
Bugün mesaisine başlıyan 
Balkan konseyi, bir gümrük 
ittihadı projesinin esaslarını 
hazırlayacak .• 

' 

FIATI S KURUŞTUR 

Cenevre' de 
Yeni bir çıkmaz 
1 

Cenevre nıiizakereleri bir ailabaı:r.· 
:ı'!Dl" konferımaı olmaktan pkb da 
• ~lannıamenm mea'uliyeti diieri 
"

2 -:;:e yükletmek için devletler ara· 
cnı bir politika oyunu teklini aldı. 
. eçen hafta meauliyet Almanya iize-
rıne Yilldennıiı idi. lnpi:r. ailabaızlan· 
,,,. teklifi, bütün Avrupa devletlerinin 
ordıdannı yekneaak bir hale koymak
~dır. Teklife göre müstakbel ordu
ar, kııa müddetli mecburi hizmetle 
;1-lannıı, askerlerden teıkil edilıne-
1 ır. Halbuki Venaillea muahedesi 
Alınanyaya 12 sene hizmetli meslek 
~rdulan tetkil ebnek hakkını nrmİ§· 
lır._ Alnıanlar bu askeri tetkilatlarmı 
dagrtmak istemediklerinden konfe
·~· ~üzakereleri bir ~za gİrmİf• 
tı. Nıhayet Hitler, Alınan Reichatag'ı 
h~urunda irat ettiği bir nutukla in· 
rıliz projeainin hükümlerini Alman· 
Yanın kabul ettiğini bildirdi. Ve bıı
ıı.un Üzerine ıil&hsızlanma tetebbüıÜ· 
11İİ neticeaiz bırakmak meauliyeti Al
lllanyarun üstünden ablını§ oldu. 
• Bundan aonra ordu mevcutları ve 
•ilahların tahdidi meaeleai mevzuu 
~ahııolmağa başladı. Bu nokta ile de 

ranaa alakadardır. Fransızlar bunu 
eı_rıniyet meaeleıine bağlamıtlardı. Em 
i?~t ~eaeleai Mac Donald projesinin 
b •rıncı nıaddeıini tetkil etmekle bera
ber, Amerika mıırahhaaının teklifile 

unun müzak • hir - -"Jın" • Fran . • ereaı te .,... lfb. 
aa•ılah- 1 • d ,_, • • · tayin etın k ."".eae eam eıu vazıyetını 

Anıerik e •çın emniyet meseleıinde 
rece•· -~'.." ile gibi taahhüt albna gi 
rik gını ogrennıek istediğinden Ame-

a murahh N D . 'h Jet b. 1 . aaı orman avıa, nı a• 
nı b"I~.e~~k devletlerin noktai nazan· 
Yet 

1 ır ı .. Filhakika Amerika emnj,. 
rını :.j;leaı etrafındaki noktai naza· 
ın 1 ıtnıeyip Franaanm ail&haızlan 
tik';'da ısrar ettikçe mea'uliyet birle· 
d' Mvletler üzerine yiikleıımİf gibiy
y \ r. Daviı'e göre Amerika emni
g ~ d IDeseleıinde ıu hadde kadar ileri 
oİd ~ektir: Bir devletin ' 4mÜtecaviz" 
netkııu. devletler arasında bir iıtifare 
ka d ""•nde tahakkuk ederıe, Ameri
nıüc~" karara iıtirak etmek ıartile, 
k.,ti i '· ,d.,vtete karıı yapılacak hare-

!•al .,._, kbr. 
llu ..... yece • 

celli .,!jahhüdün tatbikatta naaıl te· 
den b · '.'<'eiuu izah edelim: Devletler
cal'iiı ~ koınıu.una tecavüz eder. Te
llıede u~ de. tarifi ıudıır: Harp ilan et· 
tiıı a 11 

• ":hi aakerlerini komtu devle
tiiıı ~azıaıne geçirir. Bu vaziyette bü· 
iatj evletter araaıııda yapılacak bir 
kar "1re neticeainde mütecaviz devlete 
r fı ıneaela abluka ilan edilmeğe ka
.. ~~ ~erilirae, ve Amerika bu karan 
~~ bııluraa, ablukayı lık&l etmiye
ı.:ktır? · Bıı vaziyette Amerika ablu
~· ~aaıl iıkal edebilirdi? Şu tekildeı 
ı,• erika hukuku düvel kavaidinin 
•taraflara temin eltili haklara daya-

1!.arak bu devletle ticaret yapmakta 
larar e-ek ıııretile. Şimdi Amerika 
:ıındi l'.abpnıayacağını bildiriyor. Gerçi 

en aı •rekata iıtirak etıniyecektir 
:"j~ b&§~alanıun bunu tatbik et-

e enn~ mani olnııyacaktır. 
de ~~~nın bıı emniyet meselesin· 
11!.i • f ıgı taahhüdün ıümul ve ehem 
1) Y~ti hakkında fikirler deil§9bilir 
d.:ıe~ilir ki kafi derecede ileri gi: 

1 eınııtir. Amerika mütecaviae kar
~·· alınacak tedbirlere ittirak etmeliy
.. ı. :\ncak Amerikanın dahili politika 

az.yetini bilenler, Rooaevelt'in bu 
:e•e.lede daha ileri sidemiyecefini 
t ~dir ederler. Bunun sebepleri, man
t~ ~a? ziyade Amerikanın bir asırlık 
d 'illinde aranmak l&:r.ımdır. Herhal
"llı. ~.ekseriyet bıı taahhütleri k&fi ırör
ııı::• .. ve nıea'uliyet yükünü Amerika-

Uzerinden almııbr. 
d~erika emniyet meaeleal hakkm
•a .

1
noktai nazarını bildirdikten aon• 

•• 'h hiia ~ ~e o.r<!ıı mevcudu meseleıinde rra:_ nıyetinj göıtermek aıruı da 
y.,._ ki Ya gelmİ§tir. Ve öyle görünü· 
lloktada konfe~ . milzakereleri b.ıı 
ı, ..... _ ""'

1
çetin bar aafhHma girmlf 

... _UYot' k" -''-'" lo.tıı.ıı tı k; 1 
....... ük müzakere an• 

ai tef~v~ranaa kolay kolay aıke· 
ko.t edecek d lU~_rketmeğe muvafa· 
fa emniyet ';_ _kkır. Fnuıaızlar bir de· 

• f" d "" •ncL.ıu a ı erecede ·· .._ . taahhütleri 
Am rik 

ınuı...,. .... 
e a ve lngilt- •- •0rnıuyorlar. 

~: I . -raf.., ..... 
~Yet mese eımde ırİri§ilen taa ~ enı-
den ınaada bir de Avrupa d h~utler. 
~mda bir mütekabil enıniy:~ et~eri 
·--ı .. 1 y ........ . -...a anmaımı ıaüyor ar. &l'l.i l 

~ite':" ve Amerikayı ihtiva eden r.:: 
d ~ır emniyet daireai içinde Avrupa 
"" etlerine ı&mil daha dar bir emnj. 
"tda· ·An kb · • · . ıresı. ca ıı emnıyet ıçmde 

~Yetin de Fransız hükUnıetini Ver
Itea-ı eı ıulhünden beri idame ettiği aı
lec iihegenıonya aiyasetinden ayırabi. 
ltiı;" D çok §Üphelidir. Frımau: Baıve
llıiy al'.'~İer ile Erkim harbiyei umu 
lt,1 e >"eıaı Weygand araamdaki mÜ· 

eın., ti" • 
""c ti ne cesınde Franaanın ordu 
dd~ "ı.""' ve. ail&hlannı ancak bir 

lırılıııaf tır ":~ ..'ndirebileceği kararla§ 
de Fraft: ~~ Franıı:r. gazeteleri 
lı· ·-a •~ı ·1· ır --· .• 11 •ı ahlanndan ba•ka 

-...,.1Yet lllD.il" • 
. ktadır. F 1 olanuyacağını yaz• 

tiltere için dra"~•zlar diyorlar ki ln-
eL • eftt>: ")•hl 
q"Dlnııyeu· · •ı a an ne kadar 

ıit• 1 ıae, F ~le ahları o kadar ha ranaa için de kara 
) lalti kuvvete d" Y•tidir. Ve bu man 
lı.ıı"'1 altında •akr.":~k Yo~. Ancak 

•n nıana ıudur 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2618 CUMARTESİ 27 MAYIS 1933 

Fransızlar mukabil bir misak 
Balkanlılar arasında bir 

Gümrük Birliği 
Arada bir bakım birliği var, 

bu hafta hazırlanacak • 

Balkan haftası dün 
itibaren 

açıldı, 
çalışmağa 

konsey bugünden 
başlıyor 

Dün ıerellerlne verilen :dya /ette Balkanlı murahhıular 

Şehrimizde yapılacak olan Balkan 
haftasına dünden itibaren baılanmıt
br. Buradaki Balkan haftaaı ik.baadi 
meaelelere hasredilıniıtir. Senede iki 
defa toplanmakta olan Balkan Tica· 
ret odaaı konaeyi bugiin müzakereleri 
ııe h&§lıyacaktır. Balkan haftaıma it· 
tirak edecek olan Yunan murahhaı
lan dün öğleden aonra Ege vapuru ile 
tehrimize gelmitler ve Perapalaı ote

line inmiılerdir. Yunan murahhaalan 
aabık Maliye nazırlanndan M. Kafi
nos, Yunan Milli Bankası müdürlerin
den M. Limonyadio ile heyeti murah
hasa katibi M. Karanikos'taıı mürek
keptir. Yugoslav murahhaaı M. Ma
rödiç bir kaç gün evvel tehrimize ırel 
mİftir. Diğer murahhaalar ıehrimizde 
bulunan zevattan mürekkeptir. Dün 
akp.m, Balkan Birliii cemiyeti Iataıı· 
bul mümeaaili Müderria Tahir Bey 
Balkan haftaaının batlamaıını teal· 

den murahhaslar ıerefine Perapalaa 
otelinde bir çay ziyafeti vermiıtir. Yu
nan murahhaaı M. Kafinoa dün bize 
ıu beyanatta bulıınmıııtıır: 

- lıtanbulda yapılacak Balkan haf 
taamm baılıca iki mühim faaliyet mev 
zuu vardır. Biri Balkan Ticaret oda· 
aı konaeyinin toplanmau diğeri de 
Balkan ırümrük ittihadı projeıini ha· 
zırhyacak olan komitenin toplanına

aıdır. Komitenin hazırladıfı proje Se
lanikte toplanacak olan Balkan kon
feranaına tevdi edilecektir. Balkan 
memleketleri araamda ilrtııadi aaha· 
da sıkı bir tetrikl meaai vücude ge
tirmek için gÜmrük ittihadının lüzum
lu görüyoruz. Bu meaelede bilhaaaa 
Tilrkiye milli grubu ve diler milli 
ırnaplar noktai nazarlan biribirine 
tevafuk etmektedir. Gümrük ittihadı, 
Balkan ittihadına dofru ablan adım· 
!ardan birini teıkil edecektir." 

~ener.bahçelilerin dünkü çiçek bayram mda müsabakaya giren giirbü çocuk-
r, çıçekli bir araba 11e kızlar kofUSl.I (Yazıaı spor kıaınımızda) 

ki, Franaa k il' hl • t .... h"k" . ara • a annm temm et-
g'tf;er a •Jetten vazgeçmek için ln-

enın e deniz hakimiyetinden 
vazgeçıneani . . 
ıürm k · . zımnen fart olarak tlen. 

• e d ıatiyor ki bu, •ilahaızlanınıya
cagıml .•nıenin b~ka bir ifade tarzı
dır. ngıltere neden deni h• k" . . 

ileri gitmiyeceğini anlamak için bü
yük tarib ve ıiyaset bilgisine ihtiyaç 
yoktur. 

Binaenaleyh öyle görünüyor ki niha 
yet silahsızlanma konferansı gelmiı, 
hakiki çıkmaza girmiıtir. Geçen haf· 
ta nasıl Almanya tecrit edilmiı iae, 

Cemil Pş. nın 
Fikirleri 
Bilmekten uzak kaldığı 

yeni mevzulardır 
ANKARA, 26 (A.A.) - Maarif ve

kili doktor Rt!fil Galip Bey Anadolu 
· Ajansma ııı beya

natta bulunmuıtıır: 
- Gazetelerimiz. 

de Maarif itlerine a 
İt neıriyab tahlil ve 
tenkitleri faydalı fi
kirler bulabilmek ni 
vetile dikkatle ta· 
'.ip ederim. Bundan 
daiına iıtifade et
tim. Doktor Cemil 
Patanın Akşam ga· 
zete•inde timdi gör 
düğüm beyanabna 
relince: Şunu aöyli
yeyim ki, doktor Ce 
mil Paıanın adını 

Reıit Galip Bey bugiin anmak bile 
iatemediğimiz hadi· 

ıeler arasında, diğer bir takım paıala
nn iaimlerile birlikte habrlıyorum. Ve 
kendiainin uzun zamandan beri bilme 
den uzak kaldıka mevzular üstünde fi. 
kirlerinden mwtaini kalabileceğimi 

hiuediyorum." 

Ali Rana Bey 

inhisarlar vekili dün 
Ankaraya gitti 

Gümrükler ve İnhisarlar Vekili 

Ali Rana B. 

"M ,, 

Ali Rana B. dün 
ıt.kflUll Ankara
ya gitmİftİr. Ra • 
ıa Beyle birlikte 
nhisarlarda yapı 
ıacak ıslahat hak 
kında rapor ver
mit olan Ameri
kalı mütehassıs 
~eyet reisi M. 
N allace Clark i
e heyetten M. 

Praker de Anka
raya gitmi,Ierdir 

Listesi 
Kararnameye merbut 
listeyi neşrediyoruz 

13774 • 13887 aaydı kontenjan ka
rarnamelerine zeylolarak hazırlanan 
yenin kararname ve merbutu cetvel
ler Resmi Gazetede neırolunınıııtur. 
Yeni kararnamenin ihtiva ettiği ..... 
!ar çok mühimdir. Bilhaua karama· 
meye merbut ( M) llateai ehemmiyetli 
ithal maddelerinin memleketlere tak· 
aim etmeıi itibarile bir huıuoiyet ar
zebnektedir. GGmrük tarife kanunu
nun 106 B., 377 B. 377 C. 378 C. 381 
B. 381 C. 381 D. 394 A,1 250 A, 529 
B, 350, 531 A, 531 B, 532 B. maddele 
rinde yazılı etyanm temmuz, ağuıtoa, 
eylul aylan için kontenjanda göıteri· 
len mikdarlan bu kararnameye mer• 
but M liıteai ile memleketlere taksim 

edilıniıtir. M liıt•ini aynen 5 inci ıa· 
!ıihmizde nqrediyoruz. , 

m Oto ve Moto 
~ Turing ve otomobil ku

lübü ile gazetemizin 
tertip ettiği yarışlar 
Türkiye Turing 11e Otomobil klü

bü ile gaz:etemİJı taralınJan tertip 
edilen otomobil aıe motosiklet ya. 

...,ıanna 23 haııiranda bC1flanacalı

tır. 

Yanılann bu aene daha heyecan
lı olabilmeai için bir takını tedbir
ler alınmııtır. Y al"l§lann galipleri
ne verilecek hediyelerin de daha 
bol 11e daha kıymetli olma.ıı düıü
nülmektedir. 

· k . z a ımıyeb-
nı ~er <;tmıyor? Bu da nıanhkla hal
ledılemıyecek ıtlerin biridir. A k 
lngilterenin deni>: ailahlarmı a:':ıt. 
makta Waıington ve Londra konfe. 
ran•lanııdaki mukavel...terden daha 

Kayıt ile kabul muamel&tma 1 
H az;/rand a baılanacakhr. Y arııla· 
ra İftİrak arsuaanda olanlara 
teahilat olmak üzere, bu muamela· 
tın her otomobil 11e motoailılet acen 
te•İnde yapılabilme•i d• temin edil-

bu hafta da Fransa öyle tecrit edil
mittir. Fakat Fransa ıilahlı yalnızlığı 
sili.J ... z beraberliğe tercih edecek gi- l 111 

bi görünüyor. Ahmet ŞOKR.0 !'-!i.iimıİİİ~ft!!!i§r.io;;;;;;aı••••iiiiiiiiiiöiil'l•ı1 

Cenevre' deki konferansta 
şimdi söz gene Fransanındır. 
Bu defa da acaba ortaya ne 
sürülecek? 

Tel • { Müdür 24318. y axı müdürü 24319 
: idare Te Matbaa 24310 

ro jesi teklif ettiler 
Fransaya göre misak 

· nasıl olmalıdır? 
Fransa muvafakatını vermeden evvel 

mukabil bir proje verdi 
LONDRA, 26 (A.A.) - Reuter a

jarumın bir telırrafmda dört devlet mİ· 
ıakınm imzalandığı hakkındaki haberin 
doğrn olmadığı bildirilmektedir. 

Mlsakm yapılmaıı itinin ırecikıneoi 
Franl8Dln itirazlanna, bilhaıaa Sağ c ... 
nah ırazetelerinin Comite deı F orgea' e 
tabi gazetelerin ıröıterdikleri muhalef ... 
te atfedilmektedir. Bu gazeteler, ecnebi 
memleketlerden bu misak hakkında ge
len habreleri bir taraftan bqka renk ve 
aurette ve mübaliğUı ~ fd<ilde göster 
mekte, cfiier taraftan Franaanm bu mİ· 
aka ittirakiııe mani olmak için Franan: 
hükGmetine kartı ırayet §iddetli bir Ji. 
aan kullanmaktadır. 

Fransa makabil proje verdi 
PARlS, 26 <A.A.) - Pelit Pariaien 

gazete.ine göre dörtler miıalandan mül 
hem olarak Fransa tarafından verilen 
mukabil proje ıııdıırı 

Madde: 1 - Akit hiilr.Umetler kendi
lerine ait bütün meaelelerde bili İıtİ§&• 
re hareket etmeği ve sulhu muhafaza İ• 
çin aralannda ve Milletler Cemiyeti lcad 
roıu dahilinde müabet bir tqriki mesai
de bulunmağı kabul ederler. 

Madde: 2 - Milletler Cemiyeti mi
aakı maddelerinin ve ezcümle 10 uncu, 
16 ına ve 19 uncu maddelerin Jedelhace 
Avrupaya tatbiki için, Milletler Cemiy ... 

(Devamı 5 inci sahifede) Fran6U 80f!Jeltili M. Daladier 

Bir de ecnebi gözü ile .• 
İktısat işlerimizde tuttuğumuz istika

met en salim yoldur 
The Near East And lndia mecmua

omın 18 mayıı tarihli aayumda gördü
ğümüz fU yazıyı alıyoruz: 

''Son aenelerde Türk efki.nnm aht· 
bnldığı (her §eyi idare eden hüku
met) nazariyesi, zamanına göre, ha
zan rağbete mazhar olmuş, bazan de 
sürümden düımüıtür. Şimdiki halde 
biraz zaafa uğnyor gözükmektedir •• 
Geçen sene bıı fikirleri ileri aürenler 
ırüııün iılerine hakim bir vaziyette idi
ler .. Bunun neticeai, Temuz 5 ve 7 ta• 
rhli ve Sanayi Ofiıi ve Sanayi Kredi 
Bankaaı teıkil eden ilci kanun olmu1-
tu. 

Sanayi Ofiainin gayesi devlet tara· 
fmdan kıırulmut olan Sanayi ve Ma· 
adin Bankaaının malı olan fabrikalan 
idare, Devlet teıebbüıü teklinde aana· 
yiin kunılınaaına yardım, dahili me
vaddı iptidaiyenin azami mikdarda 
kullanılmasına matuf olarak ta alehl
mum aanayiin kontrolü idi. Sanayi 
Kredi Bankaaı i•e makine ithali ve 

(Devamı Z inci sahifede) lktuat Vekili Celal Bey 

Tenis Turnuvamızın 
kardöfinalleri bitti 

Bugün bazı dömifinaller oynanacaktır 
Gazetemizin tertip ettiV tenia tumıı· 

vaunm kardöfinalleri dün Takaim tenis 
korlannda oynandı. Maçlar Kardöfinal 
ve bazıları da cI:imi final olduğu için 
hepainin tafailahnı ayn ayn yazmalı 
tercih ettik. ilk maç: 

Suat - Vedat 
Çok aıcak bir havada oynanmağa bq 

!anan bu oyunda Suat, rakibi Vedada 
daha faik bir oyun oynayarak kolaylıkla 
6/2 - 6/2 yendi. 

Şirinyan - Jaffe 
Şirinyan, Jaffeyi hiç beldenilmiyen 

bir fayiluyet ile Te büyük skor farkile 
6/1 - 6/2 kazandı. Maçın bu neticeai 
tabii delildir. Çünkü bu iki oyuncu ara· 
amdaki fvb ıröre geym adetlerinin bu 
kadar büyük olmamııoı l&znndı. 

Necmi - Ciraa 
Geçen aeııe daha Junior ımıfmda oy-

naıruı olan Ciraa Y•Phi! m~tazam ve 
müsmir ontrenöman nebceaınde bugila 
Sinior kategoruinde uzun müddet oyna 
mıı olan Necmiyi 6/1- fJ/3--6/3 yen. 
miıtir. Bu gencin teni• kabiliyeti gÜn
den ırilne meydana çıkmakta ve iatikbal 
için büyük ümitler vermektedir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Giiniin en hararetli maçını oynayan 

Sedat aıe Şirinyan yanyana 

<111111111 .... 

Dün Taksimdeki Fener - Vefa maçında, nahoş hadi
seler oldu ve nizami müddet doldurulmadan hakem 
tarafından tatil edildi. - Tafsilat spor kısmımızdadır -

..... .... 
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Ya>:an: S. N. Her baldu (Milliy .. ) iadir. 
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Abdurrahman Şeref Beyin "fe:zli#tei tarilı,,i. - Tarilıin iğrenç bir 
yaprağı. - lmamülmüalirnin, Hali- lei ruyizemin olan gayrimepu velet 
ler, lıaramzadeler. 

Üstat AbdWTabman Şeref Bey 
merhumun, um idadi mektepleri için 
yazdığı küçük bir "F ezlikei tarih,, 
vardır. Bu kitap bacminin küçüklü
ğünden umulmıyacak ve inanılmaya
cak derecede veciz, sarih, mükem
meldir. Kitabm 109 uncu sayfasmda; 
Cinci Hoca ve mnsaliniıı yaphldan te
naatleri, hep din, teriat nikabı ve kis
veıi albnda iflenmit olduğımu, dev
rin kılı kırk yaran, mÜ•ea•İa, hiç göz 
açtırmayan ve kut açartmayan aaıua
runa rağmen, açıkça yazmak cesare
tini göstermi9tir. 

MezkUr tarih kitabından aynen al
dığnn fU aatrrlara bakınız: 

Sulta Maradıı nılıi, Çelebiyi varis 
bıralmuyup Al O-andan yalruz teh· 
zade lbrahim kalaufb. 5ül&lei Al Os
manm teksiri - Bütiin iadifayi dev
letçe - mültezim oldujundan Padi
ıah ...,..cab tersip olunmakla zabn 
nahif olaa ka""ei bünyeleri ifrat üze. 
re zafa diifmÜflÜ.,, 

Ostadın, "tarihi Devleti 01maniye,, 
sinin ikinci cildinin 46 mca sayfasında 
da ıu satırlar yanfır: 

•· Padıab nevcahm teluir züriyetle
leri mültezim olmakla meyli nİffan 
ebnelerine - herk.,. muntazır ve di· 
deik~y - iken birdenbire ifratları 
görülüp zaten nahif olan kuvveyi vücu
diyeleri muhtel olduğu gibi haremi 
hümayun takımının da fevkalhad yüz 
bulmaaına ve umuru devlete ıergi gi
bi müdahale etmelerine yol açılmış 
oldu.,, 

Ve aynı eserin 62 inci aayfaıında: 
" Kara Mustafa P&f& dört sene ka

dar 11lahatı perveranelerinde devam 
ve nizamat mevcude ahki.mını muha
fazaya iktiram edildiae de andan son
r gene şiraze bozulup Cinci Hoca, 
Voyvoda kızı ve Şekerpare gibi yar
kirlar desti müfaitlerini her i~ uzat
tıklarından meaalibi idarede görülme
dik bir hercümerce runema oldu,, 

Diye yazar. 
Bjr devrin rezaletini cöstermek için 

şu kı .. satır kafi, hatta fazladır bile. 
Abdürrahman Şeref Bey, "fezlikesin
de:" Teksir züriyetleri - Bütün as~ 

dinümayi devletçe - mültezim oldu· 
jlundan., diyor. Fakat ·•tarih devleti 
Oamaniye,inde,, dayanamamıt: ''mey
li niıvan etmelerine herkeı muntazır 
ve dideikisav .- iken,, dem.ekten ken-

dini alamanuıtrr. Bir devrin ricali, i
leri gelenleri böyle düıünürlene de , 
elbette bu fiki; saf, cahil halka da si
rayet eder ve bunu tabii, hatta me§ru 
görür. Ricalin, bütün ileri gelenlerin 
ahlakına bir suikaıt olmak itibarile, 
daha feci ve rezili.nedir. 

Öyleya, bqta Sadnıızam ye Şey
hülislam olmak üzere "bütün isdifai 
deYlet, ricali hükümet,, Padiıahın 
züriyetini artırmak için ıehvetini tah
rik gayretine diqüyorlar kan beien
dirmeğe, hını hayvaniım'ı uyandırma• 
i~ uiraııyorlar. Filhakika diğer tarih 
ki~larr.nda da tafsil olundufu üzen, 
yemm 111le, Padiıahm saraJ'ID&, gönül 
rtsaama bakılarak adeta cebren sü
rüklenen zaYallı, nuuum kızların a
dedi dört yÜzÜ geç:mİftİr. 

Halbuki her cuma gÜDÜ hutbede: 
"lnnellahe ye'mürii bil adli nl ih

aani ve itai izil kurba' ve yenha anil
fahtai,, ayeticelile~ tekrar olurunakta 
idi. Özü, sözü ile iti, uğrafl birbirini 
tutmayan adamlara ne unvan verile
ceğini artık söylemeğe hacet yoktur. 
Cinci Hoca gibilerin haramı, beli! 
ıöıtermek küatahlıjmda bulunduktan 
ve keyfe göre fetvalar vermekte zed
rebnedikleri malfımdur. 

Aceba, iadifai devlete. dört kadın 
yerine dört yüz tecviz eden hangi ki· 
taptır? Bizim kita.pta bu rezalet yok
tur. O zamanki usul ve ahkima göre 
dörtten ziyadesini bir nikahta topla
mak caiz değildir, haramdır. Nikah
sız kalan geride zevcelerden, odalık
lardan doğacak çocuklar, geyrimeş
rudur. Bu haramzadeler mi lmamÜI· 
müslimin, Halifei ruyizemin olacak? 

Haşa, oümme hata 1 Allah ve Resii
lullah böyle ıenaatleri kabul etmez. 
Hiç bir kitapta, hiç bir mezhepte, ic
timai terbiyede reva görülemez. Ba
husus milletin, memleketin hikimi, 
Hükümdarı, Emiri., lttıamı, verais U· 

•ulile o sıfatı, o mevkii alamaz. Hü
kümette verais yoktur, olamaz da. 
Hükümct, hakimiyet hakkı milletin
dir. 

Ancak millet, ehliyet şertlarını ha
iz ve cami' olan zatı intihapla o me.._. .• 
kie çıkarır, yükseltebilir. lşte lsli.ının 
fıkka ve akait kitapları meydandadır. 
Hepsi gayrimeşru izdivaçları ve hü· 
kU.mette veraisi nebi ve menediyor. 

