilan olunacaktır • 

Kararname projesi yarın ikti
sat vekaletinden hazırlanarak cu
martesi günü vekiller heyetinden 
çıkacaktır. Pahalılık ve ihtikara 
mani olmak için gümrük resmi 
arttırılmı' olan maddelerin ekseri
si hakkında fİmdilik eski tarifenin 
tatbikine karar verileceği ania,ıiı 
yor. 

Yeni listede ipek ve mahlut ipek 
mensucatının 100 kilosuna 7200 
i ira, taze :-içek ve kökleri için 125, 
tabii çivit için 55, kopya kağıdı 
için 32 buçuk, kömür kağıdı için 
87 buçuk lira, ham lüle lafı için 
75 resim konulmuttur. 

3-Remzi 
Cirit atma: 
1 - Karakat 48,22 metre (yeni 

rekor) 
2-Nedim 
3 - Selim 
200 metre: 
1 - Semih 23 9-10 
2 - Sadık 
3 -Turhan 
Üç adım: 
1 - Petrof 13,53 (yeni rekor) 
2 - Polyoa 
3 - Tevfik 
Bayrak yarı91 
1 - Beyaz takım 2,40 dakika 
2 - Kırmızı takını 
Sırıkla yüksek atlama: 

' 

1 - Haydar 3, 16 metre (yeni re
kor) 

2 - Fethi 
3 - Kasaryan 

Sipahi ocağında konkur 
ipikleri 

Sipahiocağı tarafından tertip edi
len atlı mania atlama müsabakası 

dün Sipahiocağı manejinde kolordu 
kuman<lanı Şükrü Naili Paşa Hz. C. 
H. F. i<lare heyeti reisi Cevdet Kerim 
Bey, harp akademisi kumandanı Ali 
Fuat Pa~a ve büyük bir kalabalık kit 
lesi huzurunda muvaffakıyetle yapıl
mı§hr .. Halkm bu spora karşı gösterdi 
ği alaka cidden çoşgun bir halde idi. 
Birinci müsabaka Sipahiocağı müsa
bakası idi ve hiç müsabakaya girrne
miılere mahsus bulunuyordu. 0.90 ir
tifaında 7 manili olan bu yarı,a üç ki 
§İ eirdi ve neticede birinciliP.i Semih B. 
kinciliği Bürban v.; üçü;cülüğü Ce
ladet Bey kazanarak Spahiocağının 
bu müsabaka için koyduğu kupayı Se 
mih Bey aldı. ikinci müsabaka lotan
bul §ehir müsabakası idi. Evvelce mü 
sahakaya girip kazanmamı§ olanlara 
mahsus olan bu yarı§ta giren yedi ki 
şiden birinci Nuoret Beye Şehir kupa
sı, ikinci gelen Osman Beye Halk ku

pası verildi. Üçüncü zafer müsabaka 
11 evvelki senelerdeki müsabakalar<la 
birincilik kazanmış olanlara mahsus
tu .. 1.20 metre yüksekliğinde 10 mani 
vardı. Giren altı kiıiden birinciliği Sü
reyya Bey kazanarak Sihir yağı fab
rikası kupasını ve ikinci Alo§ Bey ka
zanarak Sipahiocağı kupasını aldılar. 

Dördüncü müsabaka zabitana mah· 
sus Cümhuriyet müsabakası idi. Buna 
sekiz süvari zabitimiz girdi. 140 irtfa 
ında on numaralı olan bu yarıı çok 
heyecanlı oldu. Netcede Mülazim Sa
im Bey birinciliği kazanarak Sipahi 
ocağı ve Ticaret odası tarafından konu 
lan kupalan aldı. 

Yarı,larda kazananlara kupalar 
Şükrü Naili Paşa tarafından tevzi edil 
di~t~n aonra dünkü yarıılar neticelen
ını,tır. 

Slavya gelmek isteyor 
Son li~ maçlarında Çekoslovak 

ya tampıyonu olan meşhur ve ta
nınmış, profesyonel Slavia klubu 
telgrafla Fenerbahçe kulübüne 
müracaat ederek İstanbulda üç 
maç yapmak arzusunu izhar et
miştir. Fenerbahçe kulübü bu tek
lifi tetkik etmektedir. 

Rami sahasında spor şenliği 
Gayri federe kulüplerden F e

ner Yılmaz ve Rami İdman kulüp 
!eri dün Rami sahasında bir spor 

Dünyada Neler Oluyor? 

Iktısat konferansı için 
Londrada hazırlıklar 

İlk masraf ~~ak 18,500,000 İngiliz 
lirası tahsisat ayrıldı 

Kadın gözlyle 

Gardroba bakınca. 
Her b.rimizin var;datımız, sene· 

de kaç elbise, kaç maııto, kaç ço
rap, kaç ayakkabı yapmağa mü a
ittir? Halbuki kaç tane elbise, kaç 
tane ayakkabı vesaire. satın al
dık? .. Bunlardan kaçtanesı yerli 
malıdır? Bunların cevabını verir
ken evvela kendi kendimizi aldat-
mak zafından korunmalıyız. 

- İfte Bursa ipeğinden iki kom
binezon yaptım .. bir de filafil rop .. 
Uç çift te yerli çorap aldım .. 

Diye sayarken metre metre krep 
ve danteller, lame ve kadifeler ö
rümcek ağları gibi zihnimize dola-

Dünya milletleri t 
yakın<la beynelmilel 
bir konferans masa

sının etrafında tek
rar toplanacaklar. 

Bu konferans, ma· 
1 lüm ol<luğu üzere, 
Lon<lrada Kensigton 
jeoloji müzesi salon 
lannda toplanacak 
olan iktısat konf 
ransıdır. 

! 
şacak, hele: 

- Vatan\ vazifemi ifa ettim -
.;.;::---•, i demek için ağzımızı açarken mut-

laka içimizden gelen itaplarla se
simiz boğulacak ve dilimiz dola
şacaktır. 

1919 Clanberi dev 
let adamları bir çok 
konferanslara işti· 
rak ettiler. lstatiatik 
çilere bakarsanız,bu 

I konferanalarm ~d~-
I di altmıtı geçınııtır. 
Konferansa evveli lktıaat konferansının toplanacağı müze binası 

Versaillea, Trianon gibi kralların ıe· hir çok konferanılar<la bulunmu§, tec· 1 
birlerinde kuruldu. Sonraları su ıe- rübeli tercümanlar intihap edilmiştir. 

Hepimiz milli servetimizin ya
dellere gitmemesi için evlerimiz
de "kahve telvesi,. nden itibaren 
en fahit masraflarımıza kadar bir 
tevazün bütçesi meydana getirmek 
ihtiyat parası artırmak. Tasarruf 
semeresini istihsal vasıtası haline 
getirmek tedbirlerini alırken gar· 
diroplarımızı açıp muhtevalarını 
göz önüne getirmeği de unutma· 
malıyız: 

İ,te burada bir bizon bir de gri 
top asılı .. Yanı başında siyah lütr 
kürklerle grani bir siyah dıra man. 
to da.ıa .. likbahardan kalma spor 
tüvit sol tarafta ahzü mevki et. 
mif ... Şu kötede al, mavi, yetil pen 
be krep marüken, krep saten ve 
birmandan bir yığın gece ve çay 
tuvaletleri ... Karanlık bir kötede 
bir iki yerli filafilden sade roblaı 
bu tataaya mahzun mahzun bakı
yorlar ... ve - Beni arkadaşlarım 
olan yerli birman ve krepleri ni
çin unuttun? - diyorlar sanki... 
Hele siz!.. iki eliniz takağınızda 
filafillerden daha melül, daha 
mahzunsunuz .. Hiç fÜphesiz ruhu· 
nuzda derin milli bir duygu var •• 
Her yeni elbise yaptığınız, her bü
yük terzi mağazasına girdiğiniz 
zaman kadınlığın ezeli süs zafile 
milli duygunuz arasında bir müca· 
dele geçmi,tir ve muhakkak her 
defasında mağlup oldukça: - Bu 
seferlikte böyle olsun da .. bir da
ha seferinde in,allah ... diye kendi 
kendinizi teselli etmİf ve azmini
zi biraz olsun tahrik etmitsinizdir 
Fakat bir daha seferinde gene i
tiyatlarınız size hakim olmuf bir 
defa daha mağlup olmutsunuzdur. 

d h ·· · ·· ""ld"" Spa, Bunlar söylenen nutukları bir mikro-hirleri a a munasıp goru u. 
Canne San Remo gibi .. Şimdi de pa· fon önün<le tercüme e<leceklerdir.Her 
yitahtİar.. Son Vaşington müzake- lisana bir numara verilmittir. Bu su-
relerini 12 haziranda Londrada top· retle her murabaha hangi lisandan 
!anacak olan iktısat konferansı takip tercümeyi dinlemek isterse, önündeki 

ediyor. 
Yalnız Cenevre beynelmilel teşkİ· 

!atın daimi merkezi olarak kalıyor. 
Beynelmilel iktısa~ konfera.n~ı, he

nüz gayrimua~en .. hır d~vre. ı~ın. alt .. 
mış altı milletın mumeuıllerını hır a
raya toplıyacaktır. On beı sene<lir 
toplanan konferan.sl~rın en mühimle
rinden biri olan bu ıklısat konfera~
aına gelecek m.urahhaslar~n ve . ma~~ 
yetlerinin efektıf olarak bm sekız yu
zü geçeceği zannediliyor. 