(Dı~vamı var) 

Yann: 

Saray değil, "Meşheri nisvan" 
-1-

Esir pazarlan. - Kadın ticareti. - Brüksel meni uaret konfe
rannna rağmen el altından devam eden alım satım. 

o~torlar Rasim Beye 
teessüf edecekler 

İstifa eden genç doktorlara da evvela 
nasihatta bulunmak münasip görüldü 

Etibba muhadenet ve teavün cemi
·cti ı, .. --.ti umumiyeai dün öğleden ev 

vel HalkeYinde mü
hlm bir içtima yap· 
mıftır. Hafi yapılan 
ve saatlerce devam 
eden içtimada ınü -
him mevzulara te
maa edilmi§ ve hara 
retli müzakereler ol 
muıtur. içtima Ne
tet Osman Beyin ri
yar.eti altında yapıl
mııtır. Evveli. cemi· 
yete airmek iatiyen 
doktorların azalıkla 
n kabul edildikten 
aonra, Etibba oda
sından ıelen bir tez 
!<ere okunmu,tur. O 
dada vücude getiri
lecek muavenet aan 

Oünkü hararetli dığı için ya:ıılmakta 
rı1iıZ!lkerelcri Ula olan tetkllrn.ta e&a3 
"' eden Dr. Ne- teıkil etmek üzere 
~et Osman Bey cemiyetin muavenet 

aandıiı nizamname• 
ti i:ıstcniyordu. Nizamnameden bir nÜs· 
ba11nm Odaya gönderilnıeai kabul edil
dikten oonra g\inün miihim meselesi ü
zerine gelindi. 

Genç doktorlar 

bul edilmesine karar verilmiıtir. Yapı
lan tekliflerden sonra kabul edilen 
şekle nazaran, bu doktorlara birer tez 
kere yazılacak ve kendilerine yanlış 
yoldan yürüdükleri ve ıimdiye kadar 
cemiyetin yapmış olduğu faaliyet mey 
danda iken, büsbütün aykırı dütünce
lerin cemiyeti mütecasir ettiğini ve ken 
dilerinin cemiyetten aynlmaıırun mu· 
hadenet ile gayri kabili telif olduğu 
bildirilecektir. Bu esnada, bu genç 
doktorlar istifada rarar ederlerse ka
bulü teklif edilmit ve bu teklif kabul 
olunmuttur. 

Malımut Rasim Beyin Meclisteki 
sözleri 

Tekirdağ meb'usu Mahmut Ra•im 
Bey bundan bir müddet evvel B. M. 
Mecliıinde doktorlar· hakkında bazı 
bey'lnatta bulunmuş ve buna Sıhhat 
ve Maarif vekiHerile bazı mebuslar 
cevap vcrmiflcrdi. Dünkü toplantıda 
bu mesel" etrafında da bir çok dok
torlar &Öz aldılar ve teeısürlerini bil. 
dirdiler. Neticede Mahmut Rasim Be
ye gazeteler •aaıtaaile doktorların te
eaaür ve teeuüflerinin bildirilmesine 
karar verildi. Mecliate Türk doktorla
nnı ve hakikati müdafaa eden Sıhhat 
vekili Refik ve Maarif vekili Reıit Ga 
lip Beylerle Ali Saip ve Mazhar Mü
fit Beylere de cemiyetin tqeklcürleri
nin bildirilmesine karar verildi ve iç
tima nihayet buldu. 

MiLLiYET CUMARTESl 27 MA YJS lt3S 

HARİCİ HABERLER 
Mütearrız 

~enevrede bu tabir 
tahlil ediliyor 

CENEVRE, 26 (A.A.) - Sillhlan 
azaltma konferaruu umumi komisyonu 
müteaarrız tabirinin tarifi hakkında 
dün komisyona •erilen projesi tetkik 
etmiıtir. M. Dovgalevski, bu projenin 
umumi bir tatbik aahaaı bulmasrru di
lemittir. Şili ve Leh murahhaalan pro 
jeyi kabul ebniJlerdir. Bununla bera
ber M. Eden bu projede göıterilen ta
rifin 16zumundan çok fazla kati ve oto 
malik mahiyette olduğunu, taarruza 
takaddüm ed.....ı. hal ve tartlann bu 
projede kafi derecede hesaba katıl
mamıı bulundufunu söylemiltir. M. 
Eden ııöziine de..amla projede ilanı sü 
riilen miyarlarm Milletler Cemiyeti 
Meclisi yahut bir karar Yermekle mü
kellef olacak diğer bir beynelmilel 
heyet için alelade takdir ve hakem 
unaurlanndan baıJ<a bir teY olamaya
cağını ili.ve etmittir. 

M. Eden basit Yakalar ve hallerin 
hiç bir tarife lüzum ve ihtiyat göster
mediğini kaydedenık Milletler Cemi
yeti meclisinin hüküm ve karannda ta 
mamile serbest kalmasını iatemiıtir. 

Mukavele ruuıl olmalı 

Bir nutuk daha 
Avrupa ihtiliflannda yeni 

Alman zihniyeti 
BERUN, 26 (A.A.) - Volff Ajan

amdan: Baıvekil muaYini F- Papen 
Uburg'da söylediği bir nutukta milli 
devlet teıkili hakkındaki yeni Alman 
telakkisini izab ebniJtir. 

Bu yeni telakkiye göre millet dev
letin çalııma arkadafı ve ortağıdır. 
Münaaip ve miifterek bir bağlılık ya
hut ailenin nesep cihetinden devamı 
esasına dayanarak devletle birarada 
çalıtır .. On dokuzuncu asırda yaf&mlf 
milliyetçi ve demokrat telakki mille
tin §Ahaİyetinin devlet vasrtaaile inki
§afrna imki.n vermemittir. lrredantiım 
tehlikesi Avrupanın harici aiyaaetine 
bu zihniyet ve telakki yolile gİrmİf· 
tir4 • 

Mevcut sulh muahedeleri Avrupa
hal almaunı tacilden yahut istikrar 
nın balkanlardaki vaziyete benzer bir 
merkezlerini arttırmaktan b&1ka bir 
netice vermem.ittir. 

DAl(i 
Tevfik Rüştü B. lıareket etti 

Cenevre konfertuUında Boğa:zl ar hakkındaki teklifimizi iz 
mİf olan heyeti mur11hlıasamız reisi ııe Hariciye Vekili Tevfik R 
Bey Ankaraya avdet etmek üzere Cenevreden lıareket etmiftir. 
lik Rüftii Bey Viyana tarihile felırimize gelecek ve lıemen Ank 
dönecektir. 

Ereğlide demir yolu şenlikleri 
ZONGULDAK 26 ( A.A.) - Oç günden beri devam eden de 

yolu bayramı fenliklerine iftirak için hallan daveti üzerine val 
Cümhuriyet Halk fırkıuı vilayet reüıi Beyler bugün Ereğliye gİtmi 
dir. 

Son zelzeleden zayiat gok 
ESKiŞEHiR, 26 ( A.A.) - Gece saat 24 te burada cenuptan s · 

le pddetli bir zelzele oldu. Zelzele üç defa tekrar etti. Bazı evleri~ 
calan yıkıldı, bazı binalar çatladı. Nüfıaça zayiat yoktur. 

Saat 19,10 da gene zelzele oldu. Halil geçti. 
KOT AHY A, 26 (Milliyet) - Gece yansı saat 24 te oldukça 

detli zelzele oldu. Hasarat yok tur. 

Romangada Türkmezarlarınıziga 
BOKREŞ, 26. A. A. -Tiirkiy e elçisi Hamdullalı Suphi Be 

Romanya lıülriimetini tenuil eden bir ceneral bugün türk fehit 
İçin tiirlt me:uırlığıntla yapılan mera.ime iftiralı etmİflerdir. Bum 
simde iki aakeri kıt'a ııe büyiik bir kalabalık fnılunmuf bir çok nu 
lar aöylenmiftir. Romen askerleri ve talebesi tiirk mezarlığına çel 
koymrqlardır. CENEVRE, 26 (A.A.) - Silahlan 

azaltma konferansı umumi komiayo
nunda ltalyan murabbası, silahlan a
zalbna hakkmda ileride yapılacak mu 
kavelenin her memleketin menfaati 
ve huıuai vaziyeti eaaıma dayam:nası 
gerek olduğunu ııöylemiştir. 

Ekalliyetlerin Milletler Cemi,.eti ve 
Lahay'daki beynelmilel adalet divanı 
tarafından himayesi tesirli çare ve 
tedbirlerden iri bazı deieraiz haklar 
temin ehnİf, ekalliyet millet~eri .~le ek 
aeriyet m.illetleri araaındaki munaae· 
betlere bir düzen verınemiıtir. Ekalli
yetlerin hukuku sözü hakiki manadan 
mahrum bot ve idealist bir cümle ha
lini almıftır. Millet ve devlet hakkm- 1----------------------------------l 
daki yeni telakkiyi yapmağa Alman- Hı0Ja"' Jı•ahmer haftası 1 f0 

·ı· El ·ı· · yayı aııl aevkeden fflY teaadüf değil- ngı }Z Çl ıg" ı 
dir. Birçok devletlere ayrılmıt olan 
Alman milleti Balkanlara dörunüı Av 
nıpa meselesine bir bal çaresi bulma
ğı durup dinlenmeden tetkike mecbur 
dur. 

/ngi/iz Haridye nazırı 
LONDRA, 26 (A.A.) - Hariciye 

ni.zrrr Sr John Simon, dün aktam 
Croydon tayyare meydanına gelmiı
tir. 

Selanik intihabı 
M. V enizelos geniş mik
yasta harekete geçecek 

ATINA, 26 (Hususi) - Son meb
us intihabatınm Selinik mıntakaaına 
ait neticelerinin feıhedilmeai muhalif 
fırkalar tarafından hükı'.'ımet aleyh[ne 
çok ıiddetli tenkitlere sebep olmut
tur. Muhalif gazeteler, Venizeloa ftr
kaamm kazandığı neticelerin bir &İs· 
tem dairesinde iptal edilmekte olduğu 
ğunu, hükümetin cebir ve tiddet kul
lanarak kendini kuvvetlendirmek is
tediiini yazıy~lar. Tıem.inlllledildiiine 
göre hükümet fırkası Selanıl: efkanu-

mumiyeaini kendi lehine çevirmek İ· 
çin uğratmaktadır. Bu mmtakada ye
ni intihabın hükı'.'ımet namzetleri tara
fından kazarulm.asıoı temin için Maa· 
rif Nazrrı Turkovasiliı'in Seli.nik Umu 
mi Valiliğine tayin edileceği ııöylen
metkedr .. 

Ilga edilen askeri cemiyetin Jeneral 
Pangalo• tarafından yeniden teıkili
ne teşebbüs olunduğu haberi tekzip e
diliyor. Pangalos aiyaaetten çekildiğ~
ni ve Selinik meb'usluğuna namzet1ı· 
ğini koymayacağını söylemiıtir. 

Avrupanın gümrüklere taallük e
den ve halile muhafazası mümkün ol 
mıyan bugünkü vaziyeti Avrupayı kuv 
vetlendimıek için sarfedilen her türlü 
emeklerde milli birliğin, İçtimai muh
tariyetin ve yeni federalizmin temina
ta bağlanmasını nazara almak gerek 
tir. Baıvekil M. Hitler, Rayiştag mec• 
!isinde •Öylediği son nutukta ihtilalci 
Almanyanın Cermanla,tırma fikrini 
aksettirdiği ve milletlere riayet ettiği 
ni beyan etmekle harici siyaset işlerin 
de de Avrupalı bir inkılapçı olduğu
nu göstermiştir. 

Harp sonu Almanyasırun elde etti
ği inkıl&p neticelerinden en değerlisi 
olan bu yeni devlet telakkioi Avrupa 
hükümetlerini mesai iştiraki hedefine 
götürecek yolu gösterecek ve Avrupa 
nm yer yüzündeki vaziyetini tehlike
ye düşürecek gihi bir hal alan anlaşa
mamazlığı: yeıuneie yardlDl edecek· 
tir. Milletleri biriblrinden ayıran milli 

yetçilik yerne A-:n'P~ mlletl~ri~. bir 
araya getirecek hır mılletler bırlıgı te
minatının ikamesi lazun gelir. 

Lohdrada tren kazası 
LONDRA, 26 (A.A.) - Wimbled

an civannda olan demiryolu kazasın· 
da ölen bet kqiden baıka birçok kim 
seter de yaralı düımüştür. Ölenlerden 
ikiıi kadın, biri çocuktur. 

LONDRA, 26 (A.A.) - Lon~ranın 
cenubu ~arkiainde Vimbledon cıvann· 
da buhar kuvvetile işliyen bir tren yol 
dan çık..mıttır. Bu kaza netice.sinde beş 
kişi ölmüt, 4 kişi ağR' surette yara1an· 
mıştır. __ ,,__ 

Boğa güreştirmek 
istemişler 

Hususi bir intihap daireıi teşkil ede 
meyecelderi hf'kkmdaki ka,.ar üzerine 

Museviler intihabata ittirak ebDiye· 
ceklerdir. M. Veni7.elos Selanikte si
yasi bir nutuk irat edecektir. Muhalif
ler Selanikte yapılacak yeni intihapta 
kazanmak için geniş mikyasta hare· 
kete geçmiye karar vermiılerdir .. 

Kıt'alar, kıt'alar .. 
ROMA. 26 (A.A.) - Büyük Faşist 

meclisi M. Muaeolininin riyaseti altın· 
da toplanarak parti ki.tib1nin rapo~ 
nu dnlemiıtir. Bu rapora nazaran mu 
cadele kıtalanna, gençler kıtalaruıa, 
Darülfünun kıtalarına kaydolanların ı 
yekünu 2.457920 kişiye baliğ olmut· 
tur ki, geçen ma)'1 .. n:ızaran 575.162 
fazladır .. 

MADRIT 26 <A.A.) - Cacerea vi-
' \ayetinde W-.:.,dilla köyünde abal~ hü

kiimetin memnuiyet k11.ranna ragmen 
Boi!a gü!""11eri yapmak iıtediklerinden 
pol'iı müdahale etmi!tir. Ahali taraf~
dan açılan atet ile polis kuman~nı agır 
surette yaralanması üzerine poli~ _te mu 
kabele etmiş ve 3 1<i4i telef, 4 kit• mec
ruh olmuftur. 

İsviçrede maaşlar için 
araya müracaat 

BERNE, 26 (A.A.) - Milli M-;c~i~ 
ve hük:Umet bütçede tevazün tem1oı 1 

çin memurların aldıkları maatlan7 
yüzde bet ili. sekiz niabetinde azaltı 
maaına kurar verdiğinden memurl~r
dan mürekkep te~kilattan birkaçı ıle 
aosyalistler ve komünistler bu karan 
havi kanun aleyhinde halkın ara~a 
müracaat edilmesi için bir teşebbuste 
bulunmuşlardır. lsviçre kanunu balkın 
araaına müracaat için 30000 müntah•· 
bin böyle bir müracaatnameyi imza et 
mes,ini ~rt koşmaktadır. 

Bu mesele hakkında halkın &ruı· 
na 28 May11ta müracaat edilecektir· 
Bu danışmaya takriben hir milyon 125 
bin müntahibin iştirak edeceği zan ve 
tahmin edilmektedir. 

---o--

Bir şehri su bash 
· BUENOS, 26 (A.A.) - Rio Lujan 

nehri taıarak Buenoa - A ires vili.yetin
deki Lujan •ehrini su altında htrakmq. 
tır. 17.00 ki•i meakenıizdir Baz. nokta
larda ıuyun yüksekliği 4 metreyi teca
vüz etmektedir. 

Fransada irat vergisi 
VAŞiNGTON, 26 (A.A.) - Meb'u 

aan .Meclisi Maliye enr.ümeni irat vergi. 
si hakkındaki kanunun yeniden tetkiki
ne karar venniıtir. Bu karann aebebi 
kanunun bazı ;.,.ddelerinde cleiitiklik 
yapılmaiı dileğidir. 

Paristen Londraya 
· bir saatte 

LE BOURGET, 26 <A.A.) - Air 
Unjion kumpanyaoının 3 motörlü bir 
tayyaresi icinde 6 yolcu olduğu halde 
Londradan -Pa--ise 1 saat 16 dakikada 
gelmittir 

Mesafe 370 kilometre oldujtuna naza 
ran va~ati sü.-at aaatte ?99 ki1omet-redir. 

--o--

Bu hafta binlerce aza kay
dedileceği umuluyor 

Hililiahmer hafta11 münasebetile 
dün tehrin her semtinde cemiyetin ka 
za ve nahiye heyetleri büyük bir faa
liyet göstermişlerdir. Bu hafta zarfın
da cemiyete yeniden binlerce aza kay 

dedileceği ümit edilmektedir. Dün ak 
şam §ehrin muhtelif semtlerinde cemi 
yet menfa.atine müsa.mereler verilmiş. 
tir4 

Amerikada türkçe ezan 
Los Ancelesten bildiriliyor: - Ame 

rikada yerlefD'İf olan va.tatıda§larımız 
milli cereyanlardan uzak kalmamak 
makaadile, ahiren türkçe ezanm nota
srnı getirtmişler ve camilerinin müez· 
zinine belleterek bu cuma günü okut
muılar ve aon derece memnun kal· 
nutlardn-. Bu münaeebetle Detroit'nin 

muazzam camii hmcahmç dolmuıtur. 
Şimali Amerikada tamam 23,484 

Türk vardır. Bu vatanda,larımız u
mumiyetle otel ve lokanta ifletmekte 
ticaretle meşcul olmakta, bir kıunı da 
garsonluk ve amelelik yapmaktadır· 
lar. 

---Çin orta elçisi Ankar 
tayin edildi 

Verilen habere göre lngilter 
Brülr.ael sefirliğine tayin edilmiş 
Ankara sefiri Sir George Clerk'ın 
rine büyük el~i rütbesile lngilte 
Çin orta elçiai Sir Lamson, tayin 
mittir. Sir Georp Clerk Roman 
gitmifti, yarm l.tanbula avdeti 
lenmektedir. 

Avrupa gazetelerind 
uydurma bir haber 

Avrupa gazetelerinden bazı in 
meyanda Pariste çıkan (Lu) mec 
aaı: Pruıya Dahiliye nazırının Esse 
doktorların bir içtimaında alman ı 
na layik olmıyanlarrn hadnn edil 
ini icap edeceğini .öylediğini ve 
ta doktorların kendi aralarında • 
leri havi tamim ve liate suretin· 
netretmqlerdir. lstanbul gazel 
tatbikı imkiinı olmadığı bedahate 
lıqdan bu aberi o gaze l 
bas etmiılerdi, 

Şehrimiz Alman konsolosu bu h 
rin üklliyen aaılaız olduğunu söylü 
Anlaırlan bu havadis te, bir za 
lar Almanlar aleyhinde propaga 
için uydurulan diğer havadisler 
olacak. 

Bir de ecnebi gözü ile 
İktısat işlerimizde tuttuğumuz istika 

met en salim yoldur 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

memlekette yeni sanayiin işletilmeai j .. 
çin liızım olan kredinin tevziile mü
kellefti. Her iki mueosese de, mevcut 
Sanayi ve Maadin Bankasının yerini 
R.u• iktısadiyatmın tesir.ini rösteri; 
bır surette tutmak Üzere kurulmuıtu. 

Celal Be~n vekalete ıelmesi, yuka 
r~daki ~eda~irin tatbikına geçilmeme
li keyfıyet ıle çok alakadardır. Ayni 
zamanda Rusyaya ıitmit olan Türk 
devlet adamları, orada görmek fırsa
tını bulduklan şeyler h•kkmda, beyan 
elrnİf oldukları kadar müsait miifahe
datta bulunmamı§ olmalıdırlar. Neti
ce fudur ki diğer iki kanıuau hüküm
süz bırakan, ve yeni bir Summer Ban
kasmın kurulmasını kararlaıtıran 
(bu isim Mezopotamya da 6,000 sene 
evvel yaıayan ve Türklerin kendileri
ne mensup olduklanru zannettikleri 
Summerlilerin adından almmııtrr) bir 
kanun kaleme alınmıt ve Büyük Mil; 
let Meclisine arzolunmuttur• Bu yeru 
bankanın serma,.eai 20 milyon lira o
lup bu sermaye iki miıline iblai •. ol~
nabilecek ve ba suretle loanka Turkı
yenin en kuvvetli müeaaeseıi. haline 
gelebilecektir. Bu ~~ devletin m!'
lr olan bütün sanayıı ıdare, sanayıe 
ait proje ve etütleri ilu:ar, bilvasıta ve 
ya bili. vaarta yeni ~nayi branıtaı:ı ih 
daa edecektir. A:rnı zamanda dahilde 
ve e.,_bi memleketlerde Türk müben 
disleri, mütehaas11lan, iııçi batılan ve 
amele yetiştirecektir. Bilhaaaa hangi 
sanaJ'ie atfı ehemmiyet edileceğine 
hükmebnek henüz mev~imaizdir; her 
halde Türkiyede büyÜk mikyaıta ipti
dai madde ve talep bulamayacak aa· 
nayün olmayacağı tahmin edilebilir. 

lktı.at siyautinde defqiklik 

Kontenjan sistemi prenaip itiba 
le bir muvaffakıyetsizlik olmuıtur 
kat diğer taraftan ithalatçıları, it 
etmif oldukları malı - ki hariçte 
metlerinden çok kaybettiklerinde 
tamayacaklardı • makul fiyatlarla 
mamile ellerinden çıkarmağa m 
fakat ebnekle, himaye etmq ol 
Ayni ıüretle, ihracatçılarda, iki s 
den beri aa.tılmıyan ve tüccar ve b 
kacılar elinde ağır bir yük olarak 
mıJ olan Türk ihracat emtiası •to 
nru, prim sayesinde ihraç etmeğe 
sat buldular. 

Nim resmi bir beyanata göre, T 
kiyenin yeni iktraadi siyaseti, ''Tü 
ye ile diğer memleketler arasında 
takım huıusi mübadele anlaşmala 
esasına istinat edecektir. Böyleli 
kontenjan aiatemine bağlı bir ta. 
muzir ,erait ortadan kalkacaktır. 
haıaa baılıca ihracat maddeleri m 
tahsilleri daha adili.ne bir mu 
ıörecek, müıtehlik ecnebi mallar · 
daha az para verecek, bu mevat 
lekete daha büyük mikyasta girec 
daha fazla gümrük haadab temin 
lecelı: ağır •egrİler vaz'ı tehlikesi 
dan kalkacaktır. 

Cemiyetin mesai tarzından ve faali. 
yetioden memnun olmıyan ıenç dok
torlardan bir kıann birer istifaname 
göndermitlerdi. Bu iıtifanaıneler Ope
ratör Sabri Osman, Süreyya Kadri, 
Sabri Omer, Hal<kı Rüştü ve Nuri im
zalarını taşıyordu. Bu doktorlar iatifa 
ka<>ıtlarınd" istifalarına sebep olarak 
ce.;'ıiyetten bekledikleri müfit faaliye
"eti gi>rcmed.iklerini, ~üt~ faali?'.e.t~ 
- venet sandığına ınhısar ettıgını, 
mua doktorları himaye yollu hiç bir 

,ı 

'Tenis Turnuvamızın Final Programı 
28 - 5 - 933 

Peru ve Kolombiya barışlı 
Almanyadan ithal olunan "autarch

ie" prensipi de Türk iktıaat ideologie'· 
si üzerindeki tesirini kaybetmekte· 
dir. Doğmalar parlak görürunek faiki 
ytttine malik olsalar bile, bu memle
ketin iktrsadi siyasetinden bugün me
sul olanl1tr bunlara ıeçen senelerde
kinden daha çok az merbutturlar. Şim 
di ehemmiyet, ithalatın kırılmasına 
değil, ticari mübadelenin. arttırılması· 
na, atfolunmaktadır. 

hpanya ve Hükıimeti ·Müttehide 
hu tarzda muahedeler yapılmıt 
Celi.! Beyin Atina seyyahati ayni t 
da bir anlaşmaya matuf idi. Yuna 
tan ıimdiye kadar Türkiyeden. T 
kiyeye ihraç ettiği maim birkaç m" 
ni ithal ediyordu. Vaziyeti iktısa 
Yunanetanı, bu vaziyeti değiştirm 
yarar tedabir almağa sevketti. Tü 
ye Yunanistarun kendiaine olan ih 
cabnm arttırılması fikrine tama 
iıtirak etmektedir. Yalnız Yunani 
nın Türkiyeye ihraç edebileceği 
azdır. Türk matbuatı tarafından Y 
lan, Türk mallarırun bir kısmının 
nan vapurlarile Y unanistana taŞcıtl 
sı teklifi Yunanistanda müsait bir 
rette karşılanmıştır. Diğer bir çar~ 
küçük sanatlar kanununun tatbilı• 
Türkiyeyi terk ve Yunan İKİ piyıı,.
na yeni bir yük teıkil etmeğe ıne'. 
olacak Yunan tebaaar için bir v,.ıı 
i.lıd~aıdır. 

genç . . .. .. .. 1 
faaliyet görü\!nedığinı one suruyor ar-
dı. Bu iatifaların okwmı~da.n son
ra salonda epeyce gürÜ~t:ıı~u muzake
reler olmuı ve neticede utıfaların ka· 

Saat 
H.30 Şirinyan v Suat. 

Mr. Col1İn$. 
Hakem : 1 

16.- Fahire H. v M •• Gorodetzky 
Hakem M. Kibar B 

17.- Şoduvar • Şirinyan 

" 
Suat - Sc.dat 
Hakem Servet B 

--=--.se~===~~~~~~-~~ 

CENEVRE, 26 <A.A.) - Koloın~iy~ 
ve Peru hükiımetleri araaında çıkan ıhti 
1dfa nihayet verM mokavele Peru ve 
Kolombya müesaeaeleri !k Millt;tler Ce 
miyeti Mecli.si Reisi tarafından ımzalan 
mıttrr. . . 

Peru ve Kolombya hükümetlen Mıl
letler Cemiyeti meclisinin 18 Martta tas 
viı> ettiği tavsiyeleri k~bul etmişlerdir. 
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Bir geçişin ilhamları 
t f

Mak•im Gorkinin Akdenizden •a-
a atlı r . . ' f ti ge •tını ve Boğaziçinden şata-
~11 geçi~ini gördüm d., bir tutamcık 

fl •ma funlar geldi: 

d Eal.ileri kanştırmak uzun aürer, sa
tce, foyle böyle eriıtiklerimizl dü

fUndüm. 

N_aınık Kemal - kendi fonnülünce 
;:;: bı_r ınil!ete vatan, milliyet, Ozbey-

1 ( ıatıklal) duygulannı verdi. Biz 
0
"" deli dedik, aarhot dedik, saçı aa

kalına katıtmıf meczuıp dedik. 

ıc··B~_ze realizmin ilk örneğini veren; 
oy0, köylüyü ve izdirabım anlatan 

Nabi zade Nazımı tanımadık. Tanı
t:na1' iateıniyoruz. 

• K~briba benizli, ince sakalı., ıüzel 
Yllzlu ve temiz özlü lsmail Safanın 
~~leket havası ile kabaran ciğerle
nhı Yaylalann görçekler (ufuklar) 
doluau usturadan keakin ayazlanna 
~rdik. Dirisini diri diri gömdük, ölü
•unü atmıyonız. 

~ret; Mücerret faziletin "Ve icap
k dile aelmit abidesi ldi. Tat• 

argalara tünek oldu. 

(Kendi kendine beynelmilel olan) 
- Çünkü kendi kendine olmıyanlar 
P~k. çoktur. - Omer Seyfettini ken
dnnız, kendi içimizde unuttuk. 

Ölümlerden ölüm beğenen Ahmet 
liatimin kaç defa mezardan çıktığını 
~İınlz biliriz ama na.sıl çıkıp kurtul
duğunu tannlar bile bilmez, 

.,, . Y akup Kadri aylardanberi aeril-1' yatıyor. Kayınından batka halini 
hatınnı soran yok. Yok olduğu bir ya
lla kalaın, Haata olmaktan baıka bir 
•Uçu olm . ı. 1 • • -
luıu "'l.'~Yan cı,.er erme bıle agız do

•u urdük R . 
seı,:.;."1. Nuri blla bir deri bir kemik. 
ra İç' •nı SOnna. Gülecek ve "çok siga-

ıyc,·.wın da ondan .• ,, Diyecektir. 

k[.:;ruk Nafiz necidir? Kemalettin 
y ne Y•par? Necip Fazıl kimdir? 
~tr Nabi ıni? Nazım Hikmete püf! 
ti., et Keınal neyınit? Omer Bedre i
ka-' de ne oluyor? say saya bildiğin 

uar. 