Evveli konferans meaisinin hüsnü
suretle cereyanı, sonra murahhasların 
istirahatleri ve bulundukları yerlerde 
çalışabilmelerinin temini noktasından 
mühim bir teşkilat meselesi ortaya 
çıkmıt bulunuyor. lngiltere Hükümeti 
bu işi halletmek ve her ıeyi çekidüze
ne koyıruı;. için, bu işlerde yeditula 
sahibi olan Alfred Heraly isminde bir 
mütehassısı işin başına getirmiştir. 
Beynelmilel içtimalara devam edenle
rin hepsi bu zatı tanırlar. Aslen Avua

turyAlıclır. Ve aabık bir diplomattır. 
K11nferansları tanzim ederken hiç bir 
ıeyi te•adüfe bırakmaz. En küçük te
ferrüata ka<lar heaap etme<liği nokta 
yoktur. 

Alfred Hersly'nin ilk işi müstakbel 
konferans için bir bina aramak oldu. 
Londrada bu İşe müsait görünebilen 
bütün binaları gezdi. En nihayet yeni 
jeoloji müzenini beğendi. Burası kon
feransm, encümenlerin, ti.li encümen
leri çalışabilm.elerine son derece mü
aait, aydınlık, üç katlı bir bina<lır. Bi
na 12 hazirana kadar bütün akostik, 
hava, ziya, teshin ve mobilya, tertiba
tı ile telefon, telgraf, ra<lyo postaları 
ile hazır bir halde bulunacaktır. 

Matbuata da bir aalon tahsis edil
mi,tir. 

Müzakere salonunda telefonla ter
cüme sistemi tatbik edilmittir. Her 
murahhas, müzakeratı hangi dilden 
takip etmek istiyorsa, o lisandaki tele .. 
fonu kullanacaktır. Şimdiye ka<lar ............................................................. 
şımliği yapmışlardır. 

Bu spor şenliği kalabalık bir 
halk önünde yapılmış ve sabahtan 
akşama kadar devam etmiştir. 
Şenlikte bir çok koşular, bayrak 
yarış ve Fener Yılmaz, Rami ta
kımları arasında maçlar yapılmış
tır. 

Ankarada kosular 
' 

ANKARA, 2 (A.A.) - Bugün 
ilkbahar at ko,uları büyük bir ka
labalık önünde yapılmıştır. 

Birinci koşu 3 ve daha yukarı 
. yaştaki halis kan lngiliz hayvanla 
rına mahsus satış koşusu idi. Me
safe 1600 metrelikti. 3 hayvan gir 

di. 

Fleilayt birinci geldi. 
ikinci ko~u yerli yarımkan İngi 

!iz taylarına mahsus 1400 metrelik 
ti. 4 tay arasından Nana birinci, Se 
ha ikinci geldiler. 

4 ve daha yukarı yerli yarımkan 
İngiliz hayvanlarına mahsus 2200 
metrelik üçüncü ko~uya 6 hayvan 
girdi. Yıldırım birinciliği kazandı. 

Dördüncü koşu 3 ve daha yukarı 
yaştaki İngiliz hayvanlarına mah
sus idi. 2400 metre mesafesi vardı. 
Günün en mühim kotuıuna 3 hay 

van girdi. 

Piper birinci geldi. 
Beşinci koşu: 4 ve daha yukarı 

yaşta yerli ve arap hayvanlarına 
ait ve 2600 metre mesafeli idi. Tay 
yar birinci, Rüçhan ikinci geldi. 

telefonun sadece düğmesine basacak-
tır. 

.Alfred Hersly murahhasların yata
cakları yerleri intihap etmek için de 
büyük bir dikkat göstermiı ve bütün 
Londra otellerini dolatmııtır. Hiç bir 
millet murahhasının izzetinefsini ren
cide etmiyecek surette otel intihabı 
da bayii mühim mesele<lir. 12 hazirım· 
da 1800 murahhas, lngiliz payitahtın
da istirahate ve beraberlerinde getir
dikleri teknisiyenlerin, katiplerin, 
daktiloların çalışmasına en müsait o
tellere yerleştirileceklerdir. 

l~lerin muntazam yürümesini arz~ 
eden lneiliz hükumeti, bu konferans ı
çin ilk masraf olarak geçenler~e. ha.rici
ye bütçesinden 18,500,000 lngılız !ırası 
tahsisat ayırmıştır. 

12 Haziranda kral Gcorge tarafından 
söylenecek olan kÜ!at nutku, . Londrada 
temsil edilen !>ütün milletlC?"ın memle
ketlerine radyo ile n"!redilectktir. Lon
dra •ehri 26 Haziranda murahhasların 
şerefine büyük bir resmi kabul yapacak-
tır. 

lktısat konferansı fikri nerden 
doğdu? 

Geçen sene Lozanda bir konferansta 
yalnız borçla ve tamirat mesele~i değil, 
ayni zamanda dünya iktısat bu.hranıoın 
tasfiyesini tacil için alınması 1azI?1 ge
len tedbirler konuıulacaktı .. A~ bu 
konferansa ittirak etmek ıstemedı. ~~ 
vaziyet kar~ısında iki konf~ .. ans tertlbı 
düşünüldü. Birincisi J au~anne konferan 
sı, ik:nciıi, "Dünya iktı~at konferansı" 
için am~li bir hazdık yapacaktı. 

Halhuki Lausanne konferansı 3 Tem· 
muz 1932 de tamirat, harp borrlan hah· 
sinde bir sey beceremedi. l~i hiç ol~~z
ga cihan iktısat konferan•ının tetkılrine 
arzedilmek üzere formüller hazırlamak 
üzere iki komiteye brraktı. 

Komitenin hiri, merkezi ve ,arki Av
rupanın ?ktısadi k1tlkınmR5I i.le meığul 
olacaktı. Şimdiki F,,.nsız Malıye Nazın 
M. Geor?"es Bonnet'in riyaset etti~i bu 
komite St<esa konferansında 5 Eylül 
1932 ~e iştirak on beş heyeti murahha
sanın muvafrkı ile bi• itil3f yolu buldu. 
Bu itilaf, bir kP•e d~ dünya iklısat kon
feransında görüşülecektir. 

ikinci komite. iktısat konferansının 
muazzam ruznit~e1'İnİ hazırlanıağa me-
mur edilmi,ti. Bu bmite 1932 Teşrini
evvelinden 19~3 Kanunu:0t...-ni~ine kadar 
bir ~ok defalar toplandı. Nihayet bir 
ruzname hezırladı. 1 .ondra konferansı 
hazırlıklarını takip için Milletler Cemi
yeti tarafından tayin edilen komiteye 
vecimek ÜZC!"e bi!" rl,. rapor hazırlandı. 

Konferansın programı 
Eski lngiliz Dahiliye Nazt?ı Herbert 

Samuel bir yazısında şöyle demişti: 
"Bence ~u konferans, bizi ıı:eri tı.i~ refa
ha kavuşturacak yegane ümittir." 

Filhakika dünyanın şimdiye kadar 
bdki ~örmediği hu P'iinkü buhran bey
nelmilel sebeplerden doğmuştur. Bina
enaleyh izalesi için bir çare bulmak la
zım ffelirse, bu ı:la ancak beynelmilel bir 
anlaşma ile olur. Milletlerin murahhas
ları hi'" &!"aya gelerek, ?1ınacak müşte
rek tedbirleri tayin ederler. 

1 ste Londra konfe!'an"ınm progranu 
bu t~dbirleri bulmak olacaktır. Aşağı 
yukarı bu konferans bir nevi ikt<s~di 
sulh konferansıdır. 

Roosevelt'in geçen aylar Vat.~ngto~ 
davet ettiği on iki memleket mumeıİılı 
ile vuku ~ulan mükıilemeleri, ~ kon .. e-

• • L • az u""mı"t verici mahıyet gos-rans ıcın r:-1!" •• •• 

t . , H kes zahiren. hu<llinU ruyetle 
erıyor. er .....• 

hart ket etmeğe amade şorunuyor. 
vaz=yete umumi hır naza'"la bakar

sak, ko~fc·a~ıta • belli ba!lı altı mesele 
görüşülecektir. 

1 _ Para ve kredi politik:tsı. 
2 _ Fiatler. 
3 - Sermaye hareketine tekrar baş-

lanması. 
4 - Beynelmilel ticaretteki tahdidat. 
5 - Tarifeler. 
6 - istihsal ve mübadelenin tevazu

nu. 
Görülüyor ki program hic te basit de

ğildir. He!" maddeni~ ihtiv~ ettiği ayrı 
ayrı müşküller var. Bakalım milletler 
kendi istiraplarına el birliği ile bir çare 
hulacak'ar mı? 

Fakat timdi haleti ruhi yeniz 
büsbütün değitmi9tir. Esasen ru
hunuzda mevcut olan milli duygu 
ve memleket aşkı, umumi ve müf
terek heyecanın sirayetile cotmuş 
iradeniz tahlanmıttır. Hele vari
datımzla israfınızı mukayese et
tikçe ağlamalı oluyorsunuz .. kendi 
kendinize kızıyorsunuz.. elinizin 
temas ettiği her yabancı kumaşın 
nesci cildinizce bir nevi tiksinme 
husule getiriyor - Bunları ne ya
pacağım? - diye hayflanıyorsu
nuz .. Atsanız bütçenizde bir rahne 
daha açmış olacaksınız ... yenisini 
yapmak, tasarruf idealine sığar 
bir hareket değil.. giyseniz kendi 
kendinize olduğu kadar muh'fniz. 
den de utanıyorsunuz.. - Adam 
sende iki tane yerli kumaşta:ı es. 
pap yapar, günün moda~ını savuş· 
tururum - diye kendinizi teselli 
etmek milli mefkiirenizin suarırıa 
sığar tifalardan değil! ... Velhasıl 
muztaripsiniz, düşüncelisiniz ... Ba 
na kalırsa eskiden kalmıt hatta 
geçen sene yapılmıs elbiselerinizi 
eskiyinciye kadar giyiniz.. müm· 
kün olanları boyatıp şekI;ni değiş 
tire1ek tekrar giyiniz. Verd:ğiniz 
paranın acısını çıkarıncıya kadar 
giyiniz. O zaman zafınızdan inti
kam alını~ olursunuz. Yalnız bu 
büyük mefkiireniz bir daha s•zı 
intikam hssine düşürmüyecek ka
dar kuvvetli olsun 

N.M. 
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Aka Gündüz'ün 

Yayla Kızı 
Milli, büyük, sinema romanı 

Aka Gündüz Beyin, bilhassa 
Milliyet için uzun zamandan beri 
hazırlamakta olduğu bu roman 
bitmek üzeredir. Büyük inkıl5/;ın 
mühim bir tarafını Anadolu yayla 
sının kırında gösteren bu millı, bü 
yük roman ayni zamanda yepyeni 
bir senaryodur. (Bu toprağın hız
ları) nı, (Dikmen yıldızı) nı, 
(Çapkın kız) ı, son çıkardığı (U
vey ana) yı okuyanlar (Yayla kı
zı) nda d!!ha yeni, daha heye· 
canlı bir olgun!uk bulm:ak!ım!ır. 

ıı1111111mım111ımım ıımıım ııı. .ı 
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Fındık ve takas 
Gireson tüccarı fındık için takasın 
kaldırılmasını Vekaletten istediler 

Bir lındık labrikasında lındıklar ayrılırken 

GiRESUN, (Milliyet) Bugünkü 
takas teklinin köylü ve tüccar i
çin faydalı olmadığını, bu vaziyet
ten ancak büyük ve ecnebi serma
ye sahiplerinin müstefit olduğu 
Gireoun Vilayetinin ise batlıca 
mahsulü fındık olduğu için köylü 
ve ~birli buna hayati bir alaka i
le ve kuvvetle bağlı bulunduğun
dan takas teklinin Gireson için e
hemmiyeti fevkaladesi atikar ol
masından umum faydalandıracak 
,ekilde, ya fındığı takastan tama
mile çıkarılması, veyahut mekan 
ve mikdar kayıt ve ,artlarımn kal
dırılması için Gireaon fındık tüc
car ve kırıcıları iktisat Vekaletine 
bir telgraf göndererek rica ve is
tirhamda bulundular. 

Yeni sene mahsulümüz ucuz mu 
satılıyor.? Bu senenin yeni fındık 
mahsulünün kemiyet ve keyfiyeti 
itibarile rekolte mikdarını timdi
den rakamla ifade etmek doğru 
olmaz. Çünkü fındık mahsulü öyle 

•nazik bir meyvadır ki, havaların 
soğuk veya sıcak gitmesinden ve 
bazı haterelerin musallat obuasın
dan fevkalade müteessir olur. Bu 
sebepler dalayisile fındık mahsu
lünün rekoltesini sıhhatla ifade e
debilmek ancak Temmuz ortala
rına ve hatta nihayetlerine doğru 
mümkün olabilir. Binaenaleyh 
mahsulün rekolte mikdarı malfım 
değilken ve halihazırda fındık içi 
de 70, kabuklu fındık 31 -32 ku
ruta istekli satılır iken yeni sene 
fındıklarımızı ucuz fiatlarla sa-

Mektep sergileri 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

ilk mekteplerinde dersler kesil
mis ve ilk sınıfların karneleri da
ğıt;lmağa başlamı~tır. Son sınıfla
rm bakalorya imtihanları hazira
nm birinde ba,layarak bir hafta 
sürecektir. 

Merkezde mevcut ilk mekteple
rin hepsi de sergilerini yapmıtlar 
ve umuma açmışlardır. Bütün Ay
ciınlılnr mekteplere giderek serği
leı ı• dola,makta ve cümhuriyet 
yavrularının geçen senelere naza
ran daha muvaffakiyetle b~ardık 
!arı eserlerini hızla seyretmekte
dirler. 
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tanların bu hareketlerini doğru 
bulmuyoruz. lstanbulda bir T~k 
Marsilyada da bir ecnebi firması 
eylül ve teşrinievvel teslim kaydile 
43 - 52 - 69 kuru,tan alivre sureti
le sırf satıtlar yapmıtlardır. Ma
lfım olduğu üzere sif satıtlarda 
mahallerine göre 7 - 5 - 4 kuruf 
masraflar da satıcıya ait olduğun
dan bugünkü yüksek fiatler karşı
sında yeni mahsulün ne kadar u
cuz gittiği anlaşılır. 

Buradaki fındık tüccar ve kırı
cılarının kanaatlerine gelince: 
Fındık mahsulü takastan çıkarılır
sa veya fındık için serbest takas 
tekli tatbik edilirse hareketlerin
de serbest kalacak olan fındık tüc
carı mallarımızı satmak için ha
riçte bir çok müşteri bulabilirler 
ve alıcının çokluğu ise tabiidir ki 
fiatleri de yüksektir. Halbuki tim
diki vaziyet böyle değildir. Ufak 
bir parti fındığı takas suretile gön
dermek bizim i~in mümkün ola
mıyor. Bu ufak partileri lstanbul
da takas i,Ieı·ile uğra~an büyük 
firmalara satmak iztirarında kalı
nıyor ve bu firmaların da vereceği 
herhangi fiati de ekseriya kabul 
etmek mecburiyetine kalıyor ki 
fındıklarımızın ucuz satılmamasını 
köylü ile mütavassıt Türk tuccar
larının istifadeleri ve binnetice 
yurdumuza fazla para girebilmesi
ni temin etmek ancak ve ancak bu
günkü takas şeklinin fındıklarımız 
için değitmesine mütevakkıftır, 
denilmektedir. 

lzmitte Pertev Pasa camii , 
lzmitte mimar Sinan'ın eserle

rinden Pertev Pş. camisi ötedenbe 
ri kışla olarak kullanılmakta idi. 
Turing Klübün te,ebbüsü üzerine 
camiin boşatılması ve tamiri te
karriir etmiştir. 

Otrmo"iller için 
Sivrihisar ile Eskişehir arasında 

yolların telaki noktalarının istika 
ıneti tayin hususunda otomobil ile 
seyyahat etmekte olan yolcuları 
~ı>..~ırt' •Çı görül üğünden Ankara 
vi layr i bu yollara beynelmilel sey 
rüsefer isaretleri koydurmağa ka
rar vermi,tir. 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
Y<ız:an: Anilaloos 

Bütün frankları sarfettikten sonra 
Robher "bir yere telefon edeceğim,, 
diye ayrıldı. Muhakkak Lady Francis 
Beekman'a telefon etti. Her halde o 
da "Peki!,, demiı olacak ki bizi Cafe 
ele la Paix denilen bir yerde bırakıp: 
"Ben bir yere kadar gidiyorum, şimdi 
gelirim,, dedi. Gittiği yerden geldiği 
zaman ijstünde yeniden bir çok frank
lar peyda olduğu anlaşılıyordu. Bu
nun üzerine bizi yemeğe götürdüler. 
Oradan da gene öteberi almıya gittik. 

Fakat her şeye rağnıen bir hayli 
frnnsızca öğreniyorum. Eğer lokanta .. 
d canınız yanında bezelyeile nefis bir 
piliç yemek İ!iterse garsona sadece~ 
"pettipas" ve ( pulley) ( 1) demek ka
fi. Dem~k istiyeceğim fransızca ga .. 
yet kolay bir lisan. 

Tercüme: Kamran Şerif 

Bugün çarşıda dolaşırken Louis ile 
Dorothy'nin bir köşede uzun uzun bir 
şeyler fmldaştıklarını gördüm. Sonra 
Rohber Dorothy'yi bir köşeye çekip 
uzun uzadıya bir şeyler fıaıldaıtılar. 
Otele döndüğümüz zaman Dorothy 
bana ne fısıldaştıklarını anlattı. Doro· 
thy ile Louis fısıldaıtıklan zaman ona 
Louis demiş ki: 

- Eğer elmas tac~ ondan çalıp ha
na verir. Üstelik babama da bir şey 
ıöylemezsen sana 1000 frank veririm! 

Louis'nin anlattığına bakılırsa Lady 
Francis Beekman nerdeyse tiç diye 
akl· u bozacakmış. Bize fena halde 
kızdığı için tacı elde etmek için ne is
tenirse verecekmiş. Çünkü hu kadar 
kızdığı zamanlar aklına koyduğu şe
yi mutlaka yapmak iotermiş, Onun 

w:ı .. zn~ 

Akşehir hapishanesinden 
kaçanlar yakalandı 

JAydında muvaffakıyetli bir •• musamere 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Bundan on 1 

altı gÜn evvel sekiz mahkümun şehri- ı 
miz hapishane binasını delmek suretile 
kaçmışlardı. 

Vazifesinas jandarma l,ölük kumandan ı 
nıınız Galip Beyin §İddetli takip ve al
dığı ted'-i.r neticesincle cqni mahküm]ar- ' 
dan hiri~i kaçtığının ertesi ~ün ve ikisi 
de üc gün sonra ve adam öldürmek ve 
yalonaktan idama mC'Jıkfim Tuzuk'2'u na
hiyesinden Mustafa ve arkadaşı da cu
ma !':Ünü yakalanarak hapishaneye tıkıl
Dllştır. Bu canilerin en azılıları ve mü
teaddit defalar ooyle firar hadisesine ön 
ayak olan üç kuyu köyünden Gök Ali 
namındaki ıerir de evvelki !':Ün ıshaklı 
civannda jandarmalarnnız tarafından 
müsademe neticE!<linde öldürülmüştür. 
Jandarmalanmız diğer iki şerirlerin izi 

üzerindedir. 