.. .\ına ötede Bir Makalın Gorki bir 
"'"trl' . 1 lı 'na bir Danonçiyo muıluğa bi-
b-ı 11•uıi doktoru ile gider. Bahçeoine 

'ı." hU)'iik ıeçit reaınine çıkar gibi 
sı ar v . 
y • e bltan dllflbıen, duyan dün-

• 0 nlan., ardınca ıilrllklenir. 
... lluııı.n bu bale aetiren (biraz) 

d "ndı. ileri iae, (en çok) ta menaup ol-
u l,.... IU · dil b'I İalınl ın etlenn yabancı ı en 

811 ~Pçı •e 81aücü münevverleridir. 
,...., ~anlı, ölcüdi müneTTerlerin 
..,...=•tlı l•:Jhtleri olmaaaydı belki 
Jı•d ae11e bllinaceklerdi, Fakat bu 

ar defll. 
8•-'-ll'ej ..._ ~le oltıtumuznn .,.çunu 

• ""1erimize, davirlerimize, halkhni
j::._ YGlılet-ylto. iftira olur. Her re-
...., her clerit-, 'le hallı: bizim.idi · 
keııd· 6""'· en d 1 g •..,. zaviyelerinden tanıımt, 
ı·eferlendlnnittir. Bizde yallWI dil bl-
ır ....._ d" lı" luı """r ır ı -ıann hepalni lua-

- -........ ... -'--- -·•- LL _1 
d 1 • -.. - ...... -.ın eıin-.. ae enı.., aet 
>ınqtv On •nden fazlaaını yap-
Dleınl. Un bu lcıııJ.an~lığı dalma 
L ekete zararlı olmuttur 8 
•u lılltüJ;ıJL..., b · u tuur
lıu .. .._.., u ıuurlu "ic~bj1, 

il ~urekli haıtalığı •-=-- 'd bil' 7 u •• tılı b. . ..,m gı ere ır. 
,., ar •zan neailde · t' onu ·d n geçmıı ır. 

.. ·ı· gı ene ııideree, ancak v • d'I 
ı ır 1 . . ,,enı ı 

•
'd enç, yeru ınluliPçr münevver 
1 erecektir. Onu bu " d ae . ıun en 'Ve aevgl 
Yıı ıle selimlayalnn. ~ 
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Zeytinyağları 
Geçen seneki sarsıntı 

telafi edilecek mi? 
Gelen haberlere göre zeytin mınta 

kalarmda bu seneki zeytinyağı ihra
catımız için bazı ümitler beslenınekte
dir. 932 zeytinyağı ihracatının miıli 
görülmemit derecede az bir mikdar
da olması ve memlekete mikdarı hiç 
denilebilecek derecede az bir para 
setirmeıi gerek Egıe • gerek Marmara 
mıntaluw: :zeytinliğimizi çok aarumf'" 
tır. Zeytinyağcılar bu saraınbyı telifi 
edebilmek için bir gayret daha aar
fetmektedirler. Memleketimizin son 
üç aene zarfında zeytinyağı ihraç va. 
ziyeti ,udur: 

1932 2.476 772.564 
1931 18.259 6.111.476 
1930 4.741 1.843.867 
1932 seneainde aıağıdaki memleket 

lere hizalarındaki mikdarlarda zeytln 
yağı ibra çedilmiıtir. 
Bulgaristan 39 15.981 
Fransa t 453 
İngiltere G. B. 18 5.163 
ltalya 1.491 477.105 
Romanya 6 2.808 
U. R. S. S. 160 52.211 
Yunan Grı!ce 27 9.461 
Suriye 13 4.266 
Muır Egypte 35 9.013 
Filiatin Palest. 5 1.103 
D. M. A. P. 681 195.000 

Buğday stoku 
latanbul buğday stoku son zaman

larda tayanı dikkat derecede fazla
lafmııtır. Bu bal eaki mahsul senesi 
mahiyetinin yalda,mış olmaaından 
doğmaktadır. Stokun geçen seneye 
nazaran fazla olması bu seneki mah· 
aulden elde epey bir miktar bulundu
ğu kanaatini vermektedir. 

Ticaret boraaaının teapit ettiğine 
naz.aran aon haftanın buğday stoku si 
lolarda ve değirmenlerde 18.860 ton
dur. Bu miktar geçen hafta 18.000 
ton bir aene evvel ise ancak 10.400 
ton idi. 

Balık bolluğu 
Bir kaç ıündenberi latanbulda tim 

diye kadar ender aörülmllt bir balık 
bolluğu vardrr. Balıkhanede koskoca 
bir palamutun on paraya satıldıfım 
söylerlerse inamnız .. Şehrin her tara 
fında, en uzak aemtlerinde bile pala
mut 40 paraya aatılmaktadır. Büyük 
haııpten evvel dahi balık ancak bu ka 
dar ucuzdu. Balıldann yumurta aama 
nı olduğu balda Boğazdan geçen bir 
akın bu ucuzluğu dojturmuttur. 

FındıK fiatlan 
Son aünlerde fındık fiatlannın art

tığından bahsetmittik. Trabzondan 
aelen telgraflara aöre iç fmdık fiya
b 70 kunıtlur. Bundan bir iki hafta 
evvel ticaret bonaaı bültenlerinde fın 
dık fiyab 115 kuFUftu. Bir iki hafta gi· 
bi luaa bir zaman içinde, fındık fi
yatlannın bu derece yükselmeai tetki
ke f8Y•ndır. ihracat ofisi aon yükaeliJ 
hadioeai hakkında alakadarlar nezdin 
de tablı:ikat yapmaktadır. 

Bulgar tütünleri 
Çekoalovakya reji idareai, Bulgari .. 

tandan 500 bin kilo tütün ıatın ala
caktır. 

Odaların salAhiyetleri genişliyor 
lktıaat vekaleti ticaret odalan ve 

ti.caretborsalan kanunu etrafındaki 
tetkiklerine devam etmektedir. Bu hu 
ouata alakadarlardan raporlar alın
maktadır. Vekiılet ba,ka memleketle 
rin ticaret odalan kanunlanm da bu 
veaile il tetkik etmektedir. Alınan 

. haberlere ıöre, lıtanbul, lzmir, Ada
na, Mersin, Samıun, Trabzon gibi yer 
l~rdeki ticaret odalarının salahiyetle
" daha genit olacaktır. Nüfusu az o
lan kaza merkezlerindeki odalann sa 
l"h' . a ıyetınde tadilat yapılacaktır. 

Brezilyadan kahve geliyor 
~rezilyadıın memleketimize ithal 

edılecek kahve için alctedilen muka
velenin .. tatbi~na batlanmııtır. Bu a· 
ym 24 unde hır mikdar kahve Brezil
yadan f"brimize ıönderllmek üzere 
yola çıkanlmııtır. Bu kahveler bir aya 
kadar limanımıza ııetir!~ecektir. Şeb. 
rimizde kahve stoku tukenmekte ve 
kahve 140 kurut• satılmaktadır. Ye
ni stok vurudundan sonra fiyat 110 
kurut• kadar düıecektir. ':s:-sen mu
kavelenin faydalanndan hın de fiat
la yüzde 25 nisbetinde bir ucuz!u~ te 
min etmesidir. Mukavele mucıbınce 
kahve badema saf olarak, ecnebi mad 
delerle lcahttırılmadan satılacakbr. 
Belediye bütün yiyecek maddelerinde 
olduğu gibi, kahve satılan yerleri de 
kontrol edecektir. 

Yeni bir incir kurdu 
L: İzmir ha"Valiainde yeni bir incir 

urdu meydana çıkmııtır. Aydın, Sel
fulc ~e Ödemiş civarında buruk deni
en .. 

1 
uruınağa terkedilmiı incirlerde 

~=r:: ebu ~':'.~~ard8:? derhal Londra 
1 · n•tıtüıune aonderilmit ve ge-

l
en .ce~aptan haterenin Myelaia Cero
anıa ıaın • • ald I ını ıiı anlaıılmııtır. Top-
anan lllalümattan anlatıldığına Da· 

zaran bu kurtlar Avrupa 
kmmlannda bllha... Surinmye Africe~ukp 

ti• A 'k ' a ve vaaa men ada kuru incir ve 
meyveler . ~e bulunmaktadır. Kurt, 
memleketımızde ilk deftı ıörülmekte-

Maerlltıı 

Okumağa rağbet 
81367 ummi okuyup 

yazmağı öğrendi 
1932 - 1933 senelerinde 54 vilayet

te millet mektepl~i açılmıf, mektep
dan 81,367 kiti muvaffak olmuıtur. 
Çebelibereket, Edirne, Gireaon, lçel, 
Kütahya, Muğla, Rize vil&yetlerinin 
bütçelerinde tahsisat olmadığından 
bu vilayetlerde mektep açılmamıt ve 
Hakkari vilayetinde mektep açılıp a
çılmadığı hakkında malümat alınama 
mııtır. 

Eyüp ilkmektepler gezintisi 
imtihanların ve tatilin yaklatması 

dolayısile muhtelif mektepler senelik 
gezintilerini yapmaktadırlar. Bu me· 
yanda Eyüp mektepleri de bugün i
çin büyük bir gezinti tertip etmişler
dir. Bu gezintiye Eyüpteki ilk mektep 
lerden 38, 36, 39 ve 42 inci ille mek
tepler ittirak etmektedirler. 

Haliç vapurlarile Sanyere yapıla
cak olan bu gezintiye mini minilerin 
velileri de ittirak etmektedir. 

Müsamere 
fatanbul 49 uncu mektep talebeleri 

dün erkek Muallim mektebinde bir mü 
ıamere verdiler. Miminiminilerin mÜ· 
samereainde kalabalık bir davetli gru
ıpu hazır bulundu ve çok beğenildi. 
Müıamerede bilhassa Azizlik piyeıi 
muhtelif rantlar çok takdir edilmittir. 

Teavün sandığı 
Huauai 'Ve reami mektep müdür ve 

muallimlerile, Maarif memurlan için 
teıisi taaavvur edilen ''Maarif Teavün 
·Sandığı" nın projesi Maarif Vekaleti 
tarafından maarif müdürlerine gönde 
rilmittir. Proje bugünlerde bütün mu
allimlere bildirilecektir. Projeye göre, 
muallimler, hususi mektep müdürle
ri ve maarif memurları sandığın tabii 
azalarıdır. Sandığın tesiainden evvel 
tekaüde çıkarılanlar ile kırk yatından 
sonra maarife intisap edenler sandığa 
aza olamıyacaklardır. Her ne suretle 
olursa olsun maarif hizmetinden çık· 
mıt olanlar azalık hakkını kaybede
ceklerdir. Ayda verilacek para elli lcu 
ruttan apiı olmıyacak ve maata gÖ· 
re bir niabet gözetildiği takdirde ma
aıın yüzde birini ıeçmiyecektir. San
dık azasından biri vefat edince miraa
çılarına derhal muayyen bir para yar 

dmu yapılacaktır. Yardım mikdan 
bet yüz liradan atağı olmıyacaktır. 
Bu paranın haczedilmemesi ve vera
set veraiainden iitianaaı düıünülmekte 
dir. 

Çanakkalede oturan 
vapur kurtarıldı 

Bir hafta evvel sis yüzünden 
Çanakkalede karaya oturan 9800 
ton benzin ve gaz yüklü lngiliz 
bandıralı Seminol vapuru, dün ak
tam Türk Gemi Kurtarma Limi
ted Şirketinin Lavalet ve Sezar 
tahlisiye vapurları tarafından kur 

tarılmıfbr. 
Kazazede vapur, Köstenceden 

Londraya olan seferini yarın ta
mamlamağa batlayacakbr. 

dir ve sıcak memleketlerden aelen 
kuru meyvelerle aeçen •ene zarfında 
memleketimize ıirdiği anlatılınakta
dır. Bu kurtlar ilek denilen incir dizi
lerinde yüzde 20 nisbetinde görülmüı 
tür. Haıerenin incirlerimizin nefaaeti 
üzerinde tahripkar bir teair yaptığı 
sörillmektedr. Haterenin zararı 'Var, 
elma ve elmalarda da nazarı dikkati 
celbedecek kadar fazla görülmüttür. 
Ziraat veklleti bu yeni kurtlann mem 
leket meyveciliiinde bilhaasa incirliii 
mizde teveaaüüne mini olacak, sonra 
da imbaaını temin edecek tetkikleri 
almağa derhal teveuül etmiştir. Bil
hassa kangık meyvecilik teklinin kal
dırılması diifünülmektedir. Garbi Ana 
dolu batarat enıtitüaü bu itle meuul 
olmaktadır. 

Afyon 
Afyon ıpiyasası dtK-gun gibidir. Af

yon tacirleri afyon ibnıcatınm önümüz 
deki lıaziran ayınm birinden iti.bann 
menedil.,.,.,ğüıi söyleyerek hu husus
taki kanunun biran evvel tatbilı: salıa
"'"" geçmesi !Azım geWiğini ileri sür
mektedirler. 

Deri 
Amerikalılar memleketimizden mü

him miktarda keçi <leı. :si almıya başla
mışlardır. Şimdiye kadar çifti 70·100 
kuruştan olmak üzere yüz bin adet ke
iç derisi almışlardır. Daha da al.a=kla
rı •Öylenmektedir. 

Tenekecilerin bir müracaatı 
İata·nbul tenekecilerinıdon mürekk~ 

bir grup Saııııyi Müdiriy'-"'i ile Iktiaat 
Veıralbtin.e mtmıcaat e~k teneke sa. 
naylinin tepik ve Jıimayıeei lı;ıin hllldl.
mctin nazarı dikkatlni celıbcıtmiıPeı.ıd.W. 
İktısat Vekilcti ve eanayi Umum MU
<llirlüğü memlıelr.ctin bihakkın muhtag 
olduğu ııanayii esasen teşvik vıı: himaye 
ottlklerinöeo lüzum görül.düğü tak.clW
de teneke .anayiinin de himaye odi.Le
leceği muhakkak sayılmaktadır. 
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İSTANBULDA GEZİNTİLER 

Büyük Çamlıca· Tepesi 
Tepeye çıkıp etrafa göz atınca insan 

kendini tayyarede sanıyor 
Üsküdar vapuruna elifi elifine ye

tiıtiın. Adımımı içeri atar abnaz iake .. 
leyi aldılar. Bana vaktimi tafırtmadı
iı için cebimdeki emekdar aaati fÖyle 
bir okıamaktan kendimi alamadım. 
Sonra dütündüm ki, lstanbulda vapu
ru kaçırmanın hiç birmazeret kabul 
eden tarafı yok! .. 

ln•an, bu tehirde akhnı kaçırabilir, 
İpinin ucunu kaçırabilir. Kulağına ka
raauyu kaçırabilir. Nice fıraatlan el
den kaçırabilir. Fakat, biraz ihtiyatlı 
olursa, vapunı kaçı1n1az. 

- Saatim, yok.. Ne yapayım? di
yemezainiz. 

Saati olmıyan bir adam, bunu bi
rinden sorar. Ve her ihtimale karıı e
vinden biraz erken çıkar. Tam vaktin
de kalkan bir vapura yetipnemek, ih
malci ve lakayit inaanlann kan oldu
ğuna biç tüphe etmemeli ... 

* * * Hani eski bir şarkı vardı: 
latonbulla Üıküdann orası •. 
Yaktı beni kQflarmın lroro.sı .• 

Bu farkı belki bir tey ifade etmez. F •
icat güzel bir bahar günü, ılık bir gü
net altında, L.tanbulla Oaküdar ara
sından geçmek zevkine doyulmaz bir 
seyahat oluyor. 

Yalnız on bet dakika ıüren ".lır:ıaa 
deniz yolculuğu,, beni daldıiım rüya
dan pek çabuk ayırdı. 

- Ayak! Diye bağıran çımacının 
aesile kendime geldim. Kendime ıel
meden Osküdara gelmipz meğerse .•• 

* * * Tramvayda, iki kişilik aıraların bi-
rine yerletlİm· Tramvay bilmem ne 
bekliyor. Yapacak batka bir fey bula
madığım. için yan.undaki yolcunun e• 
!indeki bileti göz ucile okuyorum. 

Bu küçük kağıt parçaaında, bayali 
bir takım çizgilerle biribirlne eklenınit 
isimler var: 

Feneryolu - Fenerbabçe - Kala
mıt - Bahariye - Kızıltoprak -
Moda .. 

Biletçiyi çaiırdım: 
- Bana Caddeboatanma bir bilet 

keıl .. 
Yolculc.r aülüıtüler. Biletçi hafifçe 

bozuldu' 
- Bir aün aelir, o da olur intallah •• 

Dedi. 
Ağır ağır yola düiildllk. lıtaayon

larda mola Yerince yolcular araaında 
humurtu başlıyor: 

- Gene hayvanlar yoruldu galiba!. 
- Yemini az vermitlerdir ..• 
- Bağlarbatım tutaak, artık kork-

mayız .• 
Vakıa, Bağlarbaıından sonra, ba91-

m1zı ahp iatuyonlara selim vermeden 
nefes nefeıe ko9mağa batladılı. Dur
madan yokut çıkıyoruz. Yükaeldik, 
yükseldik .. Nihayet öyle bir yere ael
dik ki Boğaz, Adalar, batta Halicin 
bir inamı ayaklannuzın altında kaldı. 

Ve tepeden kuı bakıtı latanbulu 
seyrediyoruz. 

Tramvaydan indikten sonra, ilk i
tim sürül gürül akan çepneden iki a
vuç au içmek oldu. imanı, ıu çeker 
derler. Beni de aeçen haftaki Küçülı:-

....... 
Deniz ortasında hırsızlar 
Dün limanda deniz ortasmda bir 

hır11zlık olmut, fakat bu iti yapmai• 
kalkıf'lnlar derhal yakalanmıtlardır. 
Kabataı açıklannda demirli bulunan 
Mehmet reiün odun kayığına dün kim 
se görmeden bir aandal yanaşıyor. i
çinde Yatar, Mehmet ve gene Meh
met adlı Üç kiti bulunan bu sandal bi
raz sonra kayıktan 91llman bir otomo 
bil laıtlille beraber aahile dofru ile
riliyor. Fakat luraıslar aöz açmağa 
vakit bulmadan yakayı ele vermiıler 
dir. 

Toslaştılar 
Dlin Aksarayda bir ....,.ı.n ma.a

demesi ohınııtlır. fol<ir ...... feddinin i
daresindeki 3880 numaralı otobüs Ak 
aarayda Namılı: Kemal ~ caddeain
den seçerken toför Arifin idareainde
ki otomobille çarpıımıttır• Bereket "er 
ain bt1 kazada nüfuııça bir zayiat ol
mamıt. yalnız otomobiller hasara uğ
ramıtbr. 

Yangın değilmiş 
Dün Sirkecide aarip bir yaııgm bat 

!angıcı olmuıtur. Sirkecide Ankara 
caddeainde Manaetırlı lamail Ef. nlıı 
tuttuğu yeni Merkez lokantaımm ba
casından öğle üaeri fazla duman çık 
mağa batlamlf. Bunu etraftan goren
lerin lokantanın Üzerinde otelde yan
gın var zannile derhal itfaiyeye tele
fon etmiıler ve biraz sonra itfaiye gel
mittir. Bu esnada yansını duyan Em
niyet müdürü Fehmi Bey de oraya ael 
mittir. Fakat her taraf arandıfı ha~ 
de ne alet hatta ne de duman bulu-
namamııtır. 

Sarhoşlar 
Kumkapıda Küçükdeniıı: solcafm

da balıkçı Kirlı:or reiıin yanında taife 

1 çamlıca auyu buraya çekmit olmalı .. 
Küçükçamlıca ile Büyükçamlıca, bun
lar Anadolu yakaaının iki nurtopu 
çocuğu_ Küçüğü lıaıka güzel.. Büyü
ğü baıka ııüzel... 
Küçükçamlıca gıda.aini Marmara

dan alıyor. Büyükçaınlıcayı da lstan
bul Boğaziçi emziriyor. Büyükçamlı
canın tepesine doğru yavq yavaf çı
kıyorum. Bodur çam ağaçlan araaın
dan takır takır bülbül aealeri geliyor •• 
Çamlıcanın bülbülleri de pek cotlcun 
ıeyler doğru•u ... insan merak ediyor: 

- Bu kadar tatlı sea, mini mini gö
ğüslerinin neresinden çıkıyar aceba? 
Küçüle bir eczahanenin önünden se
çerken camekinda bir nezle ilicınm 
ilanmı gördüm. Kendi kendime: 

- Rekliım paraaına yazık! Dedim, 
böyle sağlam havalı yerde nezle ne 
arar? 

ilci hanun, kötlerden birinin kapıaı-
nı çaldılar. 

Küçük bir kız çocuğu çıktı: 
- A •. Bahtiyar teyze! Siz miainiz? 
- ID?llah, annen evde yok?. 
Kız yayık yayık güldü: 
- Yok ya .. lstanbula gezmeğe git

tiler! 
Siz olun da tatmayın!.. Bu gÜzel 

havada Çamlıca tepe.ini bıralup lstan
bula gitmek .. Hem de ne için? gez
mek için •.. 

Vak tile eski bir yazımda latanbul
lulan balıia benzetmittim. Ve niçin 
oldufunu ıu nuarala izah etmittim: 

"O malıiler iri Jerya ~rf!dir, df!rya
yı bilme:r.ler I,, 

Bu sözü tekrarlamanın sıraaı geldi. 
Tepeye çılup ta etrefıma bir ıöz a- · 

boca mubaleaauz söyliyorum, kend._ 
mi tayyarede zannettim. Boğazın au .. 
lan sanki siyah bir kumatm orta11n
dan geçen zarif bir danteli parçaaı i
di. lıtanbulun minareleri fil di9inden 
yapılmıt lı:il.çük minyatürleri andm
yordu. Haliç, aisler altında güçlilkle 
seçilen esrarlı bir alemdi. Solda Mar
mara, lzmit dağlanna kadar görünü
yordu. Bu manzara karşıamda Çamlı
cayı aram aemaya en yalun yeri ola• 
rak tarif eden eski Ültadlara bak nr
clim. 

Çamlıca günet dofarlcen kim bilir 
oaaıl harikalı bir renk ve ziya iklimi 
olur ve batan bir siinet gözlere, bura
dan kim bilir naaıl görünür? 

Yol üstündeki ga.zlnolara bakıyo
rum: Bomboş ... Yalmz bir taneainde, 
yetil elbiaeler giylıunif ÜÇ hanım var • 

itte Çamlıcaya en yakıtan renk.. 
Bu sene YllfİI elbise modaaı var. Çam• 
lıcanın rengi moda oldu demek .. Ac• 
ba, Çamlıcanın da bir gÜn moda oldu
ğunu görecek miyiz? Döniitte tram
vay, Osküdara gelirlı:en kartımda •
çılan tabloya baktım: fıtanbulla O .. 
küdarı binlıirine bu kadar yalun gör
memiıtim. Denizin ayırdıfı bu iki te· 
hir parçaaı timdi bir tek mahalle aibi 
idi. fıkeleye geldifimiz zaman, bu 
manzara kayboldu. lstanbul, tekrar 
uzaklafDllf, Üsküdar tek batına kal-
nııtlı. 

lıl. SALAHADDiN 

B•l•dlyede 

Çare aranacak 
Haliç şirketinin vaziyeti 

kurtanlabilecek mi? 
Şehir meeliainin son içtiıııalannda 

Haliç şirlıetinin vaziyetini tetkik ede
rek bir karar ittihaz etmek için vali 
Muhittin Baye saliıhiyet verilmitti. Mu 
hiddin Bey bunun üzerine bazı tetki
lcatta bulunmuıta. 

Vali ~ buırftnlenle ıirketin va:ı:i
yethai teablt için bir karar ittihaz ede 
cektir. Halç tirlı:eti latanbulun en mll
him nakliye tlrketlerinden biridir. Ba 
lediye ırünün birinde bu tirketln faa
liyetini tatil etmeain katiyen arzu et
miyor. Bunun için bulunacak yeni bir 
f"kİI hem tebri Yesaiti nakliyeden 
mahrum bırakmıyacak, hem de beı.. 
diyeyi maddi yeni bir fedalı:irlıla kat 
!anmak mecburiyetinden kurtaracak
tır. 

Mezbaha baskülleri 
Belediyenin bir müddetten beri in

f8 ettirmekte olduğu mezbahadaki 
bukül tertibab bitmek üzeredir. Oto 
matiJı: olarak ifliyen bu bulrilller ke
ailmit hayıranlan hattı ha..-.1 ile ae
çerk- tartacak, meababa rtıalmleri de 
bu tartıya ıöre kilo üaerlnden alma. 
cak:tır. 

Ahmet .,. •-• a,..; mahallede R-.. 
il Ahmet dila bir yerde kafayı çelı:mlt-

ler. içtikleri rakı "°""tan batlanna 
vurmuf olmalı lı:I bu iki Ahmetler ead 
deye çıkaralı nara atmaia ..-e kllflir 
aavurmağa başlaııutlar. Zabıta bu iki 
adatt Y_akalamıfbı', 
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fi;;:-E~ 
Nasrettin Hocadan ilham 

- Haftanın :J•zıaı -
Allah rahmet eylesin ömüı· adam

dır. Fıkra tarzında öyle hakikatler 
söy]~~iştir ki; zaman geçtikçe antİ· 
k.~ gıbı kıymeti artar. Daha İyİıi onun 
aoylemediği hakikatleri de batlraları 
onun ağzından aöylerler. 

Gazeteleri okuyorum .• Bir miibim 
meaele .etrafı aarnıı§ görünüyor. latan· 
buldalci ta~diri kıyınet komisyonu 
Ankaraya gıdecek mi, aitmiyecek mi? 
_Diye bayii vaveyla yapılıyor .. Ben n." 
mubadil ne de gayri mubadilim. Kıy
metimiz olmadığı için takdir de bek
lememekteyiz. Şu halde bu İtte bi ta
raf bir adam aayılabilirim. Bu bi ta
raf lafı da benim pek hoşuma aitmez. 
Vaktile bi taraf diye ne kolı:ar ne 
hulqır kimin arabaama binerae C:nun 
türküoünü çafınr adamlara derlerdi. 
~? onlar~ da değilim. lafın gidi
tını deilttirmlyelim. Kimae iddia ede
mez ki ben mubadele itlerile alakada

. nm. Bin~e~aleyh bu mevzuda söz aöy. 
leraem gızlı maksadım olduğu ,üphe
ıi hasıl olmaz .. 

Takdiri kıymet komiıyonu Ankara
ya aidene ne olur, gitmene ne olur? 
Gitmeli mi, aitmemeli mi? .. Bunu bal
lettmek kadar kolay teY yok!. 

Ba lı:omiayonda iti olanlar hangi ıe
hirde çok İle komiayon orada oturur. 
Ama itin içinde baıka incelikler var
nuı, orasmı biz kavrayamayız. Z-.ten 
her inceliği aezmiı olsak böyle gazete 
bucaklarında sürter mi idik .. 

Eğer Anlcaraya giderae ne olacak? 
fatanbulda bu kadar bin mübadil ve 
aayri mubadil itlerini naaıl takip ede
cekler !. Ankara ya naaıl aidecekler? 

Bakın bu suale pelr lı:olay cevap ve
rebilirim. Ankaraya fİmendiferle ıi
derler. pek çok defalar bu seyahati 
ya,pmıt bir adam aifatlle ve tecrübe
ye iatinaden bunu söyleyebilirim. Pa
rayı nereden bulaunlar?. Ha! mali ve 
iktisadi bahialere kanpnam. fhtiaa
sun dahilinde deiildir. Yalnız bu para 
bahalnde ite yarar diye size Nıısnttin 
Hocanın bir fıkraaım yazacağım. 

Hoca merhum bir aece bir rüya 
aörmlif. Meralı: elmİf ve tabir etti~ 
celı blrisini aramı, .. Uzun uzun arat
tmnadan sonra tehirden uzak bir ye"' 
de bir t"Yh tavaiye etmitler.. Benqial 
aİymit, qeğiae binmit ve yola revan 
olınllf-. Bir saat yolculuktan ıonra 
teYhin olduğu yere •armıf .. içeri gir
mit aeüm vermİf-. otunnut- bot bet· 
t- aoııra teJh SOrmUf: 

- Hacetiniz nedir! .• 
- Şeyh efendll Tabir olunacak bir 

rilyam ........ 
- Buyur bakalım.. 
- Efendim dün aece .... 
- 1!.rken mi ıeç mi? .. 
- Sabaha kart•·· Bir yere davetli 

imiflm.. Benim aibi bir çok davetliler 
ele Yar. Karıunuz acdoruı da yemdi 
bekliyonnutuz. Nihayet sofralar ku
ruldu. Biz de etrafına geçtik. Yemek 
diye gele ıele ortaya muhallebi geldi. 
Fakir de ınuballebiyi pek aeverim. 
Çolıtandır yememiJtim. Kapıf8 kapışa 
yedim.. 