Aydın sanatlar mektebi 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

mıntaka sanatlar mektebi talebele 
ri senelik müsamerelerini 7 hazi
randa vereceklerdir. Mektep ida
resi bunun için çok çalışmaktadır. 
Geçen sene yersizlikten bir çok 
yuıt~atların döndüklerini nazarı 
dikkate alan . mektebin çalışkan 
müdürü Emin Bey bu sene 2000 
ki,ilik yer hazırlamıştır. 

lzmir panayırı 
IZMIR, 2 <A.A.) - Dokuz Eylül 

panayiri için müracatlar gelmektedir. 
Teşkil edilen tali komite her gün top 

lana.rak komisyona vereceği rapol'ları ha 
zrrlamaktadır. Sergi mahalli olacak ye
rin etrafının ~evrilmesi ve yapılar yap
tırılması Karııyaka, Buca, Burnova 
trenlerinde halkın o güıılerde kolay ve 
ucuz ge]ip gitmeııi ve diğer nakil vasıta 
lannm çoğaltılması, Panayirin Türkiye 
radyolarile rekliim edilmesi, Galatasa
ray ve Bursa ser:!"ilerinde Panayir için 
reklamlar tertip ve Galataıaray sergi· 
sinde bir kü-;ük pavyon açılarak Pana
yire iştirak edeceklerin muamelelerinin 
oı.:ııda yapılma11, hir çok çe~itli eğlence
ler bulundu"'U]mak suret.ile e~lence yer
l€rİne cok ehemmiyet verilmesi, Bahriye 
muzik;smm getirtilmesi, Darülhedayi 
veya ope-,et heyetinin lzmi~c gelerek 
temsiller vermesinin temini, deve gü
reşleri, alaturka ve alafranga pehlivan 
güreşleri, mühim futbol maçlan yapıl
maSJ. lzmire gelec<k ziyaretçUer için E
fez harabelerine, Bergamaya ve Çeşme-
ye seyahatler tertibi. ' 

BHnci kordonda Şehir gazinosu ö
nünde bir Venedik gecesi yapılması, 
deniz yüzme mlisabakalan, tehir ko,u
su, bisiklet yanşı ve daha bir çok yarış
lar. 

lstanhulda en kalabalık yerde iki mi
nare e:!"asma lzrr.ir Panayirine istirak e
diniz mahyasının yap ınlması ıi;bi me
seleler ve teşebbüsler komit~ce tesbit 
edilmiştir. 

Germencik civarındaki lıatak'ık 
AYDIN (Milliyet) - Vilayetimizin 

iktısadiyatında mühim bir yer tutan 
germencik nah.iye merkezinin yanJ ba
~ındaki lıataklığm mıntak:ı ,ı+ma müca
dele riyasetince kurudulma'ı tekarriir 
etmiş ve mükellefler davul ve zurnalarla 
kurutma ameliyesine b31lamışlerdır. 

Bu hususta nahiye mü-'ürü Süleyman 
Bey, Belediye reisi Tahir Beylerle ihti
yar heyetlerinin büyük yardım ve him
metleri olmuıtur. 

Aksehirde ucuzluk 
' 

AKŞEHiR (MiUiyet) - IV"ayuın on 
dördündonberi şehrimize devamlı bir su
retle he-- ('Ün fasıla ifo yağnr;rlar yağ
maktadır. Tere yağının okk~" elli. alt
mış, peynirin ckkatsı yedi b;.ıf(uk o~ ve 
yoğurdun okkası ih:i kuruş, yüz paradan 
satılmaktadır. 

Aydında voleybol 
AYDIN, (Milliyet) - Çine kazası ilk 

moktep wlebeleri kamyoıılnrla Aydına 
gelmişler ve Gazi Paşa ilkmekteı> tale
bclcrile Voleybol ma5ı ya9mışlardrr. 
Çak hararetli ve neşeli dev""' eden ma
çı Gazi paşa mektebi talehel~ri kazan
mıslardır. 

için şayet Louis ticı ele geçirecek o
lur, ayni zamanda babası da bunun 
farkında olmazsaymış, bütün para 
kendisine kalırmıf. Bu işten Dorothy' 
ye biraz para kazandırabilir miyim 
diye düşünüyorum, kızcağız o sayede 
belki paranın kıymetini anlar. Onun 
için karar verdik: yarın Dorothy el· 
mas tacı alacak, .. çaldnn,, diye ti.cı 
Louis'ye satacak. Fakat parayı önce
den alacak, ticı tam vereceği sırada 
ben içeri girip: 

- Aman, tac!m burada mıydı? A· 
ramadığım yer kalmadı. • diyeceğim .. 

TD.c; Dorothy'den alacağım. Dor<>
thy parayı geri vermiyecek. Louia'ye: 

- Sen merak etme, tacı akşama ge
ne çalarım! diyecek. 
Akşama da tacİ Rohber'e satacak. 

Artık Rober'den de pek geri alamıya
cağız galiba. • Çünkü doğrusu Rob
ber' e pek düşkünüm. Doğrusu çok şi
rin bir ihtiyar. Sonra oğlu ile sevi~me
leri adeta insanın içine farahlık veri
yor. Bir Fransızın böyle durmadan 
oğlunu öpmesi bir Amerikalıya tuhaf 
gelir. Fakat her halde hoş bir şey. E
ğer Amerikalı b"balar, Louis ile Rob· 
ber gibi seviş•eler her halde hakların
da çok hayırlı olur. 

Aydın Ortamektep talebesi Çin dansında 

AYDIN (Milliyet) - Bu ayın 25 in
ci perşembe günü akşamı orta mektep 
ıon sınıf talebeleri Halkevi muzilıasmm 
İ§tirakile bir veda müsameresi verdiler. 

Müsamereye 1500 kisi geldi. Yersiz
likten o kadar halk ta geriye döndü. 

Müdür muavini Avni Beyin yazdığı 
vatansız piyesile lbnirrefik Ahmet Nuri 
Beyin ''Sımf arkadaşı'' piyesini ve Çin, 
Kafkas, Zeybek ve milli raksları ihtiva 
eden zenu,in bir programı talebe çok 

Kayseride imar 
KAYSERİ, (Milliyet) - Şehir 

dahilinde istasyon, Sivas, Ulukış
la caddelerinin parke yapılmasına 
başlanılmıt tayyare fabrikasına 
giden yolun silindiri bitmiş ve Ki
çi kapıdan istasyona bir yol açıl
mıstır. Hükumet meydanında üç 
ay 'evvel yapılmasına başlanılan 
havuzlu parkın açılma merasimi 
yakında yapılacaktır. Kolordu ve 
hiikfunet binaları karşısında bu
lunan yarısı metrfık, yıkılmış ve 
tenekeden yapılmış manzarası ga
yet çirkin, maili inhidam, elli alt
mıg kadar bodrum şeklindeki dük 
ka~ların istimlak edilerek umumi 
b;r park haline konulacağı haber 
alınmıştır. 

Yazın sıcak günlerinde hava ve 
nefes alacak bir yeri olmıyan Kay
sende bu teşebbüs şehrimiz ehali
sini pek ziyade sevindirmiştir. Ay 
ııi zamanda bu mezbele kaldınldı 
ğı taktirde büyük üstat Mimar Si
nanın bir ışah eseri olan camii mey 
dıma çıkmış olacaktır. 

Halkın sihhati, şehrin temizlik 
ve iman hususunda teşebbüs etti
ği bu işlerde muhterem vali Naz
mı Beyefendiye muvaffakiyetler 

Elazizde bir kooperatif 
ELAZIZ, (Milliyet) -Vali Tev

fik Sırrı Bey, 15,000 lira sermayeli 
alati z :.,-.iye ve araba işleri yap
mak üzere bir Kooperatif teşkil et 
mişlerdir. Memleket sanayi ve zi
raahna çok faideli olan bu teşeb
büsten dolayı valimize candan mu 
vaHakiyetler dileriz. 

Aydından lzmire gezinti 
AYDIN (Milliyet) - Aydın Kırmızı 

Hilal cemiyetinin lzmire tertip ettiği te· 
nezzüh 8 haziranda yapılacaktır. Cemi
yet Aydın demiryolu kumpanyasile hu
nun için anlatmıştır. Seyahat Denizli
den - Aydının R~adiye «Pma< başrn 
istasyonuna kadar olan istasyon]ara teı
mil edilmiştir. Seyabatın çok rağbet ıırö
receği ve gideceklerin çok olacağı anla
şılmaktadır. Cemiyet hu seyahatı lzmir 
dcktorlannm 5 mayısta Aydına yaptık
latı: ziyareti iade maksadile tertip etmiş
tir. Seyahate Aydın Halkevi muzikası 
da iştirak edecektir. 

Neyse. . • Dorothy ile bir çok güzel 
elçantaları, çoraplar, mendiller, huna 
benzer ufak tefek şeyler, yalancı el
ma.tarla kaplı gayet şık akşam tuva
letleri aldık. Elbiae üıtündeki yalan
cı elmaslara ''diamonteys,, diyorlar 
(2) Üstü böyle pırıl pınl 0 diamontey" 
ile kaplı elbise doğrusu insana çok ya-

, kışıyorl 
6 Mayıs 

Dün Dorothy yalancı taci Louis'ye 
sattı. Sonra da geri aldık. Akşamı da 
artık hep beraber Versigh'a (3) gez
meğe gittik. Louis ile Rohber artık ö
teberi almaktan vazgeçtiğimiz için 
son derece memnun görünüyorlardı. 
Anlatılan dünyada her ıeyin bir had
di olduğuna Lady Francis Beekman' 
ın da aklı kesmiş. Dorothy taci Rob
ber'e rahatça sata.bilsin diye Louis ile 
Verseigh'da biraz yürüdük. Bu esna
da Dorothy de taci Robher'e sattı. O 
da taci nihayet cebine koyabildi. Eve 
dönerken vaziyeti yeniden düşündüm. 
Neticede yalancı bir elması üstünde ta 
§ımanın İyi bir şey olmadığına aklım 
yattı. Bahusus böyle bizim gibi Pa
riste, Fransız tanıdıklarla dolaşmak 
mecburiyetinde olan kızlar için ... 
Doğrusu, Pariste tek ba~larına .bulu .. 

muvaffakiyetle başardılar, ve şiddetle 
alkışlandılar. 

Aydın orta mekte~i geçen sene de 
böyle zengin ve parlak bir müsamere 
vermişti. Fakat im seneki müsamerede 
çocuk ana ve babalan mekte1>in daha 
ziyade ilerlediğini ve hızlandığını şahit 
olll'.ak başta kıymetli müdü• Refik Yıl
dıron Bey olmak üzere talim heyetini 
tebrik ettiler ve gece yarısından sonra 
saat 3 de mektepten ayrıldılar. 

Kayseride iki mahalle 
KA YSERI, (Milliyet) - Kay

seri belediyesi Kürtler F etullah 
mahallesinin Kayserinin eski vali
lerinden merhum (Muammer 
Bey) ve Seyfullah mahallesinin 
yine eski valilerden bugünkü mü 
dafaayı Mailiye vekili Zekai Bey 
mahallesi namlariyle tevsimine 
karar vermiştir. 

Aydında rontken 
AYDIN (Milliyet) - Aydın hastane 

si Rontken tedavi cihazı gelmiştir, yeri
ne konulmak Üze!'e mütehassıs beklen .. 
mektedir. 

iş Bankası Afyon şubesi 
müdürlüğü 

AFYON (Milliyet) - İş Bankası 
Afyon ~uhesi müdürü Hamza Osman 
Beyin yerine tayin edilen yeni müdür 
Hakkı Bey gelmi§ ve işe başlmm§hr. 

Adana orman müdürlüğü 
MERSiN (Milliyet) - Me'"inin ehem 

mİyE.tine binaen AdanA o~an mıntaka 
müdürlüğü bürosu ~ hazirandan ~tibaren 
!Mersine nakledilecektir. 

Şlındiye kadar merkezi Konyada bu
lunan Amenajeman grupu bürosunu da 
en çok iştigal sabalan Mersin ve muhiti 
olduğu için Mersine nakle karar vermiş 
tir. 

Yıldırım 
SÖKE, 29 (Milliyet) - Pazar günü 

saat yirmide başlıyan şiddetli yağmur
lar sahaba kadar devam etti. Oc yıldı
nm düştü. Biri istasyon memuru..;un evi .. 
ne isabet etti. Nüfusca zayiat yoktur. 

Veda müsameresi 
SÖKE, CMiliyet) - Mekteplerin ta

til zamanı gelmesi dolayısile (Lale) mek 
tebi talebeleri tarafından 26 - 27 cuma 
gÜnü 2'eceainde l:>ir veda müsamerni 
verilmiştir. Bütün talebe velileri müsa .. 
mereye gelmiılerdi. Müsamerede rol a
lan talebe kız hanımlar ile efendiler me
memulün fevkinde muvaffak oldular. 

Köşk • Şeyh köyü yolu 
AYDIN (Milliyet) - Kö!kten .Şeyh 

köyüne kadar yapılan yolun İzmir hudu 
duna ulaştınlması için oralı köylüler 
çalışmalarına devam ediyorlar. Bu yolun 
bitirilmesine valimiz de çok ehemmiyet 
vennekte ve alakadar olmaktadırlar. 

Bu yol Köık nahiyesinin ticari ve iktı
sadi ilerlemesine büyiik tesir yapacağın
dan umum Köşk nahiyesi köyleri yar
dımlarını esirgememektedirler. 

nan ve yanlarında kendilerini müda
faa edecek bir erkekleri olmıyan iki 
Amerikalı kızdan Robber'i bir şey çal
mıya le§vik etmek hiç te muvafık bir 
şey değil. Onun için Rohher'in taci 
hangi cebine koyduğunu Dorothy'den 
öğrendim., dönüşte otomobilde yanına 
oturdum, taci cebinden aldım. 

Yemek için §ik bir lokantaya git
miıtik. Rohber birden elini cebine 
soktu, gene domuz gibi fena fena ba
ğırmıya başladı. Anlatılan bir ıeyini 
kaybetmiıti. Bunun üzerine Louiı ile 
her zaman olduğu gibi domuz gibi ba
ğırma ve omuz silkme maçına giritti .. 
ler. Louis babasına taci cebinden çal· 
madığını söyledi. Bunun üzerine Rob
ber, bir evladın kendi bahaamdıın bir 
ıey çalma11nın ne acı bir şey olduğunu 
düşünerek ağlamıya baıladı. Dorothy 
ile düg.ünüp taıındıktan sonra onlara 
her §eyi açıkça söylemiye karar ver .. 
dik. Rohber'e bilhassa çok acıdım. 

- Haydi, dedim, nahak yere göz· 
yaşı döküp durma. • • Taç yalancı el· 
mastandı... inanmazsan al, muayene 
et ..• 

Taci çıkarıp gösterdim. Bunun Üze
rine Louis ile Rohber bir Dorotby'ye, 
bir de bana baktılar, nutukları tutul-

Kayseriye şimendifer gelişinin 
·yıl dönümü 

KA YSERI, (Milllyet) - Şi· 
mendiferin Kayseriye gelişinin al· 
tıncı yıl dönümü olan 29 mayıstı 
istasyonda işletme müfettişi mii· 
hendis Yakup Beyin teşebbüsü ilt 
bir merasim yapılmıftır. Bu mera· 
sime vali, Kolordu erkanı, Bankl 
müdürleri, belediye azaları ve şe~ 
rimız · bulunan mülkiye müfetti· 
'i Hacı Hüsnü Bey ve binlercı 
halk ve mektepliler iştirak etnıit 
!erdir. 

Merasimde !llÜhendis Y akup S 
tarafından Başvekil ismet F'n~ 
Hazretlerinin Kayseri resmi kü~ıı.· 
dmda irat ettiği nut·,l{ alkı: ı r a· 
rasında okunmu,tur. 

Bu münas~ #.etle gece HalkevİJl' 
de Mete piyesi temsil edilmiş "e 
halka Mühendis Y akup Bey te.ra· 
fından şimendifercilik hakkındı 
bir konferans verilmittir. 

Köy pansiyonları 
GERMENCiK "Aydın" (Mill:yet) .~ 

Bu sene Germencik ilk mektebin<! ' ko' 
mektep pansiyonu kurulacaktır NalıiY; 
nİn uzak köylerinden 51.l taJeı,e alına<" 
buıılar e~zaklarını kö•,)ninden ay.UY; 
olarak getirecekler, ınektcpte yatac 
ve yiyeceklerdir. 

Yağmur endise veriyor 
' . 

AYDIN (Milliyet) - Vilayet dahil'. 
ne hol yağmur yağdı. Y ağnıur en çD' 
Söke ve Ge•mencik mıntakasmdcı old' 
Sökeye bir çok yıldırımlar düşmı;,, fi 
kat zarar yapmamıştır. Y alnrz Seke ' 
Germencik istasyon telgraf makinal8' 
yanmıştır. 

Yağmurdan kı,lık ve yazlık ekini~ 
çok zarar görmüştür. Ciftçiler;miz y•J 
murun devam ebne!.inden endi~e için 
dirler, 

Anadoluda çiçek tetkikatı 
ERZiNCAN, 24. - Buraya i~i 

İngiliz nebatat mütehassısı geloı•' 
tir. Birisi mister Bolts isminde ff. 
giliz sarayi krali park mütehacsıs! 
diğeı·i ~embriçli doktor Görley ıı 
minde çiçek mütehassısıdır. 

BıA iki mütehassıs Türkiyedc h~ 
dayi nabit çiçekler hakkında te~ 
kikat yapmak için 3 aydanberi se 
yahat etmektedirler. Şimdiye kJ!' 
dar ersin, arsus, Ankara, Kaf 
seri, Kırtehir. Nevşehir, Sıvası 
dol~mıslar, Erzincana gelmişler· 
dir. Bur~dan da Trabzona gic!ecet 
!erdir. 

Gebelibereket vilayeti lagve1ild. 
CEBELiBEREKET, 28. - "l/i 

iilyetin lağvı buraya tebliğ oluJl 
muştur. Vali Ziya Beyin Niğde~1 

tayin olunduğu rivayet edilmelı:l1 

ise de timdiye kadar bir tebliğı1 

yapılmamıştır. Jandarma kuınaıı· 
dam binbası Rifat Beyin de Gı· 
z;antepe ~aklolunacağı söyleıı· 
mektedir. Bölük kumandanı yi.iı' 
ba'ı Mazhar Bey Elbestana ve elll 
niyet müdürü de Maraşa tayin ~· 
dilınişlerdir. Diğer memurlar iç•~ 
kadro gelmediği gibi buraya ı-· 
yin olunacak kaymakam da heniİ1 

belli olamamıştır. 

Zonguldakta intihabat 
ZONGULDAK, 1. A. A. - 81 

gün şehrimizde belediye int!habl 
tına başlanmıştır. 

Bandırma bütçesi 
BANDIRMA - Kazamız Bel1 

diye Meclisi evvelki gün toplaııı 
rak senelik içtimaını yapmıştır. li 
senelik bütçe 189 bin lira oJar9' 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

muş gibi söyliyecek bir söz bulaııl1. 
dılar. Anlaşılan Pariste ekseri kııl; 
rm biz Amerikalı kızlar kadar akıl 
rı çok olmuyor ... 