- Muhallebi ne renk idi?. 
- Bildiğimiz muhallebi .. Beyaa 
- Lezzeti na.ad idi?. 
- Pek tüzel idi. 
- Ala .. Şimdi ver bet lı.urutt• "'-

yanı tabir edeyim .. 
Hoca §"Ybin yürii"" dimdik loalı:

bktan sonra: 
- A teYh Efendi! Bende bet kurut 

oba o kadar özlediğim muhallebiyi 
rüyada mı yerdim?! Garip•in yahu! 
Demit ve tekrar e§eğİne binip yerine 
dönmüf. 

FELEK. 

Bir papaz daha! 
Patrikhanenin emrini 
dinlemek istemiyor 

Fener patrikbaneainde yeniden 
bir kliae emrine itaabizlik badiseai ol 
muttur. Bundan bir kaç ay eTW>I Ci
bali kliaeai papası Te'lfilos ile Kliae 
meclisi arumda bir geçimaizlik anz 
olmuştur. Patrlkane mecliai mtiliıfı 
haUetmek için meseleye müdahale et 
mit İae de bir netice elde edilememq
tir. Bunun üzerine Saint Sinoide mec 
liü papaa Eeofiloa'u tebdile lüzum 
görmiif, kendiaini Hasköy klise•i pa
paaJıima .,. Cibaliye de Haalıöy pa
pa.auu tayİıı etmittir. Fakat Haıköy 
papaaı Cibaljye giderek vazifesine bat 
lamalı istemifae de hüsnü kabul görme 
mİftlr. Diğer taraftan, papu T eofi
los ta Hasköye gitmekten imtina et
miı -.e Cibalide kalmak iatemittir. 

Bunun üzerine Patrikhane papaa 
Teoflloa'a vazifesi bqına gitmeai için 
tebligatta bulunmut iae de Teofilos, 
tebligatın Haalılly papaaı namına ya
pıldığını ve keııdiai ise Cibali papaaı 
olduiunu ııöyllyerek kabul etmemİt· 
tir. Bu vaziyet kartıamda Patrikhane 
Teofllo.'a yeni vazifesine batlamak li
zere bugüne kadar mühlet v.mittlr. 
Teoflln. Patrikhane emrine itaat etıne 
dit! takdirde Saint Sinode meclial 
lı:eııdiaine tatbik edilec:elı: ceza ha lr. 
lı:mda bir karar verecektir. 

Bu badiaenin Papa Eftim Ef. nin 
tetvfki eoeri olduğu iddia edilmif ı.. 
de Eftim Ef. bunun doğru olmadıiım 
allylemlttir. 

Seyyah geldi 
Dün alı:tam Vlce Roy of lndia va• 

puru ile tehrimbıe 170 lnsiliz aeyya• 
bı selaü.ttir. 
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( Fikirler ve insanlar ) 
Temaşa tarihi 

25 mayıı perıembe ıünü İıtanbul ı 
Halken bize T epebafı tiyatroıuna bir 
müsamereye daYet eımifti: Robert 
Colleıı• talebesi, memlaketiınizde te
maıa aanatinin muhtelif tezahürlariıai 
ııöıteren tabloları temsil etti. Bu tab
lolann hepıine birden "TGrk temata 
tarihine bir kut bakıtı,. İlmi variJmiı. 
Bilmem bunu kim dütünmüt 7 Harbal· 
de iıimde tahammül edilmez bir ba· 
yağı edebiyat kokusu var: kUf bakıft. .. 

TuaYVUr da bence kolay kolay ka
bul edilemiyecek bir iddiaya istinat 
ediyor: Türk tematall basitten mü
rekkebe doğru citmit, evvela meddah, 
sonra hayal, aonra orta • oyunu, aonra 
tuluab veya yazılmıı piyesleri ile ti· 
yatro. Hemen itiraf edeyim ki tema· 
f& tarihimizi iyi bilmem; fakat Kara· 
göz'ü meddah hikayelerinin ıekiller· 
le anlablmaaı, orta • oyununun da Ka
ragöz ethaaı yerine hakiki inaanlar 
konulmaar suretinde izahı bana pek 
basit geliyor ve her basit izahta oldu• 
ğu gibi bunda da bir yanbtlık biaaedi· 
yorum. Meddahlık karagözcülükten, 
karagözcülük orta • oyunculuğundan 
daha kolay değildir, belki daha zor• 
dur; hele bunların birinciaind- z•v· 
kalmak aonuncuıundan zevkalmaktan 
hiç tüpheaiz çok daha büyiik bir ta
hayyül kuvvetine muhtaçbr. Roman 
okumanın tiyatro seyretmekten daha 
fazla bir düıünme, tahayyÜl gayreti
ne muhtaç olduğu gibi. 

Tiyatroyu orta • oyununun tekamü
lü diye kabul edebiliriz; fakat orta • 
oyununu karaııözün, bunu da medda
hın tekamülü veya iatihaleıi saymak 
mümkün değildir. Bir kere üçü de 
bir cinıten değildir Ye biri ötekileri 
ortadan kaldmnamııtır. Bugün tiyat· 
ro ve ainema orta • oyununu da, Ka· 
ragözü de, meddahı da yavaf yavaı 
hatta ıüratle ortadan kaldınyoraa bu 
onlann yerini tutabildiği için değildir. 
Daha doğruıu onlann ortadan kalk
maaı, bilhaaaa karagözle meddahınki, 
tiyatro ile ainema yüzünden değildir. 
Meddahı kaldıran belki romandır; ka· 
ragöz ise realiat aanat "conception,, la .. 
rına uymuyor; aonra o deve deriai re .. 
aimler terbiyeıizlikleri ile methurdur, 
haylı zamandan beri de Türk cemiye· 
ti açık aaçık, kaba cinaalardan hoş!• 
mıyor. 

Pertembe günü Tepebatı tiyatrosun 
da karagözü ve orta .. oyununu aeyre
derken duyduğumuz sözlerin çoğu ha· 
kikaten inaanın yüzünü kızartacak 
teylerdendi. Hem bunlar son derece 
lüzumsuz sözlerdi; çünkü hepai de ıırf 
ayıp söz ıöylemek zevki için uydurul· 
muş cinaalardı. Bir tane, iki tane de
ğil, bir teviye açık aöz. Bu nt!Ti taka· 
larla insanın "ıeexuel" hayatını tahlile 
çalı~an roman aayıfalarmı: veya tiyat
ro sahnelerini bir tubnak cidden im
kansızdır. Karagözün, hiç olmaza& bir 
zamanlar, bilhaaaa çocuklar arasında 
müfteri anyan bir temata olduğu dü
tünülünce, rağbetten dütmüt olması 
hiç de eaef veya hayret edilecek bir 
teY değildir. 

Çok İllerim ki bu sözleri ııülünç bir 
mahçupluk göstermek için söylediğim 
zannedilmesin. Fakat tenasül aletle
ri ile insanın cinai fonktioalan Üzerine 
yl14Pılan cinaslar pek kolay ve mihani· 
ki bir surette çoğaltmıya miiaa.it oldu
ğundan inaanı pek çabuk budalalaıtı· 
rabilir. İtin aaıl fenabfı da "yuttur
ma,, hünerinde mahir olanlann sözle
rine gülecek birçok dinleyici bulmala
ndır. Bizde taluatm ali.kaya layık 
bir yenilik göaterememeai, aktörleri
nin ekseriya kabiliyebiz inaanlar ol· 
ması "yutturmaca,, nın çok kolay, hiç 
bir zihni gayret iatemiyen bir tuhaf
lık membaı olmaımdandır. 

Karagözün ortadan kalkmasına 
eıef edenler çok var. Hem bunların 
hepıi kaba cinaalardan hotlanan a· 
damlar olmak §Öyle dursun, içlerinde 
o gibi ıeylerden kaçman, bilakia ince 
bir sanat istiyenler az değildir. Fakat 
dikkat ediline bunlar karagözün dün
kü veya bugünkü haline değil, "im· 
kan,, lanna qık kimaelerdir. Onlara 
itiraz ettiğim yok, bililia iatedikleri
ni yapabilmelerini temenni ebnemize 
mani hiç bir teY yoktur. Bu nevi te
ma§& hakikaten büyük bir "atyliaation, 
im.kim arzediyor; perde üzerinde oy .. 
nıyan o küçük renkli deriler, Avrupa· 
lıların hala pek sevdikleri kuklalar
dan daha caziptir. Yalnız iki buutla 
iktifaya mecbur olmalan aanatk&rr 
daha büyük mütkülata dütürdüğü için 
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zamanımızın !&biatten kaqan zihniye· 
tine daha mülayim ııeliyor. 

Mamafi Karaııözün bugünkü tekli 
ile ihyasına, terbiyeaiztiiinden bafka 
bir mani daha var. Hala kullanılan 
resimler, küçük kahvehanelerde göa
terilmek üzere yapılmıttır; alelade 
bir temata ıalonunda bile kayboluve· 
rlyor. Karaııöz r..lmlerinin inaan bü
yüldüfüne çıkanlmasmı istemiyoruz; 
fakat lellUlf& aalonlannın niabetlerine 
uymalıdır. O zaman da aiır ve kulla
Dlf81S oluyormUf. . • O halde karagöz 
ölmeğe mahlı:Umdur. Bittabi bunu söy
lerken, büyümesinin imkinaız olduğu
nu farzediyorum. Modern tema§& sa· 
lonlannm zaruretlerine uyar, kaba 
cinaalardan vazgeçip zamanın düşün .. 
celerini kabul ederae yine canlanma• 
aına; büyiik kütleyi değilse de yine 
oldukça kalabalık bir seyirci tabaka· 
aını alakadar edebilir. 

Karagözü de, orta • oyununu da 
gösterdilderi imkinlar için değil, aırf 
eakiden kalma diye sevenler var. Bun
lar o oyunlan birtakım habralannı 
canlandırmak veya bugünkü hallerin· 
den maziye doğru kaçmak için seyre• 
diyorlar. Fakat bunlar, çoğu itiraf et• 
meae de, her ıeferinde "deailluaionne, 
oluyorlar. Eıki habralan aramak, ma 
ziye sığınmak herkesin az çok duydu· 
ğu bir ihtiyaçtır; fakat bütün hialeri
miz ııibi hu da hakikaten canlı bir sa· 
nat kurmak kabiliyetinden mahrum· 
dur. Sanat hislerin fikir haline geç
mesinden, yani faal bir hal almaam· 
dan çıkar. Faal olan her feY de za· 
manın zaruretlerini, muhitin ruhi hi.· 
letini hesaba katmağa mecburdur; 
yani hiç bir zaıruuı tamam.ile mazipe .. 
reat olamaz. Bu nevi karagöz merak .. 
lılannın, sevdikleri aanati canlandır· 
mak huauaunda hiç bir hizmetleri ola· 
mıyacak; hatta belki muhafazakar
lıkta ıarar ederlerse ancak kendi ha· 
yatlarının sonuna kadar aürecek bir 
huıuıi salon eğlencesi haline düıüp 
büsbütün ablmaıına ıebep olacaklar· 
dır. 

Robert College talebeai, meddah, 
karagöz ve orta • oyunundan aonra 
Vatan yahut Sili.tre'den bir sahneyi 
oynadılar. Namık Kemal'in romantik 
piyesinin seyirciler üzerinde bıraktığı 
tesir, onlara verdiği heyecan sırf bir 
tarihi "recoıutruction,, un vereceği 
heyecandan çok baıka idi. itiraf ede
yim ki romantiımden nefretim, Namık 
Kemal'in manzum menaur bütün e&er .. 
!erine de tamildir; fakat Vatan'ın, Za
ııallı çocuk'un, Akif Bey'in bugün tek· 
rar oynanınaaı belki halkı gene celbe· 
debilir. Niçin tecrübe edilmiyor bil
mem? Onlar acemice eserlerdir, fakat 
bugün oynanan vodviller veya hiui 
komedialar gibi eaasen çüriik, müte ... 
reddi piyealer değildir. Onların oy· 
nanmaaı seyircileri, yarabcı bir müt· 
külpeaentliğe sevkedebilir; bugünkü
ler ise daima daha &§ağıyı aramağa 
ııötürür. 

Vatan'dan aonra iki kısa perdelik 
bir tulı'.iat komediaaı oynandı. Tulllat, 
tiyatronun en mütkül nevidir. Bugün 
Avrupa'da onu ihyaya çalııanlar var. 
Bizdeki hali hiç tüpheıiz ki adi ve gü
ce giden bir ıeydir. Nqit Beyin, belki 
ondan da üatün olan Dümbüllü İama· 
il'in aırf tahıalarma mahıus olan, ya• 
ni etraflanna airayet edemiyen kabi
liyetleri de bu nevi tema§&yı kurtara· 
mıyor ve körlenip gidiyor. Yazık! 

Tuluat bittiği zaman aaat haylı iler
lemit olduğundan ondan aonra oyna
nılan' Manakyan melodramı aahneaini 
aeyredemedim. Zaten Manakyan kum
panyası oyunlannı temata tarihinde 
bir merhale ve yahut temaıa aanatİ• 
nin Güllü Aıı<w veya bugünkü Darül
bedayi temaillerinden ayn bir tezahü
rü addetmek imkinaızdır. Sadece oy· 
nanan eaerler ve oynıyan aktörler ay .. 
ndır. Bu gibi farklar temata tarihini 
değil, ancak edebiyat tarihini alaka
dar eder. 

"Amateur,, temsillerinin daima mu-
arızıyım; zaten herhangi bir itte "a
mateur sinirime dokunur. Mektep 
temaill;ri de ancak mektepliler ara
amda kalmalıdır. Maamafih onların da 
terbiyevi veya bedii bir faydası oldu
ğuna bir türlü kanaat getiremiyorum. 
Çocukları kolay bir alkıt aramağa 
aevkediyor. 

Fakat itiraf edeyim ki Robert Col· 
!ege talebeainin temsillerinde hoıuma 
giden parçalar oldu. Bilhaaaa tuluat• 

MAKEDONYA 
Aşk, 

Yemekhanenin bir köteaindeki yük., 
aek bi~ künüde oturan mubauırın et 
yemeğı esna.ında kaşlarını çatbğı gÖ· 
rüidü. Pilav tabağını ıümürdükten 
aonra suratı ~··~dı. Tatlıyı yerken pof
luyordu. Salahıyettar müdekkikler
den aayılan kambur bir talebe lhaan 
İpekçinin kulağına fıaıldadı: 

_ Azizim yandınız .. Eğer muba.a
aır Nizamcddinle seni müdüre aötür~ 
mezae beni insan yerine sayma! 

Çocuğun kerameti mi, kehaneti mi 
vardı ne? Hakikaten de öyle oldu. Ye
mek biter bibnez mubassır kürıüaün· 
den püraz,,met bağırdı: 

_ Nizam"!ddin ! Ihsan ipekçi .. Siz 
halınız! 

'ki arkaeas bir ka~ dakika sonra mü
dürün dairesi önünd~ki ta~M<ta ôle çı· 

k rnıağa ba;lamışlar<lı. Sol t~··af basta-

Ktn, Politlluı, ve Kan .. 
Müellifi: Nizamettiıı Nazif .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........., 
hane idi. Sağ taraftaki odada ley~ tale
belerin valizleri saklanırdı. Bu valız oda
sı aeneden aeneye, ancak talebeler sıla
ya gidecekleri zaman açıldığı için, çıy•~· 
lann büyükleri ve küf kokuıunun en mı• 
de bulandıranı orada bulunurdu.. Mu· 
basaır, ikisini de bir kaç defa bu berbat 
yere tıktığı için o tarafa korlı:u ile bakı· 
yorlardı. 

Bir dakika.. Bir dakika daha bekle· 
melde ıreçti. Nihayet Müdür Beyin daİ· 
resi denilen dört odalı ve taılıktan cama· 
kanla ayrılmıt kısmın kapusunda lsmail 
Remzi Bey tekrar belirdi. Her nedenıe 
yüzü gülüy.,..du: 

- Külhanilc!' gene taliiniz varını, .•• 
~~di ..... ~~dür Beyın misaliri olmasaydı, 
gorecegınız vardı. Haydi gidin müzakere 
salonuna •. 

iki arkadaş hu beklenilmeyen nimete 
§aşıp kalmıtlardı. Koşara!t uzakla,ııfar. 

Aceba bu mi•afirler kimlerdi? Hay· 

Anahtar 
Yaya kaldırımm kenarında 'bir ıeyler ı 

parlıyordu. Bir kadmm veya her haııci 
bir yolcunun çantaaından veya cebinden 
düımüt olacak. 

irfan eğildi, anahtarı aldı. Do'ğrul
duğu zaman etrafına bıılmıdL Kimaeler 
gönnemiıti. Görae de ne olur? Düıürül 
mül anahtar bu. ..... 

rfan yürümeğe başladL O dakika sa 
hibini bulup iade etmek mümkün olmı
yan bu anahtar acaba nereyi açıyordu? 
Apartıman kapısını mı, oda kapıamı mı? 
Bir yazıhane ırözünü, yahut bir kaaa 
kanadını mı? 

İrfan mütevazi bir itle çalqır, kazan 
cı az, fakat bülyaaı genif bir adam idi. 

Kendisine muhtelif bayat imkiıılan
nı habrlatan anahtara gülümaiyerek bak 
tı. Şekline bakılırsa, mutlaka ka;nt~ bir 
emniyet kilidini açıyordu. Belki bir ban 
ka kasası, belki güzel bir kadınm yatak. 
odası, belki de bekar bir gencin aparb
manı.. ilk iki ihtimal İrfanın muhayye
leaini ok,adı. 

Y avq yuq yürürken etindeki anah. 
tarı olqayor, hazan eline koyuyor, ha
zan da çıkarıp bakıyordu. Sanki anah
tara sahip olmakla, eararengiz bir ,eye 
de sahip olduğa zebabtna kapılıyordu. 
Meaela hayalen aeaaiz ve sakin bir apar
tıınanm kapıaıru açıyon, Jülu mobilya. 
!ardan döıeli bir salona giriyor, oradan 
bafmı banyo aalonuna uzatıyor, sevgili
sini banyoda görüyordu. 

Tam bir hülya ortaamdaydı. Anah
tar onun gözünde qkı ve ıerveti canlan 
dınyordu .. 

Biletine ikramiye iaabet etmit ve pa. 
raımı alınağa giden bir adam gibi gaşy 
içinde idi. irfan kadm olıun, servet ol
aun, teaahüp edebilmek için, evveli a· 
nahtann hangi kilide uyacağını bilmek 
lizundL Evet, bu kilit &r yerde amma, 
nerde? Hatta tehrin içinde olduğu bile 
muhakkak değil.. 

Şu halde anahtarın ancak hülyai bir 
kıyıneti vardı. Onun içindir ki, anahta
n götürüp polise teslim etmektenae, bir 
blaım gibi üzerinde ıa,nnağa karar ver
di. 

- Belki bir ırün tesadüf beni kilidin 
önüne koyar. 

Artık irfan o günden itibaren, haya. 
len de olaa, dünyanın en zengin ve en 
mea'ut adamı idi. 

.. * * 
- Vay irfan neredesin yahu? Maa

tallah aeni iyi gördüıı>- Yahu kaç sene 
odu? Haydi seni bizim eve götüreyim. 
Aktara yemeğine kal .. 

Ealô doat haline, kıyafetine bakılır. 
aa, pek öyle kazancı geni§ insanlara ben 
zemlyordu. irfan hayalen onun naaıl bir 
evde oturabileceğini !(iyi& özünün ö
nünden ııeçirdi. Dar, lı:liçOk l>akımaız 
bir ev, gündelik hayat kazacmdakl mÜf 
kUlat karşmnda büsbütiin huyıuz ol
mut, aurab aaık bir kadın. Şimdi böyle 
fakir sofraya ortak ııiden adama kim bi
lir ne içlenir! 

Eılô doıtaı 
- T e,ekkilr ederimı dedi, ak tama 

çok metğuliyetim var. 
- Ne tne§ğuliyeti? metreıin filin mı 

var? 
irfan cebindeki sihirli anahtan okf&· 

yarak: 
- Evet, dedi. 
- Ne iyi vallahi .• Serbeatain, iıtik· 

halin açılı. Yüzünden muvaffak olacak 
adama benziyorsun. Bir ırün mutlaka 
zellJİD olacakam.. 

1 rfan ııayrİ ihtiyari ıülümaiyerelı:: --·--·-··· ......................... ·-··· 
ta bir canlılık vardı. lamini bilıniyo
rum, Fmldak rolünü oynıyan genç 
güzel bir kabiliyet gösterdi ve seyir· 
cileri çok güldürdü. Kaba cinaalan 
da azdı. 

Nurullah ATA 

• 

- Vallahi iyi tahmin ediyorsun, de
di. 

- Fakat ne olur bu aktam bize gel 
canım. Bir alqamı feda et. fnaan her za· 
man çocukluk arkad&fına böyle teaacfüf 
etmez. Metreaine Kelince az aonra, ona 
ela kavuıuraun, korkma, kaçmaz. 

Eaki doat irfanı kolundan ıürükledi. 
İrfan sanki kendisini, arkad&flık habn 
için, verilmi~ randevüıünü feda etmİf 
yerine koyuyordu. Öyle ya, mütemadi
yen bir yerde kendisini belılemiyorlar
mıydı? 

Tahmin ettiği gibi eski doatun ken· 
diıini külüstür ve karanlık bir aparlı· 
manm kapısından aoktu B"f kat merdi
ven çılı:tılar. Belliydi ki, eıki doıtu çok 
fakirane geçiniyordu. 

Ta üıt kata gelince eski doıt: 
- Şimdi bizim kan taııracak, dedi. 
Ve elini cebine •okunca durakladı: 

- Eyvaaah, dedi, bizim anahtar ııe-
ne kaybolmut·· Artık bizim kannm çe. 
nesini dinle .. Efendim, bu anahtar öyle 
alelade bir anahtar da değil ki.. Emni
yet kilidi olduğu için pahalı bir f"Y .. 

irfan titredi: 
- Acaba nerde kaybettin? diye aor· 

du. 
- Vallahi ne bileyim? Her ııün ay

ni yoldan gider gelirim. Acaba tramvay 
da mı, yokaa Sakaı sokağından gelirken 
mi düıürdüm? 

- Sakaı aokağmda mı? 
lrfanm gözü önünde, yaya kaldm

mın kenarında parlıyan anahtar manza. 
rası canlandı. Eski dostu mütemadiyen 
anlatıyordu: 

- Şimdi bizim kanya bunu aöyle
aeın Alimallah kızdca kıyamet kopar. 
Safrada yeyip içtiğimiz z.ıl.ir zenberek 
olur. Sabaha kadar bir tey aöylememeli .. 
Senin üzeriode bir anahtar yok mu? Bel 
ki uyar da yakayı kurtarınz. 

irfan ~ki dostunun yesini görünce: 
- Dur bakalım bende bir anahtar 

varı uyar mı? dedi. 

Anahtar kilidi kolayca açıverdi. irfan 
o zaman anahtarı eski dostuna uzattı: 

- Sende kalım, dedi, Madem ki ki· 
tide uyuyor. Ben bu anahtarı yolda bul
dum. Kim bilir, belki de aenin dütürdU 
ğün anahtardır. Al, al.. Zaten hu anah· 
tar artık ne i!ime yarar ki .. 

K~.u açılınca içerc!en yağ kokusu ile 
kar•ıılı: bir hava ııelJl. Mutfaihn kapı
amdan da batım bağlamıı, eteğini beli
ne !4n1Jtrınıı, kırmızı. ablak yüzlü, kart 
bir \c:arı ~. ktı. 

NİŞAN MERASlMl 
Mili! Sigorta şirketi müdlıi merhum 

Muhittin Şevket Beyin kerimesi Nilil· 
fer Hanımla Denizli Mahk~ aza -
sınıdan Nedim Beyin nişan meraısiml 

dün bir ç.ok dostları buzuril.e Tolıatli

yan otelin.de iera edHmi~tıir. Tarahy
ne saadet dilerls. 

KADIKÖY 

HAVAGAZI 
ŞİRKETi 

29 Ma.yı Pamreıeai ,günü saat 15 1>e 

Kadıköy!ındc Slireyya Pa;ıa sinem. 
... saJonurııda vıerl.leoek olan Ame.li 
yemek ve pasta pişim>e deırıııione bil· 
tün hannn efeodllcri davet eder. 

(3796)-

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat berine aigorta muameleal icra eyleriz 

Sigortaları halk için mi.salt ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan ıehirlerde acenb aranın'-ktildır. 

• 
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k•limalerln 73 numaralı litla•İ ıudur : 

1-ICAP 6-IHTIMAM 

2-ICAR 

3-ICAT 

4-IHANET 
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Gelen karşılıklar 
Liste : (72) 

Taamill: Alışılmış yaıı>ıltı. Taarruz: 
Saldırmak, takılmak, sataşmak. Taciz: 
sıkmak, giiÇ'!üz bırakmak. Tadil: yollu 
değiştiriş, yoluna getiıriş, ileri giUnek
ten kurtarış. Tasarruf: ya.rartılı kulla
nış, el.de çevirmek. Tasavvur: Diifünüş, 
dii§ünceden geçiş. Taadik: gerçekliği· 

ni söylemek, doğmlatmak, doğruluğu
nu yazmak, Tasmim: ön~ düşiln· 
mck içıten kuruş. Tasnif: toplamak, aı 
ralamak, gıralara ayırmak, yazı 1x)plan
tıları. Tasvir: Benzerini yapmak, gö
rünüşünü çekmek, kılığını çık:artı.rcası
na "Söylemek, dört yanlı anlatIJ, kılık· 
Jandırmak. Tatbik: uydurmak, uygun
laşbnnak, tıpkılatmak, yaşa buyurultu 
sunu yapmak. Tatmin: yatkınlatmak, i· 
nandınnak, kandırmak, sevin.dimıek. 

Tazammun: kaplamak, içinde bulun· 
mak, üzeriıııe almak. Taziye: Acıyı a· 
vutmak, a.vutucu söyl.eyiş. avutkanlık, 
yaş dağ.-a yazışı, (siz sağ olun) dey.i 
şi. 

Filorinalı Nazını 

"' .y; • 

Liste: (70) 
llga: bozmak, kaldırmak. ilham: iç 

duygusu içtıen doğan. lltibas: benze
mek. bir şeye kanşmak. iltifat: güler 
yüz göstıc.ımek, bildiklik göstıeımek,gö 
nü.l almak, hoşnut etmek, aevindimıck. 
iltihak: katılmak. Iltimas: a.rlcalernak, 
asannak, ismarlamak, dutunduırmak, is 
teıımek. lltizam: dutmak, yapmak, seç· 
mek, beğfoınek, bazı rusumun tıoıplaına 
sını hükOmettıen almak. lmk~n: oLabil
mek, yapılabilnrek, imlclln ve mümkün 
türkleşti. imtihan: denemek, sinamak, 
denıeyiş, yoklayiş, türkleşti. imtiyaz: 
ayrılık, imtiyaz türkleşti. imza: adi ya 
Uf, imza koydu, imza atmak, imzala
mak, imza türk.leşti. Itina: bakım özen
mek, bezenmek. itiraz: ka.r§ı koınak, 

niçunçülük, itiraz türkle§ti. itiyat: 
alı§ganlık, alışmak adet e<li~k. 

Göztepe HazinedM oğlu 
Baba 

ıat. Mr. Kumandanlığı 1 
Sabnalma kom. illinları 

Harbiye ve merbutu mek· 
teplerin ihtiyacı için 7000 ki· 
lo zeytin tanesi ve 7000 kilo 
beyaz peynirin 20-6-933 salı 
günü saat 14,30 dan on yedi
ye kadar ayn ayrı açık müna
kasaları yapdacaktır. Şartna
mesini görmek için ve müna· 
kasaya airiteceklerin belli vak 
tinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (655) (2347) 

Suluınahmet 3 üncü Sulh hulouk Ha
kimliğinden : 

KONAK MUZA YEDESI 
Şehzaıdebaşı karakal.u ac1-ınıda No. 