Bu it böyle kapanıp gidince Loı'1 

ile Robber'in öyle boyunları bükült 
ki bayağı üzüldüm. Onun Üzerine ~ 
şey düşündüm. 

- Onun kolayı var, dedm, yBf 
hep beraber yalancı mücevherat •"' 
bir mağazaya gideriz. Oradan yafl, 
cı elmaslı bir taç daha alırız, Lı' 
Francis Beekman'a verirsiniz. Mı 
zadaki adama da faturaya yalancı ( 
mas tiç yerine elçantası yazdırırı:ı· · 
teki masrafları alırken bu faturayı ~. 
Lady Francia Beekman'a sokuıtu~ 
sunuz. Lady Francis Beekman z"~f 
asıl taci hiç görmedi. Bunun üzer• 
Do1othy söz aldı: ( 

- Eğer it Lady Francis BeekJ111
1 

m mücevherden anlamasına kaJdı1) 
(Devamı vat 

,ı 
( 1) Petits pois cıe poulet yani be~ 

yeli piliç. 
(2) Diamantes 61 
(3) Bi:ıim Versay diye ohudıl 

muz uv ersailes,, 
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Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha
kikiliği hakkında teminat teşkil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeılf Asprrin 

Paketlerin! tercih edinfı. 

ASPiRiN 20 ve 2 tabıetıık ambalıl.jlar ıcınae 
tıer verde bufunur. 

33!J4 

Sinop Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Sinop Umumi hapishanesindeki mahkfun ve mevkuf
lara 1 Haziran 933 tarihinden 31 Mayıs 934 tarihine kadar 
bir yıl içinde verilecek ekmek aşağıdaki şartlar dairesinde ve 
kapalı zarf usulile otuz gün müddetle münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - Hapishaneye verilecek elanek Samsun veya Boya
bat düz ve temiz larma unundan yapdacak ve bir ekmek üç 
yüz dirhem yani 936 gram olarak piıirilecektir. 

2 - Hapishaneye verilecek ekmek her gün Doktor ta 
rafından muayene edilecek ve muayenede pişkin olmadığı 
ve karışık bulunduğu anlaşıldığında dışarıdan satın alına
nacak ve farla fiat müteahhidin alacağından kesilecektir. 

3 - Her gÜn alınacak ekmek vasati 800 tane olup bun 
dan az veya çok istemeğe Hapishane müdürünün salahiyeti o
lacaktır. 

4 - Alınacak ekmeğin miktarı bir gün evvel Hapisha
ne Müdürlüğünden müteahhide bildirilecek ve müteahhit ta
rafmdan en aşağı on iki saat evvel pişirilmiş olan ekmek er
tesi günü saat on dörde kadar Hapishaneye teslim edil6':ektir. 

. 5 - Münakasaya girecek olanlar ihale bedelinin yüzde 
Yedi buçuğq olan 1281 lira 88 kuruşu depozito olarak mal 
sandığma Yatırdıklarına dair makbuz ilmühaberi veya Dev
letçe tanınmış bir bankanın kefalet mektubu veya yazılı kıy 
rneti üzerinden istikrazı dahili tahvilatı ve yahut Borsa fia
tmdan yüzde yirmi noksanına b3.J!ka mali eshamı teklif mek
tuplarile beraber Komisyona vereceklerdir. 

MlLLlYET CUMARTESi 3 HAZİRAN 1933 

SADi KZADE Biraderler 
Vapurları 

SAKARYA vapuru 

lST AN BUL • lZMIR SORA T 
POSTASI 

Müddeti seyahat 22 ısaattir. 
Her hafta cumartesi günü saat 16 da 

Galata rıhtımın.dan hareket, IP"zar günü 
hmire muvasaUit, pazartesi hareketle 
sair günü tstanbula awet eder. Muhte
rem İzmir yolcularrndan görülen te
veccühe bir cemile olıınak üzere seya
hat ücretlerinde teaızilat y~ılmıştır. 

Vapurda her türlü istirahat müemme.n
dir, servis muntazam ve ıtıabl.dot gayet 
ebvendir. 

KARADENiZ POST ASI 

SADIKZADE 
vapuru 

S Haziran Pazartesi günü saat 18 de 
Sirkeci rıhtımm.dan haraketlıe Zoıııgıılr 
dak, İ neb<>lu, Ayancik, Samsun, Ordn, 
Giresun. Trabzon, Sürmene, Rize li

mımlarma azimet "" avdet edx:oçktir. 
Fazla tafsilat için Sirkıeci Meymooet 

Ham altrnda ace.malığa müracaat. Te-
lefon: 22134. ( 4116) 

BARTIN INEBOLU 

POSTASI 

CiHAT vapuru 
4 baziranpazar 

günü hareketle Ereğli, Zonguldak, 
Bartin, Amasra, Kurucaşile, Cide, İ
nebolu, EwC'll}'e, İH.şi ve Abaı:ıa .iskele
lerine azimet ve avdet edecekti.-. 

Tafsilat için Sirkeci Paket ıı><>staha
·nesi karşısrnda anerkez acentaısma mü
racaat. Telefon: 2Z967. (4ll8) 

SEYR1SEFAIN -Merkez acenta1 Galata K.lprllbaıl 8. 2382. 

Şub.9 A. Sjrkeci M81ılrdar ude H. 2..37 ıta. 

IZMIR - PİRE - İSKENDE
RIYE POST ASI 

i Z M 1 R-
6 HAZiRAN SALI 11 DE 
Galata rıhtımı:ıdaıı kııl k-~ 

KAHVE ·MERAKI.:.ILARINA MÜJDE ._ 
• 

URU AHVECI 
OSMAN 

A. 
EFENDi OGLU 
t H SAN 

6 - İhale 15 Haziran 933 çarşamba günü saat on bes
te. Sinop Cümhuriret M?dd~ ium~li~nde müteşekkil k~- ı 
mıs_yonun~a - A~Üye vekal~tı celilesının emrü mezuniyetin ; . 

e ~alikan - ı~ra edilecek ve ıha le günü saat on beşten sonra v · 
erılecek teklif mektupları kabul edilmiyecektir. 

_ 1 .. - Mün_:ı.~asadan mütevellit il.an ücretleri, pul ve sai 
re bılcumle teki.lif ve masarif at ve ledelhace ekmek tahlil 
masraf ve Ücretleri müteahhide aittir. 

ı 'ahrnis sokağında •alıibi o!duiru Ku,ukahveci hanı altında liu 
kere yeni açtığı mağazasında evve'ce sureti mabsusada g~
tirtmiş oldu~u muh.telif cinslerden ihzar etmekte olan nefıs 
kahvelerin-'en Iutfen bir kere tecrübe ed!niz. 

K,~ :'~yy0Il1 Ii~!istir 
Akt.ô ~'li Ü>p .~~ -d<.ne 

. 1 8 -:- Daha fazla tafsilat almak ve şartnameyi görmek is 
hYen erı t t ·ı ·· J • d · c-· h . t M" dd - a 1 gun erın en maada her gün Sınop um urıye 

u eıwnurniliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (2305) 
3304 

--·-- Milli Müdafaa VekAleti Hava Müsteıarlığındao: --111111 

Kıaıaı: 1 

lstanbul - Eskişehir _ Ankara 
27 Mayıs 9 33 ten itibaren 

Türkiye hava postaları 
Cunıartesi, Pazarieai, çartamba 

Şarka doğru Garba doğru 
İstanbul - Ankara JST ASYON 
Hareket Muvasaf~t 

S:'.IO Yeşil köy 
9:40 

Ankara 

Hareket 
" İstanbul " 

16:30 10:00 
Eski tehir 

11:10 15:00 

- İstanbul 

Muvasalat 
17:40 

16:10 

Ankara 
Taşhanc!an ıaa.t 14:30 da hareket edecek olan hna hattına 
rit 1-vsusi cloınobil •· Ank.ı.ra Palas oteline uğrayarak yol

•-•ıı-cu!arı i;crehiz olarak Tayyare me;danına getirir. - 2408 
3325 

Satılık Malzeme 
. Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Traınvaylan Türk 
tıncten : Anonim Şirke-

le Ç~lık t~~klarla .. akün1üliitör kava~oz ve plliklarr, asit mahlUIU, gaz ve elektrik 

. muteha~rık motor, hurda bakır. pırinç ve demir malzeme ile kullantlmış e.1-

bıse ve ••ıre satılacaktır. Görmek ve satın almak istiyenler, tekliflerini kapa-

1! zarfla vermek üzere 29 Haziran nkş amına kadar Cumad b k h ·· ··• 
• 1 • an aş a er gun ogw 

leye kaLlar Şır.-etın TIJ~1'1rbaşında İda ce .Merkezin> müracaat edebilirler. 

3281 
{3561) 

1 

1.000 L:ra. Verilecektir 

335'1 ... 1l. 60 

Iı~ISIR iŞ Limitet 
Sei·n:ayesi: 100,@..,@ Türk Lirası . 

Merkezi: ANKARA. Şu 'esi ·sKENDERIYE 
TÜIU: İYE İŞ BANKASI tarafından lesi• edilmiıt lr. 

iT!-!ALAT, fHRACA'f, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

İSKENDEiÜYE de ııal!lmak üzere emaneten mal 
~ der"".nler hesahımı:ı:a, TÜRKİYE iş BANKASI 

gon •· ' · 1 b·ı· 1 
ı;ubeıerinrien avaııs a a ı ır er. 

E · · f' tla en az masraf ve komisyG11la emin bir surette n ıyı ıya , l t t , • .h , . · .. ı 15• teyenle ·in ~ı1J<-!R Ş L M TED i tercı e~,erı ış gorme < • • • • • 
Lendi < ;. cııfaatlerı ıcabıdır. 