48, 2,4 konak ve hane Slllıtanahmeıt 
üçüncü Sulh Hulruk Hakimliğince 30 
mayıe salı saat 15 te bHmüzayedc sattla 
cak~n-. 80 lira getiriyor, Şehzade cad· 
desıne nazırdır. Açılmakta olan Gazi
paıa caddesi üzerinde 786 arşın arsası 
va.mır. (3488) 

Ha.cı Fidan merhumun halefi 

Tel.: Be!•oğlu : 4887 2362 r Sünnetçi Emin 
Sabahtan akşama kadıı.r Beş.lktaşta 

1 4 No. da Tel. 40621. (2914) 
• ı:. ...................... . 

di girelim.- ıu müdürlük daireaine •. 
Talat Bey yarıaı bir kitap yığmı ile 

kaplı kanapede, bacak bacak üstüne 
a!mıt. uzanınıt gibi oturuyordu. Kara· 
bıyıklı zaif bir adam diğer bir iakem· 
lede oturuyor ve müdür de maaasının 
batında, yeleğinden sarkan İnce bir 
altın zinciri parmağına sanp çözerek 
söz söyliyordu: 

- Karasu baıka türlü dütünemez .• 
Onun vazifeıi malômdur. Bizim loca
mız bir Karbon an hotvantı ( 1 ) dır· 
Mademki Karasu bunun reiıi gibi bir 
teydir ve mademki biz o vasıta ile 
yardımlar gönnüt bulunuyoruz? Ken
diıini kırmamı.ğe çalıtmalıyız. Doğru· 
su bana ıöylediği sözlerden çok müte
eaair oldum. Talat Bey gibi bir arka· 
daş bile böyle dütünürae ben bu itte 
nasıl devam edebilirim.. Dedi. Bari 
Maitre Saleme bir haber yollamıt ol· 
sa idi. 

- İsterse yollasın. 
- Böyle deme .. Bu hareket bir ma• 

son hareketidir. Ve maaon locaaının 
arzu ettiği şartlar içinde cereyan etme
lidir. 

- Ben Türkiyede masonluğun kök 
sa1mar.ına taraftarım. Fakat memleke
ti masonlara teslim etmek fikrinde 

değilim. B'.'nu iyice anlamak lazımdır. 
Hernehal ıae aad konutacağımız me· 
aeleyİ unuttuk. Cavit! Sen bu Make-
donya komitası hakkında d"" ·· ·· ? ne uıunu-
yorıun. 

- Ne gibi? 