Teigrai' E!'1re,.ı: r.r SIRİŞ - İskeuderiye 

Ilı 3269. 

ı . Deniz Levazım .:..:.atınalma 
1 Komisyonundan: 
' 175680 Kilo ekmek : Pazarlıkla mümıkasası : S Haziran 

933 pazartesi günü saat 14 le. 
3574 Kilo kuzu eti: Pazar bkla münakasası : 5 Haziran 

933 pazartesi günü saat 15 te. . 
7147 kilo koyun eti: PazarhUa münakasası: 5 Hazıran 

933 pazartesi günü saat 15 te. 
İstanbul Deniz Efradı ile Heyheliada Deniz Harp mek

\-=hi ve Lisesinin altı aylık iaşeai için 22 Mayıs 933 pa~~te
si günü kaoah zarf usulile yapılan münakasalarında t~k l r 
dilen fiatl~rı Vekaleti Celilece gi\li görülen yukarhd:- İı tad a 
rı vazıh et ve ekmeğin pazarlıkla miinakasaları. ıza ~rın a
lci .o-ün ve saatlerde yapılacağından daha ehven

1 
f~al tla bı~ali~kmta 

~ · t kbuz arı e ır e talip olacakların, muvakkat teıııına ma . L S tı 
:rev•n ve vakti mezkurda Kasımpa~ada Denız evazım a n 
alma kom.isyonuna ıni.iracaatl arı. (2502) 

Tc.!10.KiYE 

t.IRAAT 
BANKASı 

• 

3267 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Ham Manyezit nalıdlyatına tenzilat 
ı _ 6 - 933 tarihinden Ağustos 933 nihayetine kadar 

Derince veya Mersin istasyo nlarm.a mürettep olmak ~e ton 
b . . alınacak ücret 500 ku ruştan az olmamak şarble her 
aşma alı "f • l 

· gİ bir istasyondan O.O. I 46 numar tan entn şart arı 
nıın • kli Cb . ·· . dahilinde yapılacak manyezıt na yatm!l ar~~ uzerın-
den yiizde 40 tenzilat yapdaca ktrr. lstemlen tafsılat istasyon 
!ardan öğrenilebilir . (2471) 333Z 

Taı nakliyatı hakkında 
25-5-933 tarihinden iti baren her hangi mamul eşya 

haline kalbedilemiyecek şeki ide ''balast halinde" bulunan: 
ı Somaki, mermer, kalker taşla rı ve alelumum taşlar ve çakıl 

taşları nakliyatı D.D 46 numaralı tarifeye ithal edilmi~tir. 
İşbu tarifeye göre 160-283 kilometre dahilinde yapılacak 
nakliyattan seyyanen 400 kuruş ve mesela 500 kilometre
den 630, 800 kilometreden de 840 kuruş ücret alınır. 

Fazla tafsilat icin istasyonlara müracaat edilmelidir. 
- 33H (2484) 

lşlenmemit mermer nakliyatına tP.nzilat 
1-6-933 tarihinden itibaren her nevi işlenmemiş mer

mer tasları, maden cevherleri nakliyatına mahsus fevkalade 
tenzili{ tarifeye ithal edilmişti r. 

Mart 934 tarihine kadar mükerrer yüzde 20 tenzilattan 
da istifade edecek olan işbu mermer naldiyatından 193-247 
kilometrede ton başına seyya nen 400 kuruş alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyon\ ara müracaat edilmelidir· 
3333 (2483) 

800 ton y~rli çimentonun kapalı zarfla münak~sası, 21 
Haziran 1933 car°Şaınba günü saat 15,30 da İdare bınasm~a 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerın 
d b li t lan şartnan1elerde yazılıdır. (2480) e eşer raya sa ı 3340 

A k _ Kavseri hattı üzerinde lalıçlar istasyonu ci-
n ara ,, kı - d k nl r 

varında lan. 52.000 de va ktaşocah grflın an~~ ak ıp t2e5s ı6m 
edilecek 8000 M3 balastın a pa za a muna as~sı - -
933 pazar günü saat 15 te Ankar:ı'da İdare ı;nerkezınde yapı 
lacakbr. Tafsilat Ankara veznesınde beşer lıraya satılan şart 
namelerde yazılıdır. (2510) 

110000 ton kömürün ha vzai fahmiyeden muhtelif liman 
Iara nakli münakasası 24-6-933 tarihinde Ankara'da Devlet 
Demi yolları İşletme Um um Müdürlüğü binası~da 
yapıla~ktır. Fazla malfunat Haydarpaşa ve Ankara' da Ida 
re veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde 
yazılıdır. (2508) 

110000 ton kömürün münakasası 24-6-933 tarih~~.~ 
Ankara'da Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürl~gu 
binasında yapdacaktır. Fazla malı'.imat Haydarpaşa ve . n; 
kara'da İdare veznelerinde beşer liraya satılmakta olan '!ar 
namelerde yazılıdır. (2509) 



Korkulu riiyalar görenler çoğaldı 
• 
izzet Pş. Ankaradan dönecek mi, dönmiyecek mi? - Bir 
Fransız zabitinin notları - Silahla değil diplomasi ile •• 

Ankara: Şubat 1921 
izzet Paşa heyetinin Ankarada 

kalıfı, Ankara hükfunetinin Lon
dra konferansına daveti, Mustafa 
Kemal Pa,a ile Tevfik Pata ara
sında her gün muhabere olması ls
tanbulun yalnız Türk muhitinde 
değil, müttefikler arasında, itgal 
ordusu aleminde de derin bir ala
ka uyandırıyor. Herkes Ankarada 
fevkalade şeyler cereyan ettiğini 
sanıyor. Fakat bu fevkaladelikle
rin tafsilab karanlık bir istifham 
i"°reti halinde kafalarda dönüyor. 
Hele lstanbulun gayri müslim un
surları, bir düzüye korkulu rüya 
görmektedirler: Ortalıkta bir şey
ler döndüğü muhakkak.. Muhak
kak olan bir şey daha var ki olan 
ve dönen bu feyler, Türk dütman
larınm lehinde değildir: Mustafa 
Kemal İf çeviriyor, politikasını yü
rütüyor! 

lstanbuldaki Anadolu dü9man
larmı meraka dütüren bir sebep 
daha var: Müttefikler arasında ba
zı devletler, açıktan açığa Anado
lu Türkiyesini tutuyorlar, davası
na yardım ediyorlar. Bu it nasıl o
luyor, niçin böyle oluyor? Mukad
des bıristiyanlık; Türkleri, müslü
manları müdafaaya mani değil 
mi? Türkler ve Türkiye; bıristi
yanhğı mü9terek dü9mam değil 
mi? ... 

Fransız zabitinin notlarından 
defterime birkaç yaprak geçirece
ğim. Bu notlar; lstanbuldakilerin 
hiileti rubiyesini açığa vuracak: 

25 -Kanunuevvel-1920 
"Sadrazam Tevfik P"fa; Anka

rada izzet Paşaya bir telgraf çek
ti. Emin olsun, diye bu telgrafna
me, Fransa fevkalade komiser, 
kanalile çekildi. Tevfik Paşa bu 
telgrafnamesinde, izzet Pl!f&Dın 
bir an evvel bütün heyetile lıtan
bula avdet ebnesini rica ediyor .. 

Gerçi, müttefiklerin karargahı, 
Ankarada neler yapıldığını bilmi
yor. Babıali bile nasyonalistlerin 
merkezinde olup biten 9eylerden 

Sadrazam T evlik Paşa 

haberleri ohnadığmı iddia ediyor. 
Sadrazamın; izzet Paşayı lstan
bula davetinden, Ankara müzake
rabnın hem müsbet, hem de menfi 
netice verdiği çıkabilir. Diğer ta
raftan izzet Paşanın çabucak ls
tanbula çağınlması; Sevr mua
hedesinin bir an evvel Paditah ta
rafından tasdik edilmesi İçindir. 
Babıiili,bunu da ima ediyor.Çünkü 
bu muahede bir defa tasdik edildi 
mi; onun tabii neticesi olarak, bey 
nehnilel iill maliye komisyonu fa
aliyete geçecek, haiz olduğu sala
hiyeti kullanacak, Türkiyenin müh 
taç olduğu istikrazı temin ebnek 
mümkün olacak... İstanbul, mali 
mütkülat içinde bunalmıt !" 

~ ~ ~ 

lıtanbul 10Kanunusani1921 
- Heyet avdet ediyor mu, et

miyor mu? Ankaradan ne haber? .• 
- Fevkalade komiser cenapla

rına temin edebilirsiniz ki, izzet 
Paşa heyeti mutlaka avdet edecek. 

Hariciye nazırı ile Babıali ve 
karargahları arasında mekik do
kuyan fevkalade komiserlerin ter
•'CÜmanları arasmda,nefis sigara ve' 
kahveler içilirken,tanrınm her gü
nünde geçen mükaleme işte budur. 
Babıali Hariciye Nazırının bu ce
vabı o kadar tekrarlandı ki, müt-

tefikler karargahından bir diplo
mat, günün birinde baklayı ağzın
dan çıkardı: 

- Babıali, komedi oynuyor: Bir 
taraftan izzet Paşaya, avdet etme
si için açık bir telgraf çekmit·• Di
ğer taraftan hususi ve gizli olarak 
orada kalmasını yazmış ... Bir oyun 
kartısındayız !" 

~ ~ -11' 

lstanbul 14 Kanunusani 1921 
Yunan ordusu tarafından yapı

lan keşif taarruzunun muvaffak 
olması, Babıiilideki bazı unsurla
rın keyfini kaçırdı. Birkaç gün ev
vel, büyük memurlardan birine 
rastlamıştım. Bana demişti ki: 

- "Hiç fÜphe ebneyiniz; Mus
tafa Kemal, Yunan ordusundaki, 
Yunan memleketindeki karıfıklık
tan istifade edecek. Yunan ordu
sunu denize dökecek.... lstanbulu 
ve boğazları örten himaye perde
sini kaldıracak ... Sonra da kuvvet
leri, ona kartı gelemiyecek kadar 
zayıf olan müttefikleri kendisile 
müzakereye, uyuşmaya mecbur e
decek ... " 
Şüphe yok ki, bu memur, tah

minlerinde yanılmış olduğunu bu
gün anlamıf bulunuyor. Musta
fa Kemal Paşa; Yunan intihabatı
nın neticesi anlaşılır anlatılmaz; 
müttefiklerle müzakereye girişme
li idi. Şimdi kıymetli vakitler kay
bebnit oldu. Bununla beraber bu
radaki nasyonalistler, "nihai za
fer" in Mustafa Kemalde kalaca
ğına emindirler. Onlara ümit ve
ren bir şey daha var ki, o da Pari
sin doğrudan doğruya Ankara ile 
müzakere halinde bulunmasıdır. 
Bazı Fransızlara göre: "Türkleri 
silahla değil, diplomasi vasıtalari
le mağlup etmek daha kolaydır!" 

Şu da var ki, Paris, Ankara ile 
müzakerede yalnız değildir. Ro
ma da ayni şeyi yapıyor. Cavit Be
yin eski kalemi mahsus müdürü 
Retit Saffet Bey, eski Atina sefiri 
Galip Kemali Bey, Romada lstan
bul Türkiyesinin mümessili Osman 
Nizami Pa"° ile Ankara arasında 

iş Bankası kumbara ikramiyelerini bir 
misli çoğaltarak 10,000 liraya çıkardı 
r . 

Bundan •onra her 
keıidede 5000 lira 
ikramiye verilecektir 

Her keıidede " 207 ,, 
kumbara •ahlbl ikramiye 
alacaktır. 

Mükafatlar 
[ Her keıldede ] 

Birinci milki.fat 
ikinci ,, 
10 kiılye ( 100 erden) 
20 ,. ( 50 ıerden ) 
175 ,, ( 10 ardan ) 

1000 L. 
250 •• 

1000 " 
1000 .. 
1750 " 

5000 L. 

[ Kuralar eakl•l gibi 1 nİ· 
•an ve 1 teırinievvel ta
rihlerinde çekile cektir.] 

3274 
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Eşya istasyonu 
Büyük kantar yerine 

konmak üzredir 
ANKARA, 2 (Milliyet) - Ya

pılmakta olan etya istasyonu bit
mit gibidir. Eşya istasyonunun ha
ziran başında itlebneye açılma tec 
rübesi takarrür ebniş ve infaAbn 
bu zaman içinde bitirihnesi için 
uğraşılmıştı. Fakat vagonların yük 
lü olarak tarhlması için getirtilen 
büyük kantar henüz yeni geldiği 
ve kantarın yerine konulması için 
hazırlanan beton ve kagir yerin ha 
valar yağmurlu oluşu dolayısile bi
raz teehbürü istasyonun bir hazi
randa açılmasına imkan vermemiş 
tir .• 

Getirtilen büyük kantar, yeni ya 
pılan eşya istasyon ve ambarının 
arka tarafına konulmaktadır. Kan 
tarın temelini teşkil eden beton kı 
sım bitmittir. Halen teferrüatile 
uğraşılmaktadır. Haziran haftasın 
da bunun tamamile bibneai kuvvet 
li olarak tahmin olunmaktadır. Es 
ki eşya istasyonunun yeni istasyo
na nakli için, İstasyonda yeni yapı 
lan Kayseri batb ile eşya trenleri
ne mahsus hattın hatladığı yerde
ki makaslarla hatların bir kısmı
nın tebdili icap etmektedir. Büyük 
kantar tamamile yerine yerlettiril
dikten sonra bir kısım hatların teb 
dili bir gün içinde yapılacak ve der 
hal e'ya istasyonu yeni binalarına 
taşınarak itlebneye açılacaktır. 

Bundan sonra, halen Kayseriye 
giden hattın Y enişebirdeki demir 
köprüden Çaputlu fabrikaaı yanın 
daki taş köprüye kadar olan kıs
mı derhal sökülecek ve köprüden 
istasyona kadar kalacak olan kı
sım manevra hattı olarak bırakıla 
caktır. 

Ekmek fiatlan 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Oktru· 

va resminin lağvı dolayısile Ankara 
belediyesi ekmek fiyatlarmı indinnif, 
francalaya 13,10 ve birinciye 7,5 ikin
ciye 6 kurut azami fiyat koymufhlr. 

temas ve irtibat tesis ebnitlerdir ." 
F ranaız zabitinin not defterin

den daha bazı feyleri defterime 
geçireceğim. 

MiLLiCi 

lat. Mr. Kumandanlığı ' 
Sahnalma kom. illnları 

Harbiye mektebi ihtiyad 
için 4000 kilo yufkanın 21-
6-933 çarşamba günü saat 
l 4,30 dan l 7 ,30 a ~dar açık 
münakasası yapılacaktır. Şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (657) 
(2348) 3322 

Hem zevk 
Hem ihtiyaç 
Hem yemiş 
Hem ilaç 

1 

'J;atlıMüshiI 
işte 
Budur! 

Depo•u: Beıir Kemal 
Mahmut Cevat 

Eczanesi 
(4002) Fiatı 1 S krııı. 
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İstaf İlina RAKISI 

Memleketin •n nefia içkisidir. 
Çünkü fıçılafda ~ialendi-

3280 rilmektedlr. [3492) 
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, Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey Ankarada 

• 
içme suyu faaliyeti 
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3500 metre mikap su alacak yeni 
bir hazine yapılıyor 

ANKARA, 2 (Milliyet) - An
kara içme suyunun temini için su 
komisyonunun faaliyeti ilerilemek 
tedir. Kaleiçi mıntakasınm su ihti
yacını temin edecek olan yüz sek
sen metre mikap su alabilecek bü
yüklükteki su hazinesinin inşaab 
da ilerilemektedir. Ayrıca Cebeci
de biri 180 ve diğeri 270 metre mi 
kap su alacak büyüklükteki su ha
zinelerinin yapılması da bibnittir. 
Bundan batka eski tehrin ihtiyacı 
ve bilhassa ihtiyab te9kil edecek 
mevcut büyük hazineden batka ya 
pılacak olan ve 3,500 metre mikap 
su alabilecek büyüklükte bulunan 
hazinenin de tayininde ihalesi ya
pılarak intasma başlanacakbr. 1-
mar müdürlüğünde bu yeni hazine
nin yeri tayin edilmittir. Bu yer, 
saat kulesi civarında eskiden Os
manlı Bankasının İfgal ebnekte ol 
duğu binanın önüne rastlayan sa
badır. Burada satın alınması İcap 
eden bazı arsalar vardır. Su komis 
yonunca bunların sabo alınması 
hazırlıktan yapılmaktadır. Burala
rı satın almmca su hazinesi müna. 

kasaya konulacaktır •. Su komisyo 
nunca ısmarlanan su boruları bil' 
ziran içinde tehrimize gelmeğe bıı! 
layacaktır ... 

Bu borular kale içindeki au te
sisatı ve Cebeci su tesisatı ile ÇllJ1 
kaya ve Elma dağından Çankaya• 

da 
ya getirilecek au için d<Stenecek bo zil 
rularıo geçeceği yerler tesbit edil· 
mif ve bunların itaretleri de konul be 
muttur. Borular gelince dö9ennıe Ya 

İflerine batlanacaktır. Dötenme İ• 
şinin münakasası haziranın on ye
disinde yapılacaktır. Eski 9ebiriJ1 
orta kısım su tesisab için İcap ede~ 
borular da ısmarlamnı9tır. Bu su• 
retle tehrin yukan ve orta kısıııı 
ile, Cebeci, Çankaya kısımları sıı 
tesisab tamamen bu sene içinde bil 
mit olacak ve gelecek seneye de 
tehrin aşağı kısımlarının tesisatı· 
nm yapıhnası kalacakbr •• 

Önümüzdeki sene Kayq vadisill 0 

mak • iye 
de yeni membalar bul içın ta· de 

harriyat yapılacak ve mevcut ıu· gi 
yun çoklaştırılmaaı çareleri dütil• •i 
niilecektir. Bu 
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~ ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~""'ço ________ ,,_, ____________________________ .... ~· 
1 3 üncü kolordu ilanları ] ~j 
----------·-----------------------------------------~kal gelmeleri. (174) (2350hii K. O. ve Çatalca Mat. Mv. 
kıt'alan ihtiyacı için açık mü 
nakasa ile 30.000 kilo makar
na satın alınacaktır. ihalesi 
10 Haziran 933 cumartesi gü

nü saat 11,30 dadır. lsteldile 
rin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya gİrmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fmdıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 

.J ' 3316 rid 
deb 

. leli 
K. O. ve 1 F. için 9000 kı· ~r. 

lo sade yağı kapalı zarfla alı:• ~· · 
nacaktır. İhalesi 19 Hazira~ :•di 

9 3 3 saat 14 tedlr. İsteklilerıtl lbe 

şartnamesini görmek üzere rrtı 
her gün, münakasaya girecel'j uen 

lerin o gün ve vaktinden evve ıen 
teminatlarile 3. k. O. SA. J\İ·~: 
komisyonuna gelmeleri. ile 

(184) (2439) , 3328 ıla 
"" 