- Bugün bizimle el birliği etmiı 
~~~unuyorlar; Fakat yarın bu el bir· 
lıgınde devam bir takım tartlara mu· 
allak olacaktır. Faraza toprak mese
lesi bunların en başındadır. 

Mektep Müdi'rii hiç düıünmeden 
cevap verdi: 

-Toprak meaelesinde biz, mevcut 
aiatemi değiıtireıneyiz. Biliyoraun ki 
en büyük kuvveti Rumeli Beylerinden 
aldık. Rumeli Beyleri aceba niçin bize 
taraftatWı: ediyorlar? Çünkü zannedi
yorlar ki Abdlilbamidin idaraal değitince 
aaayiı teeaaüa edebilecektir. Aıayipiz 
!iğin buııünkü teklinden en fazla zi· 
yan eden onlardır. Komitaların ölüm 
tehditlerinden korktukları için Kara· 
dağ Prensliği kadar geoit çiftliklerini 
tarla pahasına aatup elden çıkannaia 
mecbur kalıyorlar. Makedonya komi· 
taıı ıiıtematik çalıfıyor. Komitacılar .. 
dan yalnız Avrupayı velveleye ver· 
mek için deiil, ayni zamanda Rumeli 
topraklarını Türk sahiplerinden gaap 

etmek için de vasıta yapıyor. Buna i
lim ağzile Ekapropriyariyen derler. 
Yani maldan tecerrüt ameliyeai.. Bi
naenaleyh biz iki şıktan birini tercihe 
mecburuz. Ya Makedonya komitasile 
doat olup bu hale göz yumacağız. Ya
hut kendi adamlarımızın menfeatini 
gözeteceğiz, Makedonyalıları dütman 
tutacağız. 

- Bence hangiıi doğru? Make· 
donay gailesini iktidarı ele aldıktan 
aonra da devam ettirmek bizi pek kö
tü bir vaziyete sokar. Bence Sandas· 
kinin teklifini müzakere edip bir ne· 
ticeye bağlamalı .. 

- Ben bu iti kökünden halledebi· 
lirim. Fakat siz bu giditle beni en mÜ· 
him vasıtam.dan mahnım edeceksiniz .. 
Bu iti batarabilecek tek adam var 
dır. Karasu .. bir de Metirsalem. 

- İtte bu tuhaf .. Bütün dünyanın 
halledemediği Makedonya itini bu iki 
adam naaıl halledebilir? Çocukluk et
me Cavit .. 

- Anlatayım .. Sofyadan idare e
clHen komitacıları Doyçebank maaıla 
kullanmaktadır. 

- Yalan .. Yallah yalan .. Bu adam
lar öyle aablmıı adamlar değillerdir. 

- Ayol parayı onlara veren kim? Pa· 

RADYO 
Bu~ünkii proıram 

ISTANBUL: 
18 Gramofon 
18,30 Franan::ça der• (müptediler• mah•ut) 
19 Milı•rref H. 
20 T anburac.1 O•man peh.li•a• 
20,30 Stüd,.o •az be,.etl refakatile Zeki B 
21,..'10 rramofon 
Z Ajan•, bor•• haberleri •• hal ayatL 

ANKARA: 
12,30 ıırramofon p1aklan 
18 Riyaseticu.mbur filarmonik ork:ettrat 

(Mendel•obn SJ'lll. A. Ma Jeure). 
18140 alaturka ıaz 
19,40 dan• mu•ikitl 
20110 •i•n• haberleri, ka•a r•poru. 

VARŞOVA, ı4U m. 
13,15: Plak. 14,15: Talebe matinal konte 
17: Pli.k. 19: Mayı• lıabralan. 21,05: H 
mu•i.ki. 23,10: Cbopinin eaerlerinden koaae 
24: Dan• mu•iki•i. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Amele cemiyetinin koro kon•er.i. 20,5 
Plü. 21,35: neıeli mı.ı•ahabe. 22: Si.ıan m 
ıiki•İ 23,20: Hafif •e •İıan muıikİ•İ. 24 
Brend caz takımı. 

MONIH, 53Z m. 
21,05: Trio Şrammel muıikiıi. 21,35: 
mericb Kalnanın (Zirlcu•prİAzeı•İn) opere 
23,50: ıece kon•eri. 

ViYANA. 518 m. 
21: A•lr.:eri Jc:on•er, 23,20: Budapefte'den n 
len Sipn mu•İki•İ. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,05: Haberler. - Pik. 22,05: Ro•tin.i'n 
( Aıchenbrödel) opera••· 

PRAG. 488 m. 
20,lS:Çeko•lo•ak halk ıarlnlan. 20,30: tar 
heyeti tarafından mü .. mere. 21~: lıcantı 
netri,.at. 23,20: keman lr:onıerl 

BOKREŞ. 394 m. 
ı3: Pllk. ı4.ı5: Pllk. 18: karııdr konaer. 21 
koro koueri. 22: Bir umum1 mahalden ko 
•er nalc.lt 

BRESLAU. 325 m. 
21: Viyanada.n nakil. 23,20: Dan• muıi.ki 

PARIS, POSTASI 328 m. 
22,1!5: Sonra dant ork:eıtra•ı. 24,10: Dattt p1 
kları. 

Jilete 
Bıçağa 

Nıe ltlzüm var! 

Nasırı bıçak gibi 
Kesiyor ••• 
jilet gibi 
Tıraı ediyor ••• 

(2717) 

DOKTO 
HORHORUNI 

Her gün akıama kadar haatalannı 
Eminönü Valide kınıathaneai yanın· 
daki muayenehaneainde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 (3707). 

Dr. A. KUTIEL 
Kar.köy Börekçi fırını mumda 34. 

(2648) 237 

J)illiyet 
Aann uındeıi" M l L L l YE T" tir· 

ABON ÜCRETLERİ : 

3 •Ylıp 
8 

" il 

TGrlci,.e içi• 
L K. 
4-
7 50 

14-

H.nç;.ı. 
L. K. 
S-

14 -
111 -

Gelen e.-ralı:: a•i •erilm-.- Milıddeti 
ıeçen nG•balar 10 lna.ru9hır.-- Gaaete •• 
matbaaya •İt itler için mldlrl,.et• •I· 
racaat edilir. Guetemiz il&nlann m .. • •• 
liyetiai kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y •tilköy ratal merkezioııl• aldfunııı: 

ınalUmala nazaran bu.Ün ha•a açık .... 
ır;ecektir. 

2~5-933 tarilıılnde ha•• taxyild 717 mi· 
limetre, ••caklık ea fazla U - az 16 de· 
rece idi. 

--= 
rayı Ferdinad Dokoyorı alıyor. Onl"' 
fedai .. Bulgar prensi Alman büyük 8" 
mayedarlarınm bir acent•lnden ~ 
bir ıey değildir. Onun aırtındalıi dep.V 
beli üniformanın aynım Berllnde Doyf 
bank merkez binaaındaki hademeler 1 
giymektedir. O basit bir utakbr. şi..J 
Alman bankasının bu hareketi neden I>' 
rüklediğini tetkik edelim. Maksadı •'ı 
kardır. Şimali Makedonyayı olsun B~ 
gariıtana ilhak edebilirse, derhal büf:11

1 

istismar kıtaları Alman ıermayeıinin ' 
!ine geçmit olacaktır. Eğer Makedoııi' 
iatikl&li oluraa Almanyanın ekıfl~ 
'ğine daha fazla yağ ıürülecektir. Tel~ 
ederiz. Aceba Almanlar Makedonyao' 
hangi sahalannda it yapmak istiyotf~' 
Derhal onları istedikleri menfaati~ 
!eririz. Herifler bundan ··tr 
ra da çetecilere beyhude yere para diı 
cek değillerdir ya .. 

- Ey .. Nasd yapacaksın bu iti? ,, 
- Karasuya ıöyliyeceğim. O t lo·-

locasındaki büyük masonlarla tema~ 
rccek. Zaten bankanın en büyük se f' 
yedarları Alman locasına dahild; ... 
zarlıkta kolaylıkla uyuşabiliriz. 1 

(Devamı -va' 
-------- ~,ı 
(1) Haute Ve11te • umumi ,,.er 

n1Rncisına 



Fenerbahçe - Is. muhtelit 
" Geneler ,, 

1933 ectı.cei. &cnçl.er tumuvau ~i 
)"O?-ı olan Fıeneri>a~ ile tunı&ıvaya 
•ştırak eden ekiıplu muhteliıti. dün Ka
dıköy ıaahaamıda çiçek bayrammdan 
sonra hi& maç yaptılar. Bu oyun son de 
rece g!izel oldu ve hm iki ukımı da 
parmak ısırtacak derecede tıelı:nik vo 
rnuntazarn oynadılar. Bilhassa mu.lıteli
tı_n santrafor, sağ iç, sol iç Fenerbahçe 
nın sağ bek, lııalici, santrahof, içJ.ec tıant 
ralor, sol açığı çok güzel oynadılar. Bu 
_gençleri tebrik etmemek kabiJ de&iJd.ic. 
FencrbahçeJilu maçın 8 iıı<:i dakika&ı.n 
da sol açık Şerefin kafasile ilk ve son 
gollerin y~tılar. Buna ikin<:i devrenin 
0.rtalarına doğru, muhrelitliler sağ iç.e 
rı !erinin ayağile mukabele etıtilu ve 
rnaç 1-1 beraber bitti. 

lstanbulspor - Beykoz 
Dün Fenerhahçe stadında İst.ınbuJ.. 

apor ile Beykoz takımları tilt mü.aba.
kası için karşılaşmışlar ve 2-2 ye beta 
bere kalmışlardır. 

Şild turnuvasına devam 
edildi 

Dün Cümhuriyet Halk Fırlcaaı tara· 
fıntlan konulan şild tümuvasına Tak
sım stadyomunda devam eıdi.1di. 

Ilk maçı Galatasaray ve Anadolu ta
kımlar ya,,tılar. Anadolulular birinU 
devrede ç<ı.c muvaffakiyctli bir oyun oy 
nadılar . Kuvvetli rakıplerine kaybct
tıkıeri üç sayıya mükabil, iki golle ce 
vap verdiler. 

. lltin<:i dev.rede Galatasaray çok bi
kını bir oyun oynadı. Üst iliıte yaıpılan 
1:0 llerle '.'-radakı farkı açtı ve maçı 8-Z 
l(a.ııp bıtırdi. 

Hitmeyen rnaf 
Sonma F kap <;ı, enerbahçe ve Vefa - Kum 

la ı Yaptılar. Lik maçlarında Vcfalı
rı 2-1 rna ı . . il ka 1 g up eden 1''enerLi.lenn ş t 

rakş~~sında ne netice alacağı me
h 1 'Yordu. Bunun içindir ki, sa
d anın dört tarafı kesif bir kalabalıkla 
Voımu~u. Evvela Fenerliler, 5onra da 

oı :J ı ş 1 ı ar sahaya çıktılar. ı.ki takım kar-
ı tklı dizildiği zaman mutat kadrola
~ında bir değışiklik olmadıgı gö.rülüyor u. 

1 hkem Süleymaniycli Arif Bey 
ak Cıyuna Vefalılar _başladılar! ve. ecri bir 
h .·»la Fener kalesıne ka.dar ıııdikr. Bu 
t.Utuın, ani ve güzel olmakla ber.ahe.r ne 
;,~~ verınedi. Mukabil bir Fener hücu 
İlk Veıanın muavin hattın.da kırıldı. 
en dqkikalarda Vefalıların büyük bir 
ziyerıı &arfetmek suretiyJ.e faik bir ..,.,_ 
ner~~=~<ie ettikleri görüldü fakat, Fe
••yes· ·• 1Yi i~leyen muavin hatLa.rınm 
dıııa/'dc Vaziyete biraz "'?""~ ~kim ol 
ler sa ve Vefa kalesi teblıkelı zıyaret
kad •uşturmaya ba§ladı• 12 inci daki
c• ayız. Vefa, üstüatc akan Fe:nıer hü ... 
f ~rııtarını kesmek üzere eert bir müda
l ~a sistemi taki.p odiyor, sol muavUı 
Uzumsuz bir favl yaptı. 

Otuz metroden ve kenardan bir ceza 
vuruşunu Fikret tanı kalenin ortasına 
Yolladı. 

'r kaleci ~U:az acele bir çıkış ya,ptı. 
İl "'P cll.erımn arasından kaleye girdL 

u gol Vefanın gayreti.ıı.i kamçılıyor. 
Çok ıı:uzeı_ b":. hücum yaptılar. Gazinin 
ll7aktan hiT §utı.i k-'- ,, • • • 

, t . """ .ure gının }'111'ım 
m< re açıgmdaııı avuta gidiyor. 

0-:ı beşinci dakika· ·~klan hi.r F 
h" · - ener 
f ucumu şaban akıyor ve kaa biır mesa 
~en topu ortaıay~· ,,.,,,_,_ ..... ı.-. 

tu -· ..,.......un onu ""'Y" 
kir, ve yıld.ırı.m gıbi inen Muzaffer bcJ 
d fbu P~sı çole çevirecektir. Vefalı mü 

a ı Saıın topu kal.enin önünde kor.ne
: atmak is.tıyor. üç ad.mı me&afcden 
b;i k,•leye hır şüt atlıyor. T~üfün 
. lutfu olacak, top mesafenin yakıruı
ı:ına rağmen havalanıyor ve korner. 

1 
Oyun hazan Fenerin hazan Vefanın 

ehınde bir cereyan tak~ etmekte. 29 
<ncı dakikada Reşat, muhakkak bir gol 
•tarken Vefa kalecisi topu iiatüne ka
P<ııuyor ve kurtarıyor. Fakat, tqpa, vu
~Ulınak iıtenil.en darbe kabuı>galarına 
•sabet ediyor ve bayılıyor. 
\'31 in<:i dakika: bir Vda bücıumunu, 
t· ı,ıa~ to,pu kalccinın e.J.iıı.e vererek ne
~:.,.ız_ bırakıyor. H iisameddin, tqp elin 
bir·dogrulurken V eia uı:uha<:imleninden 
h 

1 koşuyor ve tekme atıyor Bu kasti 
ata • · oy Y• hakem cezaı&ndırıyor ve Vefalı 

uncuyu sahadan çikarıyor. 
Çe ~!'.':· S:Crt bir cereyana doğru gittik 
<levanı ?d:;1 ederek devre sonuna kadar 
taym1 ila/ordi ve hakemin düdüğü haf-

e yor. 
lkinci cı.e,, re ba 

kaı.o.ı ••'""""". şiar baflaınaz Vefa 
Dın iki rnü<1aı~ b&~ıyor, Fakat,' Vefa. Sa. .. oyuneuau 

ım, mutemadiycn etr;,ı Lutfü iLc 
IDakta. a teı._ savur 

. Fezı.:rin niıbetıen küçük ı:e-..u 
Cın.l.eri, bundan müteessir olu;"'!w.· 
liak~ bir kaç ceza kararı Vttdi. ;:•· 
h~.r ıki oyuncu C11ki tarzlarında -:t 
dıyorlar. e 

On ikinci dakika: tıekme iJe karşııa.. 
nan Fener hücumlarından biri. Zeki to 

:~ boJ.ke ediyor. Saimizı yarı tıeknıc.ı; 
yır Şarjını küçük bir dcihlingle atlatı-

or. Fakat Saim arkadan tekme vurmalı: 
~a deyam ediyor ve yumruklaşma lıaşlı
leo.r. ~lk sabaya hücum ediyor. Polis
bır "'Üdahalc ediyor. Kavga edenleri a-
, rıy"' fakat · · · 
U..n 1.;_it ;-~ rnaç~n ~ann ıçınhıcakp e 
"Yuna dev ...-ue edılemiyor ve a em 
•ttlitt.,n am etıneyi üç dakika tecrübe 

'"..\'a rnaçı talik ediyor. 
ANg: nkara maçları 

lal_ sP?r ~~~~6. A'. A. - Bugün İstik 
cdı lmııtir. y n.da !ık maçlarına devam 
krınıardan A~~:ı ~~!arda, ikinci ta 
inak suretiyle hük gucu 6eremoni yap· 

men, Altın orduya 

MlLLlYET CUMARTESi 27 MAYIS 1933 

Tenis Turnuvamızın 
kardöfinalleri bitti 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

Alımet Ferit - Raıih 

Ahmet Ferit' in, Şocluar mavında bur 
kulmuı olan ayağına rağmaı dlin oyna· 
mMı büyük bir ıportmenlik idi. Bu an· 
zasma rafmen Raıihi 6/2 - 4/6 - 6/2 
mağlüp ed.,,.ek dömi finale kalrnııtır. 
Bu gÜn öfleden sonra goçmı sene ıam
piyonu Suat ile dömi final maçım oyna• 
yacaktır. 

Sedat - Baldini 
Sedat ilk ıeti kolaylıkla 6/1 lı:aandı. 

Fakat ikinci ıette Baldininln forhentleri 
nin çok isabetli olmaaı clolayııile, Sedadı 
epeyce yonnuıtur. Anc.alr. bu oyuncu, 
tecrübeli ve oyun nıtininin iyi olmuı 
clolayıaile ikinci aeti de • fakat zorlukla • 
7 /5 bitirdi. 

Tek kadınlar dömi finalinde Fahire 
Manım ile Misa Cuminı kartılattılar.f'a 
bire Hanım t-1z çalı....., ve antrenö
manlannı muntazam yapan bir oyuncu 
olduğu İçin Miu Cumlnr'i 6/2--6/0 
yendi. 

Fakat bunda da bir parça Miu Cu
ming'in antrenömansız olmuırun da 
dahli vardı. 

Ahmet Ferit - Ciraı. 

Ahmet Ferit büyük bir gayretle sa
bah maçını yaptıktan sonra tekrar öğ
leden sonra güne§in en kızğın bir za
manında ayağındaki arıza11ma ehemmi
yet vemıeyerek sahaya çıkıp Cira,;'a 
karşı oynamış ve 3/6 - 6/3 - 6/1 olarak 
maçı kazanmıştır. 

Suat - J effredi: 
Turnuvamızm en eyi oyuncuların

dan olan bu iki musabıktan biri geçen 
sonenin §'l'l'piyonu ve diğeri de çok eyi 
oyunoularımızdanıdrr. 

Bundan dolayı<lir ki bu maçın heye
.:am büsbütün artmış bu halde idi. Fa 
kat Slla't rakibine ezici ve aman ver
mez bir oyun oynayarak 6/0 • 6/2 gibi 
büyük bir sayı farla ile yendi. 

Bundan soaı.ra bu seneki türnuvaıun 
Singl dame kategorisin.de büyük mu
vaffakiyet gösteren Misa Gırodet.ky, 
Mi.ss Bomstein He oynadı. Bu maçta 
da Mi8S Grodetsky çok egnç olmaıma 
rağmen muntazam antrenöman ile çaılış 
tığından rakibesini 6/3 • 6/1 yendi. 

Nihayet günün en heyecanlı ve en 
müsavi maçlarıı>dan. <>lan Şirinyan • ~ 
dat tumuıvamızm döıni finalı için kar
şı karşıya gel.diler: 

Fenerhahçc kordarm.da maçlardan 
.-el yapılan anttıenöımari.larıda ~
tın Şirinyanı kolay.lıkla 6/1 • 6/2 ile 
yenmesi bu maçında gene Sedat tara
fından kazanılacağı iimidici VICllU>Ck
te idi. Fakat hadisat ve oyun tarzı bu
nu aksini göst:erdl ve hiç §\tphc6iz Türk 
tenisirun büyük bi.- yıldızı ~~ Sedat 
rakibine 3/6 - 6/3 • 6/1 yerul.dı. 

İlk seti, güzel vok vuruşları ve file-

galip gelmiş, Muhafız gücü <11fı:ra ~ı 
beş i.le Gençler birliğini ycnmıştıır. 
Bundan sonra bi.ri.nd takımlar arasın· 
daki maçlar başladı. 

- Altınord.u ile Ankara gücü - ara 
111ndaki maçta hakem Gençl.eır birliğin
den Mumtaz bey <tdi. 

BiriıM:i haftayımda Ankara Gücü ıııen 
altıdaın bir aayı yaptı. Devre bitmek üz 
..., iken Altınoııdu aleyhinıe verilen ıikin 
ci penaltıyı Altuodurlular kabul etme
diklerı içın hakemin ihtaratını din.le
mediklermden Mumtaz Bey oyunu ta· 
dil etti. Ve Ankara gücü hükmen ga
li·p sayrlıdı. 

Son müsabaka muhafız gucu i..lıc 
Genler birliği arasında idi, ve ı9Cyin:i
ler arasında büyük bir aliika uyandırı
yordu.. Bu aliikançın sebebi evvela her 
iki takımın bir puvan farkla Ankara 
f&ltı,piyonluğuna namzet mcvkii.nıde bu
lunmakları idi. Saniyen başta g<:len 
Muafız gücü geçen hafta kuvvetli An· 
kara gti<:ünü 2 ye karşı 4 sayı ile mağ· 
lu.~ e<tmek suretiyle güzel oynanan rvc 
mukemmel formünü isbat etmişti. 

.D'.:'hal eöyliyelim ki, bu eefer iyi biı' 
gunurııde olmıyan Muafiz gücü tam oyu 
mmun dununda oynamak ve her kıe.n 
beklediği neticeyi elıde cd.cımemiştir. 
Gençler birliği ıise bugün en .güzel o
yunlarından birinıi çikamıı§tır. Bi:Llıu
sa birinci lıaftayunda ekseriya hakim 
oynayarak bir sayı kaybetmi§ ve bunu 
ikinci devre zarfında Z ye çikamıı§trr. 

dı 
.-~ 

ye çıkı§La.rı U.. Sedat kazan • 
İkinci &ette, Şirinyan 4/ 4 ra kadar 

çıktı. Bundan aonora Sedat kıendis.in.i 
1ıoplayarak Uç gcym aldı. Vaziyet 4/3 
o~. Bu arada Sedat biır sımaç kaçır
mamış o.l9ayıdi geyınler 4/4 ola<:aktı. Fa
kat Sedat snnaçı kaçmiığuııdan sinirlen 
di ve bilmünasebe bütün maçı da kay
betti. 

Bundan aoııı.ra Double maçları oyna· 
mağa başlandı. İlk oyun olarak (Oha
neoyan - Vodat) (Machida - lk:e-no) ile 
karşıJaştılar, uzun ve eüTekli bi1' çar
pışmadan &0nra (Ohanayan ·Veda:~). 
partiyi 9/7 • 8/6 kazandılar ve dornı 
finale kaLdı.lar. Bugün dömi finali saat 
beşte, Şoduvar - Şirinyana karşı oyna
yacaklardır. 

(Rasih . Necmi) (Melih - Danyal) 
Geçen eeııe Junioır ~iyorıasıına İ!

timk e<J.>rck şaıııpıiyon olan Danyal ve 
arkadaşı Melilı, bu &ene Sinionda oyru 
yarak, yaşlarının çok küçük o.lınıaeına 
ırağmen teknik bir ııu:rettıe çah§'l<"lk ra
kipleııi olan (Rasih - Necmi) yıi 6/1 -
7 / 5 kazanmağa muvaffak oLdular ve bu 
suretle dömi finalde Ağabeyleri Suat 
ve Sedata karşı kıald:ı.lar. 

(Şirinyan - Şoduar) (Jcoffreıdi · Jaf
fe ). Bu maç çok entcırcaan oldu rve 
Şirinyan i.lıe arkadaşı 7 / 5 - 6/4 yendi
.ler Dömi finalde bugün (Ohanesyan • 
Vedat) a karşı oynaya;::aklanlrr. (Suat· 
Sedat) (Semih - İcedyan). Bu maçta 
beklenildiği gibi (.Suat - Sedat) tıara
fmdan ko.laylıkla 6/2 • 6/ 3 kazanıldı. 
Maçların teknik neticeleri şunlm

dır: 
Suat. Vodad 

6 . 2, 6 - 2, 
Şiri-nyan Ja.ffe 
6-1, 6-Z, 
Ciras Necmiy 

6 • 1, 3 • 6, 6 - 3 
Ahmet Ferit - Rasih 

6-2, 4-6, 6-2 
Sedat Balcliruyi 

6-2, 7-5 
Fahire H. MiM Cu.minıgıo' 

6-0, 6-2 
Ahmet Ferıit - Ciıras 

3-6. 6-3, 6-1 
Suat • Joffrcdl 

6-2, 6-0 
M!ııe Gorodetsld - Miss Bomal'citı 

6-1, 6-1 
ŞiTinyaıı • Sedat 
3-6, 6-3, 6-1 

Ohanesyaıı - Vedat M•cblda • İkeno 
9-7. 8-6 

Melih • Danyal Rasih • Neani 
6-1, 7-5 

ctti-rinyan • Şodtwar Jeoffttdi • J aff.e 
6-4, 7-5 

Suat. Sedat 
6-Z, 

Semih • İceciywı 
6-3 

Bu wrctle 2-0 galip gelıerı. Gerıçltt 
bırliği ayni zamanda bir puvan farkla 
~1mpiyonanın başına geçmi§ oluyor. 
Son müsabakasını çetin bir rak.oıP olan 
Ankara gücü ile yaıpacaktır. Muhafız 
gücünün son has.mı ioe Çankayadır. An 
kara birinciliği bu iki maç neticesinde 
taayyün edecektir. • • 

Ankara idman fenlıklerı 
ANKARA, 26. A. A. - ~n Ga

zi terbiye enetitüsünün sıtadınd.a li&e 
ve o.rt~ mektepkr talebesi tara.fmdan 
idman şenlikleri yapılmıştır. Maarif Ve 
kili Doitor Reşit Ga1ip Bey mebus
lar, Maaıri.f Vekaleti erkanı, binl.,.-oc 
halk şenliklerde hazrr bulunmuştur. 

Şenliklere geçit ıresminden eoru-a ri 
yaseti Cümhur muoikası ~rafından ça 
iman ve kız erkek binlerce talebe tanı 
fmdan okunan İatiklfil marşı iJıe başlan 
dı. 

Mckteplilerimiz verilen kumandaya 
tek bir kişi gibi itaat ederek gayet mun 
taz2m ve çevik idman hareketleri yap
tılar, binlerce gencin tam bir ahenk i
çinde hareket Y'IPışları göriileoek bir 
manzara teşkil ediyordu, §Cl>likler gene 
mekteplileırimizin bir geçit rmıni ile 
bl"'ti. 

Hazrr bW.unanlar genç tal.ebenin gös 
rerdiği intizam ve muvaffakiyeti bü
yük bir takdirle k:arşıla.dılar Ye &lkışla 
dılar. 

At yarı,ları 
ANKARA, 26 (A.A.) - Bugün 

Çiçek bayramı 
Dün Feneriıahçe stadında on beş sc

nedenberi unutulmuş ve gaye<t nezih 
bir eğlen<:< o.lan çiçek bayramı tekrar 
ihya edilmiştir. Bıına on ayak olanlar 
Fenerbahçe ıoulubu ile Kadıköy fıkara 
perver cemiyetidir. 

Müsabakalar çok eğleDceli olmuş ve 
zevk ile takip odilmiştir. 

Eğlencelerın ilk numarası Gürbüz 
çocuıtlar arasındaki müsabaka idi. Do
kuz gürbüz yavrunun iştirak ettığı tıu 
müsabakada kız.l.ar arasında birinciliği 
altı yaşındaki küçük Leyla Hüsnü ha
nım kazandı ve mevcut bebeği aldı. 
İkinciliği Su.le hanım kazandı ve bir pa 
ket besler çıkolatı kazanaı. 1':rkek.ıer a
rasında birınd Engin Bey ve ikinci 
Metni bey oldu. 

Bundan sonra hanımlar arasında 100 
metro müsabakası yapı.l>tiı. Bu ya:rışa ye 
di harum iştirak ettıgi için ıki .seçme 
yapıldı. Bu seçmcleroe Kadıköy kız 
orta mektebinden Melda ve liret ha- ı 
nımlar finaıe kaldılar. Final bu ıki ra
kibe arasında koşuldu ve ıvıeıua naııım 
birinci gelerek mevcut tenis ayakka
bısını kazandı. 

üçüncü numara kaşık için.de ~ur
ta yarışı idi. Buna aıtı hanım gıroi _ve 
netıceıııe Kadıköy kız orta mektebın· 
den Sevim harum bitinneğe muvaffak 
o.1mıış ve mükafat olan deniz mayosu
nu almıştı. 

Erkıekler araııuıdaki ayni yarışa do
kuz kiti iştirak etmişti~. Bu _zevatuı i
çinde mcıhu.r Kad.ı_ko~lu V eh~ ~y de 
vardı. Netioede bıuncı Kadıkoy Ji"""ın 
den Ati-la Bey ve ikimi de Veıfik Bey 
gelınitler ve hediyeleri o_lan deniz ma
yosu ı.le bir kutu Bealea çıko.lat1161llı al· 
mışlardır. 

Bun.dan sonra çiçek ac.abalarının res
mi geçidi. yapılmış wo biı'in<:i1iğô. .Ali 
Beyin z numaralı arabası kazandı ıkin
cilt ği de 3 nooıaralı araba kazandı. 

tıç tek>erlekli bi .. iklet ~sabakasına 
iki yaıvzu girdi. Guııey Anf Beylıe Er
gun Hamdi Asim Bey. Neticede biraz 
daha büyük olan Guney Arıf Bey ka 
zandı. Sonra gençler araam.da 800 met· 
re bisiklet miısabaka11ı y-.ııld.ı. Bu mü
sab;ıkaya beş müsabık gi-rdi. Netice.de 
yarısını başındanberi önde giden F_e
nerbahçeli Aptullalı Bey kazandı, mu
kafatmı aldı. 

Bundan sonra. çuval ycış.Ian, çen· 
ıbcr yarı§ları ve aa.i"'. ~ yapıldı ve bu 
ı;:Uzel gün böyleoc bıttı. 

Tevzi mükafat 
Dün İstanbul mmta."- g<:nçJM llki 

fampiyona&1nı ve bir refikimizin tara
fmdan tertip edil.en tunıuvanaııdıa.' 
f80lpiyonM1ın ~ F~~ 
genç ~ lllOl.LlQlOI 'Yıl UÇUlllCımU· 

ne kup-.lıın -'lmittlr. Bun.dan b"fka 
kotiki •xm•mi Hayri Ccll4l Bey t.araiın
dan Feum-bahçe gocnçleriıre rnadalyaw 
tıa.lih otm1f wo bııpsini ayrı ayn tebrik 
ııtroiştir. 

latiklil spor aabasında yapılması ka
rarlatbnlmıı olan gÜl'flfler havanın 
müsait olınamaımdan dolayı tehir edil 
miıtir. 

Bugün ilkbahar at yanılarmm Ü· 
çüncüsti de havanın bozuk ve yağmur
lu olmaıına rağmen kalabalık bir me· 
rakh huzuriyle yapılmıtbr. Kotuda 
Baıvekilin adliye, maliye, dahiliye, ik
tısal ve ziraat vekilleri bulunmuıtur. 

Birinci koşu tay kotu idi. Selamet bi
rinci, Y ıldızfoı ikinci. 

ikinci kotu lngili:r: hayvanlanna 
mahau• idi. Kotuya dört hayvan itti· 
rak etti. Dört hayvan çok ıüzel çıktı
lar Betyar birinci, Fleılayt ikinci, Firz 
üçüncü. 

ikinci ile üçüncü kOfU arasında mu 
hafız süvari bölükleri zabitlerinin mi 
nia atlama müaabakalan yapıldı. Mü
sabaka çok alkıılandı ve verilen nu
maralarla Y Üzbaıı Mustafa Beyin bi
rinci geldiği anlatıldı. 

Üçüncü koıu yarrm kan İngilizlere 
mahsuı handikap koıuau idi. Dört hay 
van koftu. Klay birinci, naaibe ikinci, 
bozkurt üçüncü. 

Dördüncü kotu altmcı hafta Gazi 
koıuıunu koııacak olan memlekette 
doğmuf Üç yatındaki baliaüddem ln
gilizlere mah:ıua idi. lıtiark edecek 
hayvanlar gelmediği için yapılamadı. 

BefİDcİ koıu kazanmamı§ yerli ve a 
rap hayvanlarına maluuı idi. Kırcey
li.n birinci, Ceylln ikinci, Zafer üçün
cü. 

Kotulardan sonra Atlı apor klübü
nün av koşusu yapılmıt vo klübe men
sup yedi hanım on bet koıuya ittirak 
etmİ§, altı bin metre olan bu koıu çok 
muvaffakıyetli olmuıtur. 

''M 
'' 
LİSTESİ 

Memleketler 

Alma.oya 
AvuaturJ& 
Belçika 
ÇU;oalaYakya 
DanlmU"ka 
Fransa 
1-lolancla. 
lnıilter• 
•••e-ç 
la,. içre 
lı.ı,. 
Polonya 
Maqriıtan 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yunaniıta.n 
Japon1a 
Suriye 
Mıııır 
Amerika 
Diier M. 

LY•kÜn: 

106 b 

3560 
100 

1730 
1900 

4,140 
120 

9,620 
100 

2440 
100 
140 

24,060 

377 b 

170 
4080 

11,860 

17,820 
1,590 

17,990 

21,590 
30,000 
17,450 
24,580 

131,980 
ı3ı.qso 

3,580 

414.670 

377 • 378 c 

440 100 

1500 
530 100 

1,850 650 
5,750 1,190 
5,260 18,470 

360 
510 5,770 

5,560 2,480 
5,000 5,000 
2,690 720 

200 1480 
9060 820 

9,060 18,470 
4,060 

48,230 55,250 

381 b 

2,130 
320 
100 

8,340 

1,900 
100 

11,SOO 

7,330 
1,440 

1,960 
4,200 

100 
340 

11,920 

381 • 

4,:ııo 

600 
2,420 
5,560 

8,250 
5,980 

61,460 

5,270 
91,730 

110 

6,690 
28,000 

3,840 
15,930 
17,080 
91,730 

100 

381 d 494 .1 250 • 

28,200 68,260 368,180 
1,180 200 

56,970 65,970 3,471,850 
20,310 73,660 370 

38,450 
4,550 2.960 1,300,970 

18,340 2,610 
15,390 1,440 1,850 

.9.480 
520 200 

148,050 780 630 

1,990 200 
100 420 

11.180 83,640 11,860 
32,000 36,000 
16.740 200 
47.800 2,470 9,580 

116,SSO 21,940 
184,350 3.500 12,000 

350 1,76,830 

51.680 349.060 740.270 666,520 5,4Z3.970 

529 b -393,300 
ıı,320 
19,370 
38.810 

213,160 
49,350 
47,180 

3,870 
13,140 
20,570 

3,180 
3,360 

139,080 
200 

21,470 
1,530 

42,100 
15,430 

270 

410 
3,480 

6,210 
6.680 

10,100 

----

531 • 

89,190 
300 

10,10 

10,930 

7,160 

150 

200 
1,000 

531 b 

717,130 
100 
300 
100 

30,880 

6,910 

100 

110 

10,000 

816,!;90 246.960 109.310 '765,630 

532 b 

36,400 
4,960 
4,360 

23,130 
l,060 
4,540 

940 
18,700 

600 
740 

5,510 
5,100 

3,000 

s 

1 K AD 1 N 1 
Gezintilerde serinliğe karşı .. 

Sıcaklar başla<lı, 

fakat daha gcceJe.r 
serin nluyor. Onun 
için gündüz giyilip 
tıe akşam serinliği 

karşısında değişti

rilmesi bil'az külfe
t.o bağlı tenbellik 
zamanlarında sırta 

şöyle bir şey geçir
mek kolaylıkLarını 

hazırlamak lhım· 

dır. Kareli inc::e 
yün kumaştan diki
şi basit iki model 
ta.lodim ediyoruz. 
Anne ve kı:ı: 

için bu iki mo
del a1cşam sayfiy.e
do bahçe gezintileri 
ıçın gayet iyidir 
Gerçi kumaşın ve M'c.V>,V! 

desenlerinin istiha· 
bı zevk.e bağlı bi< 

şeydi<. Fakat serin 
!iği karşı iıı.ce tu
valet içinde vücudu 
sıak tutmak içiıı 

karsrep mahiyetinde pratik daha çok modeller bulunabilir. 

\ 

Kadın 1ar için teneffüs hareketleri 

Solda birinci, 11ağda ikinci, 
TenefflU hareketleri bir erkekten 

daha ziyade kadınlara lurmdır. Ye· 
ti.pneğe haılıyan ıı;enç kızm normal İn· 
kııafı için, ciğerleri bol bol Te munta
zaman havalandırmak, cinsiyetin hu
ıusi fiziyolojiai tib!ll'le çok lazım ve mü 
himdir. Ciğerleri bol havalandrrmak i
çin yapılacak idman hareketler ile 
vücut bütün tenasübünü kazanacağı 
gibi, vakitsiz ibtiyarlrğın da önüne ge 
çilmit olur. Bu tenaa~ kemer taırmak 
tan,, mükemmel bir göğils sütyen kul 
!anmaktan herhalde iyidir. 

Şimdi hareketlere geçelim: 
Birinci hareket - Ayaldarm ucu

na basarak mümkün mertebe yukarı
ya doğrulmak, kollan omuz hizasına 
kadar kaldrrmak ve elleri ıöğsün ö
nünde birleıtirmek. 

ikinci hareket - Kollan yavatça yu 

Çamaşır kurutmak 

KrOfe triko ile -ril bir tuorti 
Çamaıırı kurutmak lizrm gelince, 

usul malüm.. Hepıi gerilen bir ipe ve
ya galvanizli tele serilir4 Rüzgi.rm 
düıürmemesi için de tahta ınandalla 
tutturulur. Fakat mandalsız çamaıır 
sermek için de bir usul vardır. iki ip 
alınır. Biribine dolandırılır ve bir uç
tan öbür uca gerilir. Serilecek çama· 
ırrlar bu i!i ipin araaından geçirilir. 

Bu sene moda olan alaka.1.ot ş•.pka· 
lırı maruf sinema artisti Greta Gar
bo daha iki sene evvel giyiyordu. Aca-

ortada üçüncü hareket 
karıya doğru ve omuzlarrn hizaamda 
amudi olarak kaldımak 

Üçüncü hareket - Kollan omuz b. 
zaıına kadar indirmek ve batı müm .. 
kün merktebe geriye almak. 

Dördüncü hareket - Kolları ya· 
VB.§Ça vücut boyunca eaki halinde ata 
ğıya indirmek. 

Bu dört hareket esnasında tenef
mekanizmaıı tudur: 

Kollan yukarıya kaldınrken, bunın 
dan mümkün olduğu kadar derin ne
fes almak. 

Kollan ufki iıtikamete indirirken, 
ciğerleri boıaltmak için ıenit genit 
nefea ağızdan dııanya vermek. Kol
lar Tiicut boyunca qağıya ininceye 
kadar nefes tamamen verilrnit olacak 
trr. 

Fransaya göre 
Misak nasıl olmalı 

(Başı 1 inci sahifede) 
tinin aali.hiyettar beyeteri tarafından 
ittihaz edilebilecek kararlar mahfuz kal
mak tartile, bu maddelerde mezkür u
ıulleri müe11ir kılabilecek surette vaki 
olacak teklifleri kendi aralarında tetkik 
etmeği teahbüt ederler. 

Madde: 3 - 11-12-32 tarihli karan 
teyit ederek ıilihuzlanma konferansı
nın ıür'atle yeni bir mukavelename ha
zırlayabilmeli için lngiliz projesini eıaa 
ittihaz ederler. Bu yeni mukavelename 
miktarlarda hakiki tenzilatı ve silahlar
da tabdidatı ihtiva edecek bilahare ye
niden tenzilat icra edilebilmesi için ta-
dile müsait maddeleri havi olacaktır. Al 
manya emniyet usulünde müsavatın fa· 
sıllarla elde edilebileceğini kabul ecı.,,.. 

Madde: 4 - Akit milletler Avrupa
yı ali.kadar ed~ bütün ınesaili ezcümle 
iktisadi meseleleri birlikte müzakere hu 
ıusundaki azimlerini beyan ederi.,,., 
Bunlara dair bulunacak Milletler Cemi
yetine ıitmeden Avrupa ittihadmı tetki 
ke memur komisyon kııdroıu dahilinde 
aranabiecektir. 

Madde: - Bu itilifname tasdiki ta
rihinden itibaren 10 ıene iç;n aktolun
muştur. Eğer sekizinci ıenein hitamına 
kadar akitlerden hiç birisi diğerlerine 
çekileceğini bildirmemif olursa, mukave 
le müddetsiz olarak tecdit edilmis addo-
lunacaktır. · 

Bu takdirde akitlerden her biri iki ıe 
ne evvel haber vermek sartile muka.-ele 
ye nihayet verebilir. • 

Madde: 6 - hbu mukavelename tas
dik edilecek ve musaddak nüshalar tea
ti olunacaldrr. Ve Milletler Cemiyeti mi 
sakı mucibince en yakın bir zamanda co 
miyetler meclisince kaydettirilecektir 

ltalya murahhıuının tem<Uları 
CENEVRE, 26 (A.A.) - İtalyan 

murahhası Ba!'on Aloisi, dörtler misakı .. 
nın akdi hakkında Fransız Hariciye na• 
zın M. Paul Boncour ve Küçük itilif 
hükii.metleri Hariciye nazırlarile uzun u 
zadıya konutmuştur. 

ba moda mı gecikti, yoksa Greta Garbo 
pel: mi iLeri gittiı 
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Adana her gün bir parça l 
daha güzelleşiyor 

Turfandacılığı pek ilerleten Adana her 
gün üç dört vagon sebze çıkarıyor 

Bohçtelteri •ulamak için Steyhan ü:ı:ainıleJ.i noaralardan biri 
ADANA, <Milliyet) - Adananın e

lel.trik .ııık~rile. Plndüz gibi parlıyan 
a~elen derin bir slilrUnet içinde ge.;er. 
Smemalarda, kahvelerde hemen hemen 
löıınse yok gibidir. Herkes giinqle bj.,. 
ilkte evlerine çekilirler. Buna mukabil 
aaı.Jılan horozlar öterlı:en bütün tehir 
ayaktadır. 

_''S~~E!ELLI" admı tJ!lıyan aebıe 
balı Kopruba,ı, Saat kulesi civarındaki, 
odun, yağ, peynir pazan Jiin dolmadan 
en hararetli faaliyetle çalblanır. 

Bu mevsim Adaııanın en büyiik ve 
en ueuz ~mevsimidir. Taze lıalda
nna oldıaaı lıir lrurup, kahelı, aenlzoıu, 
taze Y•Prafın fiatleri ele buna kıyasen 
aatılmalrtadır. 

Taze aik ve sair a.eyve okkası en 
fazla on kuru,nır. 

Adana aeb-zecilik ,.e tudandacılıkta 
ç~k ilerlemiıtir. iç Anadoluya mülıiın 
ırulctıırcfa leYlrİyat yapmdta ve lıu yiiı
den tehire epeyce para ıirmektedir. 
Gün yoktur lô Adana iataa;rcvmndouı 
muhtelif iıtikamtetlere bir kaç vagon sel> 
:r.e ve ıneyn ırönderilmit olmuın. 

Çlftçilif;n bir kaç yıldır uğradığı 
"!'ıqih, halkta ıelneciliie kartı büyük 
bir allka n heves uyandmnııtır. 

Bu yıl havalann müaait gidlıi, Ada
nanın çiftçilik hayatında büyllk ümitler 
Y8"bnqbr. Her türlü yolnulluia, im
lrh.nlıia rajmen hayalım bualnnayıp 
k_endioini topnıfa lıeilıyan Adana çiftçi 
11nin yeni mahıuldeki bereket ümidiyle 
:ribi ailmete ba§lamıJlır. Pamuk ve 
hububat sel< iyidir, bazı daha erken y&
•itdiıen mıntalcalardan Adana -
yelli ..,... ıelmiıtir. Bu ayın aonlanna 
d;oiru lıuiclay .ı. piyaoaya dölôilecelıı. 
tır. 

Bu yıl beklenmiyen bir fevkalide la· 

biat 1eraiti ile karJdamruızsa Adana 
çiftçiıinin ,.., lıinııetice Adana ilrtıaadi
y•lnın yüzü gülecektir. 

Adanada kültür ve faaliyeti 
Adana iyi tahsil sörmüt ıençlerinin 

çoklafu ile Türkiyenİn ilerde olan ,,_. 
kezlerinden biridir. Otedenberi inkılap 
ve yenilik yolundaki faaliyeti Ye def
li hamlelerile tanJDmıt olan Adana mü
nevverleri bugün Halkerinin etrafında 
topanmak emelindeclirl•. Temasta bu
lunduğum bir kaç ıend lıilhaua Dil ve 
Tarih inkıl~yle çok yalnnclan alikadu 
1ıuldum. 

Filhakika bu alika bugün için mü,.. 
ferit nziyettedir. Ancak Adana Halke
vinin batında bulunanlar umulddiu şe
kilde bir canlılık ye bir benıkee hm 
gösterebilirlerse, ıüphesiz ki bu değer 
ve liyakat t&Jıyan münferit ~.malan 
da kendi catı11 altında büyük ülke na
mına pekala istiomar edebilecektir. 

Adanada belli ~lı iki tane günlük 
ca:r:et.e vardır.. Şekil ve münderecet iti. 
bariyJe ''Türk sözü» oliundur.. ,,Yeni 
Adana" gazeteoi de muntazam nqredi
lir. Günlük fakat tirnclilik rastgele çıkan 
'~HaJk" adında üçüncü bir siyasi gazete 
daha vardır. 

Bundanlar lıeşka Ticaret odasiyle 
Boraanın müıtereken on günde bir çı· 
kardığı Ticaret sazeteoi ile Erkek lisesi 
tarafından on beı günde bir çıkanlan 
Liıe mecmuaaı da keneli yollanncla bir 
çok değerli malümat nqreden harı un
surlandır. 

Aclanada, Erkek, Kız n Zinat lioele 
ri ile Erkek ve Kız nmıılliın mekteplerin 
den betka nıuhtelit bir orta -'<tep ile 
bir de muhtelit orta ticaret mektebi vu 
dır. Bu .-kteplenn idare n tedriı kad
rolan içinde Avrupada muhtelif tubeler 

Anlalyo'ya bol bol buz yrtiıtiren mubaha 

- -- -· 
Mi llyet'in romanı: 13 

ERKEK KISMI 

SARIŞINA BAYILIR 
J'<ı.zan: Anitalooo 

vardı. Kutunun içinde aôya kart a _ 
dım. Bittabi kari yoktu. Bunun Ü::. 
rine Piggi'ye musallat oldunı. 
•- Bunlan mutl~ka aen gön erdln.. 
_ Hayır, ben gondennedim, d~i. 
Ben de: 
_ Hayır, dedim, yalan söyleme. 

hu çiçekleri sen gönderdin. • . Çünkü 
bütün Londrada bir kıza böyle bir dü. 
züne orkide gönderecek kadar lütuf-

ka·r ôlicenap büyu"k kalpli yalnız bir 
' ' d d

0 

erkek var: o da sensin! e ım. 

o hôlô: 
- Ben göndermedim! diye ısrar 

etti. 
- Hayır, dedim, ınuhakl...k bi.!iy.~>ru.m 

ki sen gönderdin.... Tannnın gunu hır 
genç kıza bir düzüne orkide gön~e.ren 
harikulade insan, bütün Londra ıçınde 

Tercüme: Kamran Şerif 
ancak ıen olabilirsin! . 

Bu oözleri söyledikten sonra birden bı
re boynuna •A<ıldım. Sonra l>u hareke
timden dola• kendi•inderı af diliyerek: 

- Kusur;,ma bakma. dedim. Bana 
htt gÜn bir <1ü:ıüne orkide gönderdiğini 
dü~ününce o l.ıadar bey;ecana kapıldım 
ki kendimi zaptedemedim .. 

Bunun üzerine Dorothy ile Gerald o
daya girdiler. Meseleyi kendilerine an· 
!attım. 

. - Bakın, dedim, Piggi 'ne harikulade 
bır centilmenmit te hizim haberimiz yok
mu,. • · Meğer her R'Ün bana bir düzüne 
orkide gönderiyorm~. . Nasıl? .. Prens
vari ı.;,. hareket değil mi? 

Bu sözlerim üzerine Piggi kıpkırm121 
oldu, •evincinden ağzı kule:klanna var
dı ve artık~ "Ben göndermedim, diye 
ılrar etmedi~ Bunun üzerine ken'diaine 
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Sıvas kongresi günü 1Germencikte tahsili 
SiVAS, <Milliyet) - Cümhuriyet . 

Hak Fırkasının bu yıl vilayet kongresin 
de (Sivan kongresinin) dönüm ıünü o
lan Eylülün dördünde o günün yüksdı: 

Mersinde köy yolları 1 
MERSiN, <Milliyet) - Vilayetimiz. f 

de köy yollarının yapılmasına faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Vilayet merkez nabiyeoinde oon iki ay 
zarfında iki yiiz lôlometrodan fuJa yol 
yapılmııtır. Her köy dijer köylere ve 
9oseye a:rn a:pn yollar açmaktadır. Vila 
yet clahı1inde her tanıfa medeni veaai
tin gidip gemeıi temin edilmittir. 

Ünü değiminde §enlikler yapılarak yur
dun yeniden kunımuna ilk adımın atıl
dığı sı:ünü anmak için her yıl kutlulan
masına söz birljğj edilrnistir. Kongrenin 
bu oöz birliğine Belediye ve vilavet umu 
mi mecliıi dahi ortak olmut ve bu gÜne 
verilecelıı: ad]a aünün yüce ismi büyük 
bafiıuğdan sorulması gerekli görülmüt· 
tür. 

Mermi ile oynarken parçalandılar 

Büyük batbuğ Sivas kongresi günü
ne yine (Sivaa koll!lreo.İ) adı yakışaca
ğını çok doğnı olarak buyunnuılardır. 
Bu mutlu günün adında yurtla§lamnız 
gönül birliiile sevinçlerini gösterecek
lerdir. 

Raşit Rıza heyeti Tekirdagında 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Ratit 

Riz.a ve 12 arkadqı ,.,ı.rimize gelmif
tir. ilk olarak "Kudret Helvası" piyeoi
ni temsil etmişlerdir. Heyet bir kaç gün 
ıehrimizde kalacaktır. 

Sıvas Lisesi 
SiVAS, (Milliyet) - Maarif Veka

leti Si .... liıeoine mülhak olmak üzere 
yeni bir pavyon iptasına karar vermİf· 
tir. 18-5-933 tarihinde <Temel atına) 
meruimi olmuıtur. IMenıolme Vali veki
li Fabri Bey, Fırka Kumandam llyaı Pa 
ı• Hazretleri, Belediye Relıi Hikmet ve 
Halk Fırka11 Reiıi Hlloeyin Veli Bey 
mektep müdürleri ve Maarif aenaubini 
ıelmİf.lerclir. MeraUnı çalı: samimi n 
çok ıü:ı:el olmufb>r. M.....0- bütün li
oe talelıesinin 1- bir aiızdan gayet 
muntazam bir ıurette e4yJediii illildil 
martı ile batlaıunqtır. JstikW ""°11 
hürmetle cllnl-dlkten sonra temel atd
mıtbr. Sonnı davetlil• çaya dav el edil. 
mitler, çayda Hae aıüdllıil MuJ..ln Bey 
bu vesile ile da .. etıne.e bir hitabede ıı.. 
lunmu9tur. 

Samsun gUmrUk istasyonu 
SAIMISUN, <Milliyet) - Sam1un ti

mendiferi Gümrük istasyonu daha IRUll 

lazam bir hale lıonmalrtadtr. Her tanıla 
parke döıenecektir. ite lıeşlanmııtır. ................................. ,_ ..................... _ 
de tahsillerini tamamlamıt pek çolı mu
allimler de mevcuttur. Adanarun timdi 
lik umumi kütüphanesi yoktur. Maarif 
emrinde küçük bir okuma Odasından 
batka mütalaa ve tetebbü ihtiyacıu c&

'HP •erecelı: dlfer bir yer dr herıüz YÜ
cude getirilmıemiıtir. 

Ancak Halkevinin bu aabada yeni ye 
ni t...,,tıbüıler aldriı söylenıMlı:tedir. 

Adana belediyecUiği 
Adanaya daha evvelce de ujnunıf" 

hın. Fakat inkir edilemez ki Adana her 
sün bir parça dalıa ~eılyor. T emlz.. 
!eniyor ve medeni bir tehir için tünn ge 
len bütün 11hbi n hedii ihtiyaçlarda sa 
ren ve anlıyan bir kafa tarafından müte 
macliyen temin ediliyOl'. 

Aclaııa Belediyeoi telıria .., mlihim 
bir ihtiyacı olan buz IMMleolni hallet· 
mittir. Kiloou iki kuruıtan her yerde ve 
her oaat buz bulınak lıelıildir. Bu buz 
Belediyenin yeni yaplırdıiı medıahanın 
ı....z fabrikaıından çıkıyor. 

Mezbaha, lıeth lıetma yüz ajartac:ak 
bir eserdir. Adananın baaaltıcı 11calda· 
nnda lıir çok ırıda madclelerin.i bozulına 
dan muhafaza edebilmek, reçen yıla .... 
dar imi.ansız bir it ik~ yeni tne21Mıh•· 
run solak bava malızenlei balkın n es· 
nahn bu ihtiyaçlan mü .. emmelen tat· 
min etmit bir haldedir. 

Adanada sel< mükennnet lıir elek· 
ırik teoioatı mevcuttur. Caddeler fevka· 
iade muntazam •e teoWr.dir. Yaz dolayı· 
ıile sık ıık sulanan biiyiik caddelerin 
iki taraflan yem yeıil Olıalitpoo ye A· 
kaıya ağaçlarile mük<ımmel bir bülvar 
halini almaktadır. 

istasyonu tehire lıağlıyan iki kilo
metrelik asfalt caddenin iki tarafına çok 
ıüzel ve modern bir tarzda yeni yen.İ 
evler yapılmıttr. Şehir dalıiıincle nakil 
vasıtası, otomobil ve tiatikli arabalar
dır. Belediyenin sıkı ve daimi kontrolü 
altında bulunan hu vasıtalar fevkalade 
temjz ve fevkalidf' ucuzdurlar. 

c. M. 

Mükerrem Hanım ve Baımuallim 
Sadi Bey 

GERMENCiK, <Milliyet) - Ger
mencik ilk mektep talebeleri dün akfBID 
senelik müııamerele..ini büyük bir mu
vaffakiyetle mektebin idman oalonunda 
verdiler. Aydm Halkevi caz takımını 
müıamereye göndermişti. Müsamtte 
ye binden fazla halk geldi. 

Küçükler çok muvaffak oldular, nu· 
maralarıru eksiksiz ve aksakıı:z yapttlar. 
bilhasaa Maarif salonu, melek ve feytan 
rakslan, zeybek oyunları çok güzel ol
du. 

Müsamerenin ortalarında mektepte 
İil!e olunan fakir çocuk1ar menfaatine 
Gazi Hazretlerinin büıtleri artırmaya 
konuldu. Artırmada büst Belediye R.;ıi 
Tahir Beyde kaldL Tahir Bey büstü yi. 
ne mektebe hediye etti. 

Mektebin sel< çalıtkan batmuallimi 
Sadi ve arkadqlan Mükerrem H. ve Fe 
rit Beyleri takdirle kayc!etıneği bir borç 
sayarım. 

Samsunda bir lhtilAf 
SAMSUN, (Milliyet) - Belediy&

mı,in Emlak Banı...ı için olan tedlyat 
ib~ halledilınit ıribidir. Bu iti nihai 
safhaya intikal ettirmek Üzse Belediye 
Resi lboan ye Belediye azasmclan Avu
kat Himit Edip Beyler Cumartesi aün
kü trenle Ankara ya rldecelrtlr. 

Samsun Etıbba odası reisliği 
SAMSUN, (Milliyet) - Memleket 

haıtahaneoi rontkerı mütelıasım Dok
tor F ahret tin Bey lzmire tahYİli memu· 
riyet etmiıtir. 

Bu miinuelıetle inhllil eden Samıun 
Etıbba cemiyeti relılifine roemleket 
baıtabaneoi Bathelcimi Doktcır Aliettin 
Bey oeçilmittir. 

Bekçiyi öldüren 
bulunamadı 

IZMIR, 2S (Milliyet) - Ala~
hirde maden auyu yanında bekçi 
Ali KlınU iaminde biri tabanca ve 
bıçakla yaralı olarak bulunmııttur, 
Carih kaçlDlfhr- Yaralı hH••haıie 
ye nakledilirken almüttiir. Cinayet 
etrafında tahkikat yapılmaktadu. 

Karacasu kaymakamlığı 
KARACASU, (Milliyet) - Aylardan 

beri kaymal11m111z kalan kazamoıza, Ne
cati Beyin kaymakam tayin edilmesi ka
zamız- hallımı çok sevinclirmittir. 

Kaplan avına çıkılacak 
lzmirden bildiriliyor: Milas ıporcu· 

lan, son zamanlarda çok tehlikeli bir 
av sporu yapmıya karar vermitlerdir. 
Spor klühünün avcılar §ubeıi üç ay 
içinde müteaddit köylerde 119 do
muz, 35 çakal ve tilki, 2 kurt, 3 sırt· 
lan öldürmiye muyaffak olımqlardı. 
Bu muvaffakıyetten cesaretleri artan 
avcılar birkaç giine kadar Be§parmak 
Aksivri ve Türbe dağlanna kaplan a
vma gideceklerdir. Bu tehlikeli oeya
hat için lizmı gelen tertibat alırunıı
tır. 

Adanada bir infilak 
Adanad.ı Siptilli cinrmdaki oksijen 

kaynağı atelyeoinde bir İnfilak olmutı 
iki kiti yaralanmııtır. Baılıa bir zarar 
yoktur. 

- o=--- - ----- -

takılnuya betlaclnn. 
- Kenclini kolla.. dedim. Çok süzel 

bir adamoın ... Aklmıclan fena feyler ıeçi
yor ... Bir gün kendimi kaybedip boynu· 
na sarılır, seni fap! diye öpersem hiç 
"''ma. .. 

Bunun 'Üzerine Piggi kendisine çok 
aüzelıin dediğimden dolayı, çok çok 
memnun oldu. Bunun üzerine dunıp du .. 
rup kızardı, piımiı kelle e-ibi 11nhnıya 
baıladı, Bunun ıiize•ine hepimizi yeme· 
ğe da~~- ~iti, Gerald'le beraber •akfaın 
yemegı .ıçt.n elbise değiştirmiye gittiler • 
Onlar ~ıttıkten aonra Dorothy ile bir te
miz kavga ettik. Gene mahuf Cerald da· 
vası ... 

- Bu kahve danoörü herifin daha ne 
zamana kadar pqinden kotacaksın? de
diın. 

O da: 
- Sen onu ~f~i,ain! - dedi. Ge

rald tam manaıile bır centjlmendir .•• Ge
~en gün bana bir pusula göndermişti, 
baktım kağıdın üzerinde arn1a gibi bir 
horo~ ibiği vardı! 

Ben ıle kızdım: 
- Öyleyse otur horozun ibiğini ye ... 

dedim. 
Bunun Üzerine elbi<e değiıtirclik. 
Bu sabah kücük otel eanonu olan ar

kadatımız Harry beni saat onda uyandı .. 

".P ö~üı_ne bir ~utu. koJ.du. Pirgie ı..
lıir doz.un~ orkide çıçegı gönclemıiı. o.,. 
melr Pıggı YBVBf YBVBf yola geliyor: 
Bir ka~ düzüne orkide claba alıraa T ahın 
da öyle alınmıyacak '8dar pahalı bir t"Y 
olmadığına aklı kesecek. Ben her zaman 
söyle~?' ki J>&':." sarfetmek bir itiyat m&

oele11dır; ve eger erkefe bir seferde on 
iki orkide birden satm aldtrmak ıuretile 
iıe !>atlarsanız o eTkeğin gayet iyi huy· 
lar peyda edeceğinden emin olabiliroi
niz! 

21 Nisan 
lıler yolunda: Dün Piggie ile Bond 

Street denilen bir sokağa alı,veriı etme
ğe giıtik. Derken onu bir mücevherci 
dükkanına •oktum. 

- Resmini koymalı: için bir gümüı 
çerçeve almak istiyorum! dedim. 

Sonra izah ettim: 
- Bir genç kız senin gibi çok güzel 

bir ekekle tanı,ırea ister ki fotoğrafı tu
valet m11sasının Üzerinde dunun da onu 
doya doya görebilıin ! 

Bu sözlerim Piggie'ye çok tesir etti. 
Gümüt çerçevelere baktık. Onun üzerine 
dedim ki: 

- Yok . . Ben düşündüm, gumut 
çerçeve ~~nin resminin yanında bayağı 
k~lacak. Cerçevenin .-)tını da oldufunu 
unuhnuıtum. Şimdi burada gördüm de 

AYDIN, <Milliyet) - Kö,k nabiye
ıinin Bey köyünde pehlivan Mlehmet ve 
kardqi lıir top mermisi bulmuılar. Bu
nun banıtunu almak için kurcalarlarken 
mermi patlamıf, Mehmet ölmüt, karde
ti ve seyre gelen be, yaılannda bir ço
.ı:uk aju surette yaralanDIJflardtr. 

Milli mücadele ıenelerinde hu mınta
kada milli kuvvetler uzun müddet düt
manla çarpışmıılardı. Merminin o za. 
mandan kaldığı anlatılnuıtır. 

Dört köylüyü soydular 
AKHiSAR. (Milliyet) - Birkaç gün 

evvel Emet kazasından Akhisara tütün 
işlerinde çalı4mak için gelmekte olan 
c!?rt köylü ".""tın ~eç olmasından gece
yı kırda geçınnek için su deliğinde ya .. 
tarlarken, gece yan1t siliıblı bir talmn 
eşhaıın taarruzuna uğramıılar ve soyu} .. 
muılanlır. V akadan birkaç gün :.arfın. 
da (aillerin Yenice köy bekçiıi Ali, Yaz. 
gatlı Kadir, kiremit ocağı amele.inden 
l ımail, Salim Samiı Omer ve Kadirin 
metresi Çatalcalı Şükriye olduklan an
laşılmı1, hepıi yakalarunı§br. 

Akşehirde müsamere 
AKŞEHiR (Milliyet) - 26-5-933 ta

rihli cuma ırünü tehrimiz Orta mektebi 
talelıderi tarafından talebe velilerine 
orta -'<tep salonunda bir müııamere 
verilecektir. Müaamerede Canavar piye
ıi temeil edilecektir. 

Konya valisi Akşehirde 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Konyıımı

:un yeni valisi Cemal Bey Efendi otomo
bille ,elırimizi teırif bu)'llrmuılardır. Va 
li beye büyük bir iotildıal merasimi ya· 
Pılmıt, Belediye meydanında erlWıı hü
kumet n bir sel< halk ve tehir bandoou 
b&:&ır bulunmUftur. Vali Bey geceyi bu
rada ge.;irerelr lıugtin bazı tetkikatta 
bulunınuı, Doi;anlıioar nahiyHinİ de 
teıriften sonra Konyaya müteve.;çihen 
harelret etmişlerdir. 

Samsun sehir meclisi 
' SAMSUN, (Milliyet) - Şehir Mec· 

lisi miiPl<erab bitmiftir. Yeni oenede 
bilı.a..a hirçolı: İmar faaliyetleri der· 
pi§ edilmittir. Sammnun bilbaua iı
kele meydanı ile sinema caddesi ıslah 
ve tanzim edlJmelrtedir. 

Trabzon posta ba'müdürlUgU 
SAMSUN, (Milliyet) - Posta, Tel· 

graf ve Telefon baı mildilriinün Trab
zondan Samsuna nakli söylenmekte· 
dir. Trabzon bqmüdürü Ihsan Rüıtü 
Bey Sam.una gelmiı ve tetkikatta bu
lunmu9tur. 

Samsun at koşuları 
SAMSUN, (Milliyet) - edecek 

hafta tehriınizde at k.,.ulanna batla· 
nacaktır. Kotu çok İll.İalr:a ile kar,slan 
maktadır .. 

Havzada Gazi günü 
HAVZA, - Gazi Hazretlerinin Hav 

zaya ilk tqrifleri olan 2S Mayıs 1335 
tarihinin on dördüncü yıldönümü bura
da büyük merasimle teoit edildi. Kaaa
lıe -,tan .•ıağı bayraklarla süslendi. 
Sü•an n pıyade olarak bütün köylüler 
~~~ kıl~ mektepler toplu olarak 
büyuk bir resmı geçit yaptılar. Şehir ve 
fırka namına nutuklar oöylendi, be- ta
rafta bando, davul ve aaire ile teıdilder 
Y.•pıldı, halk nıilli oyunlar, eflenceler i
çınde çok netdi bir gün geçircliler. Ge
ce fener alaylan tertip edildi. 

lzmirde kamyonet kazası 
IZMIR, 26 - Kema1 Paıa yolu Ü· 

zerinde iki kamyonet çarpııırut. bun· 
lardan biri iki metre derinliğinde bir 
hendeğe yuvarlanmıt. §OfÖr Muıtafa 
Efendi ölüm halinde yaralanmııtır. 

aldana ıeldi •. 
Bonun üzerine altın çeo-çevelere bek· 

mıya lıefladılı. Meler Piıgie'nin fotoi· 
rafı üniforma ile çıkmıpm9.Ben bunu iti· 
tince: 

- Ya. .. dedim. Onlfonna kim bilir 
sana ne kadar çok yalı:qmııtırl Doirusu 
üniformalı resmine altın çerçne lıile Ji. 
yık değildir. 

Ne çare ki dükki.ncla platin çerçeve bu 
lamadık ve en iyi ne lıuldulna onu almı
ya mecbur olduk. 

Bunun üzerine: 
- Aman, declim. Y arrn üniformanı 

glyaene .. Seni üniforma ile gönneyi ne 
çok istiyorum hilıen . . Beral.er Mlslı 
Weelu'e çaya ırideriz.. olmaz 11111? 

Bu sözlerime oon derece memnun ol· 
du, çünkü bir çok süldükten ıonra: 

- Peki, dedi. 
Bunun üzerine dedim ki: 
- Sen o parlak ilniformalarmıı ırlyln

ce ben senin yanında artık IKlsbütün ofa. 
lıp kaybolacağım ..• 

Bunun üzerine bir mücevherci diikki
nına girdik, bileziklere bekıruya betla
dtk. Fakat tam hu sırada Piggie'nin çok 
iyi tanıdıfı, ayni zamanda sayfiyede otu
ran kar11ile iyi dost olan bir kadın dük
kana 1'İrdi. Piggie senelerdenberi ayak 
basmadığı bir mücevherci dükkinında 

Gökçen Efe abidesi 
TiRE - Tire dağlarında dütman 

kuvvetlerine kar,ı uzun seneler mü· 
dafaada bulunan ve fehit düten kah
raman Gökçen Efenin itbideıi, köylü• 
leri tarafından yaptınlacaktır. Abide 
nin reahn ve plinları iki süne kada• 
vilayet fen heyetince tamamlanacak· 
tır. 

HUkOmet caddesinden kızı 
kaçıracaktı 

MANiSA- Evvelki gün burada bif 
'Wak'a olmuıtur. Hükümet caddeaindc 
genç bir kızı, bir adam kaçırmı§tır. 
kızı kaçıran adam, jandarma tarafın .. 
dan tutulmuı, götürülürken kız tara• 
fı, bazı kimseler zorla jandarmanao 
elinden aldıkları bu adamı büyük bir 
taşla batına vurarak ağır surette ya· 
ralamıılardır. Yaralı memleket haafa .. 
neıine kaldırılmııtır. Vak'a failleri 
tutulmuftur. 

Mersinde sebzeciler 
MERSiN, - Mersinde sebzccili~e 

fazla ehemmiyet verilmektedir. 5o:ı za· 
manlarcla buradan lstanbula epeyce seb 
ze gönderiliyor. Ziraat müdürlüğü seb
zeciliği t<!lvİk için çalışmaktadrr. Ziraat 
müdürlüğü, erken yetişen ve bol nmh· 
ıul Yeren sebze tohumlannın teclaril.ıi i· 
le halka dağıtılması İçin tetkikat I ap· 
maktadır. 

Yıldırım 
Balıkcsirden bildiriliyor: Son günler 

zarfında şehrimize ~ok miktarda yağ• 
mur yağını§lır. Bir aralık dolu da dü,. 
müıtür. 

Y ağmu.run şiddetli yağıtı sırasında 
Börekçier mahallesinde Dumlupınar 
mektebinin bulunduğu ookağa yıldmm 
dİİfmÜıtür. Bu ıokakta bulunan evler 
halkı ve bilhaoıa Dumlupınar mektebi 
muallim ve talebeleri korku icinde J.al-
mıılardtr. . 

Yıldıran zarar vermemiıtir. Yalnrz 
mektebin telefon teli kopmuf, bayrak 
direği ilôye bükülmüş, bir cam kırılmış· 
hr. Sokakta bulunan telleı• yere dü,mÜ§. 
bir evin kafesleri ıimıiyah olmu$tur~ 

Naim Vapur İdarehanesi 
Muhterem ahalii kiramın rağbet ve 

te-vecc~rini wanmıı olan 
seri ve , lüb 

ADNAN 
İ ZM IR 

Sefttlerine baıtl.amalı: ilzcre 1 Hazi
ran 933 tarihin.d<ll. itibaren her haf
ta JN>ıteınbe günleri saat 18 de a ... 1 ... 

ta nbtımmdan hareketle doğru 

İzmire gideceği milhterem milş. 
terikrlmiu ilin olunur. Tel. 41401. 

___ .. {3690)- 3\19-· -
BARTlN lNEBOLU 

POSTASI 

CIRA T 28a~:r;:spazar 
gün~ har.,ketle Ereğli, Zonguldak. 
Bartın, Ama1I11, Kunıuşile, Ci.de. İ
nebolu, EVTenye, lliti ve Abana iskele· 
!erine azimet ve avdet edecektir. 

Tafsiınt için Sirkeci Paket po&taha
n.esi karşısında merkez acentasrna mü
racaat. Telefon: 22967. (3807) 

SEYRlSEFAlN -M•lı• aceataı Calata Klpriiltaıı 8. 2382. 

Sa&• A. Sirbd M'''bı'ar .... H. 2.3740. 

İZMİR • PiRE • İSKENDE
RIYE POST ASI 

EGE 
30 MAYIS SALI 11 DE 

Galata rıhbmından kalkar. 

böyle yakayı ele ftrince f- halde ,;. 
niriendi. Onun için dert>al dı!Bn çıktık. 

Bu salıah Gerald Dorothy'ye tekfoıt 
etti, yann cleiil iiloirgiin fakirkr menfe
atine tiyatrolu bir bahçe eğlenceoi ter· 
dp ediyorJanmt. Fakirler menfeatine 
ı.;,. çok "!P. oatJlacelnmı-

- Slz ele satar mı11nn? decli. 
Biz ele: 

• - Satanz, dedik. 
Şimdi Mi11s Wf:llla'e telefon edip ıı· 

nn Sir Trancis Beelam.n ile çaya gelec"' 
fimizi haber vermeliyim. Galiba iti~ 
yolunda siclecelr. Fakat ne olur Pigg1

' 

hana hu kadar çok hikaye anlatmasa·· •• 
Yok, anlatblı. hiklyeler yeni olsa bu ~ 
dar canım yanmıyacak. Fakat bir erk 
mütemadiyen hlkiye anlatır ve o hik»' 
yeler de bep aynl ıeyler olursa insan~ 
fena ıinirine dokunuyor. . • DoğrU• 
Lonclrada inaan hiç bir t"Y öfrenmİ1~ 
Çünkü şimdiye kadar kencll heaab"''· 
ancak Pigırle'nln blfolyelerlnden bir •:. 
çmı öğrenebildbn. Onun için Lonclra 
daınal.ııllı kalıelrtadı vermİ)'9 lıeflacb 1 

22 Nisa~ 
Dün Plıısle ünifonnuınıı ~ ,> 

eli. Fakat bir mektup al~ için pek_;,. 
üzüntülü lcll. Kansı Londnıya ıelı ~ 
muş. Zaten kanıı h• ıene Lond) 

(~v.s 



.. euYRUNUZ •• 
Tabiabn özenerek ıılltladllf 

Zümrüt Y ALOV AKaplıcalannde 
Geçireceğiniz bir kaç g6a bile 

Z 1 Z E 
Sıhhat ve net'• dolu bir hayat kazandırır. -2387 

~ Haberiniz var mı? 
ASRi MOBiL YA MEŞHERi 

BUtUn mallan ilzertn•• azami te•:dlilt 7apmı9tır. 
Fırsattu lıtifade adiaiıı:. f.tanbal Rlıı:apaıa yokul'I 66 Ne. h asf 

mobilya meıheri, Ahmet feyzi, Telefon: 2,5407.(3548 

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

MISIR iŞ Limitet 
Sermaye•I ı t 00,000 Terk Llruı 

Merkeziz ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T()Rkfn: iş BANKASI tarafıntlaa tHla edllmlftlr. 

ITHALA~ iHRACA~ KOldsYON VE 
EMANET işLERI Y APMAICTADIR.. 

fSKENDERIYE de •ablmak bere emaaeten mal 
g6nderenler, hesabımıza, TORKlYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alablllrler. 
En iyi fiyatla, an az masraf ve komisyonla emin bir ll&l'ette 
İf görmek isteyenlerin MISIR iş LIMh'-ED'l tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabldw. 
Telgraf adr..ı: MISIRİŞ - İakeaderlye 

2367 

... u. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mllkellefin ismi 

M6ıyll Franı Filipaon 
otlu Vul oilu Morria 
kızı madaıu Gabriel 

• 

Mahalle ve köyü 
Samandra da Sultan 

Beylik Çiftliği 

Kıymeti 
Lira K· 

160 00 

53 75 
12 50 
55 00 
56 00 
ıs oo 
13 75 

2JO OD 
120 00 
600 00 

1 25 
18 75 

680 OD 
135 oO 
13 75 
13 7S 

140 00 
27 50 
50 00 

168 75 
17 50 

l80 00 
22 50 
45 00 

145 00 
146 25 

1500 00 
5091 25 

Vergi 
No. 

5-3801 

6·3802 
7-3803 
8-3084 
9-3085 

10.3086 
11-3087 
12-3088 
ı3.3089 
14-3090 
15-3091 
16-3092 
ı7-3093 
ıB-3094 
19.3095 
20-3096 
2ı-3097 
22-3098 
23-3100 
3ııı 
3112 
31ı3 

3114 
sıı5 
3116 
'3116 
~.3718 

Ciııai 

Tarla 

" .. .. .. .. .. .. .. 
kora 
harman yeri 
tarla 
koru 
tarla 

" 
pınarlık 

koru 
tarla 
atıl 
tarla .. .. 

" .. .. .. 
mer'a 

Dönfimü 

600 

130 
14 

150 
155 
55 
35 

ı5oo 
735 

3000 
2 

80 
1700 

350 
35 

112 
13ı 
100 

4 
681 
168 
791 
220 

5 
1'40 
599 

22339 
34331 

Mevkii Hududu 

palamut dere 

.. 
değirmen bendi 
büyük ördekli 
gök 
çqmealtı 
Yanako değirmeni 
şarapçı yolunda 
çiftlik altı 
büyük koru 
eski mezarlık 
erik pınarında 
ıığır koruıa 
teferrüç alçaiı 
değirmen altı 
kfiçük harıuan 
kiru bayırı 
salih nıevkü 
çiftlik lı:or111u 

ekmeçi ojlu .. .. .. 
mezarlık altı iiltl 

.. ., .. .. 
" .. 

Müzayede kayimelerinde 
aıaharrer olduğu üzere 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. 
•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. .. 
•• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Yukarda clnı ve nevileri gCSaterllen emYal mutasarrıflarının vergi borçlarından dolayı satılığa çıkarılmıştır. 31-5-933 tarihinde ibıleai 
mukarrer bulundatundan taliplerin mezkür tarihte Kartal MalmüdürlfiğO.nde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları (2215) 2853 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
1 .. . 1 

-----:-------------------- Haydarpaşa haataneaı ıçın 
27 ,000 kilo süt açık münaka-

Birinci Muhabere alayında 
mevcut olup pazarlıkla satıla
cak 100 araba gübreye talip 
çıkmamıştlr. İhalesi 29-5-933 
pazartesi günü saat ı5 te ya
pılacaktır. isteklilerin gübre 
yi görmek üzere Birinci Mu
habere alayına ve pazarlığa İş 
tirak için o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. nuna gelmeleri. 

SATILIK DEPO 
Emniyet sandığından: 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonundan: 

Jandarma etYa ve levazım ambarı için muhtelif büyük
lükte (3500) adet anbalaj a andı~ kapalı zarf münaka
sa•ı .l Haziran 933 çartamba günü aaat onda yapılacaktır. la 
t~klilı:r .şartnıun~yi görm~k U zere ~er gÜn ve münakasaya if
t!rak ı.çın teklifn~elenle ve m:-Jiyeye teslim edihnit birin 
cı tenunat makbuzıle mezk6r gtinün muayyen saatinde ko 
misyonumuza müracaatları. (2140) 2760 

B~Y~K Tillt~E Plf lNGOI~ 
Yeni tertibin 2. el keıldeal 

11 Hazirandadır 
Bu ke9idede Büyiik ikramiye 

35,000 Lira ır 
Mükafat 50,000 Liradır 

ISTANBUL TRAMVAY ŞİRKETi 
EVKAT TARlFESl 

1933 aeneai Mayıı 25 · . .. .. d . 'b l l ~ h . ın ıncı gunun en atı aren 
anı a ıre kadar muteberdir. 

Hu4•t ilk Son 
N• H•reket Faı111• Hareket Hareket 
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10 ŞiŞLi • TÜNEL 

12 HARBiYE. FATiH 

ıs TAKSIM· SiRKECi 

16 MAÇKA· BEYAZIT 

- MAÇKA • EMINöNO 

17 ŞiŞLi • SiRKECi 

18 TAKSIM. FATiH 

19 KURTULUŞ-BEY>.ztT 

KURTULUŞ-E.0N0 

~ , 
~ 22 BEBEK-EMiNÖNÜ 

~ 

ORTAKÖY-AKSARAY -----
BEŞiKTAŞ. rA~ 

] 32 TOPKArl 5'.RKECl 
" ----- -
"" ~ 
" 33 ~ r DIKuı ı:;.sı RKECI ~ --.. __ _ 
~ 
-~ ı 37 • oı ~ ~-SiRKECi 

f 
ı 
( 
( 

' ' f 
' ( 

( 
( 

( 
( 

( 
( 

( 
( 

~ 
( 
( 

( 
( 

( 
( 

( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 

' 

Saat Saat 
Şi_!lidee - TG.o.ele 3' 10 5.57 24.10 Tu,.•ltl• _ Slıliy. 

6.18 24~ 
Harbiytıdeıa, _ F tih. 
) ' 'h • • s· r 6.00 ı.oo ah ten - H•rb.1 Y•ye 9 5.58 24.5! 
Takıi.ınde• - Siırlr.a . 5• •• 7.38 20.38 Sirkeciden. - Tak..::• a· 't s.oo 21.00 
1'{aç.kadan. - Bayaaıta s· a• 6.29 Z4.Z4 Be7a:rrtt.an - Mafh~a 14• 6.40 23.4% 
Maçkadllll - E. Önt:°•na r 6.0S 20.01 E. Öoünden - Maçka,.. ız· 6.36 Z0.28 
Şiıliden - Slrk~~7• 7' G.20 20.05 
Sirkeciden - ~ıılıye ıo· 6.52 20.40 
TakıUuden • FatE!ıe 12' 6.58 19.48 
Fatihten - Taluiın• 13· 7~ 20.27 
Kurtaluıt.an • Bc7U-1la s· ti' 6.00 23.49 
Be7aatttan - Kurt.Ü.ut• 14" 7.ıs ~4.31 

kurtaluıtan • E. Ön~ne 7" 6.11 19.59 
E. Önüa.den - Kurtuluı 16" 6.42 20.30 

n. Tatt•n - C.ebeie 5.32 -.-
E. Ön\ino 5.45 -.-

Bet,ek;en f" G.05 24,ZZ 
~minônünden - ıiehcii• 15' 6 .05 24.30 
. ~ekte ... B. Ta-ta 24.SZ 

E. nünden- 1.00 .. 
Orta.kö d 5,39 21.19 7 t.u • Ak•araq 9' 
Akaa.raydaa • Ortakci,.. u· 6.24 22.().1 

Beı~kta•tan .. rati!:-:ı: 7" 6.30 22.00 
F•bbten - B. İ&f• u· 7.11 2%.44 

Akı&ara7dan - T orkarıı)'a 5' 5.45 T op\.arıutan • !irlcçiye -.-
10' 6.00 24.00 Sirkeciden • T opkanıya 15' 6.31 24.30 Topkapıd.tn - Ak~ı·aya --·- LOO 

All .... rayd.an • YC!ıl!:ku!e7e 6' 5.42 \'edil uleJen - S!··heciye ~-

Sirkec:den • YediLu!eye 
10' 6.0l 24.00 
ıs· 6 .34 24.32 Yed.iltuleden - Al.:.oır•ya 
~ LOI 

Ak•arayJan • t::!irnckapıya G' S.37 
Edirueka,.,:cbn .. !;;:-l;:~yo 12' 6.00 

-.-
23_55 

SirlLec!:.lcn - r;..:.: •nekapıya 1·1' 6.29 24.24 
Edirneh.apıt!.ıl\ - AL.sara~• -.- 24.51 

sa ile alınacaktır. ihalesi 3 
Haziran 933 cumarteai günü 1 
saat ıs tedir. lateklilerin şart 
namesını görmek üzere her 
giin ve münakasaya ittirak i 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
komisyonwıa gelmeleri. (158) 

(2153) . 27~5 ,. .... 
Gümüş auyu hutaneai ihti 

yaci için 26,000 kilo aüt açık 
münakaaa ile alınacaktır. lha
leıi 3 Haziran 933 cumar~esi 
günü aaat ı4,30 dadir. İatek 
lilerin fal'lnameaini görmek 
üzere her gttn ve münakasaya 
İştirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(120) (Z154) !76f; 

,,.. ."[. Jio 

Gümüşsuyu ve Haydarpap. 

1 
hastahanelerinin ihtiyacı İçin 
24,000 kilo yoğurt açık mü-

1 nekasa ile alınacaktır. İhalesi 

1 
3 Haziran 933 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini ırörmek üzere 
her gün ve münakasaya İl!: 
rak için mezkur gün ve saatin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. komisyonuna mÜr'l
caatları. (160} (215r' 

2767 
* * 

69. Alay SA. AL. KOM. 
dan: 

Safranboluda bulunan kL
t'at ihtiyacı için 72000 kito 
un kapalı zarfta münak:ııaya 
konmuştur. lhaleai 12 Hazi
ran 933 pazartesi günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Saf
ranboluda Askeri Sa. Al. ko
ıniııyonuna müracaatları. 
(2064) (2307) 3034 • * ,._ 

2. Alay Sa. Al. Kom. dan: 
Maraş'ta bulunan Krt'at ih 

tiyacı için ı20000 kilo un ka
pl\h zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi ıo Haziran 
933 cumartesi günü aaat ıo 
dadır. İsteklilerin evaaf ve 
şartnamesini görmek üzere 
Ankarada Merkez Kumandan 
danlığı, lstanbulda K. O., A
dıına, Mersin, Gazi Antep, Ma 
ra~ Sa. Al. Komisyonlarına 
ve münak&saya girmek İçin 
o gün ve vaktinden evvel 828 
lira te:nin:ıtlarile Ma!'aşta 2 
ci Aby Sa. Al. komisyonuna 
müracaatları. (3065) 
(2308) 3035 

( 175) (2351) 3104 

K. O. Merbut kıt'aları ihti
yacı için kapalı zarfla müna
kasaya onan 145 bin kilo sı
ğır etine teklif edilen fiat pa
halı görüldüğünden pazarlı
ğa koDll\uştur. İhalesi 28 Ma
yıs 933 pazar gÜnÜ saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnamesi 
görmek üzere her gün ve pa
zarhğa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıkhda '3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri, (180) (2390) ,. ,. ,. 

1. F. ihtiyacı için kaı:alı 
zarfla münakasaya konan 
ı30,000 kilo sığır etine tek 
lif edile.o fiat pahalı görüldü
F,ünde:n pazarlığa konmu!?t:ır. 
İhalesi 28 Mayıs 933 pazar gü 
nü saat 14,30 dadır. İsteklile 
rin :;artnameaini görmek ii
zere her gün ve pazarlığa ı.?ir 
mek İçin o gün ve v•ktinden 
evvel Fmdıklıd!l 3. K. O. SA
AL. Komisyonuna gelme-
leri. (18ı) (2391) 

• • * 
Çatalca Mıt. Mv. için a

çık münakasaya konan 30 ton 
Lııvemarin kömürüne teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlıkla ihalesi 28 Ma
yii 933 pazar günü saat ı ı de 
yapılacaktır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gi.in ve pazarlığa girmek için 
o glin ve vaktinden evvel F m 
dTkhda 3. K. O. SA. AL. ko
misyonuna gelmeleri. (178) 

(2388) 

5. K. O. SA. AL. KOM. 
dan: 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı i 
!:İn 22 Mayıs 933 tarihinde ka 
palı zarfla münakasaya ko
nan 213,000 kilo unun ihale
si 15 Haziran 933 perşembe 
günü &aat 14 te tehir edilmiş
tir. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için teminat 
ve teklifmektuplarile- Konya
da K. O. SA. AL. KOM. nu
na müradaatları. (3068) 
(2393) 

Galatada Kemankeş Mus tafapa§a mahallesinde Kılın
çalipaşa sokağında her türlü depo ve famika tesisatına elve
rişli ve dükkanları müştemil eski " A E G " deposunun yarım 
hissesi satılıktır. 

Yirmi bin lira muhammen kıymetli bu hiaae 1 Haziran 
933 tarihine müsadif perşembe günü aaat on beşten on yedi
ye kadar müzayede ile aatılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edeni erden yüzde on nisbetinde pey 
akçesi alınır. (2370) 

Kırklareli Vilayeti 
Orman üdürlüğünden: 

Kırklareli vilayetinin Demirköy kazasında Sarıgöl
Kopangölü maa bıçkı deresi devlet ormanından üç senede 
yakılıp çıkarılmak üzere 34436 kantar meşe kömürünün be
her kantarı 12/ 5 kuruş muhammen bedeli Üzerinden talibi 
ne ihale edilmek üzere 29-4-933 tarihinden 29-5-933 tarihi 
ne kadar bir ay müddetle müzayedeye konulmuştur. Mü
zayede ve ihale aleni olacak ve 661,799 numaralı kanunla 
rm ahkamı umumiyeai veçhile 29-5-933 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 te Kırklareli orman n5idürlüğünde mü
te~ekkil orman satış komisyonu huzurunda icra edileceğin
den taliplerin bu işe kafi sermayeai olduğuna ve ihtisası dahi 
iinde bulunduğuna dair ticaret odası vesikalarile teminatı 
muvakkate akçesi olarak bir senelik bedeli muayyenin o/o 
15 i nisbetinde 223 lira 20 kuruşu mezkilr saate kadar komia 
yona tevdi eylemeleri ve şartname ve mukavelename sureti 
musaddakalarmm da Ankaraorman işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul ve Kırklareli orm ~n müdiriyetinden alınabilece 
ği ilan olunur. (1893) 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune Hastan eai Yeni paviyonu tesisatı i
çin lüzumu olan madeni eıya ve malzeme " Karyola, .Etajer, 
Muayene masası. Vitrin San dalya, sedye v.s." yerli yapısı 
olmak şartile kapalı zarf uaul ile aatın alınacaktır. lhaleai 7 
Huiran 933 çarşamba günü saat on beşte Ankara'da Veka
let binasında 1114lhsua komisyon tarafından yapılacaktır. Mu
aaddak şartname suretleri 10 lira bedel mukabilinde verilmek 
tedir. Şartnameleri görmek ve ya almak istiyenlerin Ankara
da İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve lstanbul'da 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ve taliplerin şartname& ine göre hazırlanmış vesika ve 
teklifnamelerile teminat akçe lerini rnuayyen gÜn ve saatte 
mezkUr komisyona vermeleri ilin olunur. (2276) 2973 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4666,500 Kilo kuzu eti : Pazarlıkla mübayaası: 28 Ma-
yıs 933 -

2303ı,SOO ., koyun eti : Pazar günü aaat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 22 Mayıs 933 tarihinde 

kapalı zarfla yapılan münakasaımdan teklif edi!en fiatları 
komisyonumuzca gali görülen ,·vkarda cins ve miktarı yazı
lı etlerin pazarlıkla münakaaala~ı hizasındaki gün ve saatte 
yapılacağından daha ehven fi atla vermeğe talip olacakların 
yevm ve vakti mezkUrda muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonu 
na müracatları. (2369) 3111 
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Bir muhalefet cereyanı beliriyor 
Merak veren takrir-Okununca ne anlaşıldı?- İcra vekilleri! 

reisi kürsüde - İttifakla i_timat 
:Ankara 1/Şabat/19J1 Jar bııaün ikinci derecede mesele 

ötleden sonraki celse, daha u ha. olmuttur. Her teYden evvel bu 
raretli olmadı: Sinirler henüs ya- Mecliain haysiyeti, terefi var. Eğer 
bfmamq .. Herkes, euanoı:ıvia bir Pap Hz. !eri ltilıif Devletleri hep 
mahiyet alan mabut takririn niçin birlik olarak hududumuzu teca-
okunmadığını soruyor, takrirde ne- vüz ebnitlerdir, deaelerdi o kadar 
ler olduğunu öirenmek imyordu. müteenir olmazdım. Fakat memle-

Hakikatle hayli ve taaaYYUJ' a- ketin mukadderatile uğr ... an Mec-
rasında bazen öyle büyük apılık !isin içinde hafiye var denilirse bu-
var ki ..• Takrir meselesi ele öylo.. na tahammül edilmez. 
Filhakika hah.edilen bu takrirde Mustafa Bey (Tokat) - Yok 
gizli tutulmaaı icap eden, açıkta mu, hafiye yokaa, batka şeyler 
okunması zarar veren hiç bir feY yok mu? aramıza bomba koyan 
yoktu. Hattıi bir aralık Muatafa yok mu? (Sus, sus sesleri .. ) 
Kemal pap söz aldı: "Bu kiinü- • * • 
den o kadar zararlı pyler söylen- Menin meb usu Salahaddin Be-
diki, bunun okunmamaıt daha za- yin bir takriri okundu: 
rarlı olacak!,, Diyerek takririn o- - "Büyük Millet Meclisi muh-
kunmumı riyuet makamından ri- terem azası arasında hükumetçe 
ca etti. mali'im bazı hafiyeler bulunduğu 

Nihayet okundu: Riyaaeti celilece bildiriliyor. Bun-.. Riyaseti celileye ıarın derhal tesbiti ve haklarında 
takibat yapılmasını, bundan batka 

"'Bi:n:at icrayi la1Jlı6met laalıltı ll•c- Meclisin muhterem şahsiyetine ve 
lUi 1'1ini_?ada. Ancd tef....--t İl• ~ . M=har Müfit Bey vazifesine taarruzun ve tehdidin 
gal imlıCiruulılı dilfiinül.,,.•k h•r iıla-

b · · b~---' lı zunu kırmak, menıleketin, gaye- ortadan kaldırılme•ıru ve Mecli-re fU eaınuı -r-~a endi a:oaaı ara- -
nndan - nlat oe aal&hiyeti ..,uanuı- nin lehinde midir, aleyhinde mi- sin kanaatlerinin izharında ser. 
da dahi aarihan 11öeterilm11k .,. tefai- dir? Bu ciheti dütünenler azdır. bestisinin. takyit buyrulmasını 
re mü.ait olmamak illere - IHlkil na- Bu yanlıt yola gidenler, muhale- teklif ederim.,, 
mile birimıin balıuıdarulma.ıı ıelıli fetlerini fU aldahcı formüllerle Riyaset makamında bulunan 
k~bul edilmiftir. Bu halde lı.ycti ııe-
~ile feri mesaili. tatbikt• -tahiyettar- örtüyorlar: Hasan Fehmi Bey takriri izah etti: 
ıae de Devlet, milletin hay.t1tına meıı- - "Bizim istediğimiz fena bir Mecliste bulunduğu söylenen hafi. 
cudiyetine taalluk eden ahvalin' resen tey mi? biz istiyoruz ki, bu menıle- yeler hakkındaki hüküm doğru. 
ııe bilautİfare tahlil ııe ictihadatı =- kette mutlak hakimiyet ve kudre- dur. Bütün Meclis bu meselenin 
tiye/eri dairesinde idareme kalkıııl- tin Büyük Millet Meclisinde te- bir an evvel anlaşılmasını ister. 
man tecıı~ edilemez. Çankii Mecli.i 11' 'd' ı B k' · 1 
Ali bU-t kulluei icraiyeyi haimir. ce ııı ır .,, una ımsenın diyeceği o maz. 
Euuen büyük .,. laa;ııati ,,...e/elerin Salahaddin Bey (Mersin) ıöze Takririn ikinci fıkruında ise Mec
me.'uliyetini Heyeti Vekiley•; tahmİ· kanfıyor. 1leri, geri bir çok teyler liste kelıim hüriyetinin temininden 
li de muııalı/ı deiilda. Onan için Lo• söyliyor. Şimdi muvafık ve muha- bahsolunıyor. Bizim Meclisimizde 
raya heyeti mürahhaaa 111Jnılnilmeal lif meb'uslar; hükfunete itimat ve hiç bir menılekette olmadığı kadar 
hakkında lnanbal ile cerS70ft ede- ademi itimat mesel-ı'nı·, Heyetı' il · b' k I" h" · · d B 
cek muhaberatın _badehu heyeti D· ~· erı ır e am unyeti var ır. u-
mumiyenin t.uuibiAc ar:udilmek ;;,.... Vekilenin ve Mustafa Kemal pa- rada hüriyet kelamı hiç kimse tak. 
re daha eııoel ..,,..ti mah.ouada teıkil tanın İstanbul ile dotnıdan doğru yit etmiyor. Bunun için Meclisin 
edilecek bir encümende müdaııel•i el- ya muhabere edip edemiyecekle- böyle yeni bir karar alıaau doğru 
kôr edilmui.ni Meatımu namına bü- rini bırakmıtlar, "Mecliste casus olmaz. Eğer Salahaddin .bey hak 
yük lai.deyi müııteWnıdir. Keyliyetin var 1,, Diye pafanın ortaya attığı kelamının takyit edildiğini iddia 
karar altına alınarak Hey.ti Vekileye b 
tebligini tekli/ eılais,, ombenm boğucu dumanlan için- ediyoraa lütfen ıöyleıin, o kuyuda-

Takriri inual.,...,.,_: de bunalmıtlar, bu hainlerin kim- b kaldırmak riyuetin vazif~sidir. 
Malımet Rapp <Aıııe.,a) - Nazmı ler olduğunun meydana çıkarıl- Neticede hükfunete itimat ve a-

(Tokat) - Sa!Alıaddin (Menin) Neget masmı İstiyorlar. demi itimat meselesi tayini esami i-
(Kenglri) - Celil (Genç) - Htlaeyln Mazhar Müfit Bey bağırıyor: le reye kondu. Mecliste bulunan 
Antl (Erzurum) - Aomı (Ersurum)- - fstanbul ile muhabere, Lond- 134 meb'us, ittifak ile hükumete 
Mehmet Şükril (Karahiaar) - Nalın, 
<İçeli), Feyzi (Malatya), Behçet (Ken- ra konferansı, Heyeti Vekile biz itimat reyini verdi. 
glri), Hüaeyin Sabri (Kutamonu), K&- den sorsun mu, sormasın mı; Bun-
smı(Konya), İıımail Fuıl (Yosgat) 
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SİLOLAR 
Bu sene behemehal 

yaphnlacak 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Si

lolar bu sene yapılacaktır. Para ye 
titine dört tane olacakbr. Burala.o 
n; Sivu, Ankara, Eıkişehir, Kon
yadır. 29 Mayııta kat'i teklifler a
lınacak, vekilin riyaseti altındaki 
komisyon on gün kadar tetkik e
decek ve bir kanunusanide binalar 
tamamen tesellüm edilmit olacak
tır. 

Gazi çiftliğinde nümune 
ilkmektebi 

ANKARA, 26 ( Telefonla ) -
Maarif vekaleti Gazi çiftliğinde 
bir köy nümune ilk mektebi kura
caktır. Bu mektep yeni kurulacak 
köy terbiye aiatemimizi temsil e
den bir mahiyette olacakhr. Gazi 
Hz. sekiz seneden beri büyük emek 
çe ihtimamla vücude getirdiği çift 
!iğini köylü için bir ikbaadi terbi
ye, ayni zamanda bir kültür yeri 
haline koymağı arzu ebnektedir
ler. 

--<>-
Köy muallim mektebi 
ANKARA, 26 ( Telefonla ) -

Maarif vekaleti köylere maarifin 
girmesine büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. Bunu temin edecek o 
lan ideal köy muallimleri yetitti"" 
mek için bir köy muallimi mekte
bi kurmak tasavvuru vardır. Veka
let, terbiye sistemimizde köy ile 
tehri tamamen ayırmak ve mual
liınleri ona göre yetittirmek lüzu
muna kanidir. Bütün hayatını kö
ye vakfebnit gençler yetittirmek 
gayeyi tetkil etmektedir. Köylüye 
her fırsatta görme, dinleme ve o
kuma yollarile bir fey öğretilebi
lecek aletli ve becerikli köy mual
limelirne kat'I ihtiyaç vardır. Bu
gün Türkiyenin üç bin köyünde 
mektep vardır. 

Meyva ağaçlannı koruma 
ANKARA, 26 (Milliyet ) - Vi

layet ziraat müdürlüğünce Ankara 
fehrinde ve merkez kazasile Yek. 
pazarı, Haymana, Kalecik, Kes
kin, Ayaş kazalarında mevsim mü 
nasebetile meyve ağaçlarına ılrız 
lponomot ağ ile mücadele edilmek 
tedir. 

Takrirde ağır bir teY olmadığı- · 
na göre aceba niçin okutulmam•t
h? Verilen izahata göre, bunu a
lenen okumıımaktaki makaat, Mec 
liıle Hüki'imet araamda ehemmiyet 
aiz bile olaa, bir ihtilaf olduğunu 
&leme göstermemek idi. Londra 
konferansına ıideceğiz. Ankara 
Hüki'imetinin kuvvetli olduiunu, 
hüki'imetin bu kuvveti, Meclisten 
Meclisin itimadından aldığını gö;. 
termek llzımdı. Avrupa devletleri 
tarafından henüz reunen tanınmı
yoruz. Türkiyeyi lıtanbul mu, yok 
aa Ankara mı temail edecek? Han 
gi taraf kuvvetli ise o ... Böyle bir 
anda muhalefet tezahüratı zararlı 
olur. 

iş Bankası kumbara ikramiye erini bir 
misli çoğaltarak ı 0,000 lira ra çıkardı 

Takrir okunduktan aonra icra 
Vekilleri Heyeti Reisi Fnzi p&fa 
kürıüye çıkh. Okunan takrirde, 
yeni bir encümenin tetkiJi teklif 
edildiii, halbuki Heyeti Vekile, 
Mecliıin bir enclimeni mahiyetin
de oldufunu babrlattıktan sonra: 

- "Ben, reiei ııfatile bu takriri 
Heyeti Yekileye aclenıl itimat ad
dederim 1,, Dedi Ye il&Yo etti: 

- EfendilvM Milletin menıle
btln lıtlkballne alt en mÜJılm me
ııelede tam bir emniyetle hareket 
edebilmek için tayini eaamı ile iti
ıııat reyi latiyarum ! 

' ... 
Muhalefet edenlerin hedefi He-

7eti Veldleden ıdyade Mm'tafa 
Kemal pafllllm ,ahsıdır. Onun ge
sıit bir kudret ve aalihiyetle yeni 
devlet itlerini çevirmesi, bıuı a
damların kıskançlıklarını tahrik 
ediyor. Dahilde ve hariçte herkeı , 
_.\nkarada en büyük sal&hiyet sahi
bi Mustafa Kemal pap olduğuna 
kanidir. Hattl, Meclisin aali.lıiye
tine niıbetle p&f&nın aalihiyetini 
daha yüksek aananlar var. Maksat, 
dahil ve hariçteki bu inanı kır
makbr. Takrirde gözetilen gaye 
bundan başka bir teY değildir. 

Mustafa emal a anın nüfu-

Bundan •onra her 
keıidede 5000 lira 
ikramiye verilecektiı 

Her ketldede " 207 ,, 
kumbara •ahlbl ikramiye 
alacakbr. 

Mükafatlar 
'[ Her ketldede ] 

Blrlacl milkAfat 1000 L 
ikinci ,, 2SO t• 

10 kitlY• ( 100 erden) 1000 n 
20 tt ( 50 ıerden) 1000 ,, 
175 ( 10 ardan) 1750 ,, 

5000 L. 

[ Kuralar eski.al gibi 1 ni
••n ve 1 teırinievvel ta
rihlerinde çekilecektir.] 

~ . 
~ - -~ - -~ ----=----- - -1 _ -- ---·- .. . 

3103 

--...L..-.__ - • ... 
-- --- -- -- p · 

D 

Ev kiraları her sene 
gittikçe düşüyor 

Kiraları değil on sene, iki sene ile 
mukayese etsek farklar göreceğiz 

SiJ• 
İye 
bde ... 
llni 

Ankarada Yenifehire bir bakıı 
bt 

ANKARA, 26 (Milliyet) -An- civarı, itfaiye meydanı, Erzurum dit" 
karada yiyecek ve içecek fiyatları Ç"fmesi ve sair mahalleler gibi te· ıf 
inanılmıyacak kadar ucuzladı. Bu bir eteği olan yerlerde kiralar bit
münaıebetle bir kiti için .ahah tabi daha ucuzdur. 
lıiakal altı porsiyonluk bir Hülasa Ankarada kiralar her 
tabldot yemeği on iki buçuk lira- sene daha mahıüs bir tekilde düt· 
ya indiği gibi, evinde yemek piti· mektedir ve dütecektir. 
ren bir kan bir koca ve iki çocuk- Son günlerde Temyiz mahkeme 
lu ailelerde mutbak masrafım aza- !erinin Eskitehirden Ankaraya 
mi otuz lira ile kapamaktadırlar. nakli havadisi üzerine biraz kabar 
Ankarada bu ucuzluk yalnız yiye- mak istidadı gösteren ev kiraları 
ceğe inhisar ebnez. Hemen bütün piyasası, nakilden sarfınazar edil- ~ 
havayice de tamildir. Hattıi mea- meıi üzerine gene mutat dütkün
ken kiralarına bile tesir etmittir. lük aeyrini takibe başlamıttır. ye- ' e 
Eskiden Ankarada oturanların mas ni yapılan binaları da hesaba ka- ::~~ 
raf bütçelerinde en mühim yekUnu boca bu muntazam dütkünlüğün ıl 
mesken kirası faslı tutardı. Bugün tabii ve masraf bütçesini tethit et- lıi 
bile diğer mevaddın ucuzlukları a- miyecek bir tekle gireceğini tah- hti 
raaında binnisbe en kabarık ye- min eden kiracıların 9imdiden yüz 1 
ki'in gene ev kiralarına ait iıe de leri gülmektedir. 
on sene evvelki Ankara kiralarile 
bugünküler mükayese edilince ki
racılar tayanı hayret bir fark der 
hal göze çarpar. 
Vakıa eoki Ankara evleri ile bu

günkü her türlü esbabı istirahatı 
muhtevi meskenler kabili mükaye 
se değildir. Bunlar arasında ne 
kadar genit farklar mevcutsa bun
ların kiraları arasında da aşılmaz 
farklar vardır. 

Biz yalnız on sene evvele ait de-
ğil, hattıi iki veyahut bir sene ev
velkilerle bugünkü kiraları müka 
yeıe edersek gene fazla farklar gö 
receğiz. Geçen sene ile bu sene a-
rasındaki bu fark hemen hemen 
yüzde yirmi beti bulmuttur diyebi 
liriz. 

Bugünkü Ankaranın kiralık meı 
kenlerini üç aınıfa taksim etmek 
lazımdı~ Bunların bir kısmı apar
bman daireleri, diğer kıımı müs
takil yeni evler, üçüncü kıımı da 
eski evlerin biraz tadil görnıüt tek 
Jidir. Bittabi bunlarnı kiralan da 
s!nıf~.ann~ ıröredir ve en yüksekle 
rı mustakıl evlerin kiralarıdır. 

Bugün kirası yük.ek olan mahal 
leler eıki ,ehrin bel kemiği olan 
Anafartalar caddesi üzeri ile civa
rındakilerdir. Buralarda müstakil 
kiralık yeni evler hemen yok gibi
dir, fakat buna mukabil apartmıan 
lar çoktur. Bu aahada üç odalı, ban 
yolu, havagazı, elektrik ve ıuyu ha 
vi iyice bir aparbmanm aylık kira 
ıı kırk bet ile albnıt arumdadır. 
Eıki evlerin kiraları sabit bir iSlçü
ye tıibi değildir. Bunlarda kaleme 
gelmıyecek kadar nisbebizlikler 
mevcuttur. 

Y eniphrin bu cadde clyannm 
haricindeki aparbmanlar daha u. 
cuz ve buralarda ekaeriyeti tqkil 
eden eıki evler ise bittabi gene niı 
beten u kiralıdır. 

Tavukçuluk 
Damızlık yetiştirme 

işleri ne halde? 

ıı 
ıle 

ııil 
İlle 
•de 
tııi • 

Ziraat vekil.Jeti tavukçuluk enstitü
sündeki tavukçuluk kurıu ııeçen haf
ta bitmiıtir. Enstitünün bu sene için 
yetiıtireceğl ciıu damızlık yetiıtirme 
itleri de yakında bitecektir. Şimdiye 
kadar Leııorn ve Rodayland cinslerin· 
den üç bine yakın civciv çıkanlmıtbr• 
Son civcivler de bu haftalar lçlndcı ç•· 
kacak ve bu suretle bu Hnenin cinı 
damızlık yetiıtlrme iflerl bltmlf ol.,. 
cakbr. Müessesenin bu sene batladı• 
1- ılerd- biri de bindi yetlfdnue •• 
ıalab lıldir. Hindi yetittirilmesi için ha 
lea milesaeaenin elinde 18 hindi mevcut 
tur •• Hindi yetiıtirme lflnde tabu ve 
lllDJ usullerden 1.tifade edilmektedir. 
Şimdiye kadar yila kadar yumurta hlıı 
di kuluçkalann altma .,.., maldnele..., 
konulmuıtur. MeTCUt hindilerden bir 
kısmı JUJDurtlamakta oldqu için yu· 
murta toplandıkça bunlardan da c:İY• 
clv çıkarılacakbr. Bu sene, mit-
de bulwıan Pekin ve Keki kampel cin• 
)eri ördeklerinin de fazla mikdarda 
üretilmesine çahıılmaktadır. Bunlar
dan bir mlkdar dvciY çıkanlmıtbr ve 
daha da çıkanlmafa devaın edilecek• 
tir. Emtitü bu sene yerli tavukların 

clnılerln.ln teabiti için muhtelif yerler
den ııetirilen yumurtalardan y.ti ta• 
YUk yetiftirmefe de bqlamqtır. Bu 
aene ilk olarak batlanan ı.. ip neti• 
celeri, mGabet Yeya menli ancak bir 
kaç Hne aonra teoblt edilecektir. Ce• 
len yeril yumurtalardan bin alb :rü• 
yumurta kuluçka makinelerine kon• 
mUfhır• Bunlar Mlda ııilne kadar çık• 
mıt olacaklardır. Daha bir kaç yerden 
de sekiz yÜa kadar yumurta beklen- :" 
mektııcllr. Bunlar da ııelip konduktan 

1 
-a iki bin betJ'llıre yakm yerli cİY• .cu 
clY ÇJkanlmıt olacakbr. Mil- buıı •sa 
lana yansım horos tahmin etmekte• ~ 
dlr. Blnaeaaleylıı bin atlı yts yerli ta• ıcal 
vuk Te bunlara uyacak ve dıuı t"tlr:il e• 
decek ı..- horoalardan da mikdarı 11J 
klıff aynlmak suredyle nihayet tavulı le 
boro• bin Uç yf1s kadar yerli cina mü• 
uoeaede kalacakbr. Gelecek sene a· 
nl bu kalacaklardan tecrübelere de• 
Ta medilerek yerlilerin clna, kabiliyet 
T• hasılat neticelerinin anlaıılmaaın• 
çalııılacaktır. 

Y eni,ebirde kiralar Anafartalar 
aahaıına nazaran çok daha azdır. 
Buradaki bütün meskenlerin haya 
gazı, elektrik, ıu ve banyoları Yar 
dır. Böyle konforlu müıtakil eyle
rin üç odalı11 kırk, dört odalısı ni
hayet elli llralıktır. Aparbmanla
ra gelince hu niabet yüzde on Hl on !••••••••••••• .. 

VERNER bet daha ekailmektedlr. Hattl bu 
ranın toplu mahallelerinden hariç 
yerleri, yani ana caddeye uzak o
lanlarının kira nlıbetlerf yüzde 
yirmi bet noksanma kadar dUt
müttür. Y alnuı, Y enlphlrde mes
kenlerin bu ucuzluluna aldanma
malıdır. ÇUnldl otobilı paraıı ber 
ay epeyce bir yekGn tqkil etmek
tedir. 

Cebeci, Hamam3n8, Çakmkapı 

Ankaranın •n 
llJlıa TUVALE1 ~ 

.alona 
Ba11kalar caddesi 

Tel: 3240 
Ankara palas 
r .. ı: ~410 


